
 

 

 

 

 

  

Lärandematris med elevperspektiv 
En litteraturstudie om hur en lärandematris kan skapas utifrån en 

bedömningsmatris med hjälp av en femstegsmodell 

Learning matrix with a student perspective 
A literature study on how a learning matrix can be created from an 
assessment matrix using a five-step model 

 

Anna Tindefjord Norlander 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Svenska/ ämneslärarprogrammet 

Avancerad nivå/ 15hp 

Handledare: Roland Andersson 

Examinator: Nils Dverstorp 

2019-06-14 

 



ii 

 

Sammandrag 
Med hjälp av den här undersökningen i svenska med didaktisk inriktning skapas en 

uppgiftspecifik lärandematris utifrån en bedömningsmatris med hjälp av Johan Alms 

femstegsmodell. Avsikten med lärandematrisen är att synliggöra lärandet för eleven och 

baseras på de styrdokument som Skolverket tillhandahåller. Den har ett elevperspektiv, vilket 

skiljer den från den mer vedertagna bedömningsmatrisen, som har ett bedömningsperspektiv 

ur pedagogens vinkel. Lärandematrisens uppbyggnad med tydlig layout och lättillgängligt 

språk underlättar för elevens förståelse för uppgiften och dess progression vilket bör bidra till 

ökat kunskapsintag. Litteraturstudiens resultat bekräftar att femstegsmodellen är användbar i 

skapandet av lärandematrisen, och bekräftar därmed syfte och frågeställning. 

 

Nyckelord: lärandematris, bedömningsmatris, formativ bedömning, klarspråk 

Abstract 
With the help of this research in Swedish with didactic focus, a task-specific learning matrix 

is created based on an assessment matrix using Johan Alm's five-step model. The intention of 

the learning matrix is to make the learning visible to the student and is based on the steering 

documents provided by the National Agency for Education. It has a student perspective, 

which distinguishes it from the more accepted assessment matrix, which has an assessment 

perspective from the educator´s aspect. The structure of the learning matrix with clear layout 

and easily accessible language facilitates the student's understanding of the task and its 

progression, which should contribute to increased knowledge intake. The result of the 

literature study confirms that the five-step model is useful in the creation of the learning 

matrix, thereby confirming the purpose and research question. 

 

Keywords: learning matrix, scoring matrix, formative assessment, plain language 
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1 Inledning 
I gymnasielärares dagliga arbete ingår både formativ och summativ bedömning. Enligt 

Skolverkets Läroplan för gymnasieskolan (Skolverket 2011a: kap 2.5) ska lärare ”fortlöpande 

ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna”. Med andra ord 

bidrar bedömning till att utröna elevens kunskaper både summativt, med betygssteg, och 

formativt, för elevens vidare kunskapsutveckling (Skolverket 2011b:9). Kunskapskrav för 

betygsstegen E-C-A tillhandahålls av Skolverket (2011b:12) i bedömningsmatriser, där 

progressionen mellan stegen särskiljs genom specifika progressionsuttryck. Målgruppen för 

läroplanen är skolans personal, varför språket i denna myndighetstext kan anses svårtillgängligt 

för både elever och vårdnadshavare (Alm 2015:19). Trots detta används bedömningsmatriserna 

i kommunikation med elever och vårdnadshavare (ibid:18f). Genom att skapa lärande-matriser 

av bedömningsmatriserna, där elevperspektiv bidrar till begripligt språk och konkreta 

formuleringar, underlättas elevernas förståelse för kunskapsprogressionen (Alm 2015:26–28, 

Gibbons 2013:22;39). Det är i linje med Språkrådets direktiv om klarspråk, där myndighetstext 

poneras vara lättillgänglig för alla (Institutionen för språk och fornminnen u.å.; Språklagen 

2011:600 §11).  

 Användandet av lärandematriser i undervisningen underlättar dels lärarnas arbete med 

formativa (under tiden) och summativa (efteråt) bedömningar, dels elevernas förståelse för sitt 

eget lärande (Alm 2015:14;16). Formativa bedömningar förmår eleven att se vart hen ska och 

hur hen ska ta sig an uppgiften, vilket även ökar elevens tilltro till sig själv och kan minska 

stressnivån (Panadero & Jönsson 2013:138; Skolverket 2011b:20; Wiliam 2013:54). Genom att 

pedagogen frågar sig var eleven befinner sig, vart hen är på väg och hur eleven ska komma dit 

täcks den formativa bedömningens syfte in (Skolverket 2011b:16; Wiliam & Leahy 2015:25). 

Förutom detta bidrar förståelsen för det egna lärandet till ökad motivation, då eleven kan ta 

kontroll över sitt eget lärande (Gärdenfors 2010:67;72). 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här undersökningen är att skapa en lärandematris i ämnet svenska av en 

bedömningsmatris från Skolverket utifrån en femstegsmodell konstruerad för ändamålet. För 

att åstadkomma detta undersöks och jämförs de båda matriserna med varandra, och belyses 

sedan ur perspektiven formativ bedömning samt myndighetsspråk. 

 

Frågeställningen som undersökningen har för avsikt att besvara är: 
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• Hur kan en lärandematris skapas baserat på Skolverkets styrdokument? 

2 Teoretiska perspektiv och centrala 
begrepp 
För att kunna svara på frågan om hur en lärandematris kan skapas baserat på Skolverkets 

bedömningsmatriser, kommer här en översiktlig genomgång av teoretiska perspektiv och 

centrala begrepp samt tidigare forskning som är väsentliga för undersökningen. Inledningsvis 

definieras bedömnings- respektive lärandematriser, följt av tidigare forskning om matriser. 

Sedan redogörs för Alms femstegsmodell, varpå formativ och summativ bedömning, kunskap 

och motivation samt om arbetssättet Learning study förklaras.  Därefter följer tidigare forskning 

om matriser och motivation. Slutligen presenteras myndighetsspråk och dess tidigare forskning. 

2.1 Bedömnings- och lärandematris 
I det här avsnittet definieras först bedömnings- respektive lärandematriserna och sedan beskrivs 

skillnaden mellan dem. Användandet av matriser belyses sedermera ur ett Learning study-

perspektiv. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning om matriser. 

2.1.1 Bedömningsmatris 

En bedömningsmatris syftar enligt Lundahl (2014a:93) till att systematisera läroplanens 

kriterier, där exempelvis kunskapskraven kan specificeras, eftersom de visualiserar lärandemål, 

undervisning och bedömning för både pedagoger och elever. Skolverket (2011b:12) särskiljer 

kunskapskravens betygssteg E-C-A genom specifika progressionsuttryck, vilka synliggörs från 

vänster till höger i matrisen. Progressionsorden brukar förtydligas i matrisen genom att 

fetmarkeras. I en del av Kunskapskrav för svenska 2 (Skolverket 2011c), syns exempelvis 

progressionsorden diskuterar översiktligt (betyg E), diskuterar utförligt (betyg C) samt 

diskuterar utförligt och nyanserat (betyg A). Se tabell 1 nedan. 

  



3 

 

Tabell 1 Del av kunskapskrav från Svenska 2 SVESVE02 (Skolverket 2011c) 

E C A 

Eleven diskuterar 

översiktligt stil, innehåll och 

bärande tankar i skönlitterära 

verk och författarskap från 

olika tider och epoker utifrån 

några centrala 

litteraturvetenskapliga 

begrepp.  

Eleven ger exempel 

på och diskuterar 

översiktligt 

samband mellan 

skönlitteratur och 

idéströmningar i 

samhället. 

Eleven diskuterar översiktligt stil, 

innehåll och bärande tankar i 

skönlitterära verk och författarskap 

från olika tider och epoker utifrån 

några centrala litteraturvetenskapliga 

begrepp. Eleven ger exempel på 

litterära verkningsmedel och 

diskuterar utförligt hur de 

skönlitterära verken förmedlar 

idéer och känslor samt sätter dessa 

verk och författarskap i relation till 

förhållanden och idéströmningar i 

samhället. 

Eleven diskuterar översiktligt stil, 

innehåll och bärande tankar i 

skönlitterära verk och författarskap 

från olika tider och epoker utifrån 

några centrala litteraturvetenskapliga 

begrepp. Eleven ger exempel på 

litterära verkningsmedel, resonerar 

nyanserat om dessa och diskuterar 

utförligt och nyanserat hur de 

skönlitterära verken förmedlar 

idéer och känslor samt sätter dessa 

verk och författarskap i relation till 

förhållanden och idéströmningar i 

samhället. 

 

2.1.2 Lärandematris 

Syftet med lärandematriser är att ”förklara för eleven både vad de ska lära sig, vad som kommer 

att bedömas och vad som skiljer mellan olika betygsnivåer” (Alm 2015:13), vilket ger 

lärandematriser ett helhetsperspektiv på vad, hur och varför eleven ska tillgodo se sig 

kunskaper. Enligt Gärdenfors (2010:31;36) innebär begreppet lärande att ny kunskap tolkas, 

värderas, relateras till tidigare kunskap (sätts in i en kontext), vilket skapar förståelse för 

informationen, med andra ord en djupare insikt vilken ger en större helhetsbild. Alm (2015:16) 

formulerar fördelen med lärandematriser tydligt när han skriver ”Lärandematrisen uttrycker 

målen och vad eleven ska göra i konkreta handlingar med ett så begripligt språk, att alla elever 

kan förstå vad de förväntas kunna göra” (Alm 2015:16). Lärandematriser utgår från styr-

dokument, exempelvis bedömningsmatriser, med fördelen att de förtydligar både krav och 

progression. I tillägg till tydligt språk och konkreta och kortfattade formuleringar, ska layouten 

därtill ska vara så ren som möjligt (jämför bedömningsmatrisens tunga textomfång), vilket 

underlättar för eleven att se själva essensen av kunskapernas progression (ibid:26–28). Gibbons 

(2013:22;39) belyser att pedagoger genom stöttning av begrepp avmystifierar språket vilket 

leder elever till ny kunskap. I och med det skapar lärandematrisens elevanpassade språk 

förutsättningar för elevens kunskapsprogression. För att tydliggöra elevperspektivet bör 

lärandematrisen skrivas i jag-form och presens, vilket förtydligar att det är elevens handlingar 

och inte pedagogens bedömning som är i fokus (Alm 2015:72). Exempelvis kan det se ut så 

här: jag beskriver den litterära epoken författaren levde i (se tabell 6, s. 23). Även Erickson 

och Gustafsson (2014:563) förordar första person i presens, vilket de menar stärker elevens 

reflektion över sin egen förmåga. 
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 Alm (2015:14;16) menar vidare att lärandematriser används före, under och efter arbetet, 

vilket ger dem både ett formativt och summativt syfte. (Mer om formativ och summativ 

bedömning i avsnitt 2.3 Formativ och summativ bedömning på sidan 11.) Före arbetet ger 

användandet av lärandematriser en förförståelse av vad som kommer att krävas av eleven. 

