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ABSTRAKT 
Bedömningen i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som infördes år 1994 grundar 

sig på bedömningar av elevers prestation i förhållande till kursplanens preciserade mål, vilka 

uppger vad eleven skall behärska inom ett särskilt kunskapsområde. I Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994, Lpo 94, finns mål och 

riktlinjer angivna både för bedömning och för betygssättning.  Kunskaper som en elev skall 

utveckla finns angivna i kursplanernas mål för en kurs eller ett ämne, en precision av vilka 

kunskapskvaliteter som är gällande för varje betyg finns beskrivet i betygskriterierna. I 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 står 

att läsa ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras till att inhämta 

kunskaper” (Skolverket, 2006 s.5).  

Syftet med detta arbete var att undersöka ett lärarlags uppfattningar angående 

matrisbedömning ur ett lärandeperspektiv. Vid genomförandet av undersökningen har ett 

lärarlag intervjuats bestående av utbildade pedagoger verksamma i en skola i Kiruna 

kommun. Pedagogerna i det aktuella lärarlaget formulerade matriserna individuellt utifrån 

respektive undervisande ämne, grunderna för matriserna utgick från styrdokumenten för den 

svenska grundskolan och respektive ämnes kursplaner. Resultatet som framkom visar att 

pedagogerna delar uppfattningar angående att elevernas lärande kan stimuleras vid 

användningen av matriser, då eleverna på ett tydligt sätt kan härleda det egna lärandet till 

skolans styrdokument samt kursplaner. Resultatet visade att pedagogerna uppfattade 

elevbedömning med hjälp av matriser som positivt ur ett lärande perspektiv för den enskilde 

eleven, det framkom även att det fanns negativa uppfattningar rörande matrisbedömningar. 
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INLEDNING 
Lindström (2007) skriver att bedömningar i 1994-års mål och kunskapsrelaterade 

betygssystem grundar sig på bedömningar av elevers prestation i förhållande till kursplanens 

preciserade mål. Dessa mål uppger vad eleven skall behärska inom ett särskilt 

kunskapsområde.  Dagens mål- och kunskapsrelaterade bedömning skiljer sig från de tidigare 

bedömningarna som genomfördes. Idag presenterar man även ofta en så kallad matris eller 

profil, vars syfte bland annat är att uppmärksamma elevens framsteg, beskriva svaga och 

starka sidor. Matriser, profiler och porträtt av denna karaktär ger eleven användbar 

information som i samråd med läraren gör det möjligt att formulera nya uppnåendemål för 

eleven. Lindström menar att ”målen i kursplaner, lokala arbetsplaner och individuella mål är 

så tydliga, välgrundade och samstämmiga att de kan förstås och delas av elever och lärare” 

(Lindström & Lindberg, 2007, s.23).  

 

Carlgren (2002) skriver att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet ställer mer krav 

på läraren då det räknar med en större del av medverkan från eleverna som skall betygsättas. 

En utveckling från det absoluta betygssystemet till det relativa betygssystemet fram till 

dagens mål- och kunskaps relaterade betygsystem har inneburit att lärarrollen utvecklats. Från 

att läraren i princip har agerat enväldigt gällande betygssättningen, till att idag föra en 

kontinuerlig dialog med eleverna angående grunderna för genomförda bedömningar. Av stor 

vikt är att lärarnas professionella bedömningskompetens blir trovärdig men även att den 

genomförda bedömningen kan meddelas till eleverna på ett förståeligt sätt samt synliggöras 

på andra sätt än tidigare.  

 

Lindström (2007) menar att den pedagogiska bedömningen kan anta många former och att 

den kan användas i olika syften och sammanhang, på så vis kan bedömningen få skilda 

innebörder. Av stor vikt är att olika former av pedagogisk bedömning eller självvärdering ej 

få bli ett självändamål, utan syftet skall vara att lära elever att lära. 

 

Den avgörande faktorn för mitt val av ämne rörande examensarbetet uppstod under 

genomförandet av en verksamhetsförlagd utbildning, under denna vfu-period kom jag i 

kontakt med elevbedömningar via matriser. Ett intresse skapades hos mig att upptäcka 

huruvida matrisbedömningar kan stimulera elevens lärande och utveckling. Tillhörande mitt 

intresse för denna bedömningsmetod fanns även ett intresse för att granska 

bedömningsmetoden kritiskt, för att upptäcka om respondenterna uppfattar några eventuella 

nackdelar i samband med användandet av bedömningsmatriser. 

 

Arbetet inleds med en historik över den svenska skolans utveckling, tidigare betygssystem 

samt dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem. Vidare skriver jag om betygssättning 

och elevbedömningar i dagens skola, detta kapitel avslutas med avsnitt om lärande och 

bedömningsmatriser.  

 

Metoddelen behandlar den valda metoden för arbetet vilken är den kvalitativa intervjun med 

väglett samtal, samt en beskrivning över arbetsgången av den valda metoden. Arbetet 

framskrider med ett avsnitt om uppfattningar, då det är detta som jag har för avsikt att 

undersöka, samt en beskrivning av det valda tolkningsförfarandet. Vidare i metoddelen 

beskrivs det avsiktliga urvalet av respondenter samt genomförandet av den kvalitativa 

intervjun. Detta kapitel avslutas med en beskrivning av analys och tolkning rörande de 

genomförda intervjuerna, samt en beskrivning av den fenomenografiska forskningsansatsen 

som jag inspirerats och använt mig av.  
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Det avslutande kapitlet i arbetet behandlar resultat av intervjuer, resultatsammanfattning, 

reliabilitet och validitet, resultatdiskussion samt förslag till vidare forskning.  

 

Min förhoppning är att detta arbete skall bidra till en ökad kunskap angående 

matrisbedömning kontra elevers lärande samt att arbetet skall ge kunskap rörande för- och 

nackdelar med bedömningsmetoden. 
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SYFTE 
Syftet med detta arbete är att undersöka ett lärarlags uppfattningar angående matrisbedömning 

ur ett lärandeperspektiv. 

 

 

FRÅGESTÄLLNING 
På vilket sätt uppfattar pedagogerna i lärarlaget att elevens lärande påverkas när bedömningar 

genomförs med hjälp av matriser? 

 

Hur uppfattar pedagogerna i lärarlaget bedömningsmetoden matrisbedömning utifrån för- och 

nackdelar?  
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HISTORIK 
Den svenska skolans utveckling från medeltid till 1800-tal 

Romarriket efterlämnade den kristna kyrkan som ett arv till medeltiden och det var genom 

den kristna kyrkan som bibeln och andra kyrkoskrifter kom att fungera som en litterär 

tradition att föra vidare. Ett behov av läs- och skrivkunnighet uppkom vilket i sin tur ledde till 

helt nya behov inom utbildning (Egidius, 1965). Kyrkan kom att stå för den första 

undervisningen i Sverige, det skedde i samband med införandet av kristendomen samt 

etableringen av den katolska kyrkan. Detta skapade ett behov av specifik undervisning dels 

för att kunna läsa böner och dels för att kunna avge trosbekännelsen och prästerna kom att 

fungera som de första undervisande pedagogerna i samhället (Richardson, 2004). 

 

Medeltidens Sverige var ett samhälle indelat i skarpa gränser mellan olika klasser och 

undervisning var något som inte berörde alla i samhället.  Skolan var starkt 

samhällsklassinriktad och utbildningsbehoven inom de olika samhällsklasserna varierade 

stort. Bönderna hade inte några specifika behov av utbildning utanför det egna hemmet, då det 

var i hemmen den viktigaste kunskapen fanns att förvärva. Föräldrarna samt dopfaddrar 

agerade som lärare med kristendomskunskap som enda skolämne. Inom borgerskapet var det 

köpmännen som hade ett utbildningsbehov vilket resulterade i att städerna fick etablera egna 

skolor som kom att benämnas stadsskolor, utbildnings idealet gällande adeln influerades från 

utlandet (Richardson, 2004). 

 

Under 1100-talet och 1200-talet delades Sverige in i så kallade stift, där kyrkostyrelsen 

tillsammans med biskop skötte om kyrkans verksamhet i församlingarna. Vid sidan av detta 

skapades en rad kloster av de internationella klosterordnarna, totalt fanns det cirka 20 stycken 

så kallade klosterskolor i Sverige vid denna tidpunkt. En stor variation bland klosterordnarna 

fanns dock gällande skolundervisningen och andra kulturella aktiviteter. Uppkomsten av 

klosterskolorna medförde att ett behov skapades av utbildade funktionärer detta för att kunna 

fungera på ett tillfredsställande sätt. På så vis startades prästutbildningsanstalter, som kom att 

benämnas katedralskolor eller domskolor. Följaktligen fortbildade kyrkan sina egna 

medhjälpare och till yrkesutbildningen inom kyrkan kunde även studieresor till något av 

Europas olika universitet genomföras.  Skolkonstellationerna som uppstod var skapade enligt 

utländskt mönster (Richardson, 2004). Det var under medeltiden som de första stegen mot 

elevbedömningar genomförs och dessa kunskapsbedömningar skedde i form av konfirmation 

och bikt (Nilsson, 1977). 

 

Under 1400-talet uppfanns boktryckarkonsten och på 1500-talet utkommer den första svenska 

bibelöversättningen. Kyrkan blev en statlig institution på 1500-talet, likaså skolorna som 

tidigare tillhört den katolska kyrkans organisation, den kyrkliga skolorganisationen kom på så 

vis under statens ledning. I takt med att kyrkan och det övriga samhället utvecklades ställdes 

även andra krav på dem som undervisade och undervisningen fick nya inslag och bland annat 

utkommer Luthers lilla katekes år 1530 som kom att fungera som läsebok i skolorna. 

Undervisningen skiljde sig markant i vårt land under denna period och det är först år 1571 

som den första skolordningen bildas, vilken skapade en kongruens gällande skolans 

organisation och dess kursplaner.  Den allmänna kyrkoplikten och en obligatorisk katekes 

undervisning bidrog till att ett stort antal medborgare berördes av undervisning före den 

obligatoriska folkskoleundervisningen tillkomst år 1842 (Richardson, 2004). 

 

Sverige framstod som en framträdande stat i Europa under 1600-talet och i samband med 

förvärvningen av ledande landområden krävdes en ny sorts kunskap av statsmakten för att 

klara av förvaltningsuppgifterna som följde med erövringarna. Återigen uppstod ett nytt 
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utbildningsbehov och det är under denna tid som universitetsväsendet samt gymnasier bildas. 

Enligt 1649 års skolordning skulle tre olika sorters läroanstalter finnas; trivialskolor, 

gymnasier och akademier. Denna nya skolordning kom att innehålla en för det svenska 

skolväsendet organisationsplan samt metodiska anvisningar och kursplaner (Richardson 

2004). Under 1600-talet genomfördes kunskapsbedömningar i form av husförhör vilka 

utfördes inom hemmen, husförhören genomfördes av prästerna, vilka hade egna formulerade 

bedömningssystem. Betyg existerade inte utan det var så kallade husförhörslängder som 

fungerade som bedömningar, dessa kom även att har en omfattande betydelse inför de 

framtida betygssättningarna (Nilsson, 1977).  

 

Under 1700-talet uppkommer nya yrkesgrupper och 1600-talets ståndssamhälle börjar lösas 

upp. Tillkomsten av en kulturellt, socialt och politiskt medveten medelklass uppstår vilket ses 

som intressant ur en pedagogisk synvinkel. Under 1700-talet existerade skolor i form av 

gymnasier (även kallad prästutbildningsanstalter), katedralskolor, trivialskolor och 

apologistklasser vilka fungerade som förberedelse för handelsbetonade yrken. Ett försök till 

att omorganisera utbildningsbehovet gällande universitet och en modernisering av 

lärdomsskolan gjordes denna period, detta blev dock motarbetat och nekat från kyrkligt håll, 

vilket i sin tur resulterade i en expansion av privatskolornas verksamhet. Barnen till fattiga i 

samhället var befriade från undervisning och vägen till en obligatorisk och medborgerlig 

lagstadgad rätt till skolgång var lång. Folkskolan ålades uppgift enligt kyrko- och 

skolordningarna att hålla ordning på de tiggande barnen, på så vis fick denna form av skola en 

fattigstämpel över sig och återigen blir privatundervisningen något att föredra istället för den 

offentliga skolan. (Richardson, 2004). Under denna tid börjar centralt utgivna mallar att 

fungera som grund för omdömen och under 1770-talet når uttryckssättet betyg en vidare 

spridning (Nilsson, 1977). 

