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Abstract 

The purpose of my independent work was to develop and test a task-specific assessment 

matrix to the students writing logs that occurs in connection with their APL (workplace-based 

learning). The matrix is based on upper secondary school subject plan House building from 

The Swedish National Agency for Education and the four courses House building process, 

House building 1, House building 2 and House building 3 - conversion. Due to the matrix 

structure, I used the example matrix of Malmö University. The task-specific assessment must 

both serve as a guide for students in the implementation of the log writing, and in the 

evaluation of the assessment work. Both students and teachers then get a common assessment 

tool for evaluation. The matrix has been tested in the activity and then evaluated by both 

teachers and students through interviews. I have come to the conclusion that the matrix is 

perceived as clear and useful. I will in my work as a teacher use and further develop task-

specific matrices because the result of my independent work shows that it supports and 

promote students development. 
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Sammanfattning 

Syftet med mitt utvecklingsarbete var att ta fram och pröva en uppgiftsspecifik 

bedömningsmatris till elevernas loggboksskrivande som sker i samband med deras APL 

(arbetsplatsförlagt lärande). Matrisen bygger på gymnasieskolans ämnesplan för husbyggnad 

(Skolverket, 2011b) och de fyra kurserna Husbyggnadsprocessen, Husbyggnad 1, 

Husbyggnad 2 och Husbyggnad 3-Ombyggnad ingår. Som grund till matrisens uppbyggnad 

använde jag mig av Malmö Högskolas exempelmatris. Den uppgiftsspecifika matrisen ska 

dels fungera som en hjälp för eleverna vid genomförandet av loggboksskrivandet, dels som ett 

stöd vid bedömningsarbetet. Både elever och lärare får då ett gemensamt verktyg vid 

bedömningen. Matrisen har provats i verksamheten och därefter utvärderats av såväl elever 

som lärare genom intervjuer. Jag har kommit fram till att matrisen uppfattas som tydlig och 

användbar. I mitt fortsatta arbete som lärare kommer jag därför att använda och 

vidareutveckla uppgiftsspecifika bedömningsmatriser, eftersom resultatet av mitt 

utvecklingsarbete visar att bedömningsmatriser stödjer och gynnar elevernas utveckling. 
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Inledning 

Jag har jobbat som yrkeslärare på ett byggprogram i tre år och började arbeta med hjälp av 

matriser redan från början av min lärarkarriär. Kjellström (2011) beskriver i boken 

Pedagogisk bedömning vad en bedömningsmatris är och hur den är uppbyggd. Hon beskriver 

en bedömningsmatris som en form av tabell som är utformad som ett rutsystem med 

utgångspunkt från att bedömningen görs formativ eller summativ. Lindström (2011) menar att 

formativ bedömning är den bedömningen som sker i samband med undervisningen och 

används för att vägleda eleverna. Den formativa bedömningen används av läraren som ett 

verktyg tillsammans med eleven. Summativ bedömning är en bedömning som summerar 

elevernas samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Kjellström (2011) menar att det behövs 

konkreta nivåbeskrivningar för att matrisen ska vara användbar. I Kjellströms exempel består 

vänsterkolumnen av de olika aspekter (kriterierna) som ska bedömas och på den övre raden 

redovisas de kvalitativa nivåerna (kunskapskraven).  

    Kvalitativa nivåer (kunskapskraven) 

    
Behöver för-
bättras 

Godtagbar Bra Utmärkt 

A
sp

ekte
r (kriteriern

a) 

Innehåll         

Organisation         

Tydlighet         

          

Figur 1. Exempelmatris. (Kjellström, 2011, s. 190). 