Under arbetet åskådliggör lärandematriserna lärandeprogressionen samt själv- och kamrat-

bedömningen. Efter arbetet fungerar de som tydliga bedömningsmatriser. Skolverket (2011a) 

fastställer att kunskapsutvecklingen i skolan ska bidra till att eleverna får överblick och 

sammanhang samt ”få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 

kunskaper” (Skolverket 2011a). Detta möjliggörs av lärandematrisens syfte och uppbyggnad, 

där eleven tydligt kan se och utveckla sin kunskap. 

 Alm (2015:37) uppger att skapandet av lärandematriser är effektivast genom kollegiala 

samtal, där en ämnesgrupp om cirka tre till fyra pedagoger tillsammans diskuterar, bearbetar 

och utvecklar matriserna. Med andra ord bidrar professionella samtal om lärandemål och 

kursplaner till mer optimerade lärandematriser vilka hjälper eleverna att utvecklas. En 

lärandematris anpassas efter uppgift och elevsammansättning, varför de sällan utan 

omarbetning kan överföras till nya sammanhang (ibid:36). Det innebär att pedagoger skapar 

nya eller modifierar befintliga lärandematriser för varje ny elevgrupp, beroende på vad den 

behöver utveckla. Därtill uppger Alm (2015:37f) att erfarna pedagoger, genom sin ihopsamlade 

kunskapsbank av planeringar och olika elevprestationer, har tydliga fördelar i skapandet av 

lärandematriser. Mer oerfarna pedagoger kan emellertid bidra med nya insikter utan förutfattade 

meningar, vilket är också till gagn för hela arbetsgruppen (ibid). 

2.1.3 Skillnader och likheter mellan bedömnings- och 
lärandematriser 

Skillnaden mellan en bedömningsmatris och en lärandematris kan anses vara obefintlig, 

eftersom de båda två är uppställningar av kunskapskrav med betygsprogression. Litteratur och 

tidigare forskning visar att bedömningsmatriser ofta används av lärare mot elever och vårdnads-

havare, där exempelvis Jönsson (2013) skriver ”genom att göra kriterier och progressionsnivåer 

explicita kan bedömningsmatriser kommunicera till såväl lärare som elever” (Jönsson 2013:79). 

Alm (2015:16) föredrar däremot att använda både bedömnings- och lärandematris som begrepp 

och särskiljer dem genom deras perspektiv. Bedömningsmatrisen utgår ifrån lärarens 

perspektiv, med summativ bedömning i fokus, medan lärandematrisen, som är en utvecklad 

bedömningsmatris, ger ett elevperspektiv, där fokus ligger på elevens lärande. Det innebär 

bland annat att målgruppen för de olika matriserna är olika, vilket språket i dem visar. 
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Bedömningsmatrisens språk är hämtat direkt från kunskapskraven i läroplanen för respektive 

ämne skrivna för lärare och annan skolpersonal, med ett språk som kan uppfattas byråkratiskt 

och svårförståeligt för andra målgrupper (ibid:19). Lärandematrisens språk syftar till att vara så 

tydligt som möjligt för målgruppen elever, och ska vara begripligt med konkreta och kortfattade 

formuleringar (ibid:26–28). I den här undersökningen används Alms definition av bedömnings- 

respektive lärandematris. Lundahl (2014b:548) menar att styrdokumenten fastställer 

bedömning för lärande, där kunskapsbedömningar utvecklas till nya bedömningsmetoder, 

vilket då Alms femstegsmodell kan anses ha gjort. 

 En annan skillnad mellan de olika matriserna är att bedömningsmatrisen är generell, 

medan lärandematrisen är uppgiftsstyrd (Alm 2015:36). Det innebär att bedömningsmatrisen 

kan appliceras på många olika arbetsområden, utan att vara specifik i sin kommunikation mot 

eleven, medan lärandematrisen specificeras av pedagogen med hänsyn till arbetsmoment och 

elevsammansättning (ibid). 

 Progressionsorden, nivån på elevens insats, är olika formulerade i matriserna. Exempelvis 

kan progressionsorden i en bedömningsmatris i tur och ordning för betygsstegen E-C-A vara: 

tydligt urskiljbar disposition, texten är väldisponerade och ger vidgade perspektiv på 

informationen från källorna samt texten innehåller belysande exempel och ger vidgade 

perspektiv på informationen från källorna (Skolverket 2011c). I lärandematrisen ligger fokus 

istället på elevens prestation, där progressionsorden i första steget förtydligar uppgiften, 

exempelvis varierar ord och meningar ibland, andra progressionssteget ökar progressionen i 

uppgiften, exempelvis varierar ofta ord och meningar, samt tredje progressionssteget fördjupar 

uppgiften, exempelvis varierar ofta ord och meningar på ett korrekt sätt för att förtydliga min 

diskussion och jämförelse. (Exempel hämtade från tabell 6 sidan 23.) 

2.1.4 Learning Study 

Enligt Carlgren (2017:9) är Learning study ett tillvägagångssätt där kollegor tillsammans 

utforskar ”hur undervisningen kan utformas för att möjliggöra lärande av specifika kunskaper 

(s.k. lärandeobjekt)” (Carlgren 2017:9). Det innebär att elevens tillgodogörande av kunskaper 

sätts i fokus genom att lärare tillsammans planerar, genomför, analyserar och reviderar under-

visningen (Carlgren, Eriksson & Runesson 2017:20). Processen är cyklisk, det vill säga att den 

återupprepas, till dess att önskat resultat uppnåtts (ibid). I förhållande till lärandematriser, tar 

Learning study ett bredare grepp om undervisningen, ett helhetsperspektiv, medan lärande-

matrisen är uppgiftsspecifik och med det fördjupande. 
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2.1.5 Tidigare forskning om matriser 

Då lärandematriser är ett relativt nytt begrepp, frambearbetat av Alm (2015), redogörs här 

tidigare forskning relaterat till benämningen matriser, vilket anlägger ett helhetsperspektiv på 

matriser snarare än uppdelning i bedömnings- respektive lärandematris. 

 Panadero och Jönsson (2013:140) kommer i sin forskning fram till att användandet av 

matriser i undervisningen medför en transparens i bedömningen (att alla lärandeled är synliga 

och tydliga), är behjälplig i feed-back-processen, ökar elevens effektivitet samt stödjer elevens 

självbedömning. Jönsson (2008:109;115) lyfter fram att transparent undervisning tenderar öka 

elevens prestation. Alm (2014:114) visar i sin avhandling att transparensen är till gagn även för 

själv- och kamratbedömning, då eleven lär sig transparent bedömning av hur pedagogen ger 

omdömen. Trots att användandet av transparent matrisanvändning kan medföra ovisshet i 

elevens kunskapsinhämtning, då eleven riskerar att imitera bedömningsmatriser och lärarledda 

exempel, påvisar Jönsson (2008:110) att en genomtänkt matris stöttar elevens prestation. 

Forskning visar även på möjligheten att matrisens fysiska format underlättar elevens förståelse 

för både lärandemål och progression, där matrisens struktur är lätt att överskåda för eleven 

(Panadero & Jönsson 2013:141). 

 Därtill kan användandet av matriser minska stressnivån hos elever, eftersom 

förväntningarna tydliggörs (Panadero & Jönsson 2013:138). Detta förutsatt att arbetstiden för 

uppgiften är tillräckligt omfattande, vilket annars kan få motsatt effekt, det vill säga att för kort 

tidsaspekt för en uppgift skapar stressymptom hos eleven (ibid). Förutom detta påvisar Jönsson 

(2008:51) i sin avhandling att det krävs träning av lärandestrategier för lyckad formativ be-

dömning. Med andra ord måste eleven känna till de strategier hen ska använda i en specifik 

uppgift. Det kan göras exempelvis genom att eleven ges tillfälle att träna sig i självbedömning 

och får uppgiftspecifik feed-back (Jönsson 2008:51f). Dessutom belyser Panadero och Jönsson 

(2013:141) att den positiva effekten av användandet av matriser i skolsammanhang tenderar 

vara starkare ju längre tid de används. 

 Alm (2014:117) bekräftar i sin studie att matriser möjliggör likvärdig bedömning då 

professionella samtal mellan pedagogerna bidrar till en samsyn om vad som ska bedömas. Den 

enskilda pedagogen får dessutom ökad förståelse för och högre medvetenhet om 

styrdokumenten, då matrisen bearbetas på djupet (ibid). 

 I förhållande till lärandematriser innebär den tidigare forskningen att matrisens formativa 

syfte stärks, där eleven förstår vad, vart och hur hen ska nå resultat på uppgiften. Positivt är 

dessutom att elevens stressnivå kan sänkas genom användandet av matriser. Även varningen 
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om risken för mekaniskt arbete snarare än individuellt arbete är viktig att ta hänsyn till, något 

som pedagogen kan undvika genom att noggrann planering. 

2.2 Femstegsmodell för skapande av 
lärandematriser 
Nedan presenteras en femstegsmodell aktuell för undersökningens syfte att skapa en 

lärandematris av en bedömningsmatris. 

 Alm (2015:36) redogör för en femstegsmodell för att skapa lärandematriser, vilken 

framvuxit i samarbete med andra lärare runtom i Sverige. Arbetsmodellen bör föregås av att, 

gärna i arbets-grupp, välja ut ett arbetsområde som ska ligga till grund för lärandematrisen, 

vilket med fördel kan vara inom ett välbekant arbetsområde, för att ge pedagogen eller 

pedagogerna trygghet när nya domäner beträds (ibid). Arbetsmodellens fem steg är: välj ut 

kunskapskrav, få fram kriterier, skapa progression, formulera iakttagbara kriterier och gör en 

tydlig layout (ibid:38). Se tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2 Fem steg till en lärandematris enligt Alm (2015:38). 

Steg Moment Vad Hur 

Steg 1 Välj ut 

kunskapskrav 

Förmågor enligt 

styrdokument 

Reflekterande och eftertänksam. Begränsa antalet 

krav (max 3-4 stycken) 

Steg 2 Få fram kriterier Kunskaper eleven ska 

visa 

Jobba med ett krav i taget, släpp lös fantasin. 

Steg 3 Skapa progression Krav på E, C, A Kvantifiera och konkretisera kriterierna för 

lärandets utveckling 

Steg 4 Formulera 

iakttagbara kriterier 

Förtydliga kriterierna Beskriv kortfattat vad eleven ska göra. Konkret, 

enkelt, kortfattat. 

Steg 5 Gör en tydlig 

layout 

Synliggöra kriterierna Stora rubriker, progression i fetstil, 

styckesindelning, kunskapskrav i smått längst ned. 

