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Syftet med denna studie var att se vilka uppfattningar eleverna i årskurs 9 har om 

bedömningsmatriser inom biologi. Följande var frågeställningarna. 

 

• Hur uppfattar eleverna användningen bedömningsmatriserna? 

• Hur uppfattar eleverna vad syftet är med bedömningsmatriserna? 

Elevperspektivet på bedömningsmatriser är ett område som det är relativt lite 

forskning kring.  Den vetenskapliga teorin i studien är fenomenografi eftersom det 

var elevernas uppfattningar studien handlar om. Materialet till studien har insamlats 

genom kvalitativa intervjuer. Resultatet av studien visar att eleverna tycker att 

bedömningsmatriser är ett redskap som de kunde använda sig av. De ansåg att om 

bedömningsmatriser skulle hjälpa dem så måste de göras enklare och med mindre 

textflöde, samt att språket blev mer begripligt. Eleverna tyckte att bedömnings-

matriserna var ett bra underlag vid återkoppling. I studien framkom också att läraren 

har en viktig del för att bedömningsmatrisen ska hållas levande. 

 

Sökord: Bedömningsmatris, elevuppfattningar, fenomenografi, formativ bedömning, 
återkoppling 
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1.Inledning 

Enligt LGR11(Skolverket, 2011b) ska skolan ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar 

kunskaper som är nödvändiga och ger en grund till fortsatt utbildning. Samtidigt ska eleverna själva 

ta större ansvar för sina studier och utveckla förmågan att själva bedöma sina resultat utifrån sina 

arbetsinsatser. ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 

den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket, 2011b, s. 

10). Av läroplaner och kunskapskrav så läggs tonvikten på förståelse, analys och 

lösningsproceduren. Eleverna ska kunna kritiskt granska sina resultat och ha förmågan att dra 

slutsatser. För att eleverna ska kunna göra detta krävs nya typer av uppgifter och olika 

bedömningsmetoder (Kjellström, 2013). 

 

Jag har länge arbetat med bedömningsmatriser och syftet är att tydliggöra för eleverna vad som 

bedöms och dessutom vad som krävs för att nå nästa kunskapsnivå. Min uppfattning är att eleverna 

inte använder bedömningsmatrisen på det sätt som jag har tänkt de skulle göra. Jag fick en känsla 

att många elever inte har klart för sig vad som krävs för att de ska nå de olika kunskapsmålen, trots 

att de fick bedömningsmatriserna i början av varje nytt arbetsområde. Eftersom användningen av 

bedömningsmatriserna inte fungerade i min undervisning, funderade jag på om de är fel utformade. 

 

Eftersom bedömningsmatriserna inte fungerade så började jag iaktta eleverna när de läste 

bedömningsmatriserna och det var många frågor som dök upp hos mig. Vissa elever tittade bara 

på matrisen medan andra bara läste i den första rutan och sedan verkade det som de gissade sig vad 

det stod i de andra rutorna men alla verkade vilja komma så långt åt höger som möjligt. 

Bedömningsmatrisen är uppbyggd så att ju längre åt högre i bedömningsmatrisen, desto höge är 

kunskapskraven.  

 

” Jag måste jobba mera, jag måste skärpa mig, jag måste utveckla mina svar mer” var de vanligaste 

kommentarerna från eleverna när jag frågade vad de skulle göra för att nå högre resultat. Att 

bedömningsmatrisen var ett verktyg som kunde hjälpa till för att nå högre resultat insåg inte alla 

eleverna. Efter dessa iakttagelser fick jag idén till mitt uppsatsämne. Jag ville veta hur eleverna 

uppfattar användningen av bedömningsmatriserna, samt vad de uppfattade syftet med 

bedömningsmatriserna var. I min undersökning ville jag ha elevperspektivet på uppfattningarna av 

bedömningsmatriser.  
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I undersökningen har jag att använt mig en av min egen bedömningsmatris i genetik (Bilaga 1) som 

överensstämmer med skolverkets allmänna råd om utformningen av bedömningsmatriser 

(Skolverket, 2011a)  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vad eleverna har för uppfattningar av bedömningsmatriserna 

som stöd för lärandet i biologi.  

Utifrån detta ska jag försöka få svar på följande frågor: 

• Hur uppfattar eleverna användningen av bedömningsmatrisen? 

• Hur uppfattar eleverna vad syftet är med bedömningsmatrisen? 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer jag att redogöra för vad forskningen kommit fram till om bedömnings-

matriser och tidigare forskning kring hur eleverna uppfattar bedömningsmatriser.  Jag redogör 

också den formativa bedömningen samt för den vetenskapliga utgångspunkten som bygger på 

fenomenografi. I min studie är både kurslitteratur och uppsatser relevanta eftersom det finns 

relativt lite forskning kring elevers uppfattningar om bedömningsmatriser  

 

2.1 Bedömningsmatriser 

Skolans krav och förväntningar måste vara tydliga och synliga för att eleverna i sin tur ska få 

möjlighet att göra sitt kunnande synligt (Lundahl, 2011). Enligt LGR11 (Skolverket, 2011b) framgår 

att tonvikten i bedömningen av eleverna ska ligga på förståelse, analys i lösningsprocedurer, samt 

kritisk granskning och slutledningar. Eftersom bedömning ska mäta effekten av elevers lärande, 

måste bedömningsdiskussioner kring teorier om lärande vara centrala. Idag talar vi ofta om att 

elever formar sin egen kunskap tillsammans med andra elever och med stöd av lärarna. Bedömning 

fokuserar inte längre på minneskunskaper som är rätt eller fel, utan på vilken kvalitet eleven visar 

på sin kunskap. Beskrivningarna i kunskapskraven i vår nuvarande läroplan stödjer detta sätt att se 

på bedömning. Vi måste bedöma vilken nivå av förståelse eleverna nått och komplexiteten i deras 

förståelse mer än procedurkunskaper som till exempel mekanisk reproduktion av minnes-

kunskaper. För att klara detta behövs varierade bedömningssituationer med olika uppgiftstyper och 

nya bedömningsredskap (Kjellström, 2013). Vill man ha information om var eleverna befinner sig 

i förhållande till kunskapskraven måste eleverna få en chans att visa detta, genom sådana uppgifter 

som är relaterade till kunskapskrav. Men om läraren ska få en meningsfull information om elevernas 

lärande, måste de även bedömas när de genomför uppgiften (Jönsson, 2012). 

 

Ett sätt att synliggöra kriterierna och vad som ska bedömas är att använda sig av bedömnings- 

matriser. Enligt Lundahl (2011) är syftet med bedömningsmatriser att ge läraren redskap för att 

systematiskt göra analyser av kursplaner och kunskapskrav. Bedömningsmatrisen kan visualisera 

relationen mellan lärandemål, undervisning och bedömning. Detta gör att eleverna vet vad de ska 

arbeta med och på viket sätt, samt tydligt visar de olika förmågorna i hur kunskapskraven bedöms 

(Lundahl, 2011).  Jönsson och Svingby (2007) anser att bedömningsmatriserna har en viktig poäng 

genom att de bidrar till öppenhet och tydlighet i bedömningarna. Det tvingar läraren att bli mer 

tydlig med vad som ska bedömas. Detta leder till att eleverna får möjlighet att koncentrera sig på 

det som är viktigt, samt att de kan lära sig hur bedömningen går till och i förlängningen själv kunna 

bedöma sin egen förmåga.  
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Andrade (2000) menar att bedömningsmatriser är användbara av både lärare och elever. Hon menar 

att det är ett kraftfullt verktyg som kan förbättra elevernas resultat genom att göra förväntningarna 

tydliga och visa eleverna hur läraren ska möta dessa förväntningar. En annan anledning till att 

använda bedömningsmatriser är att de hjälper eleverna att bli mer eftertänksamma som domare av 

kvaliteten på sitt eget arbete. Genom att använda sig av bedömningsmatriser för att styra 

självbedömning kan eleverna själva upptäcka och lösa problem i sina egna arbeten, men det gäller 

att träna dem på att använda sig av bedömningsmatriser (ibid.). Matriserna gör att eleverna kan 

följa sin egen utveckling och har möjlighet att göra förbättringar i tid.  Enligt Alm (2015) kan 

bedömningsmatrisen hjälpa eleverna att lägga fokus och kraft på det som räknas och ställa upp 

realistiska mål. Samt själv kunna kontrollera att de är på rätt väg samt utvärdera sin insats. På så 

sätt har eleverna möjlighet att ta kontroll över sitt lärande. För att eleverna ska veta vilka 

förväntningarna är, måste läraren tydligt kommunicera vilka förväntningar som gäller (Jönsson, 

2012). Om bedömningsmatriser ska användas för att styra en utvärdering på en uppgift, måste 

bedömningsmatrisen innehålla kriterier utifrån kunskapskraven som behandlar såväl uppgiften som 

processen.  Processkriterier kan både vara hinder och tillgång för eleverna, så att jag som lärare 

måste tänka på hur de är formulerade och hur de används. Om bedömningsmatrisen är för 

noggrann skriven kan det hindra elever att hitta fler lösningar på ett och samma problem (William, 

2010). Bedömningsmatriser ger två fördelar i utvärderingsprocessen. Det stödjer granskningen av 

i vilken utsträckning eleverna har uppnått de fastställda kriterierna, samt ger återkoppling till 

eleverna om hur de kan förbättra sina prestationer. Om dessa delar är överensstämmande med 

bedömningen är bedömningsmatriser ett bra utvärderingsverktyg (Moskal, 2000).  