 

Före 1800-talet innebar betyg inte en beskrivning av kunskaper i enstaka ämnen, istället 

beskrevs elevernas allmänna begåvning och studieförutsättningar (Andersson, 2002). 

Tiden före den svenska obligatoriska folkskolans tillkomst år 1842 präglades även av en 

politisk strid där liberala politiker och konservativa politiker var oense rörande införandet av 

den allmänna folkskolan. Samtidigt skedde en befolkningsökning i början av 1800-talet som 

skapade ett behov av ett slags socialt omhändertagande, där skolan kom att ses som ett 

hjälpmedel för att uppnå detta. Följaktligen fick de konservativa ge upp sina strävanden och 

år 1842 blir den obligatoriska folkskolan ett faktum (Nilsson, 1977). Under 1800-talet sker 

utvecklingar i samhället som tar Sverige mot modernare tider, men det sker även förbättringar 

i behandlingen gällande människors egenvärde i form av ett understödjande av jämlikhet och 

likabehandling mellan enskilda individer och grupper och författaren beskriver uppkomsten 

av den allmänna folkskolan som tidernas kunskapslyft (Richardson, 2004).  

 

Under 1800-talet var skolan ett delat system bestående dels av ett statligt läroverk med en 

inriktning för utbildning av ämbetsmän där rekryteringen skedde från medelklasserna i 

städerna. Samt en andra del bestående av en kommunal folkskola för samhällets övriga barn. 

Detta delade system gav upphov till en tydlig gränsdragning sinsemellan elever men även 

sinsemellan lärare från de två olika skolorna. Folkskolan kom att betraktas som en skola för 

de mindre belevade i samhället och förknippades med ordet fattigskola medan läroverken 

kom att bana väg för de högre utbildningarna. Under detta århundrade börjar även den så 

kallade yrkesutbildningen ta form på grund av politiska beslut men också på grund av 

förändrade förhållanden i näringslivet, det är även nu som skolor för funktionshindrade 

grundas. I slutet av 1800-talet fick eleverna ett avgångsbetyg vid avslutad skolgång där 

läraren enligt vissa föreskrivna formulär fastställt elevens färdigheter, insikter, flit och 
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uppförande (Nilsson, 1977). Det är under detta århundrade som skolväsendet i Sverige startar 

sin utveckling mot modernare tider och får en omfattande betydelse, det är även under denna 

tid som olika pedagoger träder fram och lämnar betydelsefulla avtryck inför framtiden 

(Richardson, 2004).  

 

Ser man skolans utveckling i ett långtidsperspektiv är det naturligt att tillmäta 

tillkomsten av en av samhället anordnad obligatorisk folkskoleundervisning den 

största betydelse. Principen om statens yttersta ansvar för alla medborgares 

uppfostran och undervisning fastslogs i vårt land i och med tillkomsten av 1842 

års folkskolestadga. Och under de följande decennierna byggdes en 

skolorganisation upp över hela riket (Richardson: 2004, s. 55) 

 

 

Reformer av skolan under 1900-talet 

Övergripande reformer av folkskolorna skedde efter sekelskiftet då 1800-talets folkskola 

genom åren ansågs ha blivit bristfällig, förlegad samt otillräcklig (Marklund, 1984). En ny 

normalplan utfärdades i början av århundradet och 1900-talets folkskolas verksamheter kom 

att bli förutom målstyrda även resultatstyrda: ”Elevernas prestationer kontrollerades noggrant 

och ledde inte sällan till kvarsittning, innebärande att eleverna ifråga inte fick flytta upp till 

högre klasser utan istället fick gå ännu ett år i samma klass.” (Richardson, 2004, s. 110). 

Vidare skriver Richardson att 1919 års läroplan även angav det övergripande målet för varje 

ämne samt innehöll utförligare uppgifter om kursplanernas innehåll med fördelning på 

skolans olika årsklasser.  

Dahlgren (1995) skriver att under 1920-talet sker en utvidgning av skolan då det gavs 

möjligheter för eleverna att efter genomförd folkskola kunna söka till realskola, detta system 

fanns kvar till år 1962 då en successiv förändring började ske och folkskolan samt realskolan 

ersattes av grundskolan. Vidare skriver Dahlgren att den senare delen av 1980-talet startades 

ett reformarbete med avsikt att avreglera skolväsendet och år 1991 kom skolväsendet att bli 

kommunaliserat. Det blev kommunerna och enskilda skolor under rektors ledning att fritt 

skapa organisationen som behövdes för att nå målen, detaljregler för organisation och 

arbetsformer togs bort.  

 

Richardson (2004) skriver att dessa reformer gav konsekvenser och år 1991 tillsatte 

regeringen en läroplanskommitté som fick till uppgift att ge förslag på en ny läroplan. År 

1994 kommer den nya läroplanen; Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 94), denna läroplan kom att skilja sig från de 

tidigare läroplanerna genom att den omfattade det hela obligatoriska skolväsendet, 

specialskolan, särskolan och sameskolan. Den nya läroplanens struktur var uppbyggd på ett 

nytt sätt då den endast omfattade mål och riktlinjer men inte angav hur dessa mål skulle 

uppnås. Målen i den målstyrda grundskolan är av två slag; mål att arbeta mot och sträva efter 

samt mål som skolan har ett ansvar för att ge möjligheter till samtliga elever att nå, vilket i sin 

tur fungerar som krav för utbildningen.  

 

Richardson (2004) skriver att 1900-talets utveckling av skolan formades av snabba och 

radikala förändringar i många avseenden, bland annat har följande viktiga reformer 

genomförts; en utveckling av folkskolan från kristendomsskola till att bli en medborgarskola, 

en förlängning av skolpliktstiden, helårs- samt heltids studier, nya skolformer, ett enhetligt 

skolsystem med nioårig grundskoleutbildning, en demokratisering av skolan med bland annat 

ökat elevinflytande, med mera.  
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Det absoluta betygssystemet 

Strax innan 1900-talets början fick folkskolan ett enhetligt sätt att klassificera betygen och det 

var då som betygen tog sig uttryck i form av olika bokstavskombinationer från bokstaven A 

till C i form av gemena bokstäver och versaler, där varje kombination innebar olika 

betydelser. Det är med dessa bokstavskombinationer som den allmänna skolan fick de första 

betygssymbolerna i modernt avseende och år 1927 kom eleverna att erhålla terminsbetyg. 

1930-talet blev en språngbräda mot nya tider då debatten om möjligheterna till att kunna 

använda betyg som ett urvals instrument från folkskola till realskola. Men det fanns ett 

missnöje, då många som var lämpliga för högre utbildning gallrades bort och de som ansågs 

mindre lämpliga antogs. Författaren menar att betygen mest visade på lärarens generositet 

samt att de användes på olika sätt då fasta direktiv fattades. Detta ledde till en efterlysning av 

ett noggrannare kontrollinstrument (Nilsson, 1977).  

 

Skolverket (2008) skriver att fram till 1960-talet användes systemet med absoluta betyg vilket 

innebar att man utgick från att det fanns en absolut och säker kunskap som skulle föras över 

till eleverna. I folkskolan erhöll eleverna även betyg i flit och uppförande där en betygsskala 

bestående av fyra grader användes från A till bokstaven D. Realskolan betygsatte eleverna 

rörande ordning och uppförande där elevernas uppförande betygsattes enligt graderingen A 

till bokstaven D samt i ordning med bokstäverna A till och med C. Rörande bedömningen av 

betygen var den enskilde läraren mycket fri i sitt utövande då det endast fanns få anvisningar 

angående vilka krav som olika betygssteg motsvarade. Detta resulterade i att skilda principer 

för betygssättning praktiserades av olika lärare i olika ämnen. För antagning vid universitet, 

gymnasieskola och realskola användes betygen som urvalsinstrument vilket ökade kraven på 

att betygen som sattes skulle vara jämförbara. Anvisningar som visade vilka kunskapskrav 

som de olika betygsstegen motsvarade saknades och betygssystemet kom därför att bli 

kritiserat. 

 

 

Det relativa betygssystemet 

Enligt Egidius (1999) blev det under 1950–60-talet allt svårare att komma in till högre studier 

och de absoluta betygen var menade att fungera som ett urvalsinstrument. Härvid upplevde 

lärarna att ett tryck uppstod på dem att sätta betyg som visade på ett bättre resultat för 

eleverna än vad som egentligen var det rätta. Till följd av detta uppstod en osäkerhet bland de 

undervisande lärarna över vad betygstegens olika gränser skulle dras. Egidius (1999) menar 

att dessa dilemman gjorde att man började använda sig av läran om hur intelligens och andra 

fenomen av psykisk art skall mätas, den så kallade psykometriken. Det blev således naturligt 

att mäta mängden kunskap samt att uttrycka den med siffror på en statistisk skala. Skolverket 

(2001) skriver att det var år 1962 som det relativa betygssystemet infördes i samband med 

införandet av Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62. Betyget var formulerat så att ett visst 

procenttal av eleverna skulle ha ett visst betyg från en femgradig skala. 

 

Egidius (1999) skriver att under 1950-fram till 1970-talet samt med efterdyningar in på 1990-

talet, blev detta kunskaps mätande med hjälp av siffror och statistiska skalor ett naturligt 

mätinstrument. Skolverket (2001) skriver att det relativa betygssystemet, även benämnt som 

det grupprelaterade betygssystemet, hade en huvudsaklig uppgift i form av att kategorisera 

elever på ett reliabelt och systematiskt sätt. De grupprelaterade betygen visade mått på hur 

elevers kunskaper stod i förhållande till andra elevers kunskaper inom samma ämnesområde. 

En tydlighet i vilka kunskaper en elev förfogade över visade inte detta betygssystem utan det 

främsta syftet med betygsystemet blev att det lämpade sig som ett urvalsinstrument för 

sökande till högre studier.  
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Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 

Lindström (2007) skriver att i 1994 års mål- och kunskapsrelaterade betygssystem grundar sig 

bedömningar av elevers prestation i förhållandet till kursplanens preciserade mål. Dessa mål 

uppger vad eleven skall behärska inom ett särskilt kunskapsområde.  Richardson (2004) 

skriver att det är år 1998 som det nya betygssystemet börjar tillämpas och det sker från och 

med årskurs 8, det nya betygssystemet har tre steg bestående; godkänd, väl godkänt och 

mycket väl godkänd. 

 

Skolverket (2001) skriver att ett angivet betyg i ett system som är målrelaterat visar att 

samtliga elever med detta angivna betyg har visat vissa bestämda kvaliteter i sitt kunnande. 

Kvalitetskriterierna som är basen för betygen får inte bli för detaljerade då detta skulle strida 

mot principen om det lokala frirummet. I Läroplanen för den obligatoriska skolan 1994, Lpo 

94, finns mål och riktlinjer angivna både för bedömning och för betygssättning.  Skolverket 

(2007) skriver att kunskaper som en elev skall utveckla finns angivna i kursplanernas mål för 

en kurs eller ett ämne, en precision av vilka kunskapskvaliteter som är gällande för varje 

betyg finns beskrivet i betygskriterierna.  

 

Annerstedt (2002) skriver att i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet är lärarens 

uppdrag att bedöma hur väl elevernas kunskaper stämmer överens med målen. 

Betygskriterierna preciserar samt beskriver kunskapskvaliteter som gäller för olika betyg samt 

definierar kvaliteter i måluppfyllelsen som ger olika betyg. Kriterierna skall läsas och tolkas 

som kunskapskrav och mål som en kurs uttrycker. Målen anger vad eleven skall kunna och 

kriterierna används vid bedömning av kvaliteter som eleven visar. De i kursplanen beskrivna 

betygskriterierna har tillkommit som ett stöd för en likvärdig betygssättning, alla 

undervisande lärare skall använda sig av dessa betygskriterier. För att nå en någorlunda 

likvärdighet i tolkningen av kriterierna krävs bland annat fortgående professionella samtal 

mellan dem som bedömer elevers kunskapsutveckling, samt att kompetensutveckling inom 

bedömning sker kontinuerligt, av stor vikt är även erfarenhetsutbyten rörande bedömning 

sinsemellan lärare. 