 

 Genom att välja ut de kunskapskrav, det första steget, ur kursplanens centrala innehåll 

som uppgiften eller momentet ska handla om, skapas förutsättningar för elevernas lärande. Ur 

kunskapskraven sorteras sedan kriterier ut, vilka i sig kan ”ses som centralt innehåll betraktat 

genom ett antal utvalda kunskapskrav” (Alm 2015:40) och därmed är förväntade kunskaper 

eleven ska visa. Styrdokumentens kursplaner är omfattande, varför Alm (2015:41f) 

rekommenderar att enbart välja ut maximalt fyra kunskapskrav (ur vilka kriterierna sedermera 

hämtas) ur kursplanen beroende på längd på uppgift eller moment. Det innebär att pedagogerna 

ska prioritera de förmågor som är mest lämpade, och med detta viktigast, för det tänkta 

momentet, för att undervisningstiden ska räcka till och momentet inte ska vara för betungande 

för eleverna. Runesson (2017:48f) menar att utgångspunkten för de kunskapskrav som eleven 



8 

 

ska lära sig är relationell (med inneboende samband) mellan kunskapsinnehållet och elevens 

kunskapsnivå, det vill säga att elevens kunskapsbehov är en viktig parameter för urskiljandet 

av kriterier och progression. I lärandematrisen skrivs utdrag av styrdokumentets 

kunskapsformuleringar i liten kursiverad stil skrivs längst ned i varje progressionssteg, för att 

påvisa koppling till styrdokumentet (Alm 2015:26;28). 

 Det andra steget, få fram kriterier, syftar till att specificera kunskaper i handlingar, vilket 

gör uppgiften konkret för eleverna (Alm 2015:45f). Alm (2015:47) presenterar fyra strategier 

vilka tillsammans eller var för sig kan leda till tydliga kriterier: svara på frågan, tänk på tidigare 

elever som lyckats, tvärtomtänk samt kolla i kommentarmaterial. Se tabell 3 nedan. Strategin 

svara på frågan går ut på att besvara frågorna ”på vilka olika sätt märker jag att en elev har 

klarat målet/ nått kunskapskravet?” samt ”hur ser en elev att klasskompisen har klarat målet?” 

(ibid). Frågorna hjälper pedagogen att sätta sig in i elevperspektivet för att tydliggöra uppgiften. 

Den andra strategin, tänk på tidigare elever som lyckats, innebär att pedagogen kan reflektera 

över och dra erfarenheter från liknande uppgifter eller moment. Strategin tvärtomtänk går ut på 

att utvärdera vad och varför elever inte nått målen i tidigare utförd uppgift eller moment. Den 

fjärde och sista strategin, kolla i kommentarmaterial, hjälper pedagogen att finna fler ledtrådar 

till elevens förväntade kunskaper. De fyra strategierna innefattar därmed resonemang utifrån 

erfarenhet och olika styrdokument.  

 

Tabell 3 Fyra strategier för att få fram kriterier (Alm 2015:47). 

Strategi Fråga dig själv Hur 

Svara på frågan På vilka olika sätt märker jag att en elev har klarat 

målet/ nått kunskapsmålen? Hur ser en elev att 

klasskompisen har klarat målet? 

Sätta sig in i elevperspektiv för 

att förstå uppgiften. 

Tänk på tidigare 

elever som lyckats 

Vad gjorde de som var kvalitet? Vad 

karakteriserar en bra prestation? 

Kolla på gamla 

exempellösningar. 

Tvärtomtänk Vad saknas hos elever som inte når målen? Vad 

saknas i dåliga exempellösningar? 

Skriv ned allt dåligt och gör 

om till motsatsen, d.v.s. 

kriterier på kvalitet. 

Kolla i 

kommentarmaterial 

Ger kunskapskravsformuleringarna fler ledtrådar 

om vad eleven kan förväntas kunna? 

Kolla i kommentarmaterial, 

bedömningsmaterial och andra 

styrdokument. 

 

 Det tredje steget i femstegsmodellen för skapande av lärandematriser, skapa progression, 

sorterar in kriterierna i tre nivåer, där alla kriterierna krävs för E-kunskapsnivå, medan vissa 

även kan innebära C- eller A-kunskapsnivå (Alm 2015:48f). För att särskilja prestationerna 

mellan de olika kunskapsnivåerna förtydligas kriterierna med så kallade progressionsord. 

Progressionsorden förtydligar prestationens nivå i relation till uppgiftens eller momentets 

svårighetsgrad, vilken hjälp eleven får samt hur väl eleven löser uppgiften (ibid:50). 
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Progressionsorden är förstärkande adverb och adjektiv till matrisernas verb och substantiv 

(ibid:65). Styrdokumentens progressionsord är ofta abstrakta, exempelvis översiktligt, utförligt 

eller utförligt och nyanserat, varför Alm (2015:54) lyfter fram de två redskapen att kvantifiera 

(göra mätbart) eller att konkretisera (göra iakttagbar), för att underlätta elevernas förståelse. Att 

kvantifiera progressionsorden innebär att uppgiften görs mätbar för eleven, där exempelvis en, 

några, fler eller många är tydligare än styrdokumentens progressionsord. Att konkretisera 

progressionsorden syftar till att göra dem iakttagbara, där målbilder målas upp för eleven. Det 

kan exempelvis betyda att översiktligt skrivs skriv likheter mellan författaren och den tid hen 

levde i, utförligt skrivs skriv likheter och skillnader mellan författaren och den tid hen levde i, 

medan utförligt och nyanserat skrivs skriv likheter och skillnader mellan författaren och den 

tid hen levde i. Dessutom ska du skriva likheter och skillnader med andra närliggande 

tidsepoker och den tid du själv lever i. Därmed bidrar kvantifieringen och konkretiseringen av 

progressionen till elevens förståelse för hens potentiella kunskapsutveckling. Alm (2015:55) är 

tydlig med att det gäller att vara lagom detaljerad i lärandematrisen, för att inte styra eleven för 

mycket och på så sätt hindra elevens utveckling, varför exakt antal likheter och skillnader 

exempelvis inte behöver krävas. Elevens proximala utvecklingszon, där balansen mellan 

elevens tidigare och kommande förväntade kunskaper beaktas, anses optimal för elevens 

utveckling (Vygotskij i Jönsson 2013:33).  

 Formulera iakttagbara kriterier, det fjärde steget, innebär att kriterierna skrivs tydligt så 

att eleven förstår både målet med uppgiften och hur hen ska nå dit (Alm 2015:64). Jämfört med 

tredje steget, där progressionsorden handlar om förstärkning av verb och substantiv, avser det 

fjärde steget verben i matriserna. Exempel på verb ifrån bedömnings-matrisen den här 

undersökningen utgår ifrån är resonera, dra slutsats och sätta i relation (Skolverket 2011c). 

Alm (2015:67) föreslår exempelvis följande verb som iakttagbara för eleven: nämner, skriver, 

beskriver, berättar om, redovisar, återberättar, förklarar och presenterar. I relation till 

undersökningens uppgift innebär det att resonera kan uttryckas berätta om, dra slutsats kan 

skrivas förklara samt sätta i relation till kan formuleras nämn och redogör för. 

 Det sista steget, gör en tydlig layout, skapar en attraktiv matris ur elevens ögon, är tydlig 

och inbjuder till läsning (Alm 2015:73). Se tabell 4 på sidan 11 nedan. Alm (2015:74) 

rekommenderar flera åtgärder för en tydlig layout, men menar att själva utformningen kan 

anpassas för ämne eller elevgrupp (exempelvis molnformationer för yngre målgrupper, eller 

geometrisymboler för matematik på högre nivå). Den första åtgärden är att låta 

progressionsformuleringen följa med till nästa kolumn, dels för visuell bild av att det krävs mer 

arbete för varje nivå, dels för att förtydliga att det kriteriet ska vara uppfyllt innan nästa steg (se 
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(1) i matrisen). Den andra åtgärden (2) att betänka är att förstärka viktiga ord, som 

progressionsord och rubriker, exempelvis genom fet stil eller med versaler. Den tredje åtgärden 

(3) innebär att varje matrisruta baseras på ett lärandemål med kriterier var för sig uppdelade i 

stycken. Progressionen följer sedan samma indelning i sidled, för tydlig layout. För det fjärde 

(4) menar Alm (2015:28) att betygsbeteckningarna som rubrik bör strykas, och ersättas med 

progressionspilar för att understryka att lärandet är utveckling. Det sista tipset (5), snarare än 

åtgärd, är att göra matrisen i liggande format, för att göra den luftig och understryka tydligheten. 

 

Tabell 4 Rekommenderade åtgärder för en tydlig lärandematris (Alm 2015:74) 

Jag… → (5) → → 

(3) Kriterierna 

uppdelade… 

 

…i varsitt stycke 

 

(4) Lärandemål… 

(1) Progressions-

formulering 

 

 

 

i kursiv, liten stil… 

Progressionsformulering 

utvecklas (2) 

 

 

 

följer progressionen… 

Progressionsformulering 

utvecklas ytterligare (2) 

 

 

 

i varje kolumn 

Exempel från 

undersökningens 

lärandematris 

 

beskriver 

författaren 

 

 

 

 

känner till svenska 

författare och 

skönlitterära verk 

 

 

 

 

 

skriver vissa fakta om 

författarens liv och 

författarskap som jag 

kommer diskutera i sista 

frågan 

 

översiktligt 

 

 

 

 

skriver flera fakta om 

författarens liv och 

författarskap som jag 

kommer diskutera i sista 

frågan 

 

översiktligt 

 

 

 

 

skriver flera fakta om 

författarens liv och 

författarskap som ger flera 

perspektiv till diskussionen i 

sista frågan 

 

översiktligt 

2.3 Formativ och summativ bedömning 
Avsnittet nedan definierar först begreppet bedömning och redogör sedan för begreppen 

formativ och summativ bedömning.  Därefter behandlas begreppen kunskap och motivation. 

Slutligen presenteras tidigare forskning om bedömning och motivation. 
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2.3.1 Begreppet bedömning 

Enligt Skolverket (2011b:7f) syftar bedömning i skolsammanhang bland annat till att kartlägga 

och värdera kunskaper, återkoppla för lärande samt att utvärdera undervisningen. Jönsson 

(2013:13f) menar att bedömning kan ses ur olika perspektiv, där exempelvis 

prestationsbedömning innebär att prestationerna jämförs sinsemellan medan kunskapsrelaterad 

bedömning medför jämförelse med ”på förhand formulerade kunskapsnivåer” (ibid:14). Det 

sistnämna kunskapsrelaterade bedömningssystemet är det nuvarande i Sverige. Det betyder att 

pedagoger tolkar elevprestationer jämfört med specificerade kunskapskrav från kursplanerna 

(ibid). Jönsson (2013:78) uppger att validiteten i en bedömning utgår ifrån kursplanerna, och 

att det enbart är relevanta faktorer som ska bedömas, vilket underlättas av planering och tydliga 

bedömningsanvisningar. Följaktligen bidrar noggranna förberedelser till ökat fokus på vad som 

ska bedömas, vilket minskar risken för irrelevanta element. Därtill bidrar bedömning till 

pedagogens arbete med att utröna elevens kunskaper både summativt, med betygssteg, och 

formativt, för elevens vidare kunskapsutveckling (Skolverket 2011b:9). 