 

Hur kan eleverna då göra för att nå de högre kunskapskraven och få en bedömningsmatris som 

kan hjälpa eleverna? Jönsson (2012) menar att mål och kriterier bör formuleras i förväg så att 

eleverna ska få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. För att eleverna ska nå så höga 

kunskapsnivåer som möjligt är det viktigt att kommunicera med dem. Med hjälp av bedömnings-

matriserna kommer kriterierna in i bilden och kan hjälpa eleverna att höja kvalitén på uppgiften de 

arbetar med och under varje nivå av kriterier ska det finnas konkreta exempel. Men det finns också 

nackdelar och svårigheter att ta i beaktande när det gäller bedömningsmatriser. Det gäller framför 

allt att inte göra dem för detaljerade, för det minskar användbarheten. Det kan dessutom hämma 

kreativiteten hos både elever och lärare speciellt om eleverna bedöms på förhand med specificerade 

och noggrant definierade kunskapskrav eller kvantitativa kunskapsnivåer (ibid.). 

Bedömningsmatriser som är specificerade med noggranna definierade kunskapskrav kan leda till 

att kunskapen behandlas instrumentellt och risken finns att undervisningen blir mekanisk, vilken 
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begränsar kreativitet och improvisation. Dessa eventuella negativa effekter har självfallet att göra 

med hur bedömningsmatriserna utformas (Jönsson & Svingby, 2007). 

 

Bedömningsmatriser kan vara konstruerade på olika sätt antingen uppgiftsspecifik som bedömer 

bara en uppgift eller holistiskt som bedömer helheten hos elevernas prestationer (Jönsson & 

Svingby, 2007). Bedömningsmatrisen är ett sätt att presentera framstegskriterier. Om bedömnings-

matrisen görs specifik så ligger fokus på elevers lärande och är bra om läraren vill att eleverna ska 

veta exakt vad de ska visa. Dessa bedömningsmatriser är användbara vid slutet av lärandet. Eller så 

kan den var allmän och då kan bedömningsmatrisen används till flera olika uppgifter. Den allmänna 

bedömningsmatrisen är bra att använda under lärandets gång för den uppmuntrar och motiverar 

eleverna till att vilja lära sig (William, 2014). Vilken typ av bedömnings-matriser som bör användas 

styrs av syftet med utvärderingen (Moskal, 2000). Även om bedömningsmatriserna är konstruerade 

på olika sätt så har de ett gemensamt drag och det är att de används för att bedöma kvalitativ 

kunskap (Jönsson, 2011). Forskning visar att uppgiftsspecifika bedömningsmatriser ger bättre 

tillförlitlighet, eftersom en uppgiftsspecifik bedömningsmatris är konstruerad så att varje kriterium 

bedöms för sig själv (Jönsson & Svingby, 2007). Den uppgiftsspecifika bedömningsmatrisen är 

användbar för att få information om elevernas styrkor och vilka utvecklingsbehov eleven har i 

förhållande till nivåerna i bedömningsmatriserna. Denna bedömningsmatris kan också användas 

för att ge eleverna feedback (Jönson, 2012; Kjellström, 2013). De holistiska bedömningsmatriserna 

är lättare att formulera och dessa bedömningsmatriser kan användas vid bedömning av komplexa 

uppgifter t.ex. uppsatser. Risken med den holistiska matrisen är att läraren missar elevernas styrkor 

och svagheter (Jönsson, 2012). Williams (2014) hävdar att bedömningsmatrisen är ett sätt att 

presentera framstegskriterier som både kan vara uppgiftsspecifik eller allmän.  

 

Bedömningsmatriser kan hjälpa till vid feedbackprocessen eftersom de består av en kombination 

av kriterier och nivåbeskrivningar. Om nivåbeskrivningarna är formulerande mot uppgiften kan 

feedbacken ges på ett objektivt och neutralt sätt (Jönsson, 2012). Väl utformade bedömnings-

matriser ger förutsättningar för formativ bedömning som underlättar för läraren att ge feedback, 

samtidigt understödjer bedömningsmatriser likvärdig bedömning av eleverna (Jönson & Svingby, 

2007). Genom att aktivt använda bedömningsmatriser i undervisningen kan feedback ges vid 

upprepade tillfällen, då får eleverna en koppling mellan vad de gjort och vad de ska göra för att 

komma till nästa kunskapsnivå (Jönsson, 2012). Bedömningen måste vara tillförlitlig och validiteten 

hög. Då har tydliga bedömningsmatriser visat sig fungera som ett stöd för just tillförlitligheten och 

validiteten, även om bedömningsmatriser är konstruerade på olika sätt (Jönsson, 2012).  
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Bedömningsmatriser används för att tydliggöra kunskapsmålen och bedömningsaspekterna (Vart 

ska eleven?). De beskriver elevens prestation i förhållande till kunskapsmålen (Var är eleven just 

nu?). Dessutom kan bedömningsmatrisen också visa hur eleven ska fortsätta sitt arbete mot 

kunskapskraven (Hur ska eleven komma vidare?) (Jönsson, 2012). Bedömning ska vara en 

integrerad del i undervisningen och med bedömningsmatriser gjorda utifrån styrdokumenten blir 

bedömningen relevant för de kunskapskrav och förmågor som bedöms. Konsekvent användande 

av bedömningsmatriser ökar trovärdigheten i bedömarens tolkning av elevprestationer (Skolverket, 

2011a).   

 

2.2 Formativ bedömning 

Formativ bedömning (Lundahl, 2010) används för att beskriva ett förhållningsätt i undervisningen, 

snarare än en uppsättning metoder (Hirsh & Lindberg, 2015).  Formativ bedömning syftar till att 

vara ett stöd i elevernas lärprocesser och att det blir en del av undervisningen (Björklund Boistrup, 

2013). För att arbeta formativt på många olika sätt, finns det några grundläggande förutsättningar 

som behöver uppfyllas om undervisningen ska fungera formativt. Dessa förutsättningar är följande: 

• Eleverna ska känna till målet med undervisningen 

• Samla information om var elevens prestationer befinner sig i förhållandet till målet 

• Samt använda informationen till att ge återkoppling till eleverna eller till att förändra 

undervisningen så att eleverna kan nå målet. 

Genom att bedöma kvaliteten på elevernas kunskaper, blir de medvetna om sin egen 

kunskapsutveckling. Det leder också till att de förstår vad som utmärker en hög kvalitet av en 

förmåga och det kan ge dem förebilder och nåbara kunskapskrav att sträva mot. Flera studier visar 

att elevernas lärande förbättras när den formativa bedömningen får en högre kvalitet samt att de så 

kallade lågpresterande eleverna kan förbättra sina resultat (Björklund Boistrup, 2013). Formativ 

bedömning kan öka motivationen för lärande och den kan stärka relationen mellan elever och 

lärare. Att arbeta formativt med bedömning handlar om att hitta en lärandekultur där eleverna vill 

och kan ha möjlighet att lära sig (Skolverket, 2011) och blir medvetna om vilka kvaliteter deras 

prestationer visar och om vad de ska fokusera på i sitt lärande (Björklund Boistrup, 2013). Detta 

sker eftersom den formativa bedömningens kärna utgår från den utgångpunkt som är det centrala 

i formativ bedömning nämligen: 

• Vart skall jag/vad är målet? 

• Var är jag nu? 

• Hur ska jag komma till målet? (Williams, 2010) 
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Lärarens inställning till lärande är viktig om formativ bedömning ska ge ett bra resultat. Om läraren 

ser lärandet som en process där eleven tillsammans med andra gör ny kunskap till en del av sin 

egen förståelsevärld då är formativ bedömning ett redskap i undervisningen.  Låter läraren eleverna 

reflektera över sitt lärande blir de mer aktiva i de beslut som rör deras lärande och undervisningen 

i klassrummet. För att formativ bedömning ska ha betydelse för elevens lärande förutsätter det att 

kommunikationen mellan elev och lärare sker kontinuerligt. Kommunikationen blir ett samspel 

kring innehållet i bedömningsmatriserna. En stärkt formativ bedömning kan hjälpa eleven att 

kunna reflektera över sitt lärande och bli mer aktiv i de beslut som rör sitt lärande. Vårt 

bedömningssystem är idag målrelaterat och det kräver att läraren diskuterar grunderna för sin 

bedömning med eleverna. Eftersom prestationerna eleverna gör bedöms utefter kunskapskraven 

måste kunskapskraven vara tydliga för eleven (Björklund Boistrup, 2013). 

 

2.3 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen visade det sig att eleverna tyckte att bedömningsmatriserna ökade 

motivation och gav dem delaktighet i undervisningen.  

 

2.3.1 Elevernas motivation 

Nordmans (2009) undersökning kring elevers uppfattning av bedömningsmatriser visar att de flesta 

eleverna är positiva till bedömningsmatriser, samt att de får en klar och tydlig bild om varför deras 

prestationer bedöms på ett speciellt sätt. Genom att bedömningsmatrisen är formativ pekar den på 

vad de behöver göra för att utveckla sina förmågor för att nå högre kunskaper. Eleverna anse att 

bedömningsmatriser är en form av formativ bedömning eftersom den pekar på vad de behöver 

göra för att utveckla sina förmågor. Eleverna som deltog i undersökningen tycker att processen är 

viktig och de anser att bedömningsmatriser är ett redskap för att nå ett visst mål (ibid.). Andrade 

och Du (2005) har intervjuat 14 lärarstudenter om deras uppfattningar om bedömnings-matriser. 