 

När det gäller det absoluta betygssystemet så existerade inte anvisningar som var tydliga 

angående kunskaper och kunskapskvalitéer som varje betygssteg motsvarade. Det 

grupprelaterade betygssystemet rangordnade eleverna med hjälp av erhållna poäng vid bland 

annat prov, för att med hjälp av vissa procent satser sätta ett betyg. Jämfört med det 

grupprelaterade betygssystemet kan dagens mål- och kunskapsrelaterade betygssystem ge 

bättre information om elevers utveckling gällande kunskap och kunskapsprofil (Skolverket, 

2008).  

 

Carlgren (2002) menar att perfekta betygssystem inte existerar, men de måste framstå som 

jämförbara och rättvisa, de måste uppfattas som den rätta metoden att mäta kunskap på, 

sortera, ordna och bedöma skillnader sinsemellan elever på skäliga sätt. 

 

 

Bedömning och betygssättning, förankring i styrdokument 

Skolverket (2001) skriver att skolan har av samhället olika uppdrag, skolan skall bland annat 

förmedla kulturarvet och de grundläggande värden som vår kultur och vårt samhälle vilar på. 

I de nationella dokumenten som styr verksamheten i skolan finns olika mål utformade som 

skolan skall arbeta mot och uppfylla. De mål som skall gälla för landets skolsystem fastställs 

genom staten via beslut i regeringen och riksdagen. Det är skolan men främst lärarna som 

kontinuerligt måste bedöma om elever når de mål som skall uppnås och följer den väg som 
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planerats. De nationellt fastställda målen för en utbildning är utgångspunkt för de 

bedömningar som skolan skall genomföra. Skolan har en skyldighet att skapa en miljö och 

resurser som skall stå till förfogande för alla som studerar, så alla kan utveckla sitt lärande på 

bästa tänkbara sätt. Bedömningar som utförs i de lägre årskurserna i grundskolan har som 

främsta uppgift att avgöra om eleven och undervisningen fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

 

Skolverket (2008) skriver att det är utifrån sina kunskaper som eleverna skall bedömas, det är 

inte enbart de kunskaper som förvärvas från lektioner i ett visst ämne eller kurs, kunskaper 

kan även utvecklas i andra sammanhang.  

 

Även kvaliteter som handlande, initiativtagande, social kompetens och 

ansvarstagande för de egna studierna värderas numer högre än memorerandet av 

fakta. Denna kvalitativa kunskapssyn är en del av den teoretiska grunden för det 

1994 införda mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (Skolverket: 2001, 

s.18). 

 

Vidare skriver Skolverket (2008) att innan ett ämnesblock eller ämne avslutats i grundskolan 

skall betyg sättas på basis av en bedömning av kunskaper som eleven inhämtat i ämnesblocket 

eller ämnet fram till och med den aktuella terminen. En bedömning som denna sker utifrån 

lokalt bestämda mål på skolan med en hänsyn till mål som vid ämnesavslutningen skall vara 

uppnådda. Gällande för grundskola samt gymnasieskola är att ett högre betygssteg inbegriper 

ett lägre, eleverna måste således ha kunskaper som motsvarar kriterierna för respektive betyg. 

Lärare kan bortse från enstaka kriterier som eleven skall ha uppfyllt eller enstaka mål som 

eleven skall ha uppnått om det finns särskilda skäl för detta vid betygssättningen. Som 

särskilda skäl åsyftas funktionshinder, personliga förhållanden som ej är av tillfällig natur och 

som utgör ett direkt hinder för en elev att uppfylla ett visst kriterium eller att nå ett visst mål, 

detta är gällande för samtliga betygssteg.  

 

I Skolverket (2006) under rubriken Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står följande att läsa: 

 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de mål som uttrycks i 

kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock. Som stöd för betygssättningen 

finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i 

anslutning till respektive kursplan.  

Mål; mål att sträva mot, skolan skall sträva efter att varje elev  

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och  

 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och 

andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna. 

Riktlinjer; läraren skall  

 genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 

utveckling,  

 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och 

hemmen samt informera rektorn,  

 med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever 

och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och  
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 vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens 

kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig 

bedömning av dessa kunskaper (Lärarens handbok: 2002, s.20). 

 

För att skolan och eleverna skall få en möjlighet att arbeta mot målen i kursplanerna krävs det 

att eleverna får en fortlöpande handledning för att få kunskap om kursplanerna och 

läroplanernas mål. Därav är det av stor vikt att eleverna i förväg bör kunna formulera vilket 

slags kunnande som krävs för att uppnå ett mål. Eleverna måste ha insikt vilka arbetssätt och 

metoder som leder fram till ett mål (Johansson, 2002). 

 

Skolverket (2008) skriver att lärare och elever bland annat skall tolka målen, välja ut 

arbetsmetoder och organisation av undervisningen. För att detta skall vara möjligt måste 

eleverna förstå kursplanernas krav med hjälp av lärarna. Varianterna är många när det gäller 

tillvägagångssätt att utveckla sig och inhämta kunskap, sätt att arbeta med och stoff att välja 

på. Tillsammans med eleverna skall läraren använda sin yrkeserfarenhet och yrkeskunskap för 

att göra dessa val. 

 

 

Bedömning ur pedagogisk synvinkel 

Lindström (2007) beskriver den formativa bedömningen som sådan som sker i anknytning till 

undervisning samt vägledning av undervisning. Den summativa bedömningen sker vid 

avslutandet av en kurs med syfte att informera eleven om vad denne lärt sig samt hur väl 

kursen uppfyllt förväntningarna som funnits på den. Författaren menar att en förskjutning av 

den didaktiska forskningen har skett under senare år och att tyngdpunkten har förskjutits från 

undervisning till lärande. Författaren menar att detta har resulterat i en ny syn rörande 

utveckling, dokumentation och bedömning av kunskap.  

 

Förändrade kvalifikationer i arbetslivet i förening med ett demokratiskt 

medborgarideal, grundat på värden som deltagande, dialog och reflektion, ställer 

krav på förmåga till kritiskt tänkande, kreativt skapande, kommunikativ förmåga 

osv. Det gäller idag för skolan att göra även dessa och andra s.k. 

nyckelkompetenser bedömbara - och att inte falla för frestelsen att göra det enkelt 

mätbara till det viktigaste (Lindström & Lindberg: 2007, s. 11). 

 

Lindström (2007) menar att det huvudsakliga inte är när bedömningen sker utan vilket det 

aktuella syftet för bedömningen är. Vidare skriver författaren att för att en möjlighet skall 

finnas för lärare att kunna bedöma elevers arbete måste läraren förfoga över ett begrepp om 

vilka kunskapskvaliteter och kvalitativa nivåer som är väsentliga för en viss uppgift. 

Författaren anser att även den enskilde eleven även måste uppnå vissa steg för att kunna ta ett 

ökat ansvar över det egna lärandet vilka beskrivs som följande; 

 

 eleven måste ha ett kvalitetsbegrepp som är förenlig med lärarens, 

 att eleven under arbetets gång måste kunna komparera den aktuella kvalitativa 

nivån med den nivån eleven själv önskar att uppnå, 

 eleven måste förfoga över ett register av strategier att kunna använda sig av, 

detta för att reducera intervallet mellan den nivå som eleven befinner sig på och 

den nivå eleven önskar att uppnå (Lindström & Lindberg: 2007, s. 15). 
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Pettersson (2007) anser att syftet för bedömning innebär att olika krav ställs på de 

bedömningsverktyg som används i processen. En bedömningsprocess innebär ett flertal steg 

oavsett om det rör sig om en summativ eller formativ bedömning. Angående betygssättning 

och bedömning så ser man till om en elev har nått målen att uppnå eller inte, och en 

jämförelse måste göras mellan kunnandet som eleven visar och de uppsatta målen och 

kriterierna för det aktuella ämnet. Bedömning är något mycket ansvarsfullt och komplext och 

rätt använd bedömning kan stärka lärandet och på så vis fungera som en viktig potential 

gällande utveckling. Utvecklingen inbegriper hur eleven lär sig, vad eleven lär sig, men rör 

även elevens tro på den egna förmågan. Pettersson anser även att en lärandemiljö som är 

effektiv kännetecknas av en stor flexibilitet rörande bedömning och undervisning. Dagens 

bedömningssystem innebär att lärare på ett annorlunda sätt än förr måste kunna uttrycka sin 

bedömning i ord samt bedöma kvaliteter i elevers kunnande. Detta innebär ett tidskrävande, 

kompetenskrävande och omsorgsfullt arbete av läraren. Bedömningar som utförs idag innebär 

för läraren att denne måste vara övertygad om att varje elev har tillfredsställande kunskaper 

inom varje ämnesområde, detta betyder att läraren måste få tillfällen att genomföra grundliga 

diskussioner och analyser. Även den elev som skall bedömas är i behov av att få en ökad tid 

för bedömning och analys.  

 

 

Formativ bedömning 

Pettersson (2007) anser att ett resultat av en bedömning kan fungera som en utgångspunkt för 

en diskussion och upprättandet av en åtgärdsplan rörande hur en elev kan entusiasmeras i sitt 

lärande och förbättra sina prestationer. En sådan form av bedömning sker ofta fortlöpande och 

av största vikt är att kvalitativ respons ges till den som bedöms. Detta tillvägagångssätt kan 

beskrivas som en bedömning där syftet är att forma lärandet och benämns för formativ 

bedömning. Björklund Boistrup (2007) menar att den formativa bedömningen kan fungera 

som ett viktigt hjälpmedel rörande elevers bedömning av sig själva, för dialoger mellan 

eleven och läraren angående processer i lärandet samt för planeringsarbetet som läraren 

genomför. Björklund Boistrup beskriver sammanställningar av ett flertal studier där syftet 

varit att undersöka vilka effekter förändrad och förstärkt formativ bedömning i 

klassrumsmiljö har haft för inverkan på elevers lärande. Studierna bedrevs i varierande 

åldersgrupper och ämnen där resultatet av studierna utföll liknande, då den formativa 

bedömningen utgjordes av en högre kvalitet skedde en förbättring av elevernas lärande. 

Undersökningarna visade även att de så kallade lågpresterande eleverna förbättrade sina 

resultat mer än övriga eleverna.  

 

Björklund Boistrup gör en beskrivning bestående av två delar av den så kallade feedback som 

en elev erhåller vid den formativa bedömningen: 

 

 Den ena delen handlar om att eleven blir medveten om vad han/hon kan och 

också vika kvaliteter som hans/hennes prestationer visar. Lärarens uppgift är att 

hjälpa eleven att utveckla kunskap om och tilltro till sitt kunnande som 

utgångspunkt för elevens fortsatta lärandeprocess. 

 

 Den andra delen handlar om att eleven blir medveten om vad han/hon ska 

fokusera sitt lärande på framöver. Tillsammans med läraren kan eleven sätta upp 

nya och konkreta mål för sitt lärande. Dessa mål bör relateras till 

styrdokumentens (läroplanen, kursplaner och/eller lokala arbetsplaner) mål och 

kriterier (Björklund Boistrup: 2007, s. 113). 
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Vidare skriver Björklund Boistrup att eleven utvecklar sin metakognition med hjälp av en 

stärkt formativ bedömning. Detta medför att krav ställs på läraren att i dagens målrelaterade 

bedömningssystem diskutera grunderna för den bedömning som görs med eleverna. Målen 

måste förtydligas för eleven då det är dessa som elevens kunskap jämförs med. Hon menar att 

den grundläggande inställningen som en lärare besitter kan vara av stor betydelse rörande 

bedömningen av en elev. När kunnandet ses av läraren som något överförbart personer 

emellan, att själva förståelsen kommer senare samt att ett belöningssystem är av stor vikt 

inom undervisningen kan läraren ha svårare att uppleva den formativa bedömningens positiva 

sidor. Den formativa bedömningen är av större vikt om eleven tillsammans med andra 

individer genererar ny kunskap som läggs till den egna förståelsevärlden och på detta vis ses 

av läraren som en lärande process. Kommunikation i olika varianter mellan såväl lärare och 

elever är något som förutsätts för att den formativa bedömningen skall vara av betydelse för 

en persons lärande, detta blir ett givande samspel för alla involverade kring ett visst ämne. 