2.3.2 Begreppen formativ och summativ bedömning 

Formativ bedömning används i undervisningen som en del av kunskapsprocessen, där det 

pågående arbetets styrkor och svagheter analyseras och beskrivs, medan summativ bedömning 

i efterhand summerar och betygsätter vad eleven lärt sig. Skolverket (2011b:17) fastställer att 

formativ och summativ bedömning inte är olika sorters bedömningar, utan snarare handlar om 

hur bedömningen används. En formativ bedömning stödjer lärandet, medan en summativ 

bedömning betygsätter eller ger summativa omdömen. 

 Wiliam (2013:54) exemplifierar att formativ bedömning ger pedagogerna möjlighet att 

ge effektiv feedback (återkoppling) till eleverna, vilka i sin tur blir mer aktiva och engagerade 

i sitt eget lärande. Återkoppling som stödjer lärandet grundas i var eleven är (feed-back), 

synliggör målet, vart eleven ska (feed-up), och är framåtblickande, hur eleven kommer vidare 

(feed-forward) (Skolverket 2011b:20). Skolverket (2011b:20f) redogör för fyra nivåer för 

återkoppling: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. Uppgiftsnivå 

syftar till uppgiftsspecifik återkoppling, vilken exempelvis efterfrågar ytterligare information i 

fråga om begreppskunskaper. Processnivån innebär en mer generell nivå om färdighets-

kunskaper där återkoppling exempelvis medför att eleven söker information källkritiskt. På 

metakognitiv nivå belyser återkopplingen elevens tilltro till sin egen förmåga och självlärande, 

vilket exempelvis kan göras genom uppmuntrande kommentarer och frågor vilka medför att 

eleven tar egna beslut i arbetet med en uppgift. Återkoppling på personlig nivå, exempelvis 
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beröm om person, avråder Skolverket (2011b:21) från, eftersom den inte har någon inverkan 

på lärandet då den är ospecificerad utan konkreta vidareutvecklande egenskaper. När det gäller 

lärandematriser och återkoppling, återfinns tydliga kopplingar till uppgifts- och process-

nivåerna, men även tanken om en metakognitiv nivå kan urskiljas då lärandematrisen bland 

annat syftar till elevens lärandeprogression. 

2.3.3 Nyckelstrategier för formativ bedömning 

Wiliam och Leahy (2015:25) redogör för fem nyckelstrategier för formativ bedömning: 

klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier, skapa och leda effektiva 

diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande, ge feedback som för 

lärandet framåt, aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra samt aktivera eleverna till 

att äga sitt eget lärande. Strategierna utgår ifrån frågorna vart eleven är på väg?, var eleven 

befinner sig just nu? och hur eleven ska komma dit? (ibid). Dessa frågor framhäver även 

Erickson och Gustafsson (2014:563) som relevanta i användandet av bedömning som stöd. För 

att uppnå detta är kommunikation mellan pedagoger och elever essentiell, i form av exempelvis 

återkoppling, för att svara på frågorna var? vart? och hur? (ibid). Se tabell 5 nedan. 

 Den första strategin, att klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier, 

berör lärare, elever och kamrater för att ta reda på vart eleven är på väg. I den andra strategin, 

skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för 

lärande, avkodar lärare var eleven befinner sig i sitt lärande vid den tidpunkten. Ge feedback 

som för lärandet framåt, den tredje strategin, handlar om lärares återkoppling för elevers 

kunskapsutveckling. Den fjärde strategin, att aktivera eleverna att bli läranderesurser för 

varandra, innebär att elever ger varandra feedback för kunskapsutveckling. Aktivera eleverna 

till att äga sitt eget lärande, den femte strategin, ska skapa elever som är självständiga i sitt 

lärande (Wiliam & Leahy 2015:24f). 

 Skolverket (2011b:16) uppger liknande nyckelstrategier för formativ bedömning, med 

skillnaden att de utgår från frågor istället för påståenden. Första frågan, vad ska eleverna lära 

sig?, kopplas till kursplanens syfte, där målet för elevens kunskapsutveckling. Med frågan vad 

kan de redan? undersöks elevens nuvarande kunskapsnivå. Frågan hur ska eleven göra för att 

komma vidare? syftar till återkoppling för elevens vidare utveckling. Frågeställningen hur kan 

eleverna stödja varandras lärande? förordar ett aktivt arbete med kamratbedömning. Sista 

frågan, hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet?, går ut på att stärka elevens egna 

lärande och självbedömning (Skolverket 2011b:16f). De fem nyckelstrategierna, från både 

Wiliam och Leahy samt Skolverket, kan samtliga överföras till lärandematriser, där de två första 



13 

 

strategierna kan kopplas till processen i femstegsmodellen, medan de tre resterande strategierna 

överensstämmer med intentionen om elevers pågående kunskapsutveckling. 

 
Tabell 5 Fem nyckelstrategier för formativ bedömning (Wiliam & Leahy 2015:25) 

 Vart eleven är på väg Var eleven befinner sig nu Hur eleven ska 

komma dit 

Lärare Klargöra, dela och förstå 

lärandemål och 

framgångskriterier 

Skapa och leda effektiva diskussioner, 

uppgifter och aktiviteter som lockar fram 

belägg för lärande 

Ge feedback som 

för lärandet 

framåt 

Kamrat Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

Elev Aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande 

2.3.2 Kunskap och motivation 

Enligt Skolverket (2011a) kommer kunskap ”till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra.” (Skolverket 2011a). 

Nordgren (2017:64) menar att de fyra kunskapsuttrycken belyser diskussioner om lärprocesser 

och kunskapsutveckling i undervisningen samt samspelet mellan undervisning, bedömning och 

betygsättning. Begreppet fakta avspeglar ”kunskapens kvantitativa aspekter” (ibid), med andra 

ord vilken information undervisningen innehåller. Det andra begreppet, förståelse, det vill säga 

”det som ger mening till informationsinnehållet” (Nordgren 2017:67), utvecklas ofta i samband 

med faktabegreppet. Undervisningen bör därför planeras utifrån elevens tidigare faktakunskap 

för att sammankoppla och vidareutveckla förståelsen. Begreppet färdighet innebär att eleven 

tillgodosett sig praktiska tillämpningskunskaper, vilka i teoretiska ämnen kan behöva 

tydliggöras, där exempelvis förmågan att diskutera i svenskämnet bör definieras. Det sista 

begreppet, förtrogenhet, syftar till elevens förmåga att använda relevanta begrepp samt 

analysera och göra jämförelser (ibid:68). Det innebär att en elev som är förtrogen med och har 

förståelse för en viss fakta kan applicera den på andra kontexter än den givna i undervisningen. 

 Gärdenfors (2010:62;67f) kopplar samman motivation och kunskapsinhämtning genom 

inlevelseförmåga (att kunna leva sig in i en annans värld) och hävdar att lärande är mer 

framgångsrikt när eleven förstår vad undervisningen går ut på. Lärarens inlevelseförmåga är 

därtill väsentlig för skapandet av uppgifter, där elevens nuvarande och framåtsträvande 

kunskapsnivå beaktas (ibid). I relation till lärandematriser medför det att lärandematrisens 

lättillgängliga layout åskådliggör vad undervisningen går ut på, vilket då bör öka motivationen. 

 När undervisningens mål och syfte är tydliga, kan vilsna elevers motivation öka, eftersom 

de då förstår vad de ska göra och vad som förväntas av dem gällande uppgift och bedömning, 

vilket är i riktlinje med lärandematrisers syfte (Alm 2015:16). Motivation kan ökas genom att 

höja elevens ”känsla av att ha kontroll över sitt lärande” (Gärdenfors 2010:72) och genom att 
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ge en positiv uppfattning av värdet av kunskapsinhämtningen (ibid). När eleven förstår och kan 

kontrollera ett ämnesområde eller en uppgift, bidrar det därmed till mer positiva känslor. Det 

innebär att förstå sitt eget lärande är att kontrollera sin egen kunskapsutveckling. Känslan av 

kontroll kan även minska, speciellt då en elev får mycket negativ återkoppling på ett arbete 

(ibid:73). Skolverket (2011b:21) understryker att elever vars återkoppling fokuserar på dem 

som person, istället för hur de ska vidareutveckla uppgiften, riskerar att påverka deras 

motivation negativt, vilket speciellt gäller för elever med låga betyg och omdömen. Kopplas 

kontroll och känslor samman med lärandematrisen, ses att dess uppbyggnad åskådliggör vad 

eleven progressivt kan göra för att utveckla sina kunskaper, varpå hen har kontroll över sitt eget 

lärande, vilket skapar känslor av att äga sitt eget lärande. 

2.3.3 Tidigare forskning om bedömning och motivation 

När det gäller bedömning och tidigare forskning, lyfter exempelvis Jönsson (2008) fram flera 

intressanta resultat vad gäller exempelvis bedömning och användandet av bedömningsmatriser 

i sin doktorsavhandling. Resultat visar att tydliga syften och kriterier är en förutsättning för att 

eleven ska bli uppmärksam på uppgiftens krav och till följd därav medvetet anpassa sig till 

bedömningskraven (ibid:51). Det är väsentligt hur eleven uppfattar och tolkar uppgiftens krav 

och bedömning (Jönsson 2008:51), varför bedömningen måste åskådliggöra kraven för elevens 

framgång i uppgiften. Panadero och Jönsson (2013:130) bekräftar att användandet av matriser 

i undervisningen möjliggör formativ bedömning, där elevens access till sitt eget lärande 

stimuleras. Jönsson (2008:117f) belyser därtill att matriser bidrar till en valid (eftersom vad 

som ska göras är tydligt) och relevant (tack vare tidigare utförda liknande uppgifter) 

bedömning. Även Alm (2014:117) visar i sin forskning att matriser bidrar till en mer valid 

bedömning med hög reliabilitet, eftersom de medvetet kan återanvändas för bedömning av 

samma förmågor, vilket möjliggör pedagogens likvärdiga bedömning. 