Resultatet visar att studenterna var positiva till användandet av bedömningsmatriser och att 

bedömningsmatriserna hjälpte till att fokusera på uppgifterna samt att de lätt kunde förstå vad som 

förväntades av dem. Studenterna uppskattade tydligheten på hur uppgiften skulle bedömas och 

användningen av bedömningsmatriser gjorde att de inte längre behövde försöka tolka och tyda 

uppgiften utan nu kunde utläsa det i bedömningsmatrisen. Eleverna anser att 

bedömningsmatriserna motiverar dem att sikta mot ett högre betyg, för det är lätt att se i 

bedömningsmatrisen vad som krävs för varje nivå (Holst och Randelovic, 2009). 
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Panadero  och Jönsson (2013) har granskat resultaten av användandet av bedömningsmatriser i 21 

studier, med syftet att utforska på vilket sätt formativ användning av bedömningsmatriser påverkar 

elevers lärande. I studierna visade det sig att bedömningsmatriserna kan åstadkomma förbättrade 

resultat och eftersom eleverna vet vad som bedöms kan det leda till minskad prestationsångest samt 

underlättar feedbackprocessen. För att komma fram till ett förbättrat resultat krävs övning i att 

förstå och använda sig av bedömningsmatriser, att tydligt visa kraven i bedömningsmatriserna. 

Användandet av bedömningsmatriser kan öka tilltron av den egna förmågan och leda till bättre 

resultat (ibid.). Alm (2015) har kommit fram till att bedömningsmatriser bidrar till en ökad klarhet 

vilket medför att eleverna kan lägga krut på det som bedöms. Bedömningsmatrisen kan ge stöd så 

att eleverna kan ställa realistiska mål och kan kontrollera att de är på rätt väg, men det kräver att 

bedömnings-matrisen är konkret formulerad och vara nära knuten till uppgiften som ska utföras. 

Idag är bedömningsmatriserna riktade mer mot vad läraren ska bedöma. Han anser att 

bedömnings-matrisen ska göras om till en lärandematris som har sin utgångspunkt i vad eleven ska 

lära sig, där kunskapskraven är skrivna på ett begripligt språk så att alla elever förstår vad läraren 

förväntar sig vad de ska göra. För att få ett bra resultat är det viktigt att lärandematrisen användas 

hela tiden i klassrummet av både lärare och elever. Till skillnad från bedömningsmatriser visar 

lärandematriser tydligt varje kriterium av ett specifikt kunskapskrav, där lärarens bedömning av 

elevprestationen direkt kan överföras till kunskapsomdömen. Lärandematrisen utgår från det 

centrala innehållet och kunskapskraven i LGR11:as (Skolverket, 2011b), men i denna matris så 

preciserar man även utifrån eleverna uppgifter och vad eleven ska visa för kunskap inom området 

de arbetat med. Eleverna förstår vad de ska lära sig och vet också vad som bedöms (Alm, 2015). 

 

2.3.2 Elevernas delaktighet 

Eleverna efterfrågar en kompletterande kommentar till bedömningsmatriserna, för att det ska vara 

lätte att se vilka krav som ställs i de olika nivåerna t.ex. någon form av text. Eleverna i studien 

tycker att bedömningsmatrisen beskriver kvalitetsnivån bra, men den upplevs opersonlig, eleverna 

har en känsla av att de inte får den närhet till läraren som de behöver. Kommentarerna från eleverna 

kan vara om t.ex. upprättande av nya mål eller bara ett hejarop eller en bekräftelse på att läraren 

sett elevens framsteg. Eleverna efterfrågar också mer tid, hjälp och träning av läsning av 

bedömningsmatriserna för att förstå innehållet och vara exempel på uppgifter som är kopplade till 

de olika nivåerna. Språket måste vara begripligt och detta gör att läraren måste vara mer aktiv vid 

läsningen av bedömningsmatriserna.  För att bedömningsmatrisen ska bli en naturlig del av under-

visningen måste undervisningstid användas till läsning (Nordman, 2009). Genom användningen av 

bedömningsmatriser lyckades studenterna göra arbeten av högre kvalitet och de kände sig mindre 
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oroliga för bedömningen eftersom de kände till hur uppgiften skulle bedömas (Andrade & Du, 

2005). 

 

Den största förtjänsten med bedömningsmatriser är att bedömningen blir transparant genom att 

kvaliteten som eleverna ska uppnå tydliggörs (Jönsson & Svingby, 2007; Goodrich, 1996). Om man 

enbart delar ut bedömningsmatriser till elever utan att ha någon slags genomgång av 

bedömningsmatrisen, ser man inga större förbättringar av elevernas resultat. Därför bör eleverna 

aktivt delta vid diskussionerna om de kunskapskrav som finns med i bedömningsmatriserna. Blir 

eleverna aktivt engagerade i användandet av bedömningsmatrisen visar det på vissa förbättringar i 

deras resultat (Andrade & Valtcheva; 2009). Lärare och elever anser att bedömningsmatriser hjälper 

till vid återkopplingsprocessen och hjälper eleverna att planera sitt lärande, samt att bedöma sig 

själva. Under arbetsprocessen kan eleverna använda bedömningsmatrisen för att kontrollerna sitt 

arbete så de fått med allt. För att bedömningsmatriser ska bli ett redskap för elever och lärare krävs 

det mycket tid på att öva på bedömningsmatriser för att resultatet ska bli positivt (Panadero 

&Jönsson, 2013). Eleverna ansåg att användningen av bedömningsmatriser ledde till att det blev 

fler improviserade diskussioner med läraren och andra elever. När eleverna började använda sig av 

de olika kriterierna i bedömningsmatrisen i sitt arbete ledde det till att de hittade nya metoder för 

att komma vidare i sitt lärande. Enligt eleverna så hjälpte bedömningsmatrisen till att strukturera 

sitt arbete och ändra fokus, från att bara lösa problemet till att hitta olika sätt att komma fram till 

en lösning. Bedömningsmatrisen hjälpte också till att förstå deras styrkor och svagheter. Eleverna 

tyckte att bedömnings-matrisen var bra vid feedbacksprocessen, eftersom de såg vilken nivå de 

hade på sitt arbete för tillfället och tillsammans med lärare kunde de diskutera hur de skulle kunna 

komma vidare till nästa kunskapsnivå (Balan, 2012). 

 

Williams (2014) menar att när man ska förmedla lärandemål i en bedömningsmatris till eleverna 

måste vi först avgöra om lärandemålen ska vara specifika eller allmänna. Genom att göra allmänna 

mål kan man hjälpa eleverna att utveckla en känsla för kvalité. Enligt Williams spelar 

bedömningsmatriser en viktig roll i denna process och det viktiga är att ta med eleverna i 

utvecklandet av lärandemålen i bedömningsmatrisen. Genom att eleverna är med vid framställandet 

av bedömningsmatrisen leder det till att eleverna själva kan diskutera och tillägna sig förmågan att 

själv kunna använda bedömningsmatrisen i sitt arbete. När man ska konstruera en bedömnings-

matris med lärandemål finns det tre frågeställningar att fundera på vid framställningen av 

bedömningsmatrisen: 

• Uppgiftspecifika kontra allmänna bedömningsmatriser 
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• Produktfokuserade kontra processfokuserade kriterier. 

• Officiellt eller elevvänligt språk   

 

2.4 Vetenskaplig utgångspunkt. 

I studien utgör fenomenografin en teoretisk grund. Matron och Booth (1997) menar att 

fenomenografin uppstod som ett resultat när man försökte få svar på frågan ”varför vissa elever 

lär sig bättre än andra”. Resultatet blev då en direkt konsekvens av den strategin som eleverna 

använde för att förstå problemet. Strategin är i sin tur resultatet av hur eleven har fått sin kunskap 

om och uppfattat situationen. I min undersökning ville jag få reda på elevernas uppfattningar kring 

bedömningsmatriser, därför använde jag fenomenografin som utgångspunkt för att hitta deras 

individuella uppfattningar av bedömningsmatriser. Fenomengrafin ger undersökningen den 

teoretiska grund som behövs för att kunna förstå det material som samlats in och analyserats.   

 

2.4.1 Fenomenografi 

Fenomenografi är en forskningsmetod inom den pedagogiska inriktningen som arbetades fram av 

INOM-gruppen (inlärning och omvärldsuppfattning) vid Göteborgs universitet under 1970-talet. 

Den grundläggande ansatsen för fenomenografin är vad som uppfattas och hur detta uppfattas vara. 

Den fenomenografiska uppfattningen består alltså med andra ord av en vad- och en hur-aspekt Vad-

aspekten är det tänkta objektet, medan hur-aspekten är det som kan tänkas leda fram till den tänkta 

vad-aspekten. Hur-aspekten blir den aspekt som analysen utgår ifrån och betonar förhållandet till 

vad-aspekten. Behandlingen av innehållet ger upphovet till en viss kvalitet i en innehållslig 

avgränsning (Kroksmark,2007) 

 

Fenomenografin är en forskningsansats som har en empirisk kvalitativ inriktning (Uijens, 1989). 

Inom fenomenografin finns det två olika perspektiv. Den ena är första ordningens perspektiv och 

innebär att man som forskare själv kan observera utifrån. Den andra ordningens perspektiv handlar 

om hur någon annan upplever något (Larsson, 1986). Därför är det andra ordningens perspektiv 

som är intressant i en kvalitativ undersökning som utgör fenomenografins mest centrala 

utgångspunkt när man vill veta hur människor uppfattar olika saker i vardagen (Segolsson, 2006).   

Fenomenografins utgångspunkt är att det inte går att skilja människan och världen från varandra 

(Marton & Booth, 1997) vilket kan ses som ett teoretiskt inflöde från fenomenologin. För 

människan och världen står i ett förhållande till varandra, där människan påverkas av världen och 

världen påverkas av människan (Alexandersson, 1994). Relationen mellan människan och världen 



 

11 
 

påverkar istället hur människan uppfattar ett fenomen. Relationen är dynamisk och förändras över 

tid, när människan uppfattar ett fenomen på ett nytt sätt då sker det i ett lärande enligt 

fenomenografin. 