Björklund Boistrup poängterar vikten av att elever är delaktiga i sitt lärande för att på så sätt 

kunna se vilka kunskaper som eleven förfogar över samt vad som kan utvecklas. Genom den 

formativa bedömningen förbättras elevens prestationer då en insikt i lärandeprocessen görs 

möjlig och metakognitionen (eleven reflekterar över den egna lärandeprocessen) stimuleras 

via en så kallad dokumentationsprocess. Det målrelaterade bedömningssystem som används 

idag fordrar att läraren för diskussioner kring grunderna för den bedömning som gjorts över 

eleverna, orsaken till detta är att elevers kunskap kompareras med de uppsatta målen därav 

måste målen tydliggöras för eleverna. 

 

 

Lärande 

Gunnarsson (1999) menar att de grundläggande villkoren när det gäller lärande är att vad barn 

uppfattar, tänker, lär sig i skolans miljö är sammankopplat med på vilket sätt de upplever 

skolmiljön, vilket kan beskrivas på följande vis ”Elevers lärande är beroende av att de 

upplever mening i sin skolgång” (1999, s.82). Vidare skriver Gunnarsson att möjligheterna 

för barnen att erhålla en ökad förmåga att vilja uppfatta, uppleva samt förstå verkligheten med 

alla dess krav och strävanden är sammankopplat med den kapacitet och vilja skolan har 

genom att synliggöra samt förverkliga dessa krav och strävanden i verksamheten som den 

utgör. För att en utveckling av eleverna skall ske i skolan måste eleverna vara delaktiga i en 

lärande situation vilken leder till kompetens, ansvarskännande och en tro på framtiden. 

Kvaliteten rörande elevers lärande och progression i skolmiljön är utmärkande av i vilken 

utsträckning skolmiljön utmärks av en ordning som möjliggör för eleverna att uppnå 

lärandemålen.  

 

Gunnarsson (1999) menar att lärandesituationer för eleverna utmärks av en inre frihet där 

eleverna kan styra den egna lärandeprocessen samt av en yttre kontroll vilken ger 

lärandesituationen ett mål och en mening vilket för det möjligt för ett produktivt lärande. Den 

yttre kontrollen innebär bland annat att upprätthålla och utveckla en tydlig struktur i skolans 

lärande process, vilken är baserad på värdegrunden för skolan. När den yttre kontrollen 

fungerar upplever elever bland annat att alla elever är lika mycket värda, att de blir rättvist 

behandlade samt att miljön utmärks av kontinuitet och stabilitet och att de känner förtroende 

för miljön och de vuxna. Gemensamma värderingar och mål för skolan och hemmet utgör 

kvaliteten på den yttre kontrollen. Med uttrycket inre frihet menas att eleverna upplever en 

balans i sitt inflytande vilket blir till en fördel för eleverna, detta gör det möjligt för eleverna 

att förverkliga det personliga ansvarstagandet i skolans miljö. Eleverna kan på så vis granska 

lärandet och den egna lärande situationen blir påverkbar och inflytandet blir en fördel för 

eleverna inom ramen för läroplaner och kursplaner. Den inre friheten skapas i dialogen mellan 
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eleverna och lärarna. Att skapa en för eleverna jämlik och rättvislärandesituation är målet med 

den yttre friheten och inre kontrollen.  

 

Gunnarsson (1999) anser att lärare skall uppfatta sig som ansvariga för bildandet av 

förutsättningar för elevers lärande via yttre och inre kontroll. Lärarna har ansvar för att 

eleverna i lärandesituationen är delaktiga i en lärandeprocess som är utvecklande. Vilket 

bland annat sker genom dialog med eleverna samt genom utvärdering kontrollerar att eleverna 

tar ansvar för lärandet, formellt kan detta ske genom någon variant av kunskapskontroll. 

Elevernas ansvar för det egna lärandet kan även ske informellt där läraren i sitt 

förhållningssätt och i dialogen med eleverna visar ett engagemang och intresse för elevernas 

lärande. ”Lärarens uppgift är att ge elever stöd i deras lärande och när det behövs strukturera 

innehållet för elever” (s.88). 

 

 

Bedömningsmatriser 

Kjellström (2007) menar att i dagens läge handlar det om att eleven skall forma den egna 

kunskapen i samarbete med andra och med support av läraren, för att på så sätt lägga fokus på 

kunskapskvalitén som eleven har. Detta sätt att se på bedömning stöds av nuvarande 

läroplaner, samt av inriktningen på bedömningen och betygskriterier som finns i olika ämnen. 

För att ett genomförande av detta skall bli möjligt fordras uppgifter av olika karaktär, 

varierade bedömningssituationer och nya bedömningsredskap. Kjellström skriver att hon i 

början av 1990-talet arbetade med att utarbeta bedömningsmetoder för nationella prov i ämnet 

matematik. Hon var med vid utvecklandet av så kallade bedömningsmatriser, som 

utvecklades för att göra det möjligt att bedöma elevarbeten rörande mer omfattande uppgifter. 

Kjellström upptäckte efterhand att flera andra inom professionen arbetade likartat efter samma 

resonemang och fann att benämningarna på bedömningsmetoden varierade. Inom den 

engelskspråkiga litteraturen användes till exempel begreppet assessment matrix, scoring 

rubrics eller enbart rubrics i stället för ordet matris (matrix). Bedömningsmatriser används för 

att bedöma olika aspekter av kunskap, dessa aspekter kan vara olika beroende på syftet med 

bedömningen, ämnesområdet, typ av redovisning samt situationen som bedömningen utförs 

inom.  

 

Kjellström (2000) har själv tagit fram och implementerat bedömning via matrismetoden inom 

matematik, men skriver att många exempel finns från varierade ämnen där tillämpningen av 

bedömning med hjälp av matriser finns. Matriser som används inom betygssystem som är 

kvalitativa samt mål- och kunskapsrelaterade bör innehålla ett fåtal centalt angivna aspekter 

vilka är välvalda i förhållande till målen och kriterierna. Dessa bör vara utformade så att 

kvalitativa nivåskillnader i elevens kunnande kan urskiljas. Kjellström poängterar att detta 

bedömningsredskap kan användas inom olika bedömningssituationer och på olika sätt samt att 

den kunskap som vi vill att elever utvecklar måste bedömas utifrån passande 

bedömningsmetoder.  

 

Vidare skriver Kjellström (2007) att det finns ett flertal exempel inom olika ämnen angående 

hur man kan använda matriser och nämner till exempel ämnen som naturvetenskap, bild, 

slöjd, svenska med mera.  Kjellström menar att det är av stor betydelse på vilket sätt som 

genomförda bedömningar rapporteras, resultat som exempelvis beskrivs av en ensam siffra 

eller bokstav beskriver inte vad elever presterar i benämningar av vad de kan, samt att sådana 

bedömningar inte visar komplexiteten i det som är avsett att bedömas. Bedömningsmatrisen 

är en form av analytisk bedömning, med analytisk bedömning menas att man delar av en 

bedömningsprocess eller produkt var för sig. En elevs profil i form av styrkor och svagheter 
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kan erhållas genom den analytiska bedömningen, Kjellström menar att den analytiska 

bedömningen förlorar en del av dess fördelar om man summerar den till en poängsumma. När 

matriser är utformade analytiskt riktas fokus mot att de olika bedömningsaspekterna som 

används är relaterade till målen samt att kriterierna är genomtänkta. Om kriterierna har 

utformats på så vis att nivåskillnaderna i elevens kunnande exempelvis beskrivs med ord som 

bättre och klarare erhålls ingen vägledning på vilket sätt olika kvalitativa skillnader finns i 

elevens kunnande. Kjellström skriver att förespråkare för matrisanvändning menar att 

matriser är mest lämpade inom kriterierelaterade bedömningssystem. 

 

Allen och Tanner (2006) anser att introduktionen av nya metoder inom undervisning ofta 

innebär en utveckling av förväntningarna rörande elevernas bildning. Parallellt med detta 

skapas ett behov av omvärdering angående på vilket sätt som material samlas in som försäkrar 

såväl elever som lärare att deras förväntningar överensstämmer. Vidare skriver författarna att 

matriser inte enbart kan användas för att visa uppnådda nivåer gällande olika arbeten, eller 

som ett uppvisande av förbättring inom ett ämne. Matriser kan också användas för att göra 

dessa nivåer och mått på kunskap klara och tydliga för eleverna vilket beskrivs på följande 

sätt; ”Rubrics not only can be designed to formulate standars for levels of accomplishment 

and used to guide and improve performance but also they can be used to make these standards 

clear and explicit to students” (Allen & Tanner: 2006, s.2).  

 

Bass och Glaser (2004) skriver i sin rapport att behovet av matriser (benämnt informativa 

matriser) som hjälper till att förbättra inlärningen och lärandet genom kommunikation rörande 

mål, tolkningar av elevens prestationer samt synliggör elevens utveckling under en längre tid, 

är större än någonsin. De menar att användandet av informativa matriser kan bidra till att ge 

en tydligare bild av mål att uppnå/lära sig samt att de kan fungera informativt inom varierade 

aspekter av prestationer eller uppnåenden för olika användare; ”a clear view of the learning 

goals, information about the present state of the learner […] assessments can be informative 

of various aspects of achievement for different audiences” (2004, s. 2).  

 

Kjellström (2007) skriver att det är av stor vikt som eleverna behöver förstå de olika 

bedömningsprocedurerna och målen för att kunna se det egna lärandet och att kunna utveckla 

den egna förmågan. Det tar tid att utveckla bra matriser men hon anser också att såväl lärare 

som elev kan få ut mycket genom användningen av matriser i samband med bedömning. 

Pettersson (2007) menar att eleverna måste få kännedom i hur bedömningsprocesser går till 

och hur de lär sig för att bedömningen skall stödja lärandet. 

 

 

METOD 
I metoddelen beskriver jag vilken metod som jag har använt mig av vid insamlandet av 

information samt att jag beskriver tillvägagångssättet av vald metod och analysverktyg.  

 

 

Val av metod 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med väglett samtal. Jag anser att dessa 

metoder är mest lämpade för min undersökning som handlar om hur olika individer i en 

speciell grupp uppfattar något, det är således uppfattningen om något som skall undersökas. 

Patel och Davidson (2003) skriver att valda undersökningstekniker vid insamlandet av 

information måste passa i förhållande till den tänkta undersökningsgruppen, samt vilken 

information som önskas erhållas. 
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Kvalitativ forskning 

Backman (1998) menar att den kvalitativa forskningsprocessen skiljer sig från den 

traditionella då den ej är lika sekventiell och standardiserad. Innehållsmässigt har den en 

ansenligt stor flexibilitet och dynamik, vilket innebär ett större utrymme för variationer. 

Stundom pågår flera olika moment samtidigt i ett starkt samspel vilket i sin tur innebär att de i 

själva verket inte kan avskiljas från varandra. Kvale (1997) menar att forskningsintervjun kan 

ses som en form av samtalsteknik där intervjuaren och den som intervjuas genererar kunskap 

genom samspel, denna variant av samtalsteknik är av en specifik och professionell karaktär. 

Samtalet kan kunskapsteoretiskt tolkas som ett primärt sätt för att erhålla kunskap. Den 

mänskliga verkligheten kan även uppfattas som människor inbegripna i samtal. Sett ur detta 

perspektiv är samtalet inte endast en särskild empirisk metod, utan även ett sätt som är 

grundläggande för att få kunskap samt att det utgör den generella formen för mänsklig 

interaktion i världen, vilken benämns som ontologisk samtalskontext. Såväl tekniska som 

teoretiska skäl omnämnas vara bakomliggande då ett allt större forskningsbruk av kvalitativa 

intervjuer sker, förändringar inom det moderna tänkandet har inträffat som även reflekteras 

inom filosofin. En förskjutning av intresset mot vardagsvärlden, tillhörande vardagsspråk, 

mot meningen samt mot förhållandet mellan individer. För att förvärva vetenskaplig kunskap 

och kunskap om den sociala världen anses samtal och berättelser som väsentliga. Kvale menar 

vidare att gällande intervjuforskning så finns inga gemensamma procedurer och 

forskningsintervjun kan ur synvinkeln av ett mänskligt samtal anta många former.  

 

 

Kvalitativ intervju  

Kvale (1997) menar att en grundläggande form av mänskligt samspel är samtalet, människor 

ställer frågor och besvarar frågor genom talet och samtalet. Vi lär känna andra människor 

genom samtalet och får på så sätt veta något om deras erfarenheter, förhoppningar, tankar om 

den värld de lever i. Författaren beskriver den kvalitativa intervjun på följande sätt;  

  

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom 

intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med 

egna ord (Kvale: 1997, s.70).  