 Hirsh och Lindberg (2015:71) pekar i sin metastudie på att fokus för formativ bedömning 

ofta läggs på hur eleven kan formas att prestera efter uppgift, istället för tvärtom, där 

undervisning och bedömningsmaterial anpassas mot eleven. De trycker därmed på 

perspektivbyte, där de menar att skolledning och pedagoger i högre grad bör använda 

bedömningsmaterial för analys och förbättringsåtgärder. För att åstadkomma detta 

rekommenderar de exempelvis organisation (det vill säga avsatt arbetstid) av kollegiala samtal 

eller observationer av andra pedagogers undervisning (ibid:72).  

 Mark och Palmér (2017:340) ser i sin forskning om samtalskultur tendensen att en 

symmetrisk rollfördelning i en arbetsgrupp ökar den kritiska granskningen av en uppgift, ett 
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område eller annan utforskande diskurstyp, vilket verkar utvecklande. Med symmetrisk 

rollfördelning menas en jämbördig ordning inom arbetsgruppen, där alla individer kommer till 

tals. Motsatsen, assymmetrisk rollfördelning, minskar den kritiska granskningen av en uppgift, 

vilket medför en mer outvecklad kommunikation och konsensus i frågan. I frågan om 

betygbedömning ser Mark och Palmér (2017:340) att en samstämmighet i bedömning är 

eftersträvansvärt, där deltagarna i arbetsgruppen söker enighet och försöker förstå varandras 

tolkningar. 

 I sin avhandling om elevers motivation, påvisar Blomgren (2016:128) att motivationen 

främjas om uppgiften uppfattas intressant och utmanande samt om uppgiftens syfte är klarlagt. 

Därtill motiveras eleven att arbeta med uppgiften om hen ”förstå[r] hur olika ämneskunskaper 

kan komma till användning och nytta för deras personliga syften och mål” (ibid). 

 I relation till undersökningen är elevperspektivet som anläggs i femstegsmodellen lämplig 

för effektiv formativ bedömning. Arbetet med lärandematriser kan dessutom stämma en samsyn 

i kollegiet, positivt för likvärdig bedömning. I förhållande till motivation, skapar 

lärandematrisen förutsättningar att motivera eleverna genom dess tydliga syfte. 

2.4 Myndighetsspråk 
Enligt Språkrådets klarspråksarbete ska myndighetstexter skrivas på ”ett vårdat, enkelt och 

begripligt språk /…/ [eftersom] alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter 

som skrivs av myndigheterna” (Institutionen för språk och folkminnen u.å.), vilket förordnas 

all offentlig verksamhet, inklusive skolan, av Språklagen (2009:600 §11). Alm (2015:18f) 

menar att Skolverkets styrdokument för skolan är skrivna för professionella tjänstemän, varför 

kunskapskrav direkt hämtade från styrdokumenten inte är lämpliga i kommunikation med 

elever och vårdnadshavare. Med andra ord är bedömningsmatriser skapade ur styrdokumenten 

med kunskapskravens formuleringar och progressionsord inte lämpade att använda i 

undervisning. 

 Språkrådet (Institutionen för språk och folkminnen u.å.) uppger kriterier som 

kännetecknar en klarspråkstext, där skribenten bland annat ska reflektera över relevant innehåll, 

skriva informativa rubriker, undvika långa och invecklade meningar, använda begripliga ord 

och förklara nödvändiga facktermer samt använda en genomtänkt grafisk formgivning. Därtill 

bör skribenten se ”med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texten” 

(Institutionen för språk och folkminnen u.å.) för att mottagaranpassa stilnivån. Dras paralleller 

till lärandematriser urskiljs att de följer Språkrådets råd om klartext, ur ett elevperspektiv. 
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2.4.1 Tidigare forskning om myndighetsspråk 

Bendegard (2014:231) visar i sin forskning på svårigheten att bestämma vilken textkultur texten 

tillhör (i hennes undersökning innebär det textkultur på nationell eller EU-nivå, i skol-

sammanhang kan det exempelvis innebära styrdokument eller text med elevperspektiv). 

Bendegards studie urskiljer även att det snarare är avståndet mellan läsarens kunskaper och 

textens innehåll som är problematiskt än textens formulering eller struktur (ibid:213). Becker 

Jensen (2007:12f) lyfter i sin forskning fram att språkvanor är djupt inrotade i institutionella 

(exempelvis skolsammanhang) och samhälleliga (exempelvis Skolverket) vanor varför 

språkförändringar är trögarbetade, och menar att språkförändring därav är avhängig 

attitydförändring (Becker Jensen 2007:13). I förhållande till lärandematriser innebär det att om 

lärandematriser accepteras som arbetsgång, ger det tydliga riktlinjer om perspektiv (elev) på 

texter som kommuniceras till elever och vårdnadshavare. Därtill ger pedagogens planering av 

lärandematriser (elevens utgångspunkt, vart hen ska och hur) möjlighet att minska avståndet 

mellan elevens kunskaper och textens innehåll. 

3 Metod och material 
Metod- och materialkapitlet redogör för tillvägagångssättet som användes för att undersöka hur 

en lärandematris kan skapas utifrån en bedömningsmatris. Kapitlet utgörs i tur och ordning av: 

val av metod, genomförande, urval och avgränsningar, reliabilitet och validitet samt slutligen 

metodkritik. 

2.1 Val av metod 
Det här är en didaktisk språkvetenskaplig undersökning som fokuserar på frågan om hur en 

lärandematris kan skapas utifrån Skolverkets bedömningsmatriser, vilken baseras på Johan 

Alms femstegsmodell. 

 För att finna relevanta teorier under forskningsprocessen har en deduktiv 

forskningsprocess anlagts. En deduktiv ansats innebär att forskningsresultatet prövas mot i 

förväg utvalda teorier (Knudsen 1994:103). Det innebar i den här undersökningen att Alms 

femstegsmodell för hur lärandematriser kan skapas applicerades på en uppgift i kursen svenska 

2 från min senaste VFU-period (verksamhetsförlagd utbildning). Uppgiften i litteraturhistoria 

innebar att eleverna skulle skriva en vetenskaplig text om en av författarna August Strindberg, 

Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. Nedan presenteras de frågor som uppgiften innehöll: 
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1) Författarporträtt. Vem är författaren? Beskriv hen kärnfullt och kortfattat. 

Tänk på att ta med sådant som du sedan kan diskutera i fråga 3. 

2) Ge exempel på ett verk (dikt eller bok) av författaren, och klistra in ett stycke 

som är typiskt för verket och/ eller författaren i dokumentet. Verket du 

använder i diskussionen (fråga 3 nedan) ska vara ett annat än något av de tre 

verk som tagits upp under lektionerna (Röda rummet, Gösta Berlings saga och 

Strövtåg i hembygden). Kanske behöver du beskriva verket kortfattat, för att 

diskutera vidare i fråga 3; kanske är det smart att fetmarkera det du vill 

uppmärksamma i texten (som en läsarservice) av samma orsak. OBS! Stycket 

från verket ingår inte i de 700 orden! 

3) Koppla samman verket med författaren och hens samtid. Diskutera utförligt, 

använd centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Varför skrevs verket 

(kopplat till epok? samhällskritik/ bygderomantik?)? Finns det likheter med 

författarens liv och tankar i verket? Hur syns samhällets influenser i verket? Här 

kan det vara en idé att jämföra med andra närliggande litteraturhistoriska 

epoker, för att fördjupa diskussionen. (Bilaga 1) 

Uppgiften finns att läsa i sin helhet i bilaga 1. 

3.1.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

Det här är en kvalitativ undersökning som är baserad på litteraturstudier. Med kvalitativ 

undersökning menas att undersökningen fokuseras på karaktärerna eller egenskaperna i det 

empiriska materialet, snarare än antalet karaktärer eller egenskaper, vilket varit fallet i en 

kvantitativ undersökning (Malmqvist 2007:123). Lagerholm (2010:30) tillägger att en 

kvalitativ metod ofta resulterar i en mer djupgående undersökning, medan en kvantitativ ger ett 

mer översiktligt resultat. Med andra ord var den här undersökningen mer detaljerad, där en 

utvald modell användes för att transformera styrdokument till en elevperspektiverad 

lärandematris. 

 Litteraturstudier innebär observation av tidigare skrivet material (Andersen & Gamdrup 

1994:73f). För att finna relevant litteratur till litteraturstudier, rekommenderar Andersen och 

Gamdrup (1994:75) dels att gå från allmän till mer specifik litteratur, dels från nyare till äldre 

litteratur och forskning. Denna trattmetod, från bredare till smalare urskiljning, underlättar 

forskningens urval och ger värdefulla referenser. Dimenäs (2007:98f) menar att litteraturstudier 

är lämpliga för fördjupning av pedagogers yrkeskunskaper relaterad till beprövad erfarenhet, 

där exempelvis diskussion, utveckling och förändring av ämnen eller undervisningsstrategier 

verkar utvecklande. Bell och Waters (2016:117) poängterar vikten av kritisk granskning, där en 

helhetsbedömning görs utifrån resultat från och jämförelser mellan olika forskning. I 
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förhållande till den här undersökningen innebär det att den utgått från ett bredare perspektiv 

vilket gett ett kritiskt förhållningssätt samt utvecklat mina strategier för skapandet av matriser 

och formativ bedömning. 

3.2 Genomförande, urval och avgränsningar 
Undersökningen utgick ifrån boken Lärandematriser. Att få eleven att förstå av Johan Alm 

(2015), där författaren på en lättfattlig nivå grundligt introducerar en femstegsmodell för 

skapande av lärandematriser (se vidare kapitel 3.1.3 Lärandematris, avsnitt Femstegsmodell för 

skapande av lärandematriser). Valet av bok gjordes utifrån skapat intresse ifrån diskussioner 

med lärarkollegor på Kyrkebyskolans högstadium i Arvika samt goda vitsord i Facebook-

gruppen Svensklärarna, bestående av lärarstudenter samt aktiva och pensionerade svensklärare. 

Lärandematrisers grundtanke att kommunikation med eleven, även gällande matriser, ska vara 

på elevens nivå var tilltalande, vilket ytterligare ökade mitt intresse. Lagerholm (2010:62) 

menar att även forskarens intuition är ett viktigt redskap i all forskning, vilket konkretiseras 

genom det allra första momentet, och ofta är en känsla eller upplevelse hos forskaren som hen 

sedermera utvecklar.  

 Uppgiften som lärandematrisen baserades på, skapades under min senaste VFU-period 

för årskurs två på samhällsvetenskapligt program och kan ses i bilaga 1. Ursprungsuppgiften 

hade en bedömningsmatris skapad utifrån lärandemålen för kursen, där progressionsorden för 

de förmågor som prioriterades var fetmarkerade. Alm (2015:36) rekommenderar att pedagogen 

kan utgå ifrån en sedan tidigare använd uppgift i uppstarten av skapandet av lärandematriser. 