 

Människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt beroende på att människan har 

varierade erfarenheter av relationerna till världen. Detta gör att människan analyserar och erhåller 

olika kunskaper av dessa företeelser (Alexandersson, 1994). Uppfattningarna bygger på hur 

människan möter sin omvärld mot någon bakgrund och handlar då om att skilja hur fenomen är 

relaterade till en helhet (Uljens, 1984). Det blir följaktligen behandlingen av innehållet som ger 

upphov till en viss kvalitet i en viss innehållslig avgränsning (Kroksmark, 2007). Det är alltså det vi 

upplever som definierar vad vi uppfattar. Fenomenografins forskningsintresse är att beskriva dessa 

variationer av uppfattningar som människan har analyserat på den omgivande världen, dessa olika 

uppfattningar av fenomenet samlas in och som sedan analyseras fram olika variationer av 

uppfattningar (Dahlgren och Johansson, 2016). Genom att betrakta de specifika uppfattningarna 

kan gemensamma drag upptäckas (Marton & Booth, 1997). Vanligast inom fenomenografin är att 

använda sig av intervjuer för att få reda på människors olika uppfattningar om ett fenomen eller en 

företeelse. Ur dessa intervjuer analyseras sedan variationer av skillnaderna i uppfattningarna för att 

sedan kunna kategorisera dessa. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs det för den kvalitativa intervjun. Hur urvalet av respondenterna gått till och 

dessutom beskrivs genomförandet av datainsamling och analysen av empirin. Avslutningsvis tars 

de etiska principerna upp som legat till grund för datainsamlingen 

 

3.1 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer är lämpliga för studier där syftet är att synliggöra olika mönster hur människor 

uppfattar företeelser i sin omvärld till en fördjupad förståelse av det som undersöks (Larsson,1986). 

Den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger möjlighet att få reda på människors 

uppfattningar kring ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2010). En kvalitativ ansats är enligt Bryman 

(2011) användbar när syftet är att studera och tolka enskilda människors uppfattningar. Enskilda 

intervjuer med elever valdes för att kunna urskilja olika uppfattningar i studien kring elevers 

uppfattningar av bedömningsmatriser. Kategorierna är inte förutbestämda i kvalitativa intervjuer 

utan de utkristalliseras vid analysen av det insamlade materialet. Intervjuerna var semistrukturerade, 

en semistrukturerad intervju fokuserar oftast på ett tema. Intervjun är oftast flexibel och oftast är 

inte de enskilda frågorna som kommer att diskuteras givna, utan de växer fram genom att de 

intervjuade definierar innehållets vad och hur inom ett temaområde. Tonvikten måste ligga på hur 

intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor, det vill säga på det som upplevs vara viktigt vid en 

förklaring (Bryman, 2011). Intervjuguiden (Bilaga 2) innehöll ett antal huvudfrågor som ställdes till 

varje elev. Frågorna kunde komma i olika ordning i intervjuerna beroende på hur intervjun 

utvecklade sig. Jag hade också förberett ett antal följdfrågor om intervjun skulle stanna av. Genom 

att arbeta med kvalitativa intervjuer var det möjligt komplettera med följdfrågor och förtydligande 

frågor om det uppkom oklarheter. 

 

3.2 Urval 

De elever som deltog i undersökningen var elever i årkurs 9. Dessa elever hade fått använda sig av 

bedömningsmatriser redan från årkurs 7 och därmed var de vana att använda sig av bedömnings-

matriser. Respondenterna är valda från två klasser som jag själv undervisar i. Ur dessa två klasser 

valdes 16 respondenter ut, 8 från vardera klassen. Med tanke på hur valet av mina respondenter 

gick till, kan ovanstående urval betecknas som målinriktat urval. Vid kvalitativ forskning som 

grundar sig på intervjuer rekommenderas ett målinriktat urval. Att man väljer ett målstyrt urval 

innebär att man väljer respondenter på ett strategiskt sätt som är relevant för forskningsfrågorna. 

Detta för att få fram ett urval som kan säkerställa en variation på svaren av forskningsfrågorna som 

bildar resultatet i forskningen (Bryman, 2011). 
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I klasserna som deltog i undersökningen i skickades ett brev (Bilaga 3) hem till alla elever och 

vårdnadshavare med information om min intervjustudie där jag bad om målsmans tillåtelse att få 

intervjua deras ungdomar. Innan brevet skickades hem pratade jag med eleverna och förklarade att 

de kommer att behandlas konfidentiellt i undersökningen och att de inte skulle kunna identifieras 

i resultatredovisningen.  Det blev ett positivt medgivande från de flesta elever och vårdnadshavare 

och efter det så gjordes urvalet kom att bestå av 16 elever. För att få ett urval som kunde säkerställa 

en variation på forskningsfrågorna, så valde jag ut 16 elever ur dessa två klasser som jag ansåg 

kunde ge mig variation på uppfattningarna. 

 

3.3 Genomförande 

Analysen följde Kvale och Brinkmans (2010) modell med sju steg för en kvalitativ intervju-

undersökning. Innan intervjuerna påbörjades gjorde jag en pilotintervju för att se om intervju-

guiden fungerade. Det visade sig att vissa frågor behövde omformuleras på grund av att det ofta 

blev ja och nej svar. Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum som ligger i anslutning till vårt 

arbetslagsrum. Där var det tyst och lugnt och intervjuerna kunde genomföras utan att vi blev störda. 

Eftersom jag inte hann med intervjuerna innan eleverna slutade årskurs 9 kom vi överens att de 

skulle komma till-baka på hösttermin när de var lediga från skolan. Eleverna upplystes om att deras 

vårdnadshavare hade gett tillstånd till att jag fick genomföra intervjuerna. Innan intervjuerna 

frågade jag eleven om det kändes okej att genomföra intervjun. De informerades och påmindes att 

intervjun skulle syfta till att ta reda på deras uppfattning om bedömningsmatriser. Som hjälp fick 

de ha samma bedömningsmatris framför sig som de hade vid genetik-diskussionerna. Intervjuerna 

varade mellan 10–17 minuter och spelades in. Efter genomförda intervjuer transkriberades 

materialet. Det som är viktigt vid transkriberingen är att skriva ut intervjuerna så detaljerat som 

möjligt för att behålla intervjupersonens ordalag och uttrycksätt (ibid.).  

 

3.4 Analys 

 När de 16 intervjuerna var genomförda och transkriberade började analysarbetet, det 

transkriberade materialet är analyserat enligt Dahlgren och Johansson (2016) analysmodell. Den 

fenomenografiska analysmodellen består av flera olika steg. 

 

Det första steget är att bekanta sig med materialet. Den första genomläsningen gjordes helt 

förutsättningslöst för att få en överblick av det insamlade materialet. Därefter lästes materialet flera 

gånger för att bli bekant med materialet. Samtidigt vid genomläsningen gjordes anteckningar i 

materialet. Andra steget är kondensation och då börjar själva analysen av materialet. Under detta 
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steg försökte jag hitta de mest betydelsefulla utsagorna i materialet. För att få en tydlig överblick av 

utsagorna samlades utsagorna på olika papper, samtidigt benämndes varje utsaga med en siffra för 

att veta vilken elev uttalade sig i utsagan. Tredje steget i analysen är att jämföra de olika utsagorna 

med varandra för att hitta likheter och skillnader. Enligt Dahlgren och Johansson (2016) har 

fenomenografin som mål att urskilja variation på likheter och skillnader, men det bör ligga på 

likheter för att sedan kunna urskilja kvalitativt skilda sätt på hur människor uppfattar ett fenomen. 

Under detta steg upptäckte jag likheter och skillnader i utsagorna om elevers uppfattningar om 

bedömningsmatriser. Fjärde steget då sker själva grupperingen av de likheter och skillnader som 

kommit fram ur materialet. Detta gjordes genom att samla utsagorna i olika grupper. Under detta 

steg samlades utsagorna i följande grupper: bedömningsmatisen är svårbegriplig, onödig, 

hjälpmedel bedömningsmatrisen är till för återkoppling, höja betyget, lärarensbedömning. Därefter 

ställdes de olika utsagorna mot varandra för att se om jag gjort en lämplig gruppering av utsagorna 

Femte steget är att artikulera kategorierna detta innebär att likheterna ska vara i fokus för att få ett 

bra utformat kategorisystem. Samtidigt när detta gjordes så färgkodade jag varje kategori för att 

lättare se kategorierna. Jag behöll grupperna från steg fyra i arbetet med att artikulera kategorierna. 

Det gäller att gränsen mellan de olika variationerna av utsagorna är så tydlig att inte kategorierna 

går in i varandra. Det visade sig att jag fick göra en del omflyttningar mellan kategorierna för att få 

tydliga kategorier. Ur materialet framkom det sex olika utfallsrum som var skilda från varandra. 

Sjätte steget är att namnge kategorierna, det gäller att namnge varje kategori så att kategorinamnet 

beskriver innehållet i kategorierna och ska vara tilltalade. Sjunde steget kontrastiv fas i detta sista 

steg av analysen ställs kategorierna mot varandra för att se om några av intervjusvaren ska flyttas 

till en annan kategori. I denna fas kan det resultera i att man för ihop kategorierna till ett färre antal.  

 

De sex kategorierna som kom fram var följande: Bedömningsmatrisen är svårbegriplig, 

bedömningsmatrisen är onödig, bedömningsmatrisen är ett hjälpmedel, bedömningsmatrisen är till 

för återkoppling, bedömningsmatrisen är till för att höja betyget och bedömningsmatrisen är till 

för lärarens bedömning. Denna arbetsmodell för analysen jag använt mig av kallas för förhandlad 

samstämmighet som innebär att forskare analyserar sitt datamaterial enligt den modell jag använt 

mig av. Sedan tar forskarna del av varandras olika förslag till kategorier, för att sedan ta fram 

gemensamma kategorier. Eftersom jag arbetat själv med uppsatsen så har jag haft några personer 

som tittat på mina kategorier för att se om jag döpt kategorierna rätt. Detta för att öka resultatets 

giltighet (validitet). 
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3.5 Etiska aspekter 

Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades intervjupersonerna om de ville medverka. De elever som 

blev tillfrågade medverkade frivilligt och var medvetna om att de kunde avbryta intervjun när de 

ville. Elever och vårdnadshavare blev informerade om syftet med studien och vad det 

transkriberade materialet skulle användas till, samt vilka som hade tillgång till materialet. När jag 

informerade eleverna och under hela intervjun utgick jag från Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav. Vilka nedan kort beskrivs: 

• Informationskravet. Forskaren skall informera de personer som ska medverka i studien. 