 

På så vis anser Kvale att en intervju som på ett känsligt sätt genomförts kan vidmakthålla 

närheten till den intervjuades livsvärld och rendera kunskaper som kan användas för att 

förbättra människors situation. Bengtsson (1999) skriver att uttrycket livsvärld härstammar 

från det tyska ordet lebenswelt, samt att det var den moderna fenomenologins grundare filosof 

Edmund Husserl som bearbetade fram det så kallade livsvärldsbegreppet. Livsvärlden 

beskrivs som den värld som människor lever tillsammans inom och har ett kommunikativt 

förhållande i, det är en social värld som har en mänsklig organisering av livet och innehåller 

ting skapade av människan. Alexandersson (1994) skriver att livsvärlden som Husserl 

beskriver den, svarar mot människans förhållningssätt till världen.  

 

Utmärkande för den kvalitativa intervjun menar Trost (2005) är bland annat att enkla och raka 

frågor ställs och svaren som erhålls är komplexa och innehållsrika. Författaren skriver vidare 

att vid ett intresse av att till exempel försöka förstå människors sätt att urskilja eller särskilja 

varierade handlingsmönster, resonemang eller reaktioner så lämpar sig den kvalitativa 

forskningsstudien.   
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Marshall och Rossman (1989) beskriver intervjun som ett praktiskt redskap för att inhämta 

kunskap och menar att det är fördelaktigt att intervjua fler än en person:  

 

Interviews have particular strengths. An interview is a useful way to get large 

amounts of data quickly. When more than one person is used as an informant, the 

interview process allow for a wide variety of information and a large number of 

subjects (s.82). 

 

Författarna beskriver vidare den kvalitativa intervjun som ett samtal med ett syfte där 

forskaren försöker upptäcka den intervjuades perspektiv rörande något ämne:  

 

It is often described as “a conversation with a purpose”. […] Typically, qualitative 

in-depth interviews are much more like conversations than formal, structured 

interviews. The researcher explores a few general topics to help uncover the 

participant´s meaning perspective, but otherwise respects how the participant 

frames and structures the responses (Marshall & Rossman: 1989, s.82). 

 

Starrin och Renck (1996) skriver att den kvalitativa intervjun är icke-standardiserad, och utgår 

från att man inte vet vilka frågor som är av större vikt. Intervjuaren som genomför en 

kvalitativ intervju måste anpassa, utveckla samt följa upp vad som är av större vikt för det 

egentliga syftet med undersökningen. I den kvalitativa intervjun sker en utveckling av frågor 

och svar kontinuerligt under intervjuns gång vilket brukar beskrivas som ett väglett samtal. 

Kvale (1997) skriver att den kvalitativa intervjun benämnas ostrukturerad eller icke-

standardiserad. Då det endast existerar få procedurer som är standardiserade eller 

förstrukturerade för den kvalitativa intervjun måste många analyser av metodologisk karaktär 

fattas under pågående intervju. Intervjuaren bör besitta en stor skicklighet och skall även ha 

kunskap om ämnet som den aktuella intervjun handlar om, vara förtrogen med de 

metodologiska varianter som finns tillgängliga samt ha insikt om begreppsliga problem som 

är förknippade med att producera kunskap via samtal. 

 

Patel och Davidson (2003) anser att information av olika karaktär kan erhållas ur en kvalitativ 

intervju där alldagliga och allmänna företeelser i den intervjuades livsvärld kan få nyanserade 

beskrivningar. Författarna menar att det är upptäckten, identifieringen och beskaffenheten hos 

något, till exempel den intervjuades uppfattningar om något fenomen eller livsvärld som är 

syftet med den kvalitativa intervjun. Intervjuare och intervjuperson fungerar i detta 

sammanhang som medskapare av ett samtal och färdiga svarsalternativ kan ej frambringas i 

förväg för den intervjuade, ej heller kan ett avgörande om det sanna svaret göras på 

frågeställningarna i den kvalitativa intervjun. Kvalitativa intervjuer har möjlighet att ge plats 

åt det speciella då fokus kan riktas på sådant som snarast är undantag. Författarna skriver att 

kvalitativa intervjuer har en låg grad av standardisering då intervjuarens frågor lämnar 

utrymme för den intervjuade att svara med egna ord. 

 

Backman (1998) menar att ett kännetecken för metoder som betecknas som kvalitativa är att 

de inte använder sig av siffror eller tal. De resulterar eller innefattar sig i muntliga 

formuleringar, talade eller skrivna, till att genom samtal nå förståelse för 

undersökningspersonerna. Verbala utsagor sker genom instrument bestående av det Backman 

benämner traditionella ”ordet”. Intresset riktas mera mot den enskilde individen via den 

kvalitativa intervjuns beskaffenhet. Frågan om hur en objektiv verklighet ser ut byts ut till att 

frågan riktas mot individen och hur denne formar och tolkar sig egen verklighet.  
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Backman beskriver den kvalitativa intervju metoden på följande sätt: 

 

Intresset förskjuts mot att studera hur människan uppfattar och tolkar den 

omgivande verkligheten, inte som i den naturvetenskapliga traditionen hur man 

observerar, registrerar och ”mäter” en mer eller mindre given verklighet 

(Backman: 1998, s. 47). 

 

Vidare menar Backman att de mest framträdande begreppen som urskiljs är innebörd, kontext 

samt process. Där innebörd står för att ett intresse riktas mot på vilket sätt individer upplever, 

tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i förhållande till tidigare erhållna erfarenheter 

och lärdomar, det vill säga hur världen omkring individen har mening. Det kvalitativa 

perspektivet karakteriserar processer snarare än resultat eller produkter och det huvudsakliga 

instrumentet inom den kvalitativa strategin är människan, där forskaren finns nära subjektet 

som avses att bli studerade. I Svensson och Starrin (1996) beskrivs den kvalitativa intervjun 

som en metod för forskning där syftet är att upptäcka innebörder, egenskaper eller företeelser. 

Ett intresse inom den kvalitativa intervjun är att upptäcka vad som händer och sker, snarare än 

att avgöra omfattningen av någonting som på förhand är bestämt. Starrin och Renck (1996) 

skriver att före genomförandet av en intervju bör förkunskaper skaffas rörande ämnet som 

ligger till grund för intervjun, de menar att det är av stor vikt att ha en del förkunskaper om 

ämnet innan undersökningen startar. Då förkunskaper används på rätt sätt kan den bland annat 

användas till att fastställa studiens syfte samt att den kan vara avgörande för val av metod 

gällande datainsamling. Dessa förkunskaper skall dock sättas inom parentes, för att göra det 

möjligt att ringa in ny kunskap. 

 

 

Fenomenografisk forskningsansats 

Patel och Davidson (2003) skriver att den fenomenografiska forskningsansatsen räknas till de 

empirinära ansatserna och är ett vetenskapligt förhållningssätt där syftet är att studera 

uppfattningar. Denna kvalitativa metod utvecklades av den svenske pedagogen Ference 

Marton och hade fokus på att studera lärande under 1970-talet. Forskningsintresset inom 

fenomenografin är att beskriva olikheterna i uppfattningar som människor gör. Alexandersson 

(2003) skriver att inom fenomenografiska undersökningar beskrivs intervjun som den 

viktigaste metoden när det gäller insamling av data. Intervjuerna formuleras utan fasta 

svarsalternativ eller på något vis färdigformulerade svarsutrymmen, frågorna formuleras inte 

så att personen som intervjuas kan leverera ett lämpligt svar i förhållande till intervjuarens 

frågor. Den centrala punkten är således att ett rätt eller på något sätt lämpligt svar inte finns, 

undantag görs om det finns formulerat en extern referenspunkt som intervjuaren utgår ifrån 

till exempel ett forskningsresultat eller liknande. Undersökningspersonerna får möjlighet att 

själva avgränsa, definiera och behandla innehållet i den öppna intervjun. Syftet med intervjun, 

oavsett om intervjun är av mer eller mindre öppen karaktär är att nå fram till hur innehållet 

gällande något uppfattas. Intervjun har en fördel i form av att forskaren kan försäkra sig om 

att ett visst fenomen blir synliggjort och diskuterat. Utsagorna som kommer fram kan följas 

upp för att komma tillrätta med eventuella felsägningar, misstolkningar såväl från intervjuaren 

eller den intervjuade. Syftet är att komma fram till uppfattningar som inte nödvändigtvis 

tidigare har tematiserats av den intervjuade samt att nå bortom åsikter, värderingar och 

konstruerade svar.  
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Uppfattningar 

Alexandersson (1994) skriver att det under 1980-talet skedde en utveckling av det 

fenomenografiska forskningsintresset och fokus lades på att studera människors uppfattningar 

av olika aspekter eller företeelser av omvärlden. Vidare skriver Alexandersson följande 

angående uppfattningsbegreppet: 

 

En högst påtaglig effekt av studier kring inlärning och världsuppfattning innebar 

att den fenomenografiska forskningen kom att rikta sitt intressefokus mot 

uppfattningar och det huvudsakliga innehållet i dessa. Uppfattningsbegreppet kom 

därmed att bli forskningsansatsens mest betydelsefulla begrepp (s. 117). 

 

Alexandersson (2003) menar att frågor rörande verkligheten kan ställas på många olika sätt 

inom vetenskapen, dessa frågor kan handla om på vilket sätt verkligheten ser ut och varför 

den ser ut på ett visst sätt. Forskningsfrågorna kan även handla om hur människor tänker eller 

hur människor uppfattar verkligheten. Alexandersson (1994) menar att den kunskap om 

världen som människan har kan ses som en mångfald uppfattningar rörande olika delar av 

världen samt relationerna mellan dessa uppfattningar. Vidare skriver Alexandersson (2003) 

att vid beskrivandet av uppfattningen som en relation mellan människor och värld beskrivs 

denna relation som dynamisk till sin karaktär. Då denna relation förändras på grund av att 

situationer och sammanhang förändras blir konsekvensen att uppfattningar av en företeelse 

eller av något objekt även förändras. Detta leder till att vi uppfattar världen med andra ögon, 

således har vi erhållit ny kunskap om något i vår värld.  

 

 

Urval  

Alexandersson (2003) skriver att ett tillvägagångssätt vid urval av undersökningsgrupp kan 

definieras som ett avsiktligt urval. Vid detta tillvägagångssätt utgår man från bestämda 

kriterier som stämmer överens med behovet av information som man vill erhålla och väljer 

utifrån detta en speciell undersökningsgrupp. En fördel med detta förfarande är att 

informationsrika beskrivningar kan erhållas. Patel och Davidson (2003) menar att den 

avgörande faktorn för vilka personer som skall medverka i en undersökning är hur 

problemformuleringen är utformad. Gäller problemformuleringen en speciell grupp personer 

är det således den gruppen personer som skall ingå in undersökningen.  

 

Då mitt syfte med undersökningen var att undersöka ett arbetslags uppfattning om 

matrisbedömning utifrån ett lärandeperspektiv använde jag mig av ett avsiktligt urval. Urvalet 

med de aktuella intervjupersonerna grundade sig på tidigare kontakter som skett inom ramen 

för denna utbildning. Således har jag vid urvalet av undersökningsgrupp använt mig av 

metoden avsiktligt urval.  

 

 

Analys och tolkning 

I min analys och tolkning av de genomförda intervjuerna har jag inspirerats av den 

fenomenografiska forskningsansatsen som enligt Alexandersson (1994) har för avsikt att 

beskriva hur människor uppfattar olika fenomen i sin omvärld. Analysen utgår efter en viss 

ordning för att möjliggöra en analys av den insamlade datan. Alexandersson (2003) beskriver 

att inom den fenomenografiska forsknings inriktningen finns en specifik metodisk arbetsgång 

vid insamlingen av data samt vid bearbetningen av data. Den metodiska arbetsgångens 

utförande kan variera med innehållet i undersökningen, men gemensamma punkter finns dock 
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trots existerande variationer. Alexandersson gör följande beskrivning av arbetsordning i den 

fenomenografiska forskningsansatsen; 

 

1. En avgränsning av en företeelse i världen genomförs samt en urskiljning av aspekter 

av företeelsen. 

2. Intervju angående företeelsen samt utskrivning av intervjun. 

3. Identifiering av uppfattningar av företeelsen genom analyser av utsagorna och 

redovisning i beskrivningskategorier samt samordning av beskrivningskategorierna i 

ett gemensamt utfallsrum. 