 

I diskussion med mina elever, lärarkolleger, handledare ute på APL (alla elever på 

gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta 

benämns som arbetsplatsförlagt lärande fortsättningsvis APL i detta arbete). och inte minst 

med studenter på lärarutbildningen nämndes ofta svårigheten i att tolka ämnesplaner och 

matriser, men även att se progressionen och för läraren att ge återkoppling (feedback) till 

eleverna. Tidigare i mitt arbete som lärare, när jag arbetade med matriser i skolan, insåg jag 

att det fanns en koppling mellan matriser och formativ bedömning bara jag formulerade 

kunskapskraven på ett, för elevernas, mer tydligt sätt. Kopplingen består i att matriser kan 

användas som ett hjälpmedel i det formativa bedömningsarbetet med eleverna. I diskussion 

med elever som skriver loggbok beskriver eleverna problemet med att utveckla 

loggboksskrivandet. Eleverna upplever att det är svårt att komma igång och tycker att de bara 

upprepar sig i skrivandet.  

Med hjälp av en matris som verktyg för uppgiften kan eleverna själva se vilka 

bedömningsaspekter som ingår i uppgiften och vilken progression som förväntas på de olika 
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nivåerna. Jönsson (2013) lyfter fram att bedömningsmatriser kan belysa en hel kurs, en så 

kallad generell matris. Matrisen kan också vara uppgiftsspecifik och innehåller då 

beskrivningar som visar kunskapskraven till en specifik uppgift. Därför menar jag att en 

uppgiftsspecifik matris för loggboksskrivande behöver tas fram, som synliggör kriterierna för 

uppgiften och beskriver kunskapskraven med ett vardagligt formulerat språk. Detta borde 

minska svårigheter eleverna upplever och tydliggöra loggboksskrivandet. Syftet med mitt 

utvecklingsarbete är att ta fram och pröva en uppgiftsspecifik bedömningsmatris till elevernas 

loggboksskrivande som sker i samband med deras APL.  

Jag använder loggboksskrivande för eleverna när de är på APL (arbetsplatsförlagt lärande) så 

att de kan redovisa sina erfarenheter från APL- tiden. Detta ger en viktig inblick i elevernas 

arbete på arbetsplatserna, vilket fungerar som ett underlag så att skolans delaktighet och 

kännedom om elevens praktikerfarenheter stärks. Eleverna skriver loggbok varje vecka och 

lämnar in på itslearning (itslearning är en lärplattform som används för grund- och 

gymnasieskolor samt Yrkeshögskola och vuxenutbildning i Karlstads kommun) där jag kan ge 

eleverna återkoppling och förslag om vad de kan skriva om till nästa inlämning. Eleverna 

skriver inte bara om vad de har gjort utan de skriver t.ex. om olika material, arbetsmiljö och 

företaget/arbetsplatsens organisation. Min uppgift är nu att ge återkoppling till nästa 

inlämning så att det blir en tydlig progression i skrivandet. Eleverna vidareutvecklar på detta 

sätt sitt skrivande utifrån återkopplingen och de konkreta förslag jag gett dem på vad de ska 

skriva. Jag använder mig av formuleringar och frågeställningar runt vad eleven gjort, hur 

eleven har utfört arbetsmoment och varför eleven valt att utföra momentet på ett visst sätt så 

får eleven möjlighet att utveckla sitt skrivande och därmed sin kunskapsutveckling inom 

arbetet på arbetsplatsen. Matrisen är tänkt att hjälpa eleverna att synliggöra vad som ska vara 

med i loggboken samt vara ett verktyg när elever och lärare jobbar med formativ bedömning 

av loggboken.  

I det nya betygsystemet, som formuleras i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011, (GY11) (Skolverket, 2011b), som infördes till hösten 2011, 

presenteras kunskapskraven i ämnesplanerna i en löpande text. Kunskapskraven kan enligt 

mig enkelt överföras till matriser. I en matris är kunskapsaspekten som bedöms densamma för 

alla betygssteg, men det ska tydligt gå att utläsa en progression/kvalitetshöjning för 

kunskapsaspekten.  

I mitt utvecklingsarbete kommer jag ta fram en uppgiftsspecifik matris med utgångspunkt i 

ämnesplanen för Husbyggnad och de kurserna som ryms inom Husbyggnad (Skolverket 

2011b) eftersom detta saknas sedan tidigare. Jag kommer sedan att pröva matrisen i skolan 

tillsammans med eleverna i APL-liknande situationer. Eleverna kommer att göra praktiska 

moment och efter avslutat arbete skriva en reflektion av arbetet med hjälp av en första 

utarbetad matris som jag sedan kan utveckla vidare. Jag kommer att värdera matrisens 

formativa värde tillsammans med elever och lärare. 