• Samtyckeskravet. De personer som ska delta i undersökningen ska ge sitt samtycke till 

forskaren, då de själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet. De uppgifter som personer lämnar vid undersökningen ska hanteras 

med största möjliga konfidentialitet, 

• Nyttjandekravet. Forskaren får inte lämna ut insamlade uppgifter om enskilda personer 

till någon annan utan får enbart användas i den aktuella studien. 

Både Kvale och Brinkman (2010) samt Bryman (2011) tar upp att man hela tiden måste tänka på 

de etiska aspekterna vid en kvalitativ intervjustudie. Eleverna som medverkade i intervjuerna och 

de uppgifter de lämnade har anonymiserats och materialet kommer bara att användas denna studie. 
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4. Resultat 

Under denna punkt kommer jag att redogöra för analysen av intervjusvaren. Vissa uppfattningar 

delas av flera elever medan andra uppfattningar delas av några få elever. Att jag tar med de 

uppfattningar som delas av en eller två elever anser jag är viktigt för analysen för den visar 

mångfalden av uppfattningarna. Jag har valt att använda citat från intervjuerna för att ge exempel 

på elevernas uppfattningar av bedömningsmatriser. Varje citat är numrerat efter vilken intervju jag 

har tagit citaten ifrån (t.ex. intervju 1). När det är markerat med tre punkter…  det betyder att 

eleven har varit tyst och tänkt. Jag markerar med […] om ord har utelämnats i elevsvaren. Resultatet 

redovisar varje forskningsfråga för sig. Hur uppfattar eleverna användningen bedömningsmatriser?  

Hur uppfattar eleverna vad syftet är med bedömningsmatrisen? 

 

Vid analysen av mina intervjuer framkom en rad olika uppfattningar om bedömningsmatriserna. 

Jag kommer att redogöra för dessa resultat och gruppera dem i olika beskrivningskategorier. 

Dessa beskrivningskategorier kommer jag att presentera i följande ordning   

Hur uppfattar eleverna användningen bedömningsmatrisen? 

• Bedömningsmatrisen är svårbegriplig 

• Bedömningsmatrisen är onödig 

• Bedömningsmatrisen är ett hjälpmedel. 

Hur uppfattar eleverna vad syfte är med bedömningsmatriserna? 

• Bedömningsmatrisen är till för återkoppling 

• Bedömningsmatrisen är till för att höja betyget 

• Bedömningsmatrisen är till för lärarens bedömning. 

 

4.1 Hur uppfattar eleverna användningen bedömningsmatrisen? 

Här kommer jag att redogöra för de tre kategorierna som kom fram vi analysen. 

 

4.1.1 Bedömningsmatrisen är svårbegriplig 

Eleverna tyckte att bedömningsmatrisen var svårläst och att arbetet med den var svårt, samt att det 

var tråkigt att arbeta med den. De menade att det var bättre att tiden kan användas till annat än till 

genomgångar av bedömningsmatrisen. De ansåg att det var bättre att få genomgångar och använda 

de läroböckerna vi har. När jag analyserade intervjuerna kom det fram att eleverna ansåg att 

bedömningsmatrisen var svår eftersom texten är direkt tagen från Lgr11 och därför förstod inte 
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eleverna vad orden betydde. Så här beskrev några elever sina problem eller svårigheter med texten 

i bedömningsmatrisen:  

 

Oh…. den är ju alltså den typ av ord kan ju vara lite svårare, själva meningarna, 

känns att vara gammal tid förstår du vad jag menar. (Intervju 7) 

 

Det låter så himla jobbigt och då orkar man inte läsa inte in den heller så 

då får man inte in något heller för man vet inte vad hälften betyder. (Intervju 1) 

 

Inte använda så krångliga ord det är jätte mycket som man inte vet vad det är för 

någonting. (Intervju 3) 

   

Några elever ansåg att läraren skulle lägga mer tid på bedömningsmatrisen så de lärde sig hur det 

fungerar och veta hur de ska läsa dem. Här är ett förslag eleverna gav för att de skulle förstå hur 

man läste en bedömningsmatris: 

 

 […] det känns som att man borde lägga mer tid på att lära sig än att lära sig hur de här 

funkar det känns typ att man ta typ flera lektioner ja gå igenom vad vi ska kunna och så 

lär vi oss inget ändå av det så då har vi slösat en lektion på det och läsa dom här och fattar 

inget ändå. (Intervju 15) 

 

Eleverna ansåg att man behövde förändra bedömningsmatrisen så det blev enklare att förstå. De 

flesta eleverna tyckte att bedömningsmatriserna skulle ha ett enklare språk. Här är några förslag gav 

eleverna på förändring av språket:  

 

den skulle vara lite enklare uppbyggd […] med enklare ord nu får man fundera 

 ganska länge innan man riktigt förstår. (Intervju 10)  

 

 Jag tycker de skulle vara lite enklare språk så när man läser dom får du mer förståelse 

 av meningen. (Intervju 7) 

 

Ett annat förslag på hur bedömningsmatrisen skulle se ut, var att det kunde finnas några exempel 

på varje nivå så de såg vad som krävs för till exempel betyget. Följande exempel gav eleverna på 

förändring av bedömningsmatrisen: 

 

 […] dom är ganska lagom bra kanske det skulle finnas något exempel under 

 varje nivå. (Intervju 2) 
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 […] skulle ha elevexempel för det är lättare att se då. (Intervju 3)  

 

Eleverna tyckte att det var för mycket text, så det var svårt att läsa och ta in all information som 

och stod i de olika nivåerna och att det var mycket textmängd i varje ruta. De ansåg att minska 

textmängden skulle minskas så att det var lättare att kunna läsa och förstå texten. Eleverna gav 

dessa förslag till textminskning i bedömningsmarisen: 

 

 För det känns att det bara är en massa text som alltså nej mycket att läsa alltså 

När man tittar tycker man att det känns att det är mycket text…. (Intervju 8) 

 

När det är mycket text så okar man inte läsa, utan lägger bara undan den. (Intervju 15) 

 

Eleverna föreslog också att istället för att ha kunskapskraven i löpande text skulle bara tas med det 

som var det viktigaste ur kunskapsmålen och sätta texten i punktform. Eleverna gav följande 

förslag: 

  

 […] lättare att läsa punktvis och kanske lite enklare och lite bara någon rad 

 så det är lättare att läsa, som det är nu känns det som det flyter ihop. (Intervju 8) 

  

 Det skulle vara lättare om man satte de svarta orden i punktform. (Intervju 10) 

  

Även om eleverna inte använde sig av bedömningsmatrisen ansåg de att bedömningsmatriserna 

skulle kunna hjälpa till i skolarbetet om den gjordes om så den var lättare att förstå och om man 

går igenom den tillsammans. Några elever talade om att när vi började med bedömningsmatriserna 

i årkurs7 så tyckte de att bedömningsmatrisen var svåra. Men efter att de fått arbeta med dem under 

hela högstadiet så såg de fördel med att använda sig av bedömningsmatrisen. Eleverna sa följande: 

 

  […] i början tyckte jag dom var skitdåliga och jättejobbiga typ i sjuan, men alltså 

 nu har jag fattat att de är ganska bra att titta på…… (Intervju 13) 

  

  ja alltså om man går igenom den och den är lite enklare […] då förstår man och 

 då vet man ju vad typ man ska sträva efter. Det står ju så här vad man ska kunna och  

 så här. (Intervju 10) 

 

Eftersom eleverna tyckte att bedömningsmatrisen var så svår och tråkig innehöll svåra ord och 

förmycket textmängd så använde de inte bedömningsmatrisen. Om bedömningsmatrisen för-
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bättrades efter deras förslag och hölls levande så ansåg alla elever de skulle använda bedömnings-

matrisen mer. För där står det vad de ska göra för att nå de olika nivåerna i kunskapskraven 

 

4.1.2 Bedömningsmatisen är onödig 
 

Vissa elever tyckte att det kändes onödigt att ha en bedömningsmatris för de visste vad det stod 

i dom ändå och behövde inte någon bedömningsmatris att titta på. Eleverna menade följande: 

 

Man vet ju redan vad man ska göra […] varför ska man läsa 

 en extra lapp (Intervju 9) 

 

Det fanns dock ett antal elever som inte använder sig alls av bedömningsmatrisen men de visste i 

alla fall vad de behövde göra för att nå det målet de ville. De menade att det berodde på vilken 

kunskap man har i ämnet för att nå målet. Eleverna svarade följande: 

 

  För man vet ändå precis i varje ämne så är det ju för det första. 

1. Du kan liksom formulera dig väl.  

2. Du kan formulera dig bättre. 

  3. Är ju alltså mer bättre så man vet ändå vilken nivå det är (Intervju 1)  

 

Jag frågade eleverna vad de gjorde med bedömningsmatrisen när de fick ut den. Flertalet av 

eleverna tittade bara på bedömningsmatrisen och la den sedan i sin bok och glömde av den. 