 Tillvägagångsättet för undersökningen började med tanken om att transformera en 

bedömningsmatris till en lärandematris. Efter att Alms bok studerats, påbörjades de fem stegen 

för produktion av lärandematrisen (se bilaga 2). Det färdiga resultatet reviderades flertalet 

gånger under undersökningens gång, där kriteriebegrepp, progressionsord och layout 

omarbetades. Undersökningen antog därmed en deduktiv ansats, där femstegsteorin 

applicerades på en tidigare använd uppgift. Andra källor och tidigare forskning gav dessutom 

undersökningen ett bredare perspektiv på hur och varför matriser är nyttiga redskap för elevens 

lärande. Malmqvist (2007:125) uppger att olika perspektiv på materialet, där detaljnivå varieras 

med övergripande nivå, är positivt för förståelsen av och för undersökningen.  

 En avgränsning i materialet som gjordes var elevperspektiv gällande användandet av 

lärandematriser i undervisning. Det innebar att perspektivet hur elever upplever arbetet med 

lärandematriser bortvaldes för att begränsa undersökningens omfång. 
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3.3 Reliabilitet och validitet 
Litteraturstudier tillför undersökningens resultat både reliabilitet och validitet (Rienecker & 

Stray Jørgensen 2017:275). Reliabilitet innebär en hög repeterbarhet, med andra ord att 

undersökningens resultat är tillförlitligt och blir samma varje gång den utförs. Validitet 

bekräftar att metoden är lämpad (giltig) för ändamålet, det vill säga att det som ska studeras 

undersöks. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014:63) menar att reliabiliteten är avhängig 

validiteten, då det är oväsentligt att återupprepa undersökningen ifall inte metoden är lämpad 

att mäta det som ska mätas, och därmed har en låg validitet. 

 Utformningen av matrisen utarbetades utifrån en femstegsmodell, varför dess 

repeterbarhet förväntades vara hög. Eftersom en lärandematris är både uppgifts- och 

elevgruppsspecifik, är de sällan helt överensstämmande vid olika tillfällen (Alm 2015:36). Det 

innebar att repeterbarheten till en exakt kopia av den här undersökningens resultat inte var 

aktuell, alltså hade en annan lärare fått ett annat resultat på grund av annorlunda uppgift och 

elevunderlag. Därtill uppger Kihlström (2007:235f) att ökad reliabilitet vid litteraturstudier 

erhålls genom tydlig redovisning av litteratururval, där exempelvis resultatens giltighet och 

författarens utgångspunkter för studien presenteras. Alm (2015:16) baserar femstegsmodellen 

på egna och andra forskares studier i kombination med egna undervisningserfarenheter, vilket 

medförde att modellen ansågs tillförlitlig. 

 Enligt Kihlström (2007: 231) betraktas kommunicerbarhet som ett viktigt mått på 

validitet, där undersökningen ska vara tydlig och begriplig. Den här undersökningen följde 

femstegsmodellen och lyfte kringvarande perspektiv, varför den bedömdes vara tydlig och 

begriplig. Dovemark (2007:150f) lyfter hantverksskicklighet som parameter för en valid 

undersökning. Hantverksskickligheten är avhängig forskarens arbete med att teoretisera, 

verifiera och ifrågasätta forskningsresultaten. Vad anbelangar den här undersökningen utfördes 

den i enlighet med konventionella undersökningsmetoder, där struktur bidrog till teori, 

undersökning och resultat. 

3.4 Metodkritik 
Faran med att använda en metod som en forskare rekommenderar är att den riskerar vara 

onyanserad utan vidgade begrepp. Duffy (2016:144) poängterar vikten av att perspektivera 

undersökningens analys genom flera källor för ett balanserat urval. Till den här undersökningen 

styrktes matriser som effektiva metoder för elevens lärande genom andra källor och perspektiv, 

exempelvis formativ bedömning. Dessutom är författaren trovärdig, då han har skrivit 
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bedömningsstöd för Lgr 11 (Läroplan för grundskolan) samt en masteruppsats om formativ 

bedömning (se vidare Alm 2014) och i boken hänvisar till flera betrodda forskares resultat (Alm 

2015: baksida). Rienecker och Stray Jørgensen (2014:162) menar att då en källas grad av 

sakkunnighet är granskad av fackfolk (vilket både bedömningsstödet och masteruppsatsen är), 

är hen att anse trovärdig. 

 Ytterligare en kritisk punkt i undersökningen var att forskaren dels var oerfaren som 

pedagog, dels var ensam i sitt arbete med skapandet av lärandematriser. Alm (2015:37) menar 

att ett kollegialt samarbete för skapande av lärandematriser är mest optimalt, där gruppens 

medlemmar kan bidra med olika infallsvinklar. Alm (2015:79) lyfter därtill fram att 

”lärandematriser är verktyg för att elever ska få bättre förståelse för vart de är på väg, men 

förväntar sig inte en exakt GPS-position med fyra decimalers noggrannhet”. Som en följd därav 

var ”det inte jakten på den ultimata” (Alm 2015:79) lärandematrisen som eftersöktes i den här 

undersökningen, utan ett tillhandahållande av ett redskap att producera den. 

4 Resultat 
I resultatkapitlet redogörs för den lärandematris som skapades i den här undersökningen enligt 

grunderna i kapitlet 3, Teoretiska perspektiv och centrala begrepp. För jämförbarhetens skull 

visas matrisen i tabellform, vilken diskuteras och analyseras i kapitel 5, Diskussion med analys 

och slutsatser. 

4.1 Lärandematris 
Den lärandematris som undersökningen utmynnat i presenteras här och ses i tabell 5 nedan. 

Alms femstegsmodell användes för att skapa den uppgiftspecifika lärandematrisen, där 

kunskapskrav först valdes ut. Sedan togs lärandekriterier fram och progression samt iakttagbara 

kriterier skapades. Slutligen monterades lärandematerialet in i en tydlig layout. 

 Från Centralt innehåll och Ämnets syfte hämtas de kunskapskrav som uppgiften som den 

här undersökningen bygger på (Skolverket 2011c). Dessa kunskapskrav är följande:  

 

• Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter /…/. Skriftlig framställning av 

utredande /…/ texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. 

• Svenska /…/ författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk. 

Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har 

formats av förhållanden och idéströmningar i samhället. 
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• Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. 

• Språkriktighet i text samt förmåga att utforma /…/ texter som fungerar väl i sitt 

sammanhang. 

 

Ett sammandrag av varje kunskapskrav återfinns med liten, kursiverad stil längst ned i varje 

aspekt med tillhörande kolumner. 

 De kriterier som urskiljs från kunskapskraven är att beskriva författaren och den litterära 

perioden, diskutera och jämföra samband mellan författare, författarskap och litterär epok 

samt att skriva enligt svenska språkskriftsregler och använda textstruktur. 

 Progressionen för det första kriteriet, att beskriva författaren och den litterära perioden, 

delas upp i två delar, beskriver författaren och beskriver den litterära epoken. 

Progressionsorden i beskriver författaren är: vissa fakta – flera fakta – flera fakta och flera 

perspektiv, och i beskriver den litterära perioden är de: flera fakta – flera fakta och flera 

perspektiv. Det andra kriteriet, diskutera och jämföra samband mellan författare, författarskap 

och litterär epok, delas upp i tre delar: diskuterar, jämför och använder. I diskuterar används 

inte några progressionsord, medan de i jämför är: (inget) – flera – flera och kopplar till andra 

litterära epoker och egna erfarenheter samt i använder är de: (inget) – flera och kopplar tydligt 

– flera och kopplar tydligt. Det tredje och sista kriteriet delades upp i två delar, skriver enligt 

svenska skrivspråksregler och skapar struktur i texten med. Det första, skriver enligt svenska 

skrivspråksregler, har progressionsorden: ibland – ofta – ofta och korrekt sätt, och skapar 

struktur i texten med har progressionsorden: (inget) – tydligt och enligt – genomtänkt, tydligt 

och enligt. 

 Genom att skapa iakttagbara kriterier förtydligas kortfattat vad eleven ska göra, där 

verben som används i de olika kriterierna är som följer: beskriver och skriver i det första 

kriteriet, att beskriva författaren och den litterära perioden, diskuterar, beskriver och använder 

i det andra kriteriet, diskutera och jämföra samband mellan författare, författarskap och litterär 

epok, samt varierar och använder i det sista kriteriet, att skriva enligt svenska språkskriftsregler 

och använda textstruktur. 

 Det sista steget, skapa tydlig layout, finns att se i tabell 6 nedan. Se även bilaga 2 för 

större layout. 
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Tabell 6 Uppgiftsspecifik lärandematris skapad utifrån Alms femstegsmodell 

Jag… → → → 

beskriver författaren 

 

 

 

 

beskriver den litterära 

epoken 

 

 

känner till svenska författare 

och skönlitterära verk 

 

skriver vissa fakta om författarens liv 

och författarskap som jag kommer 

diskutera i sista frågan 

 

 

beskriver den litterära epoken 

författaren levde i 

 

 

översiktligt 

skriver flera fakta om författarens liv 

och författarskap som jag kommer 

diskutera i sista frågan 

 

 

beskriver den litterära epoken 

författaren levde i med flera fakta 

 

 

översiktligt 

skriver flera fakta om författarens liv 

och författarskap som ger flera 

perspektiv till diskussionen i sista 

frågan 

 

beskriver den litterära epoken 

författaren levde i med flera fakta som 

ger flera perspektiv 

 

översiktligt 

diskuterar 

 

 

 

 

jämför 

 

 

 

 

använder  

 

 

 

 

diskuterar sambandet mellan 

författare, skönlitteratur och 

samhällsutveckling 

 

använder centrala 

litteraturvetenskapliga 

begrepp och deras 

användning 

diskuterar hur verket hänger samman 

med författarens liv och den tid hen 

levde i 

 

 

beskriver hur verket hänger samman 

med den litterära epoken 

 

 

 

använder litteraturvetenskapliga 

begrepp 

 

 

 

översiktligt 

 

 

 

översiktligt 

diskuterar hur verket hänger samman 

med författarens liv och den tid hen 

levde i 

 

 

beskriver flera samband mellan 

verket och den litterära perioden 

 

 

 

använder flera litteraturvetenskapliga 

begrepp och kopplar dem tydligt till 

verket och författaren 

 

 

utförligt samt sätter dem i relation 

till varandra 

 

 

översiktligt 

 

diskuterar hur verket hänger samman 

med författarens liv och den tid hen 

levde i 

 

 

beskriver flera samband mellan verket 

och den litterära perioden och kopplar 

dem till andra litterära perioder och 

egna erfarenheter 

 

använder flera litteraturvetenskapliga 

begrepp och kopplar dem tydligt till 

verket, författaren och den litterära 

perioden 

 

utförligt och nyanserat samt sätter dem 

i relation till varandra 

 

 

översiktligt 

skriver enligt svenska 

skrivspråksregler 

 

 

skapar struktur i texten  

 

 

 

 

 

 

använder kunskaper om 

språkriktighet i text 

 

disposition, språk och stil 

enligt texttypen är  

varierar ord och meningar ibland 

 

 

 

använder styckesindelning kopplad 

till frågeställningarna 

 

 

skriver källförteckning 

 

 

i huvudsak med varierat språk 

 

 

tydligt urskiljbar och till viss del 

anpassad 

varierar ofta ord och meningar 

 

 

 

använder styckesindelning som är 

tydligt kopplad till uppgiften 

 

 

använder källförteckning enligt 

instruktion 

 

i huvudsak med klart och varierat 

språk 

 

sammanhängande, väldisponerad 

och anpassad 

varierar ofta ord och meningar på ett 

korrekt sätt för att förtydliga min 

diskussion och jämförelse 

 

använder en genomtänkt 

styckesindelning som är tydligt kopplad 

till uppgiften 

 

använder källförteckning enligt 

instruktion 

 

i huvudsak med träffsäkert, klart och 

varierat språk 

 

sammanhängande, väldisponerad och 

anpassad 
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5 Diskussion med analys och slutsatser 
Nedan diskuteras och analyseras först resultatet utifrån syfte och frågeställning om hur en 

lärandematris kan skapas ifrån en bedömningsmatris. Sedan summeras de viktigaste slut-

satserna som framkommit i undersökningen. Avslutningsvis sker en avslutande reflektion. 