Mitt vardagliga arbete med loggbok i undervisningen 

När eleverna skriver loggbok under sin APL-period görs det i ett Word dokument som ligger 

på itslearning. Många av eleverna skriver enklare anteckningar under arbetsdagen för att 

sedan skriva på kvällar eller inne på skolan. Andra elever har möjlighet att skriva på tider då 
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de har mindre att göra på arbetsplatsen. När eleverna har möjlighet att skriva på arbetsplatsen 

blir oftast resultatet bättre än om de gör det efter arbetsdagen på kvällen. Jag upplever att 

eleverna tar mer tid på sig för uppgiften och att den blir mer genomarbetad. T.ex. blir 

fackuttryck och termer mer preciserade när de har möjlighet att fråga de som arbetar på 

arbetsplatsen.   

Eleverna samlar in information genom att fotografera sina arbeten, frågar och diskuterar med 

handledare och andra arbetskamrater, intervjuar arbetsledare och platschefer på arbetsplatsen 

samt söker information på internet. När eleven har skrivit om de två första veckorna skickas 

loggboken in på itslearning så att jag kan följa upp vad eleven har gjort. Snarast när eleverna 

lämnat in loggboken ger jag återkoppling i form av kommentarer direkt i dokumentet. 

Exempel på kommentarer som eleverna får är t.ex.: 

En mycket bra logg A… Du använder ett bra fackspråk i ditt skrivande som är relevant för 

uppgiften. Bra egna reflektioner, verktyg och en del funktioner. Du kan utveckla dina kunskaper 

när det gäller arbetsmiljö och ritningar nu under hösten. 

Bra A… men saknar dina fina bilder i slutet. Hoppas du kan få med en del om lufttätheten i 

byggnaden. 

Bra A… med egna reflektioner och mycket bra målande beskrivet, det känns som man är med 

dig på taket när jag läser loggen. Utveckla loggen med att välja ut ett moment ni jobbar med och 

beskriv det mer utförligt. Använd frågeställningen vad, hur, varför? (Magnus Sohl, 2012)  

Denna typ av återkoppling menar Lundahl (2011) att man ska använda i en formativ process, 

syftet med återkopplingen är att eleverna bli mer aktiva i sin egen lärprocess och att eleverna 

kan reflektera över sin egen arbetsinsats utifrån den återkoppling de får. Han tydliggör åter 

igen vikten av att formativ återkoppling måste förhålla sig till vart eleven befinner sig, var 

eleven är på väg (målen för respektive ämne) samt hur eleven ska ta sig dit (Lundahl, 2011). 

Kommentarer som jag använder i loggboken har visat sig vara positiva för elevernas 

utveckling av loggboken. Eleverna kan nu fortsätta sitt skrivande och med hjälp av 

kommentarerna få idéer om vad de ska skriva om. Många av eleverna skickar in sin första 

logg skriven som en dagbok där de allmänt beskriver vad som gjorts för varje dag utan någon 

typ av reflektion. De elever som från början har svårt att skriva utifrån frågeställningarna: Vad 

har du gjort?, Hur har du utfört arbetet? och Varför utförde du arbetet som du gjorde? brukar 

ha svårt med skrivandet oavsett mina kommentarer. Jag upplever att dessa elever har siktat in 

sig på en låg betygsnivå och att de ej motiverats att utveckla sin loggbok trots det formativa 

arbetssättet. Eleverna lämnar in fortsättningsvis varannan vecka och jag ger fortlöpande 

återkoppling. 