Följande förklaringar gav eleverna: 

 

Lägger den i boken stänger ner och säger att jag ska använda den senare,  

men det gör jag inte. (Intervju 4) 

 

För jag tänker inte på att de finns så mycket utan det är mest när vi får ut 

lapparna. (Intervju 7) 

 

Vissa elever ansåg att bedömningsmatrisen inte hjälpte så dem så mycket varför ska jag lägga tid 

på att läsa den. För de ansåg att de inte fick ut något av att läsa den utan det är bättre att jobba 

på. Eleverna gav följande exempel på varför bedömningsmatrisen var onödig:  

 

 Nej dom hjälper mig inte så mycket varför ska jag då använda  

Bedömningsmatrisen. (Intervju 8) 

 

Nej det gör jag inte eftersom jag tycker inte jag får ut så mycket av 
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dem, jag bara jobbar på. (Intervju 12) 

 

För att jag alltså tycker […] inte att den hjälper. (Intervju 15) 

 

Det var flera elever som ansåg att bedömningsmatrisen inte hjälpte dem i sitt arbete utan de 

kunde vara utan bedömningsmatrisen och bar jobba på och se vad det gav. Eleverna tyckte att 

det var onödigt att ha ett papper till att titta på så de stoppade bara undan bedömningsmatrisen 

i sin bok. 

 

4.1.3 Bedömningsmatrisen är ett hjälpmedel 

Eleverna uppgav att de använde sig av bedömningsmatrisen när de ville veta vad som krävdes för 

att nå en högre nivå. De använde sig av bedömningsmatrisen i början när de fick ut den sedan la 

de undan den. Vissa elever försökte att använda den men inte så ofta men tog gärna fram 

bedömningsmatrisen när de glömt vad som kräves på de olika nivåerna. På följande sätt ansåg 

eleverna att bedömningsmatrisen var ett hjälpmedel 

 

 Nej men när jag skrev […] så läste jag igenom det jag skrivit sedan kollade jag de olika  

spalterna om det var lite mer utvecklade eller om det låg lite emellan. (Intervju 2) 

 

 […] jag tar fram den och läser på när jag glömt vad man har för krav på  

de olika nivåerna. (Intervju (16) 

 

Jag kanske kollar varannan vecka […] jag har ju lit koll på dom jag kollar 

lite ibland om jag glömt bort vad jag ska uppnå. (Intervju 11) 

   

Eleverna använde bedömningsmatrisen mer hemma än i skolan. De ansåg att det var lättare att 

göra läxor och plugga till prov när de hade bedömningsmatrisen framför sig. Detta gjorde att de 

lättare visste vad de skulle göra för att nå sitt mål och vad de skulle förbättra sig i. Så här svarade 

eleverna: 

 

 Hemma händer det att jag kollar på dom […]  när jag pluggar inför prov. (Intervju 14) 

 

 Jag tycker dom är bra när jag gör läxor och till prov för jag läser och kollar på 

 dom […] och se vad jag behöver göra mer. (Intervju 7) 

 



 

21 
 

Flertalet elever ansåg att det var bra att använda bedömningsmatrisen vid diskussioner, för då 

kunde de se vad som krävdes av dem. De ansåg också att det var bra ha den framför sig vid 

diskussioner. Eleverna svarade följande: 

 

[…] kollade vad jag behövde göra för att t.ex. typ föra diskussionen framåt tänkte 

 jag att jag måste föra dem framåt på så sätt. (Intervju 6) 

 

[…] tänkte i alla fall att bedömningsmatrisen var bra vid diskussion för då såg  

Man vad man behövde utveckla sina svar så mycket som möjligt… (Intervju 2) 

 

Eleverna tyckte att det var ett bra att ha bedömningsmatrisen framför sig vid diskussioner och 

prov. De ansåg att de använde den mer då än på lektioner. Eleverna gav följande förklaring hur de 

använde sig av bedömningsmatrisen:  

 

Jag kollade vad jag behövde göra för att typ föra diskussionen framåt tänkte jag att jag måste föra den 

framåt. (Intervju 6) 

 

[…] hur man kan göra för att komma ännu längre typ kunna själv besluta vad jag 

 vill satsa på. (Intervju 13) 

 

Flertalet elever ansåg att bedömningsmatrisen var bra när man ville förbättra sina kunskaper både 

i skolan och hemma. De tyckte att bedömningsmatriserna var ett hjälpmedel för dem att komma 

framåt i diskussionerna.  Eleverna ansåg att det skulle vara bra att har bedömningsmatrisen framför 

sig när de hade prov och vid diskussioner. 

 

4.2 Hur uppfattar eleverna syftet med bedömningsmatriserna?  

Under denna fråga kom det fram att eleverna hade olika uppfattningar om vad syftet var med 

bedömningsmatriserna. De uppfattningar som kom fram att bedömningsmatrisen hjälpte till med 

stöd och feedback, att bedömningsmatrisen hjälpte till att höja betygen. Samt att syftet med 

bedömningsmatriser var till för lärarnas bedömning. 

 

4.2.1 Syftet med bedömningsmatrisen är till för återkoppling  

Eleverna ser syftet med bedömningsmatrisen både som stöd i lärandet och som återkoppling. De 

tyckte bedömningsmatrisen var bra att använda vid individuell återkoppling under arbete med 

området inte bara en gång utan flera gånger. Eleverna svarade följande: 
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Det skulle det ha för då får man typ mer motivation eller så. (Intervju 13) 

  

 Det tror jag också för då blir det liksom alltså då har man fortfarande 

 chans att ändra sig om efter några dagar alltså 14 dar då har man fortfarande 

 tid att kunna förbättra sig än att man sitter och du ligger här och du kan inte 

 göra något åt det. (Intervju 15) 

 

 Alltså med mer återkoppling skulle det hjälpa mig att veta […] hur jag ska  

 komma till mitt mål. (Intervju 14) 

 

Eleverna ansåg att de fick stöd och feedback om de arbetade mer och oftare med bedömnings-

matriserna i klassrummet. Eleverna svarade följande: 

 

  Ja oftare t.ex. på någon lektion och några frågor på vilket sätt det ska  

 diskuteras eller hur länge man ska diskutera och så kan du säga ja men  

 kolla på bedömningsmatrisen så kan du se hur du ska göra… (Intervju 7)  

  

  Alltså det kanske hade hjälp lite om vi hade gått igenom den några gånger 

 Till. (Intervju 11) 

 

När man läser intervjuerna framgår tydligt att flera elever vill ha betydligt fler återkopplingar med 

feedback för att få motivation att arbeta vidare och att läraren ska återkoppla flera gånger under 

arbetets gång. Eleverna vill ha både gemensamma och individuella återkopplingar så att de vet 

vad de ska göra för att komma vidare. 

 

4.2.2   Syftet med bedömningsmatrisen är att höja betyget  

Elever tycker att bedömningsmatriserna hjälper dem helt eller till viss del att nå ett högre betyg 

samt att de vet vad varje nivå kräver för att de ska kunna uppnå det betyget. Så här förklarade 

eleverna hur bedömningsmatrisen hjälper dem:  

 

Om jag vill nå ett E så står det att jag ska kunna göra till en viss del saker  
och sen om jag vill nå högre så strå det att jag ska göra lite bättre. (Intervju 5) 

  

 […] när man läser bedömningsmatriserna får man reda på […] vad man ska 

 göra för att få ett högre betyg. (Intervju 2) 

 

Dom hjälper mig …… få ett högre betyg på det som ska göras. (Intervju 7) 

  



 

23 
 

Eleverna ansåg att bedömningsmatrisen var bra att titta på för där står det vad som krävdes för 

varje nivå i kunskapskraven och på så sätt hjälpte den till att höja betygen. Följande exempel gav 

eleverna: 

 

 Dom hjälper mig att få reda på alltså ett sätt där jag kan få ett högre betyg  

på vad det ska göras. (Intervju 7) 

 

för då vet man vad som krävs av en och vad man ska göra för att få högre  

betyg. (Intervju 3) 

 

 […] det är väl att man ska hålla koll på vad man ligger någonstans i 

 betyg. (Intervju 11) 

 

Eleverna ansåg att bedömningsmatrisen gjorde att de själva kunde avgöra vilket betyg de ville satsa 

på och vad de då behövde göra för att komma dit de ville. Eleverna gav följande exempel: 

 

 Vi ska förstå vad man ska göra för att komma högre upp och kanske själva  

 avgöra lite vad man ska satsa på. (Intervju 4) 

 

Flertalet av dessa elever tycker att bedömningsmatrisen hjälper dem att nå de nivåerna de vill. De 

ansåg också att bedömningsmatrisen visar vad som krävs på de olika nivåerna och hur de ska nå 

den nivå de vill komma till. En elev sa att bedömningsmatrisen hjälpte till viss del och resten var 

det lärarna som hjälpte till så att eleven kunde nå den kunskapsnivå den ville. 

 
 

4.2.3 Syftet med bedömningsmatriser är till för lärarnas bedömning 

Här tyckte eleverna att bedömningsmatrisen var mer till för läraren än eleverna så som den var 

utformad. Flera elever ansåg att det var för att lärarna skulle veta vilka krav som ställdes i de olika 

nivåerna i kunskapskraven. Eleverna svarade följande: 

 

 För att lärarna ska veta vilka krav det är på de olika nivåerna. (Intervju 1) 

 

 Lärarna vill tydligt se vad som behövs för varje nivå. (Intervju7) 

 

 Typ att lärarna ska vet vad som krävs i de olika stegen. (Intervju 15) 
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Vissa elever ansåg att bedömningsmatriserna bara var till för att eleverna skulle veta hur läraren 

bedömde eleverna och använde bedömningsmatrisen som en mall i bedömningen av eleverna. 