5.1 Analys 
Lärandematrisen är en vidareutveckling av bedömningsmatrisen, med elevfokus istället för 

summativ bedömningsperspektiv (Alm 2015). I övrigt visar de båda matriserna progressionen 

i kunskapsutveckling och betygssteg, även om lärandematrisen ur pedagogiskt syfte undviker 

att skriva ut betygsstegen (Alm 2015, Jönsson 2013, Lundahl 2014a, Skolverket 2011c). Alms 

femstegsmodell (2015) illustrerar hur en elevinriktad matris kan skapas utifrån direktiv från 

Skolverket. Nedan analyseras redskapet lärandematriser utifrån perspektiven formativ 

bedömning och myndighetsspråk. 

5.1.1 Formativ bedömning 

Lärandematriser är en form av formativ bedömning, eftersom eleven tydligt kan följa kriteri-

ernas progression, alltså vad och hur eleven ska göra för att nå en viss kunskapsnivå (se 

exempelvis Panadero & Jönsson 2013; Skolverket 2011b; Wiliam 2013). Lärandematrisens 

arbetsgång med noggrann utredning av elevens utgångspunkt minimerar problemet att 

avståndet mellan elevens kunskapsnivå och vad hen ska lära sig är (för) stort (Becker Jensen 

2007; Bendegard 2014). Lärandematrisen som skapades i den här undersökningen är anpassad 

till elever som studerar fjärde terminen (av sex) på ett högskoleförberedande program, vilket 

innebär att progression i svårighet bör föreligga jämfört med tidigare kursterminer, för att 

utmana elevens proximala utvecklingszon (Jönsson 2013). 

 Matrisens transparens, att den tydligt återger vad, hur och varför elevens ska lära sig, ger 

eleven fördelar, vilka bidrar till hens utveckling (Alm 2014; Jönsson 2008; Panadero & Jönsson 

2013). All form av återkoppling, det vill säga feed-back, feed-up och feed-forward, kan länkas 

till lärandematrisen då den grundar sig på elevens nuvarande kunskapsnivå (feed-back), tydligt 

projicerar målet med uppgiften (feed-up) och åskådliggör hur eleven ska komma dit (feed-

forward) (Erickson & Gustafsson 2014; Panadero & Jönsson 2013; Skolverket 2011b). 

Återkopplingens uppgift- och processnivåer, vilka är tätt sammanlänkade, syns väl i 

lärandematrisen genom dess tydliga och progressiva layout (Skolverket 2011b). 
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 I och med lärandematrisens förmåga att låta eleven se och förstå lärandets progression, 

kan den även anses ha en metakognitiv nivå på återkopplingen, med andra ord bidrar den till 

elevens självlärande och tilltro till sin egen kapacitet (Skolverket 2011b). Det avmystifierade, 

enklare språket i lärandematrisen underlättar för elever som exempelvis låser sig vid 

svårighetsgraden, vilket ökar deras motivation och känsla av att äga sin egen kunskap (Gibbons 

2013; Gärdenfors 2010; Institutionen för språk och fornminnen u.å.). Genom att pedagogen 

frekvent utnyttjar lärandematriser som undervisningsresurs ökar även acceptansen för 

arbetsgången (Becker Jensen 2007; Panadero & Jönsson 2014). Sammantaget ökar chanserna 

till lägre stressnivå hos eleven, med tydliga instruktioner, väl avvägd tid och upprepat 

användande av lärandematriser i undervisningen. 

 De nyckelstrategier Wiliam och Leahy (2015) och Skolverket (2011b) anger för formativ 

bedömning, vilka förtydligar var eleven befinner sig nu, vart eleven är på väg och hur elevens 

ska komma dit, passar samtliga in i lärandematrisen. Det ger ytterligare belägg för 

lärandematrisens formativa syfte.  Därtill Biggs (1996) tankar om konstruktiv länkning ger 

ytterligare en dimension till elevperspektivet, där elevens färdighet och förtrogenhet ska stå i 

centrum för lärarens planering och undervisning. Arbetet med lärandematriser innebär ett aktivt 

reflekterande över vilka förmågor i styrdokumenten som ska kopplas till tänkt uppgift. Mot den 

bakgrunden kan validiteten anses vara hög i användandet av lärandematriser (Jönsson 2013). 

 Lärandematrisens tydliga layout, med få ord, fetmarkerade progressionsord och luftiga 

kolumner bidrar till överskådlighet och attraherar elevens inlevelseförmåga, vilket bör öka 

motivationen och göra uppgiften tydlig för eleven (Alm 2015; Gärdenfors 2010; Jönsson 2008). 

Elevens motivation är även benägen att öka med tydliggjort syfte, vilket preciseras i 

lärandematrisen (Blomgren 2016). Därtill kan jag-perspektivet på lärandematrisen skapa 

igenkänning hos eleven och öka hens självreflektion (Alm 2015; Erickson & Gustafsson 2014). 

Även elevens kunskap bör öka, där fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Nordgren 2017, 

Skolverket 2011a) progressivt åskådliggörs genom lärandematrisens layout. 

 Även pedagoger har nytta av arbete med matriser (i tillägg till bedömande syfte), då 

professionella samtal bidrar till samsyn om styrdokument och bedömningsnivåer (Alm 2014; 

Mark & Palmér 2017). Arbetsgruppens förmåga att samarbeta symmetriskt, där alla får tala och 

blir lyssnade på, är avhängig kvaliteten på samarbetet (Hirsh & Lindberg 2015; Mark & Palmér 

2017). Detta kan vara lättare att uppnå i en heterogen grupp, där olika erfarenheter ger nya 

insikter (Alm 2015). Kollegial utvärdering av undervisning genom bedömningsmaterialet 

bidrar till förbättringsåtgärder, vilket exempelvis kan kopplas samman med Learning study, en 

cirkulär arbetsform där utvärdering och revidering utvecklar undervisningen, och till följd därav 
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elevernas kunskapsinhämtning (Carlgren 2017; Carlgren, Eriksson & Runesson 2017; Hirsh & 

Lindberg 2015). 

5.1.2 Myndighetsspråk 

Undersökningens resultat visar att det myndighetsspråk som används i de styrdokument 

pedagoger i den svenska skolan ska rätta sig efter, går att transformera till ett elevperspektiv. 

Det stämmer väl överens med Språkrådets klarspråksarbete (Institutionen för språk och folk-

minnen u.å.) och Språklagen (2009:600), vilka föreskriver att kommunikation inom exempelvis 

skolväsendet ska ha ett begripligt språk, lättförståeligt för alla. De riktlinjer som Språkrådet 

(Institutionen för språk och folkminnen u.å.) anger för klarspråk kan samtliga angivna i kapitel 

3.3 Myndighetsspråk, tillämpas på lärandematrisen. 

5.2 Slutsats 
Syftet med undersökningen var att skapa en lärandematris av Skolverkets styrdokument. 

Undersökningen har visat att det fungerar att skapa en lärandematris av styrdokument. Därtill 

åskådliggör undersökningen att den femstegsmodell som användes i undersökningen är 

lämplig för ändamålet, där de fem stegen vägleder användaren att skapa tydliga 

lärandematriser med elevperspektiv. Därmed besvarar undersökningen både syfte och 

frågeställning. 

5.3 Avslutande reflektion 
Användandet av Alms femstegsmodell ligger i linje med den formativa bedömningens 

förespråkande av att underlätta för elevers kunskapsutveckling. Det medför att jag som pedagog 

känner att det är en lämplig metod att använda före, under och efter undervisning, varför jag 

rekommenderar modellen för andra pedagoger. Lärandematriser fungerar även väl som 

lärandeutvecklande metod, vilket med fördel kan kombineras med exempelvis Learning study 

inom ämnesgrupper för att ta ett helhetsperspektiv på lärandemål, undervisning och elevernas 

utveckling. Detta kan då kombineras med kollegiala samtal, för att öka chanserna till 

bedömningssamsyn och likvärdig bedömning. 

 Likheten mellan en bedömnings- och lärandematris är, när allt kommer omkring, större 

än skillnaderna dem emellan. Ju mer litteratur om bedömningsmatriser som genomsöktes, desto 

tydligare framträdde funktionen som förtydligande lathund för både elever och pedagoger. 

Därför är tanken att allting går att utveckla nära tillhands, varför även femstegsmodellen 
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gissningsvis kommer utvecklas ännu mer i framtiden, till följd av nästintill obegränsad vilja hos 

oss pedagoger att motivera och få eleverna att nå kunskap. 

 Huruvida Språkrådets klarspråksrekommendationer influerat femstegsmodellen eller 

inte, står ej att finna i Alms bok. Däremot ses tydliga likheter mellan deras syfte och 

användning, vilket ligger nära tillhands då de båda är användartillämpade, det vill säga att 

rekommendationen för dem är att se texten ur användarens perspektiv och anpassa dem därefter. 

Som en följd av elevperspektivet i lärandematrisen torde även kommunikation med 

vårdnadshavare underlättas, där språket förenklas mot lekmannaspråk. 