 

Jag har använt mig av Alexanderssons (2003) beskrivna arbetsordning gällande den 

fenomenografiska forskningsansatsen. Jag har i denna undersökning studerat ett lärarlag 

bestående av tre stycken pedagoger som arbetar med bedömningsmatriser vilka de utformar 

individuellt. Matriserna vilka de använde sig av var bestående av kolumner och celler 

innehållandes olika bedömningskriterier hämtade ur styrdokumenten för respektive 

undervisande pedagogs ämnen. Exempelvis kunde kolumnerna innehålla följande rubriker; 

aspekter och kvalitativa nivåer, där de kvalitativa nivåerna var uppdelade i kriterier som 

eleven skulle behärska för att uppnå ett visst mål. De kvalitativa nivåerna kunde bestå av 

följande rubriker; fakta, förklaring, slutsatser samt eventuella kompletteringar. Varje elev 

erhöll en egen matris för varje ämne, i matrisen fördes anteckningar i kolumnerna som visade 

elevens uppnådda mål, dessa anteckningar genomfördes av den undervisande pedagogen för 

varje ämne. Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer samt att spela in dessa för att 

sedan avlyssna intervjuerna och skriva ned dem innan de raderades. Jag bearbetade resultatet 

av intervjuerna och resultatkategoriserade dem därefter under rubriker som överensstämde 

med syftet och frågeställningarna, därefter genomfördes en resultatsammanfattning. 

 

 

Genomförande 

I detta arbete är frågeställningarna i intervjuguiden (Bilaga 1) genomförda med en låg grad av 

strukturering vilket innebär att frågorna har ställts i den ordningsföljd som bäst passat vid 

respektive intervjutillfälle. Frågeställningarna har formulerats så att den intervjuade personen 

kan svara med egna ord, vilket innebär att intervjuerna har en låg grad av standardisering 

(Patel & Davidson, 2003). Undersökningsgruppen bestod av ett lärarlag som undervisar 

årskurs 7 till och med årskurs 9 på en grundskola i Kiruna Kommun, lärarlaget var bestående 

av tre stycken pedagoger som arbetar med bedömning via matriser inom olika ämnen. Efter 

att jag valt inriktningen på denna C-uppsats kontaktade jag respektive pedagog via e-mail 

(Bilaga 2) vilket jag formulerade som ett brev där jag gav en presentation av mig själv samt 

att jag beskrev bakgrunden för denna uppsats där även syftet framkom. Jag gav information 

om att intervjuerna skulle spelas in och att inspelningen skulle ske för att underlätta min 

bearbetning av det insamlade materialet. Samt att jag informerade att intervjuerna skulle vara 

konfidentiella och att deltagarnas identitet inte kommer att framkomma i arbetet. Vid min 

bearbetning kommer pedagogerna att benämnas med bokstäverna A, B och C. Jag 

informerade även pedagogerna att efter slutförd bearbetning av det insamlade materialet 

kommer det inspelade materialet att raderas omgående. 

Efter att pedagogerna givit sitt samtycke för att bli intervjuade kontaktade jag dem per telefon 

för att besluta när och var respektive intervju skulle ske. Två av intervjuerna genomfördes i ett 

grupprum på den aktuella skolan vid olika tidpunkter och en tredje intervju genomfördes 

hemma hos en av de deltagande pedagogerna. 
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RESULTAT 
Resultatet bygger på de genomförda intervjuerna, där ett lärarlag bestående av tre stycken 

pedagoger som är verksamma inom årskurs 7-9 på en grundskola i Kiruna Kommun har 

intervjuats. Dessa tre pedagoger arbetar med matrisbedömningar inom följande ämnen; 

svenska, hemkunskap, naturorienterade ämnen, engelska, samt samhällsorienterade ämnen. 

Den aktuella skolan betygssätter inte enskilda prov och arbetsområden. De arbetar med 

grundläggande mål som alla måste klara av samt mot högre mål.  När en termin startar går 

man igenom för olika områden grundläggande mål och högre mål med hjälp av ett så kallat 

målblad. Man skiljer inte på de högre målen Väl godkänt och Mycket väl godkänd med då 

detta kan fungera som ett mentalt hinder, eleven kanske underskattar sig själv och tror att det 

inte går att uppnå ett högre mål och avstår därför att försöka. Fler elever arbetar mot högre 

mål utan att veta om det, de satsar på alla mål istället för att välja bort något.  Vid avslutandet 

av en termin ser man till vilka högre mål som uppnåtts och var den enskilde eleven ligger till, 

man diskuterar vilka mål som är uppnådda. Pedagogerna har utbildning inom sin profession 

och har varit aktiva inom professionen mellan 10-15 år. Jag har valt att benämna pedagogerna 

med följande benämningar, pedagog A, pedagog B samt pedagog C, detta för att inte röja 

pedagogernas identitet men även för att skapa en könsneutralitet. De har använt sig av 

matriser under olika antal år och uppfattar matrisbedömning på olika sätt från person till 

person. 

 

 

Resultat av intervjuer 

I min bearbetning av intervjuerna har jag koncentrerat mig på mitt syfte där jag undersökt ett 

lärarlags uppfattningar om matrisbedömning utifrån ett lärande perspektiv. Där 

frågeställningen behandlar hur pedagogerna uppfattar att elevens lärande påverkas när 

bedömningar genomförs med hjälp av matriser? Samt hur pedagogerna uppfattar 

bedömningsmetoden matrisbedömning utifrån för- och nackdelar? Den löpande texten 

innehåller citat som är hämtade från de genomförda intervjuerna. 

 

Samtliga pedagoger som intervjuades upplevde uppgiften att göra bedömningar av elever som 

mycket svår i början av sina karriärer. Uttryck som mycket svårt, jättesvårt, tufft, ångestladdat 

och jättetufft användes av pedagogerna för att beskriva känslan. De beskriver betydelsen av 

att ha kollegor som stöttat vid bedömningar och hjälp vid de allra första betygssättningarna i 

början av utövandet av yrket. Även mentorskap i form av att en annan pedagog har fungerat 

som stöd främst vid praktiska frågor. Men pedagogerna har var och en upplevt att det har gällt 

att studera målen själva, lusläsa styrdokumenten för att få sig en uppfattning rörande 

bedömningar, och hitta egna vägar dessa är sätt som pedagogerna arbetat på gällande 

bedömningar då de var nyutexaminerade. Pedagog A, B och C upplever att bedömningar inte 

är något som de fått lära sig på lärarutbildningarna som de har genomfört och efterlyser detta. 

Pedagog C menar att det finns mycket att vinna på att ha bedömningsbiten inom 

lärarutbildningen men pedagog C påpekar också; ”Att man växer i sin roll allt eftersom tiden 

går”.  

 

Den första kontakten med matrisbedömningar skedde för pedagogerna i arbetslaget på olika 

sätt, pedagog A kom i kontakt med begreppet matrisbedömning via en föreläsning och utifrån 

det startades diskussioner i dåvarande arbetslag. Pedagog A hade inte en aning om att matriser 

kunde användas vid bedömning eller sett någon färdig lösning hos någon annan kollega utan 

funderade själv ut många mallar som stundtals kändes värdelösa och kasserades, innan en väl 

fungerande mall på matris hade utvecklats och blev färdig att användas tillsammans med 

enskilda elever. Pedagog A upplevde nästan ångest då betyg skulle sättas vid slutet av 
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terminer och kände att något behövde göras för att betygssättningen skulle bli lättare. Pedagog 

B kom i kontakt med matrisbedömning från olika håll bland annat genom att se efter hur 

andra pedagoger gjorde men genombrottet kom vid en sambedömning med en kollega. På så 

vis blev bedömningen överskådlig och det blev lätt att urskilja målen. Efterhand förändrade 

pedagog B matriserna för att de skulle passa för språkundervisning. Pedagog C minns inte 

riktigt hur det var, men tror att det var genom ett dokument och en kollega i arbetslaget vid en 

betygssättning. Pedagog C började lite smått med att arbeta med matriser inom ett ämne 

pedagog C funderar på att använda matriser även inom ett till ämne, som denne undervisar 

inom.  

 

Det framkom att samtliga pedagoger använder sig av så kallade målblad i samband med att ett 

nytt ämnesområde introduceras för eleverna, detta målblad visar på grundläggande mål att 

uppnå samt högre mål att uppnå. Målbladet är inte skrivet så de olika benämningarna för 

betygen godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd används. Detta målblad är relaterat 

till kursplanen för ämnesområdet och genomgången sker gemensamt i klassen vid 

introduktionen av ett nytt ämnes område.  

 

 

Uppfattningar om elevens lärande utifrån användning av matriser 

Pedagog A upplever att; ”Det är en stor fördel och hjälper eleverna om de vet vilket mål de 

skall jobba mot, de har lättare att göra uppgifter då de vet vad som krävs av dem. Än att göra 

en uppgift utan att veta varför”. Vid diskussioner med eleverna över resultat utifrån 

matriserna visar pedagog A vilka mål som är uppnådda, på detta sätt blir det väldigt tydligt 

för eleverna. I årskurs 8 och 9 börjar eleverna att själva diskutera målen, de frågar inte hur 

mycket som skall skrivas utan diskussionerna utgår ifrån målen för det aktuella ämnet. De 

samlar inte bara fakta utan gör analyser och diskuterar. Pedagog A menar att ”Lärandet 

utvecklas – absolut” och poängterar ” Det får inte bli en statisk matris, arbetet med matriser är 

en process som måste arbetas fram innan den presenteras för eleverna”. 

 

Pedagog B upplever att; ” Ju fler sätt du har för att förklara något för en elev så är det desto 

bättre” och vid svårigheter för en elev att nå ett Godkänt betyg kan både en matris och 

skriftliga kommentarer användas för att visa vad som saknas. Vid ett behov av att vara extra 

tydlig är matriserna bra, matrisen är ett sätt att kommunicera på. Pedagog B poängterar att; 

”När det gäller lärandet är det viktigt att komma ihåg elever med problem vid läsförståelse, 

dessa elever kan bli stressade av att se en matris”. Pedagog B upplever matriser som ett 

arbetsredskap för läraren i första hand och inte för eleverna, men poängterar att matrisen är ett 

överskådligt bedömningsunderlag som man kan visa varje elev och på så vis utvecklas eleven.  

 

Pedagog C upplever att i årskurs 9 frågar eleverna vilka mål de har nått, matrisen visar dem 

på ett tydligt sätt. Gällande eleverna och hur man tar till sig målen i kursplanerna handlar det 

också om mognadsgrad, intresse att utvecklas och lära sig, vissa lär sig för lärarnas skull eller 

föräldrarna. Pedagog C upplever följande när det gäller matrisbedömning och lärande; 

 

Förstår eleverna målen så förstår eleverna vad som skall göras i uppgifterna och 

lärandet utvecklas, de växer med uppgiften. Om eleverna tar till sig målen och 

använder dem på ett aktivt sätt. Eleverna blir medvetna om att det handlar om mål 

och inte vad läraren eller de själva tycker. De lär sig om sitt eget lärande. Men 

vissa gör bara minsta möjliga då spelar det inte någon roll vilket underlag läraren 

har.  
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Uppfattningar om fördelar och nackdelar med matrisanvändning 

Pedagog A upplever att fördelarna med att använda sig av matriser är många och att 

fördelarna uppväger nackdelarna. Fördelarna är att de underlättar arbetet vid betygssättningen 

vid terminsbetyget då underlaget visar på ett exakt sätt var eleverna ligger i förhållande till 

målen. Matriserna utgör ett material som man kan gå tillbaka till och titta på om man som 

lärare funderar över något. Med hjälp av matrisen är det lättare att diskutera med eleven 

varför de får olika betyg, just utifrån matrisen kan de se vilka mål de nått och inte. Pedagog A 

upplever det jätteenkelt att använda sig av matriserna, det uppstår inte problem kring varför 

eleverna fått de olika betygen, slutbetygsdiskussionerna underlättas. Eleverna får insikt i vilka 

mål som de arbetar mot, att det inte bara handlar om att få ett visst antal rätt på proven, utan 

att det finns mål att arbeta mot, målen blir synliggjorda ”Eleverna har mer koll av vad som 

krävs av dem för att nå de olika betygen, de famlar inte i blindo”. De har bra koll på målen 

vilket gör att det går att diskutera med dem utifrån målen på ett annat sätt.  Det är olika från 

person till person, men på det stora hela upplever pedagog A att de flesta förstår de uppsatta 

målen.  