Följande ansåg eleverna:    

 

 Att ni typ ska veta vad och hur ni ska bedöma. (Intervju 3) 

 

 Att ni ska se vad ni bedömer på […] och visa på hur man kommer vidare. (Intervju 2) 

 

 För lärarna lättare ska se vad och hur de ska bedöma. (Intervju 8) 

 

Elever ansåg att bedömningsmatrisen var till för läraren, de tyckte att den var utformade för lärarna 

vid deras bedömning. Här nedan är några exempel eleverna gav: 

  

 Att veta att visa eleverna så de ser vad man har för krav på dem och att lärarna  

 själva vet vad som ska bedömasad och vilka krav de kan ställa på eleverna. (Intervju 16) 

 

 Typ visa vad som bedöms […] hur man ska komma vidare. (Intervju 14) 

  

Syftet med bedömningsmatriser uppfattade eleverna svårt att besvara, därför de inte riktigt kunde 

se nyttan med dem. Övervägande delen av eleverna såg kopplingen mellan bedömningsmatriser 

och högre betyg och tyckte att detta hjälpte dem på vägen till ett bättre resultat. De flesta eleverna 

uppfattade att bedömningsmatriserna är till för att de ska veta vad som ska bedömas och vilka krav 

som ställs i de olika förmågorna. Eleverna tycker att de själva kan hålla koll på vad som bedöms 

och att de kan sätta upp delmål utefter bedömningsmatriserna. Det eleverna uppfattade som bra 

med bedömningsmatriserna är att nu är kunskapskraven och förmågorna tydligt utskrivna så nu 

behöver de inte gissa sig till vad som ska bedömas. Resultatet under denna kategori, visar att det är 

viktigt att förklara och tydligt visa förmågor och kunskapskrav så att eleverna kan förstå syftet med 

bedömningsmatrisen och därmed ges möjligheten att koncentrera sig på det som är viktigt.  
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5. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka vad eleverna har för uppfattningar av bedömningsmatriserna som 

stöd för lärandet i biologi. Vid analysarbetet av mitt material så upptäckte jag att forskningsfrågorna 

låg nära varandra och det var svårt att hitta bra kategorier som skiljer sig från varandra. För vidare 

forskning inom detta område bör man tänka på hur formuleringen av forskningsfrågorna är så det 

är lättare att få fram kategorier som skiljer sig från varandra. Inledningsvis kommer jag diskutera 

metoden vid analysen av det transkriberade materialet, därefter diskuterar jag det resultat jag har 

kommit fram till.  

 

5.1 Metoddiskussion. 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med en fenomenografisk ansats. Att jag valt denna metod är 

för att jag är intresserad av elevernas uppfattningar kring bedömningsmatriser. Enligt Larsson 

(2011) så är en fenomenografisk ansats vanlig vid pedagogisk forskning eftersom man vill få fram 

så många varierade uppfattningar som möjligt. Det som kan ses som en nackdel i studien är att 

metoden är tidskrävande, vilket leder till att antalet elever i studien är relativt litet.  

 

Urvalet var målstyrt eftersom jag ville ha fram variationer av uppfattningarna studerade. Det var 

lätt att ta fram elever som skulle kunna ge variation på uppfattningarna eftersom jag studerade min 

egen undervisning. Detta resulterar i att mina förkunskaper kring eleverna var goda. Det hade 

kanske varit bättre att ta respondenter från de andra klasserna för dessa elever kände inte mig på 

det sätt som de elever som ingick i min studie men dessa klasser använde sig inte av 

bedömningsmatriser så därför kunde jag inte ta respondenter från dessa klasser. Eleverna hade inte 

tidigare blivit intervjuade, men eftersom de kände mig och det var jag som genomförde intervjuerna 

så verkade det som de kände sig trygga vid intervjuerna, det kan vara både en fördel och nackdel. 

Fördelen var att de kände mig och nackdelen kunde vara att eleverna var medvetna om vad jag 

tyckte om bedömningsmatriser och att de svarade det de trodde jag ville höra. Men min känsla var 

att eleverna var ärliga med sina svar och vågade uttrycka sina uppfattningar om 

bedömningsmatriser. 

 

Tanken var jag skulle hinna med att göra intervjuerna innan eleverna slutade årskurs 9, men jag 

hann inte med det utan jag bad eleverna komma tillbaka när skolan började igen och det var alla 

elever. Det var svårt att få till intervjuerna efter sommarlovet eftersom eleverna fick komma tillbaka 

till skolan när de och jag hade tid. Detta resulterade i att vissa av dessa intervjuer blev relativt korta. 

Nu i efterhand kanske det hade varit till hjälp att skicka hem frågorna till eleverna så hade varit 
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förberedda. Eftersom det var elever som jag kände så ställde det höga krav på mig när jag 

analyserade materialet. När jag studerade materialet var jag tvungen att ta ett steg tillbaka får min 

lärarroll för att göra en så objektiv analys som möjligt vilket var svårt att göra och det ledde till att 

analysarbete tog lång tid. Svårigheten i analysen var att inte använda den förförståelsen jag hade 

om eleverna. En annan del som var svår vid själva analysen var att få fram kategorier som besvarade 

mina frågeställningar eftersom frågeställningarna låg så nära varandra, därför var det svårt med 

kategoriseringen av uppfattningarna. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

I studien framkommer att eleverna tycker att bedömningsmatrisen kan vara ett bra hjälpmedel 

skolarbetet både för att kunna höja sitt betyg och för att kunna få återkoppling om var i 

kunskapssnivåerna de befinner sig, samt att det var bra att ha framför sig vid läxor och prov. 

Genom återkoppling är det lättare att komma vidare när man vet vad man ska göra. Det som visar 

sig i studien är att det inte hjälper eleverna att bara lämna ut bedömnings-matrisen. Läraren måste 

anta en aktiv roll för att bedömningsmatrisen ska bli så effektiv som möjligt för eleverna.  Alm 

(2015) menar att effekten ökar om det förs en dialog både individuellt och i grupp kring 

bedömningsmatrisen och att bedömningsmatrisen hålls levande. Bedömningsmatrisen bör också 

finnas i klassrummet för att både lärare och elever hela tiden ska påminnas att använda den (ibid.). 

 

Resultatet i studien visar att elever använder bedömningsmatrisen när ett nytt område ska påbörjas. 

Vissa tittade bara på den en gång medan några andra använde den mer kontinuerligt.  De elever 

som inte använde sig av bedömningsmatrisen mer än en gång tyckte att den var för svår att använda 

och det berodde på att den var svårläst. De flesta eleverna ansåg att språket var för svårt och att de 

inte förstod alla orden i de olika nivåerna. En elev uttryckte sig att språket kändes gammalt och 

därav var det svårläst. Eleverna tuppfattade också om att det var svårt att läsa i rutsystemet eftersom 

det var så mycket text och i början var det svårt att förstå hur de skulle läsa bedömningsmatrisen. 

Holst och Randelovics (2009) anser att det är viktigt att läraren förklarar hur en bedömningsmatris 

fungerar. En av synpunkterna kring bedömningsmatrisen var att den innehöll för mycket 

textmängd. På grund av detta tyckte ett par elever att det inte var någon vits med att använda den, 

utan det var bättre att ta hjälp av läroböckerna de hade inom området. Eleverna uttryckte sig att 

det är kunskapen inom arbetsområdet som ligger till grund för betyget. 

 

I studien framkom att vissa elever tyckte att bedömningsmatrisen var onödig för de visste redan 

vad det stod i den och behövde inte ett papper till att titta på. Eleverna ansåg att de visste vad de 
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behövde göra för att nå sina mål. Vissa elever stoppade bedömningsmatrisen i sin bok och sedan 

tittade de inte på den mer på grund av att de ansåg att den inte hjälpte dem att nå sina mål. De 

ansåg att det var onödigt att läsa dem eftersom den inte var till så stor hjälp. Det kan det bero på 

att bedömningsmatrisen inte vänder sig till eleverna utan till lärarna detta är något som Alm (2015) 

tar upp, han menar att bedömningsmatrisen ska göras om till en lärandematris som vänder sig till 

eleverna. 

 

Enligt flera forskare, bland annat Lundahl (2011) och Alm (2015), är det viktigt att göra 

bedömningsmatrisen så tydlig som möjligt. Alm tar upp att man ska minimera textmängden i 

bedömningsmatrisen då gärna i punktform. Detta tar även eleverna upp som en förbättring av 

bedömningsmatrisen. Då skulle det vara lättare att förstå vad som bedöms och på så sätt själv 

kunna bedöma hur de ligger till (Jönsson & Svingby, 2007). Eleverna i denna studie påtalade även 

att språket måste vara enkelt och att bedömningsmatrisen är tydlig så de förstod vad som stod i 

bedömningsmatrisen. Som bedömningsmatrisen var utformad så vad det svårt att förstå alla orden 

och blev på så sätt svårtolkad. Studien visar också att eleverna ville att det skulle finnas exempel på 

varje nivå i kunskapskraven, så de blev medvetna om vad som krävdes på de olika nivåerna. Även 

Jönsson (2011) anser att om man ska få kvalitén på det eleverna jobbar med ska det finnas med 

exempel på varje kriterium i kunskapskraven. 