 Att jag som oerfaren pedagog antog utmaningen att producera en lärandematris och 

sedermera utförde det, visar dels att en ensam individ själv kan åstadkomma en lärandematris, 

dels att femstegsmodellen är tydlig att följa. Jag ser fram emot att använda femstegsmodellen i 

skarpt läge, gärna tillsammans i ett ämneslag. Framtida möjliga frågeställningar är därav hur 

ämneslag kan forma sin undervisning och årsplanering genom användandet av lärandematriser, 

eller hur en ämnesöverskridande uppgift kan byggas upp med hjälp av femstegsmodellen. 

 Andra möjliga frågeställningar för framtida forskning kan relatera till olika elever, där 

studieinriktning (yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieprogram), npf-diagnos 

(neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller sva-inriktning (svenska för andra språk) kan 

tänkas vara parametrar för ur vilket perspektiv effektiviteten i lärandematrisen mäts. Slutligen 

kan forskningsfrågor utifrån elevperspektiv, vilket då fullföljer lärandematrisens perspektiv, ge 

ytterligare dimensioner till lärandematrisens varande. 
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Bilaga 1: Inlämningsuppgiften 

Bilagor 

Bilaga 1: Inlämningsuppgift Strindberg, Lagerlöf 
och Fröding 
Du ska nu skriva en uppsats där du behandlar en av författarna August Strindberg, Selma 

Lagerlöf eller Gustaf Fröding. Din text ska vara anpassad till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Med andra ord ska din text ska besvara frågorna (och hålla sig till 

dem!), skrivas så att en läsare som inte läst litteraturhistoria förstår vad du menar (förklara 

begrepp) och därtill skrivas med tydligt skriftspråk (ord och stavningsregler). Sist i 

dokumentet ska en källförteckning finnas, se exempel längre ned. 

 

Uppgiften är skriftlig, enskild och ska lämnas in senast tisdag 5 mars 2019. Texten ska vara 

skriven i Times New Roman, 12 pts, 1,5 raders avstånd. Uppgiften ska innehålla 700 ord 

(+/- 10%), exklusive text-exempel och källförteckning. 

 

Uppgift 

1. Författarporträtt. Vem är författaren? Beskriv hen kärnfullt och kortfattat. Tänk på 

att ta med sådant som du sedan kan diskutera i fråga 3. 
2. Ge exempel på ett verk (dikt eller bok) av författaren, och klistra in ett stycke som 

är typiskt för verket och/ eller författaren i dokumentet. Verket du använder i 

diskussionen (fråga 3 nedan) ska vara ett annat än något av de tre verk som tagits upp 

under lektionerna (Röda rummet, Gösta Berlings saga och Strövtåg i hembygden). 

Kanske behöver du beskriva verket kortfattat, för att diskutera vidare i fråga 3; kanske 

är det smart att fetmarkera det du vill uppmärksamma i texten (som en läsarservice) av 

samma orsak. OBS! Stycket från verket ingår inte i de 700 orden! 
3. Koppla samman verket med författaren och hens samtid. Diskutera utförligt, 

använd centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Varför skrevs verket (kopplat till 

epok? samhällskritik/ bygderomantik?)? Finns det likheter med författarens liv och 

tankar i verket? Hur syns samhällets influenser i verket? Här kan det vara en idé att 

jämföra med andra närliggande litteraturhistoriska epoker, för att fördjupa 

diskussionen. 
 

Hur ni skriver källförteckning 

Efternamn, Förnamn. (årtal). Titel kursiverad. Förlagsort: förlag. 

ex: Skoglund, S. (2012). Svenska timmar. Litteraturen. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Hemsidenamn. Ämne kursiverad. webbadress (OBS! Utan hyperlänk (ej blåmarkerad)!). 

[datum]. 

ex: NE.se. Åttiotalet. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A5ttiotalet [2019-02-05]. 
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Både referens och citat (ex. Nittiotalisterna “var en grupp författare som hade tröttnat på vad 

de kallade “skomakarrealismen”.”) i löpande text skrivs så här: (Skoglund 2012, s. 308) 

respektive (NE.se Åttiotalet).  

 

Lycka till! 

Anna och Morgan 

 

Bedömningsmatris 

E C A 

Eleven kan med viss säkerhet samla, 

sovra och sammanställa information 

från olika källor. Med utgångspunkt 

från detta kan eleven skriva 

utredande och argumenterande texter 

som är sammanhängande och har 

tydligt urskiljbar disposition. 

Texterna är till viss del anpassade till 

syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven kan 

tillämpa regler för citat- och 

referatteknik och följer i huvudsak 

skriftspråkets normer för 

språkriktighet. Språket är varierat och 

innehåller goda formuleringar. 

Eleven kan med viss säkerhet samla, 

sovra och sammanställa information från 

olika källor. Med utgångspunkt från detta 

kan eleven skriva utredande och 

argumenterande texter som är 

sammanhängande, väldisponerade och 

ger vidgade perspektiv på informationen 

från källorna. Dessutom resonerar och 

drar eleven slutsatser utifrån sina 

resonemang. Texterna är anpassade till 

syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven kan 

tillämpa regler för citat- och referatteknik 

och följer i huvudsak skriftspråkets normer 

för språkriktighet. Språket är klart och 

varierat samt innehåller goda 

formuleringar.  

Eleven kan med säkerhet samla, 

sovra och sammanställa information 

från olika källor och kan med 

utgångspunkt från detta skriva 

utredande och argumenterande texter 

som är sammanhängande och 

väldisponerade. Texterna 

innehåller belysande exempel och 

ger vidgade perspektiv på 

informationen från källorna. 

Dessutom resonerar och drar 

eleven välgrundade och 

nyanserade slutsatser utifrån sina 

resonemang. Texterna är anpassade 

till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven kan 

tillämpa regler för citat- och 

referatteknik och följer i huvudsak 

skriftspråkets normer för 

språkriktighet. Språket är 

träffsäkert, klart och varierat och 

innehåller goda formuleringar.  

Eleven diskuterar översiktligt stil, 

innehåll och bärande tankar i 

skönlitterära verk och författarskap 

från olika tider och epoker utifrån 

några centrala litteraturvetenskapliga 

begrepp.  

Eleven ger exempel på och 

diskuterar översiktligt 

samband mellan 

skönlitteratur och 

idéströmningar i samhället. 

Eleven diskuterar översiktligt stil, 

innehåll och bärande tankar i 

skönlitterära verk och 

författarskap från olika tider och 

epoker utifrån några centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp. 

Eleven ger exempel på litterära 

verkningsmedel och diskuterar 

utförligt hur de skönlitterära 

verken förmedlar idéer och 

känslor samt sätter dessa verk 

och författarskap i relation till 

förhållanden och idéströmningar 

i samhället. 

Eleven diskuterar översiktligt stil, 

innehåll och bärande tankar i 

skönlitterära verk och författarskap 

från olika tider och epoker utifrån 

några centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp. 

Eleven ger exempel på litterära 

verkningsmedel, resonerar 

nyanserat om dessa och 

diskuterar utförligt och nyanserat 

hur de skönlitterära verken 

förmedlar idéer och känslor 

samt sätter dessa verk och 

författarskap i relation till 

förhållanden och idéströmningar i 

samhället. 
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Bilaga 2: Lärandematrisen 

Bilaga 2: Uppgiftspecifik lärandematris utifrån Alms 
femstegsmodell 
 

Jag… → → → 

beskriver 

författaren 

 

 

 

 

 

beskriver den 

litterära epoken 

 

 

 

känner till svenska 

författare och 

skönlitterära verk 

skriver vissa fakta om 

författarens liv och 

författarskap som jag 

kommer diskutera i 

sista frågan 

 

 

beskriver den litterära 

epoken författaren 

levde i 

 

 

översiktligt 

skriver flera fakta om 

författarens liv och 

författarskap som jag 

kommer diskutera i 

sista frågan 

 

 

beskriver den litterära 

epoken författaren 

levde i med flera fakta 

 

 

översiktligt 

skriver flera fakta om 

författarens liv och 

författarskap som ger 

flera perspektiv till 

diskussionen i sista 

frågan 

 

beskriver den litterära 

epoken författaren levde i 

med flera fakta som ger 

flera perspektiv 

 

översiktligt 

diskuterar 

 

 

 

 

jämför 

 

 

 

 

 

 

använder  

 

 

diskuterar hur verket 

hänger samman med 

författarens liv och den 

tid hen levde i 

 

beskriver hur verket 

hänger samman med 

den litterära epoken 

 

 

 

 

använder 

litteraturvetenskapliga 

begrepp 

diskuterar hur verket 

hänger samman med 

författarens liv och den 

tid hen levde i 

 

beskriver flera 

samband mellan verket 

och den litterära 

perioden 

 

 

 

använder flera 

litteraturvetenskapliga 

begrepp och kopplar 

diskuterar hur verket 

hänger samman med 

författarens liv och den 

tid hen levde i 

 

beskriver flera samband 

mellan verket och den 

litterära perioden och 

kopplar dem till andra 

litterära perioder och 

egna erfarenheter 

 

använder flera 

litteraturvetenskapliga 

begrepp och kopplar 
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diskuterar sambandet 

mellan författare, 

skönlitteratur och 

samhällsutveckling 

 

använder centrala 

litteraturvetenskapliga 

begrepp och deras 

användning 

 

 

 

 

översiktligt 

 

 

 

 

översiktligt 

dem tydligt till verket 

och författaren 

 

utförligt samt sätter dem i 

relation till varandra 

 

 

 

översiktligt 

 

dem tydligt till verket, 

författaren och den 

litterära perioden 

 

utförligt och nyanserat samt sätter 

dem i relation till varandra 

 

 

 

översiktligt 

skriver enligt 

svenska 

skrivspråksregler 

 

 

 

skapar struktur i 

texten 

 

 

 

 

 

 

 

använder kunskaper om 

språkriktighet i text 

 

disposition, språk och stil 

enligt texttypen är  

varierar ord och 

meningar ibland 

 

 

 

 

använder 

styckesindelning 

kopplad till 

frågeställningarna 

 

skriver källförteckning 

 

 

 

i huvudsak med varierat språk 

 

 

tydligt urskiljbar och till viss del 

anpassad 

varierar ofta ord och 

meningar 

 

 

 

 

använder 

styckesindelning som 

är tydligt kopplad till 

uppgiften 

 

använder 

källförteckning enligt 

instruktion 

 

i huvudsak med klart och 

varierat språk 

 

sammanhängande, 

väldisponerad och anpassad 

varierar ofta ord och 

meningar på ett korrekt 

sätt för att förtydliga min 

diskussion och 

jämförelse 

 

använder en genomtänkt 

styckesindelning som är 

tydligt kopplad till 

uppgiften 

 

använder källförteckning 

enligt instruktion 

 

 

i huvudsak med träffsäkert, klart 

och varierat språk 

 

sammanhängande, väldisponerad 

och anpassad 

 