 

Pedagog A menar att;  

 

Matrisen levandegör målen för eleverna, men även för föräldrarna. Att de blir 

medvetna att arbetsuppgifter som prov med mera inte är något som läraren hittar 

på för att ha något att göra. Vi har en kursplan att följa och i den finns mål att som 

vi skall uppnå, och för att få olika betyg finns andra mål att uppnå.  

 

Nackdelar med matrisanvändning upplever pedagog A är att det tar mycket tid att skapa en 

fungerande matris samt att det kan ta en tid för eleven att förstå systemet med 

matrisbedömning, det är mycket inskolning att träna på i början. Pedagog A poängterar att det 

inte är alla som tycker om att arbeta med mål vissa tycker att det är trist och onödigt. 

 

Pedagog B upplever fördelar med matrisanvändning varje gång en genomgång görs av ett 

elevarbete då denne har matrisen framför sig med aktuella mål från kursplanerna. Som lärare 

glömmer man inte bort målen att arbeta mot med matrisen framför sig, den hjälper till att ha 

fokus, samt att den gör allt överskådligt när man rättar. Pedagog B tror att matriser går att 

använda inom alla ämnen men upplever att alla ämnen ej har lika stor användning av matriser, 

ju fler mål att arbeta mot desto bättre att använda sig av matriser vid bedömning. Pedagog B 

beskriver matrisen som ett sätt att kommunicera på om det behövs eller om det uppstår något 

problem vid genomförda bedömningar. 

 

Nackdelar med att använda matris upplever pedagog B som följande; det är ett extremt 

pappershanterande om en pedagog har 30 stycken elever och undervisar i två ämnen parallellt 

innebär det 60 stycken matriser. Det är en enorm pappersexercis. Pedagog B menar att det 

inte behöver vara svart eller vitt, man behöver inte endast arbeta med matriser, det passar helt 

enkelt inte för vissa. Pedagog B upplever att efter några år som aktiv i yrket kommer man 

ihåg målen väl och menar att nationella prov även är mycket bra att använda sig av vid 

bedömning ”Ju fler bedömningar som görs så framkommer ett mönster”. Vidare menar 

pedagog B att vid bedömning av språk behövs det inte matriser då målen att uppnå är färre, på 

så vis menar Pedagog B att matrisbedömning inte passar att använda inom alla ämnen. 

Pedagog B beskriver att denne till en början använde matriser men upplevde att det blev ej 

hanterbart, det gav ett mer arbete än vad det är värt. Det framkom att matrisarbetet för 

pedagog B har fallit då det innebär extra arbete som det inte alltid finns användning för. 

Pedagog B ger skriftliga omdömen med kommentarer. Pedagog B menar ändå att alla skall 
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prova på att arbeta med matriser någon gång men poängterar ”Vi är alla olika och vissa 

behöver inte den yttre strukturen om man har den med sig i huvudet”, gällande 

elevbedömningar. Pedagog B poängterar vidare att en nackdel med matrisbedömning är att 

elever med svårigheter vid läsförståelse kan bli mycket stressade av att se en matris. 

 

Pedagog C upplever att fördelarna med matrisbedömning är att undervisningen byggs upp 

utifrån målen på ett sätt som blir tydligt för eleven. Läraren kan se vilka förutsättningar som 

skall ges till eleven för att denne ska kunna visa en stegring i sitt kunnande. Som lärare tänker 

man igenom området på ett annat sätt än tidigare, det krävs mer av en i förarbetet men 

området får ett tydligare upplägg. Strukturen blir tydligare utifrån målen, eftersom 

bedömningar är gjorda efter vägen blir betygssättningen i slutänden mindre tidskrävande. 

Med matriser kan man gå tillbaka i tiden och kika på. Eleverna får mål som är kopplade till 

matriserna, de tydliggör för sig själv utifrån kursplanen vad som behövs för att visa på högre 

mål. Matrisen är enkel att visa för föräldrarna vid behov. I årskurs 9 när eleverna arbetat med 

detta sedan årskurs 7, blir målen tydliga och man märker att de är intresserade av vilka mål de 

har uppnått. Språket i målen och styrdokumenten är svårt menar pedagog C och beskriver att 

språket bryts ner och skrivs om i årskurs 7 men i årskurs 9 är detta inte aktuellt. 

 

Nackdelarna upplever pedagog C är att man måste vara mycket förberedd och tänkt igenom 

vad jag vill uppnå med detta. Vilka mål skall uppnås? det kan bli en tidspress på grund av att 

ett färdigt koncept måste finnas innan starten av ett nytt område. Tankarna måste vara färdiga. 

Det handlar om olika mål för varje grupp, det tar tid med förberedelser, men i slutänden 

vinner man på det när bedömningarna görs.  

 

 

Resultatsammanfattning 

Gällande matrisbedömning ur ett lärandeperspektiv har det i min studie framkommit att det 

intervjuade lärarlaget uppfattar att elevens lärande stimuleras vid användandet av matriser vid 

bedömningar. Pedagogerna uppfattar att kursplanernas mål tydliggörs vid användningen av 

matriser, vilket underlättar för den enskilde eleven att förstå vad som krävs av denne inom 

olika ämnen och på så vis stimuleras elevens lärande. Uppfattningarna som pedagogerna har i 

det aktuella lärarlaget, angående fördelar och nackdelar gällande matrisbedömning, skiljer sig 

utifrån vilket ämne som pedagogerna undervisar inom, samtliga är dock positiva till själva 

metoden. Pedagogerna upplever att utformningen av matriserna är individuella och många 

mallar skapas innan man finner den rätta, de tycker att det är något man som lärare skall prova 

på att använda för att skapa sig en egen uppfattning. Det är endast den egna fantasin som 

sätter gränser. Huruvida matrismetoden passar inom olika ämnen upplever pedagogen som 

undervisar i språk att matrisen inte kommer till sin fulla rätt då språk ämnena inte inbegriper 

ett lika stort antal mål att uppnå som övriga ämnen.  

 

Fördelarna gällande pedagogernas uppfattning om matrisbedömning är att målen som skall 

uppnås inom olika ämnen tydliggörs, detta gäller både för pedagogen själv samt för eleven. 

Matriserna utgör ett gott underlag vid betygssättning och kan även fungera vid behov av en 

överblick bakåt i tiden. Vid eventuella frågeställningar från eleven vid betygsdiskussioner ger 

matrisen ett gott underlag, de uppsatta målen levandegörs och ger underlag till diskussioner 

med såväl elever och föräldrar. Nackdelar som framkom av undersökningen är att det är en 

tidskrävandeprocess som kräver ett noggrant förarbete en av pedagogerna upplever att det är 

en stor pappershantering kring matrisarbetet. Det kan även ta tid innan en väl fungerande 

matrismodell har arbetats fram, för den enskilde eleven kan det också ta en tid innan eleverna 

har skolats in och förstått metoden med matrisbedömning. Det framkom även att 
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matrisbedömning kan vara svårt att hantera för elever som upplever svårigheter vid 

läsförståelse. 

 

Gällande uppfattningar om elevens utveckling av lärandet framkom även här att tydligheten i 

matriserna stimulerar elevens lärande, eleverna vet vad som krävs av dem om de förstår 

målen som skall uppnås, detta kan också medverka till att eleverna skapar en bättre förståelse 

för de olika målen inom ämnesområdena. Matrisen kombinerat med någon annan bedömning 

kan skapa nya förutsättningar att förstå uppnående målen för elever som har svårt att nå 

betyget Godkänt. Utvecklingen för elever vid matrisanvändning från årskurs 7 till och med 

årskurs 9 går från ett intresse av att samla fakta till att analysera och diskutera. Det framkom 

också av undersökningen att elevens mognadsgrad och intresse bidrar till hur eleverna tar till 

sig förståelsen av målen att uppnå i kursplanerna. Samt att det är av stor vikt att ta hänsyn till 

elever som har problem med läsförståelse då matriserna är utformade skriftligt.  

 

 

Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2003) beskriver begreppet validitet vid att vi undersöker det som vi 

verkligen avser att undersöka. Gällande denna undersökning så är validiteten god då jag 

undersökt det som jag avsett att undersöka. Författarna beskriver vidare begreppet reliabilitet 

vid att det som avses undersökas sker på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att instrumentet som 

ligger till grund för det vi avser att undersöka har god tillförlitlighet för ändamålet. Den 

kvalitativa intervjun som ligger till grund för denna undersökning har god reliabilitet då det 

specifika instrumentet vilket jag använt mig av är lämpligt rörande undersökningar gällande 

uppfattningar. Intervjuerna har bandats för att kunna tydas så exakt som möjligt samt för att 

göra det möjligt att kunna gå igenom materialet ett flertal gånger. Kvale (1997) anser att 

kunskap konstrueras i den kvalitativa forskningsintervjun då ett utbyte av synpunkter sker i 

samspel när människor diskuterar något ämne som de har gemensamt. Kvale menar vidare att 

intervjuaren på så vis erhåller kunskaper som är prövade på ett grundligt sätt. Som tidigare 

nämnts har forskningsintresset inom fenomenografin för avsikt att skildra människors 

uppfattningar rörande något. Inom fenomenografiska undersökningar beskrivs intervjun som 

den viktigaste metoden gällande insamling av data (Alexandersson, 2003). Jag har vid 

intervjutillfällena upplevt att varje pedagog på ett ärligt sätt delat med sig av sina 

uppfattningar. En faktor till detta antagande är bland annat att intervjuerna som genomfördes 

var konfidentiella samt att identiteterna på de intervjuade inte kommer att röjas, detta kan ha 

betydelse för hur de intervjuade delade med sig av sina uppfattningar under intervjun. Viktigt 

att notera är att Trost (2007) dock menar att människan inte är oföränderlig utan är en aktiv 

aktör i en ständigt pågående process där nya erfarenheter hela tiden görs och nya situationer 

uppstår, på så vis kan uppfattningar om något förändras över tiden. 

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med min studie är att undersöka ett lärarlags uppfattningar rörande matrisbedömning ur 

ett lärande perspektiv. För att få ett så djupodlat svar som möjligt, där både positiva samt 

negativa uppfattningar kan träda fram har jag även valt att låta de intervjuade beskriva sina 

uppfattningar gällande fördelar och nackdelar med matriser vid bedömning. Jag upplever att 

intervjuerna som legat till grund för denna studie överensstämmer med beskrivningen som 

Kvale (1997) gör då han beskriver att kunskap byggs upp i den kvalitativa forskningsintervjun 

där ett utbyte av synpunkter sker i samspel då två personer för ett samtal rörande ett 

gemensamt intresse i något ämne. Genom att intervjuaren ställer omsorgsfullt valda frågor 

och genom ett lyhört lyssnande går intervjun utöver den oreflekterade, vardagliga växlingen 
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av åsikter på så vis erhåller intervjuaren kunskaper som är grundligt prövade. Jag har haft det 

som Starrin och Renck (1996) beskriver som förkunskaper gällande den kvalitativa intervjun i 

åtanke när det gäller mitt förhållningssätt till det valda ämnet. De menar att;  

 

Det är såldes viktigt att de kunskaper man skaffat sig inte motverkar ett öppet 

sinnelag. Det finns skäl att varna för faran att gå in i en intervjusituation med 

förutbestämda uppfattningar eller perspektiv på det som skall undersökas (Starrin 

& Renck: 1996, s.60).  

 

Mitt intresse och min nyfikenhet rörande bedömningsmatriser uppstod under en 

verksamhetsförlagd utbildning, utifrån denna vfu-period valde jag ämnet för mitt 

examensarbete. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen kom jag i kontakt med 

elevbedömningar via matriser, vilket har inneburit att jag har erhållit en del förkunskaper 

inom området. Dessa förkunskaper har jag fått beakta vid intervjutillfällena så att egna 

uppfattningar eller perspektiv inte har haft möjlighet att träda fram och påverka 

undersökningen. Faran för detta anser jag dock vara liten då studiens syfte varit att undersöka 

ett lärarlags uppfattningar om något, vilket innebär att jag inte har kunnat påverka svaren då 

de varit högst individuella och utgått från varje enskild pedagog.  