Lundahl (2011) belyser betydelsen av frekvent återkoppling. Han hävdar att återkoppling bör 

göras ofta för att kunna ha en positiv utveckling på elevernas kunskaper och förmågor. Han 

påpekar att en frekvent återkoppling används med fördel när eleven utför ett pågående 

processarbete då återkopplingen blir en del av det pågående lärandet (Lundahl, 2011). När jag 

och eleverna använder oss av loggboken ger jag eleverna återkoppling tre till fyra gånger 

under en åtta veckors period. Det innebär att eleverna har möjlighet att utveckla sina förmågor 

och kunskaper under hela sin arbetsprocess under sin APL- tid. Med hjälp av en 

uppgiftsspecifik matris innebär det att jag kan använda mig av liknande kommentarer som är 

beskrivna i matrisens kunskapskrav. Vidare skriver Lundahl (2011) att en formativ bedömning 
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bör vara beskrivande och frekvent men betonar att den inte har någon effekt om eleverna inte 

får möjlighet att utifrån kommentarerna och återkopplingen jobba vidare i sin arbetsprocess. 

Återkopplingen ska beskriva vad eleven gjort bra och hur eleven ska gå vidare för att 

utvecklas. Eleven får genom denna återkoppling information av läraren om hur eleven ska 

arbeta för att utveckla sina kunskaper och förmågor. Därför bör tillfälle ges eleverna att arbeta 

utifrån återkopplingen menar Lundahl (2011). Han belyser vidare att återkoppling som endast 

innehållande värderande ord som t.ex. dåligt, bra eller utmärkt inte har en lika positiva 

inverkan på elevernas utveckling. Vid denna typ av återkoppling får eleven endast en 

summering av sin insats och inte en handledning för att arbeta vidare Lundahl (2011).  

Slutligen gör eleverna en slutinlämning av loggen, då har de haft möjlighet till att komplettera 

i loggboken utifrån skriftlig och/eller muntlig återkoppling från mig eller andra elever. 

Eleverna får även muntligt redovisa delar av loggboken för varandra i klassrummet. Jag 

tycker det är viktigt att låta eleverna redovisa både muntligt och skriftligt eftersom de då får 

chansen att ställa frågor till varandra muntligt samtidigt som de lär av kamraternas 

erfarenheter. De delar då varandras erfarenheter. Dysthe (1996) påpekar vikten av att eleverna 

bör skriva för att lära, det räcker inte bara för eleven att lyssna, utan eleverna måste skriva och 

samtala. Vikten av den skriftliga delen har jag tydligare beskrivit under rubriken Loggbok i 

utvecklingsarbetets förankring till litteraturen. Matrisen jag ska ta fram kommer att underlätta 

återkopplingen för både eleverna och läraren, då man i matrisen tydligt ser vilka kriterier som 

ska vara mer i loggboken. Även kunskapskravens tydlighet kommer att bidra med att det blir 

lättare att visa hur eleverna tar sig vidare. 

Jag har valt att redovisa ett elevexempel på en loggbok (bilaga 3) som en elev skrev under sin 

tid på APL i åk 2. Anledningen till detta är att förtydliga innehållet i loggboken då det kan 

vara svårt att beskriva i en löpande text i rapporten. Den elev som har skrivit loggboken har 

inte haft tillgång till någon matris, utan enbart utvecklat skrivandet med hjälp av mina 

kommentarer som jag skrev om tidigare under denna rubrik. Elevexemplet visar hur 

dokumentationen går till, hur de redovisar sina arbeten och hur de använder sig av verktyg 

och material. 

Jag och mina elever jobbar med loggboken som en dokumentation där eleverna kan reflektera, 

granska och utvärdera sitt arbete. Lindström skriver om portfolio (Lindström, 2011), där han 

betonar vikten av att eleverna kan reflektera, granska och utvärdera sina jobb. Loggboken har 

eleverna med sig under hela årskurserna 2 och 3. De kan därmed använda sig av det material 

de använt i sitt skrivande i andra uppgifter, men även använda det i diskussioner med andra 

elever och lärare. Loggboken som eleverna skriver är ett levande dokument från första dagen 

på APL-perioden. 
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Syfte 

Syftet med utvecklingsarbetet är att ta fram och pröva en uppgiftsspecifik matris för 

bedömning vid loggboksskrivande.  

Frågeställningar 

 Hur beskriver jag kunskapskraven i matrisen så att texten blir lättförståelig för både 

elev och lärare?  