 

Flertalet elever som intervjuades tyckte att bedömningsmatrisen var ett bra hjälpmedel för att förstå 

och få tydlighet i vad som krävdes av dem. Eleverna ansåg att bedömningsmatrisen var bra att ha 

både i klassrummet och hemma vid läxläsning och till förberedelse inför prov. Ett förslag från 

eleverna var att ha med bedömningsmatriserna vid provsituationer, för de trodde att det skulle vara 

en bra hjälp för dem.  Flera elever tyckte att mer tid skulle läggas på bedömningsmatrisen så de 

förstod vad det står i de olika nivåerna. Syftet med bedömningsmatrisen uppfattade eleverna var 

att de skulle kunna ha möjlighet att höja sina betyg, till återkoppling och att bedömningsmatrisen 

var till för lärarens bedömning. Därför anser Alm (2015) att bedömningsmatriserna ska göras om 

till en lärandematris som har utgångspunkt i vad eleven ska lära sig. Det som eleverna tyckte var 

viktigast vid återkoppling var att den skulle ske kontinuerligt och inte i början och slutet av 

arbetsområdet, utan flera gånger under arbetets gång. Viktigt att tänka på som lärare är att alltid 

vara aktiv i arbetet med bedömningsmatrisen, så den inte bara blir ett papper eleverna tittar på en 

gång och sedan lägger i sin bok. Ett sätt att hålla bedömningsmatrisen levande är att ha den i 

klassrummet och hela tiden relatera till den (Alm, 2015). Genom att aktivt arbeta med återkoppling 

med hjälp av bedömningsmatrisen ansåg eleverna att de fick mer motivation att jobba vidare och 
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satsa på högre nivå i kunskapskraven. Genom att återkoppla ofta både individuellt och i grupp lär 

sig eleverna att de själva kan utvärdera sin egen utveckling. Även detta framkommer i Jönsson och 

Panadero (2013) forskning. Om återkoppling sker regelbundet har eleverna dessutom tid till att 

förbättra sig. Att arbeta effektivt med återkoppling med hjälp av bedömningsmatrisen kan leda till 

att eleverna blir mer aktiva i själv-bedömning. 

 

Ett annat syfte med bedömningsmatrisen ansåg eleverna var att de kunde höja sina betyg eftersom 

de visste vad som skulle bedömas. För om bedömningsmatrisen var enkel, tydlig med exempel 

under varje nivå och textmängden skulle vara minde och i punktform kunde de se själva vad som 

krävs under varje kriterium i kunskapskraven. På så sätt kan eleverna själva sätt upp ett delmål och 

då ha möjlighet att satsa på ett högre betyg. Om bedömningsmatriserna utformas enligt elevernas 

förslag ansåg de att bedömningsmatriserna skulle vara användbara både som återkoppling från 

lärare och som hjälp till att höja betygen. 

 

En reflektion jag gjorde under transkriberingen var att det var de elever som har lite svårt för 

inlärning var de elever som använde sig mest av bedömningsmatrisen, både i skolan och hemma. 

Den tanken jag själv hade innan jag gjorde studien var att det var de eleverna som ville ha höga 

betyg som skulle använda bedömningsmatrisen mer. Ett antal elever tyckte att lärarna skulle tvinga 

eleverna att läsa bedömningsmatriserna för det står allt i de olika nivåerna hur man ska göra för att 

komma till den kunskapsnivå man satsade på. 

 

Under arbetet med denna studie har jag insett hur viktigt det är att i förarbetet med bedömnings-

matriser lyssna på elevernas åsikter och uppfattningar om bedömningsmatriser. Studien är viktig 

eftersom det finns relativt lite forskning om elevers uppfattningar där ett elevperspektiv tas upp. 

För att höja kvaliteten på bedömningsmatriser är det fördel att ha med eleverna från början när 

man ska ta fram en ny bedömningsmatris. Då kan eleverna vara med och påverka innehållet i 

bedömningsmatrisen och få säga sin åsikt för de är experter på sitt eget lärande och kan reflektera 

över sitt arbete. Det är också viktigt att tänka på bedömningsmatrisen ska vara elevvänlig för att 

den ska kunna bli ett verktyg som eleverna har nytta av och att bedömningsmatrisen hjälper till att 

nå de mål som eleverna vill nå. 
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5.3 Förbättringsområden av bedömningsmatriser 

I studien visar det sig att flertalet elever uppfattar bedömningsmatrisen som svårtolkad och flera 

av dem på grund av detta väljer att inte använda sig av bedömningsmatrisen. De såg ingen 

pedagogisk vinning av att använda den. Eleverna såg inte hur bedömningsmatrisen skulle kunna 

hjälpa dem att nå en viss nivå i kunskapskraven. För att eleverna ska se en pedagogisk vinning med 

användningen av bedömningsmatrisen i skolarbete är att språket anpassas och minska textmängden 

i kunskapskraven. Jag har upplevt att om läraren tillför elevexempel i kunskapsnivåerna så kan det 

öka elevernas kunskapskvaliteter. Även Lundahl (2011) och Alm (2015) förespråkar användningen 

av elevexempel för att synliggöra kunskapskraven genom användning av elevexempel. Då 

synliggörs även den kvalitativa progressionen och detta var något som eleverna tog upp i studien. 

Det som visade sig i intervjuerna var att om eleverna ska se nyttan med bedömningsmatrisen i 

högre grad, måste den bli mer elevvänlig. Det gäller inte bara språket utan textmängden och 

utformningen av bedömningsmatrisen. Om bedömningsmatrisen används mer aktivt och som ett 

naturligt redskap i undervisningen kan det leda till att även de elever som idag inte använder sig av 

den och inte ser någon pedagogisk vinning av att använda bedömningsmatrisen, kommer att 

använda den mer kontinuerligt.  

 

5.4 Framtida forskning 

Resultatet av denna studie visar på att eleverna ser ett samband mellan förbättrade resultat och 

betyg om de använder bedömningsmatrisen mer aktivt. Eftersom studien visar att eleverna anser 

att bedömningsmarisen som den ser ut idag är mer riktad mot läraren än mot eleverna., så väcks 

frågan hur bedömningsmatrisen kan utformas till att bli mer elevvänlig och på vilket sätt den arbetas 

med för att eleverna ska nå så höga kunskapsnivåer som möjligt. Även om det i min studie 

framkommer förbättringsförslag så är elevernas uppfattningar kring bedömningsmatriser fort-

farande ett framtida forskningsområde.  Det gäller att få fram bedömningsmatriser som riktar sig 

mot eleverna och som hjälper dem att nå så högt som möjligt i kunskapskraven. En annan 

forskningsfråga som kan bli en framtida forskningsfråga är hur låg- och hög presterande elever 

samt hur pojkar och flickor uppfattar bedömningsmatriser. 
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Bilagor.                          Bilaga1

       

      
Bedömningsmatris i Genetik Åk 9 

 

 

      

Förmågor E C A 

Samtal/diskussion Eleven kan samtala om och 
diskutera frågor som rör, hälsa 
och skiljer då fakta från 
värderingar och formulerar 
ställningstaganden med enkla 
motiveringar samt beskriver 
några tänkbara konsekvenser. 

Eleven kan samtala om och 
diskutera frågor som rör hälsa 
och skiljer då fakta från 
värderingar och formulerar 
ställningstaganden med 
utvecklade motiveringar 
samt beskriver några tänkbara 
konsekvenser. 

Eleven kan samtala om och 
diskutera frågor som rör hälsa 
och skiljer då fakta från 
värderingar och formulerar 
ställningstaganden med 
välutvecklade motiveringar 
samt beskriver några tänkbara 
konsekvenser. 

Föra diskussionen 
framåt 

I diskussionerna ställer eleven 
frågor och framför och 
bemöter åsikter och argument 
på ett sätt som till viss del för 
diskussionerna framåt. 

I diskussionerna ställer eleven 
frågor och framför och 
bemöter åsikter och argument 
på ett sätt som för 
diskussionerna framåt. 

I diskussionerna ställer eleven 
frågor och framför och 
bemöter åsikter och argument 
på ett sätt som för 
diskussionerna framåt och 
fördjupar eller breddar 
dem. 

Naturvetenskapliga 
samband 

Eleven kan föra enkla och till 
viss del underbyggda 
resonemang om ärftlighet, 
och visar då på enkelt 
identifierbara samband i 
naturen och samband som rör 
människokroppens byggnad 
och funktion. 

Eleven kan föra utvecklade 
och relativt väl underbyggda 
resonemang om, ärftlighet, 
och visar då på 
förhållandevis komplexa 
samband i naturen och 
samband som rör människo-
kroppens byggnad och 
funktion. 

Eleven kan föra 
välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om 
ärftlighet och visar då på 
komplexa samband i naturen 
och samband som rör 
människokroppens byggnad 
och funktion. 
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      Bilaga 2 

Frågor till intervjuerna 

 

1.  Hur använder du dig av bedömningsmatrisen? 

2. Vad gör du när du får ut bedömningsmatrisen. 

3. Upplever du att bedömningsmatrisen hjälper dig i skolarbetet? 

4. Når man de högre kunskapsmålen med bedömningsmatrisen? 

5. Vad tror du syftet är med bedömningsmatriserna? 

 

Eventuella följd frågor. 

• Hur använder du dig av bedömningsmatriserna? 

• Hur skulle de se ut för att du skulle använda dem 

• På vilket sätt hjälper bedömningsmatriserna dig. 

• Vad ska finnas med för att de ska hjälpa. 

• Är det lätt att förstå bedömningsmatrisen. 

Under intervjun kan det komma upp fler frågor 
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Bilaga 3    

Hej      

Jag ska nu påbörja arbetet med min magisteruppsats, som kommer att handla om elevers upp-

fattningar av bedömningsmatriser. Det är i bedömningsmatriseran eleverna har möjlighet att se vad 

som krävs   för de olika nivåerna och vad som bedöms. 

Min tanke är att intervjua 16 elever i de två klasser som jag undervisar i. Den är helt anonym det 

vill säga alla personuppgifter avkodas. Jag skulle vilja ha ett godkännande från er snarast möjligt. 

Om ni har några ytterligare frågor kan ni välkomna att kontakta mig. 

Lena Säf 

lena.saf@jonkoping.se 

___________________________________________________________________________ 

Vi godkänner att vår son/dotter får deltaga i intervjun om uppfattningen om bedömningsmatriser 

Elevens namn. 

___________________________________________________________________________ 

Datum: _____________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift: 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: 

___________________________________________________________________________ 
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