 

Det svenska skolväsendets utveckling från medeltid till nutid har kantats av omvälvande 

utvecklingar av olika slag, däribland tillkomsten av den obligatoriska 

folkskoleundervisningen år 1842 (Richardson, 2004). Gällande elevbedömningar så har även 

dessa utvecklats och förändrats i takt med skolväsendets progression genom århundradena, 

från att under medeltiden handlat om bedömningar av religiös kunskap genomfört i form av 

bikt och konfirmation, fram till 1700-talets skolväsende där centralt utgivna mallar börjar 

fungera som grund för elevbedömningar. Under slutet på detta århundrade börjar även 

benämningen betyg att existera. Före 1800-talet beskrev betygen inte elevers kunskaper utan 

betygen hade till uppgift att beskriva elevers förutsättningar för att studera samt den allmänna 

begåvningen (Andersson, 2002). Det är först i slutet av 1800-talet som eleverna erhåller ett 

avgångsbetyg där läraren använt sig av formulär för att påvisa olika färdigheter som eleven 

har i form av insikter, flit, färdigheter, uppförande med mera (Nilsson, 1977).  

 

Före 1900-talets början startar användningen av det absoluta betygssystemet i folkskolan, det 

absoluta betygssystemet anger olika bokstavskombinationer med olika betydelser rörande 

elevens kunskaper. Detta betygssystem saknade anvisningar om vilka kunskaper som eleven 

skulle ha för att erhålla de olika betygsstegen för att få ett visst betyg och läraren var mycket 

fri i sin betygssättning. I princip bedömde varje enskild lärare eleverna på sitt alldeles egna 

sätt, vilket medförde stark kritik mot detta betygssystem. Under 1900-talets mitt införs så det 

relativa betygssystemet som grundar sig på den enskilde elevens kunskaper i förhållande till 

kunskaper som andra elever har inom samma ämne, kunskapen skulle mätas i siffror på en 

statistisk skala. Detta betygssystem var formulerat så att ett antal procent elever skulle ha ett 

visst betyg, från siffrorna ett till fem (Egidius, 1999).  

 

Det absoluta samt det relativa betygssystemet medförde att lärarna såg dess primära uppgift 

att vara ett urvalsinstrument till högre studier och inte att visa på vilka kunskaper en elev 

hade. Vi kan se hur det svenska skolväsendets betygssystem med tillhörande 

elevbedömningar har utvecklats från att i första hand fungerat som urvalsinstrument till högre 

studier till att i dag vara ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem med andra krav på 

pedagoger såväl som elever. Jag anser att då man jämför det absoluta betygssystemet och det 
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relativa betygssystemet med dagens betygssystem och elevbedömnings kriterier så har en 

utveckling skett till att sätta den enskilda elevens lärande och kunskaps utveckling i fokus.  

 

Kjellström (2007) skriver att de senaste decenniernas utveckling har lett till ett antal 

förändringar i sättet att se på kunskapsbedömning av elever. Hon anser att tanken med 

bedömning är att den skall uppmäta effekten av elevers lärande och på grund av detta är 

teorier gällande lärande centrala inslag i diskussioner angående bedömning.  

 

Enligt konstruktivistiska kunskapsteorier är det inte längre intressant att mäta 

automatiserad kunskap som t.ex. mekanisk reproduktion av minneskunskaper. Vi 

måste istället bedöma till vilken nivå av förståelse som eleverna nått och 

komplexiteten i elevens förståelse mer än procedurkunskaper (de Lange 1999). 

För att klara detta behövs varierade bedömningssituationer, olika uppgiftstyper 

och nya bedömningsredskap (Kjellström: 2007, s. 193). 

 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet har kommit att ställa andra krav på 

pedagogerna vid elevbedömningar än vid tidigare betygssystem. I Skolverket (2006) Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står det att 

skolan bland annat har ett uppdrag att främja lärandet så att individen entusiasmeras till att 

skaffa sig kunskaper. Den enskilda skolan skall även vara tydlig när det gäller mål och skolan 

skall klargöra vilka mål utbildningen har för såväl elever samt föräldrar. En utveckling av 

skolan skall ske så att verksamheten överensstämmer med målen som finns uppställda. Målen 

inom undervisningen skall prövas kontinuerligt, nya metoder skall utvecklas och prövas samt 

att resultaten skall följas upp för att skolan skall utvecklas kvalitativt. Läraren skall organisera 

och genomföra sin profession så att eleverna skall uppleva att kunskap är något meningsfullt 

samt att elevens kunskapsutveckling framskrider.  

 

Skolverket (2001) skriver att läraren har av staten ålagts skyldigheten att betygssätta elever 

inom undervisningsgruppen. Betygssättning är en svår och taktfull uppgift som ger läraren 

makt, denna makt skall utövas på ett omdömesgillt och professionellt sätt. Om makten i ett 

förhållande är ojämnt fördelad finns en överhängande risk att den kontrahent som är i 

underläge känner sig förfördelad. För att undvika detta framhålls lärarens skyldighet att på ett 

så precist sätt som möjligt tydliggöra för eleven på vilka grunder som läraren gör sin 

bedömning på, vilket läroplanen betonar. I läroplanen betonas även betydelsen av lärarens 

fortlöpande bedömning av elevens studieresultat under utbildningens gång, vilket benämns 

för formativ bedömning. Läroplanen fastställer även att vid betygssättningen skall läraren vid 

ett sammanfattande eller vid en summativ utvärdering använda all information som finns 

tillgänglig angående elevernas kunskaper i relation till kraven som finns i kursplanen. Läraren 

skall även göra en allsidig bedömning av kunskaperna och i det sammanhanget 

uppmärksamma hela kursen.  

 

Jag anser att man i min studie historiskt kan se pedagogens utveckling från att ha agerat i det 

stora hela på eget bevåg gällande elevbedömningar till att få fasta direktiv. Denna utveckling 

har skett i sambad med utvecklingen av de olika betygssystem som existerat i det svenska 

skolväsendet. Pedagogernas roll har även under denna utveckling gått till att få en främsta 

uppgift innebärande att se till att eleverna inhämtar kunskap i skolan. Pedagogerna i dag 

arbetar för att främja elevens lärande och kan själva prova på olika metoder i samband med 

bedömning. 
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Jag har ställt mig frågan om en bedömningsmetod kan främja den enskilde elevens lärande? 

Är det så som Kjellström (2007) och Pettersson (2007) menar, att det är av stor vikt att elever 

förstår bedömningsprocedurer och olika mål för att kunna utveckla den egna förmågan, det 

vill säga det egna lärandet? 

 

För att kunna få ett svar har jag valt att undersöka hur pedagoger som arbetar med matriser 

uppfattar metoden ur ett lärandeperspektiv. I denna undersökning är det den så kallade 

matrismetoden som ligger till grund för undersökningen, denna bedömningsmetod utgår från 

aktuella styrdokument inom respektive skolämne.  

 

Av de genomförda intervjuerna framkom att samtliga pedagoger uppfattar att bedömning av 

elever med hjälp av en så kallad bedömningsmatris kan främja lärandet. Eleverna kan med 

hjälp av matrisen se vad som krävs av dem i ett visst ämne för att nå vissa mål, eleverna får på 

så vis en konkret bild av mål som annars kan upplevas som abstrakta. Målen inom olika 

ämnen blir synliggjorda och blir mer verkliga för eleverna. Min tolkning av studiens resultat 

visar att samtliga pedagoger uppfattar att bedömning av elever med hjälp av en så kallad 

bedömningsmatris främjar och stimulerar elevens lärande. De intervjuade pedagogerna i 

lärarlaget är positiva till matriser och de menar att det är något som alla borde prova på någon 

gång för att själv kunna skapa egna uppfattningar och erfarenheter. Det framkom också att det 

är en tidskrävande process och att användandet av matriser som ett bedömningsverktyg inte är 

lämplig för alla elever, för elever med problem vid läsförståelse kan matrisen skapa stress, 

vilket varje pedagog skall ha i åtanke. I min studie har jag även kunnat se att den enskilde 

pedagogens arbete kring bedömningar kan underlättas vid användning av matriser. Matrisen 

fungerar även som metod för att visa att en bedömning är rättvist genomförd gentemot eleven, 

genom att den är förankrad i styrdokumenten som är gällande för det svenska skolväsendet. 

En av de intervjuade pedagogerna menade att matrisen i första hand är ett redskap för den 

enskilde pedagogen och inte för eleven, vilket är en intressant uppfattning som leder in på 

resonemang om det som Lindström (2007) skriver ”Inte heller självvärdering eller andra 

former för pedagogisk bedömning får tillåtas bli självändamål; syftet bör vara att lära elever 

att lära” (s. 24). Sett ur detta perspektiv ställer jag mig frågan om matrisen kan förlora sitt 

lärandeperspektiv, om dess primära funktion blir att fungera som ett redskap ämnat för den 

undervisande pedagogen som ett relativt enkelt sätt att genomföra och lägga fram 

bedömningar på? En av de intervjuade pedagogerna poängterade dock att matris 

användningen inte fungerar utvecklande för eleven om den blir statisk, matrisen skall vara en 

levande process, ett sätt att kommunicera på och det är elevens lärande som skall vara i fokus. 

 

Jag har undersökt matrisbedömning ur ett lärandeperspektiv och kan konstatera att 

undersökningsgruppen delar uppfattningar om att elevens lärande stimuleras vid användning 

av matriser. Detta sker då eleverna förstår grunderna för bedömningar samt förstår skolans 

mål, vilket stämmer in vid det som bland andra Kjellström (2007) och Pettersson (2007) 

skriver; att det är av stor vikt att elever förstår bedömningsprocedurer och olika mål för att 

kunna utveckla sitt lärande. 

 

Detta arbete har skapat ett intresse hos mig och jag ser med spänning fram emot att i mitt eget 

yrkesutövande använda mig av matriser vid framtida elevbedömningar, för att själv kunna 

uppleva och erfara dess för- och nackdelar, men i första hand för att lära mina framtida elever 

att lära. 
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Förslag till vidare forskning 

Då jag i denna studie koncentrerat mig på pedagogernas uppfattningar rörande 

matrisbedömning ur ett lärandeperspektiv hade det varit mycket intressant att undersöka hur 

den enskilde eleven uppfattar bedömning via matriser. Förslag till vidare forskning är även att 

undersöka om det är vanligt förekommande med användning av matriser när 

elevbedömningar görs inom den svenska grundskolan. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 

När du började arbeta som lärare hur upplevde du uppgiften att göra bedömningar? 

 

Hur kom du i kontakt/idén med matrisbedömningar? 

 

På vilket sätt uppfattar du matriser utifrån nackdelar och fördelar? 

 

Hur uppfattar du att elevens lärande påverkas? 

 

Upplever du att eleven förstår de olika målen i kursplanen för respektive ämne? 

 

Inom vilka områden kan matriser användas? 

 

Av vilken anledning började du att använda matriser? 

 

Ser du något syfte med matrisanvändning? 

 

Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

    
 Kiruna den 28 april 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Hej pedagog X!  
Hoppas att Du kommer ihåg mig, mitt namn är Åsa Höglund och jag har genomfört några 

VFU-perioder hos Er på X-skolan. Jag läser till lärare senare år med inriktningen svenska/so-

ämnen via Luleå tekniska universitet och arbetar just nu med mitt examensarbete. Skriver för 

fullt på uppsatsen i denna stund och skall bli färdig med den i juni. 

 

Under en VFU-period hos Er kom jag i kontakt med matrisbedömning som Ni arbetar med i Ert 

arbetslag och jag blev mycket intresserad av det, rektor X tipsade även mig om att skriva om 

detta ämne, därav valde jag inriktningen på mitt examensarbete.  

 

Nu till min fråga: jag är i behov av att göra en intervju med lärare i ett lärarlag som arbetar med 

matrisbedömning (har även talat med Dina kollegor i lärarlaget angående detta tidigare i våras). 

Jag förstår att Ni har mycket att göra nu under våren, men hoppas på det bästa. Jag skulle bli 

oerhört tacksam om jag fick intervjua Dig under ett tillfälle i början på maj månad, tidsmässigt 

när det skulle passa bäst för Dig. 

Med bästa hälsningar: 

 

 

 

 

Åsa Höglund 
 

 

P.S  Jag kommer även att kontakta Dig via telefon, men Du får mycket gärna svara på detta 

brev via e-mail D.S 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