 Hur förtydligar jag för elev och lärare vilken progression som förväntas av eleven i 

loggboksskrivandet?  

 I vilken utsträckning har elever och lärare nytta av matrisen? 
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Utvecklingsarbetets förankring i litteraturen 

Jag kommer här under denna rubrik påvisa betydelsen av en uppgiftsspecifik matris för 

loggboksskrivande och förankra mitt utvecklingsarbete till tidigare forskning. Med litteraturen 

som jag har använt kommer jag redovisa för mitt ställningstagande och val som har legat som 

grund för utvecklingsarbetet.   

Formativ och summativ bedömning 

Syftet med utvecklingsarbetet är att ta fram och pröva en uppgiftsspecifik matris för 

bedömning vid loggboksskrivande. Vid bedömning särskiljer man på formativ och summativ 

bedömning. När det gäller innebörden i begreppet formativ bedömning tar jag stöd av 

Lundahl (2011) som skriver att formativ bedömning syftar till att utveckla elevens 

kunskapsnivåer, men även lärarnas undervisning under lärprocessen. Han menar att läraren 

gör bedömningar under utbildningens genomförande, påvisar vart eleven är i sitt lärande och 

sedan hjälper eleven att utvecklas mot nästa kunskapsmål. Exempel på formativ bedömning 

där syftet enbart är att stödja lärandets framåtskridande är körkortsläraren eller en tränare 

inom idrotten som fortlöpande utvärderar och ger återkoppling till sin elev eller utövare för att 

hjälpa dem förbättra sina teknik och stimulera dem till att ta nästa steg. Även jag som lärare 

kommenterar och ger råd till eleven under lärarprocessen.  

I boken Bedömning för lärande – ett stödmaterial om kunskapsbedömning i 

gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013) kan man läsa följande om formativ bedömning: 

Den bedömning som har till syfte att stödja lärandet, den formativa bedömningen, kan betraktas 

som ett redskap för lärande både för elever och för lärare. Ett aktivt arbete med formativ 

bedömning handlar om att sträva efter en lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill 

lära och där de får möjlighet att lära sig att lära. (Skolverket, 2013, s. 23) 

Formativ bedömning har att göra med elevens möjligheter att utveckla sitt fortsatta lärande 

med hjälp av återkoppling och feedback. Vid formativ bedömning ges läraren möjlighet att se 

om eleven förstått och behärskar uppgiften eller om eleven inte förstår. Läraren kan vid behov 

anpassa undervisning för att eleverna ska nå kunskapsmålen för sina individuella 

betygsnivåer. En svårighet med formativ bedömning i praktiska ämnen är att läraren måste 

observera eleven under det att uppgiften genomförs. Wiliam (2010) har påvisat forskningen 

kring den formativa bedömningen ger eleverna mycket stor möjligheter höja sina resultat inte 

minst för att det ger eleverna möjlighet att utvecklas. Wiliam påvisar även att det finns risker 

med formativ bedömning, som kan ge oönskade effekter. Han menar t.ex. att vid omdömen 

som är tänkta att vara i formativt syfte så är det inte säkert att läraren ger nyanserade 

omdömen med sådan kvalitet som krävs, för att gynna elevernas lärande eller att eleverna kan 

tyda dem på ett sådant sätt så att deras lärande utvecklas (Wiliam, 2010). Wiliam pekar alltså 

på vikten av hög kvalitet på den feedback som ges till eleverna för att elevernas utveckling 

ska gynnas. Jag menar att detta kan tolkas som att ett tydligt verktyg i form av en 

uppgiftsspecifik matris kan leda till bättre feedback. Läraren kan med hjälp av matrisen 

utforma kommentarer som är tydliga, konkreta och direkt kopplade till matrisens olika nivåer, 

d.v.s. elevens progressionsmöjligheter förstärks. 
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Håkansson och Sundberg (2012) skriver att inom forskningen finns ett starkt intresse för 

skillnaden mellan formativ och summativ bedömning, så även inom den allmänna 

skoldebatten. Skillnaden mellan de två sätten att bedöma är att summativ bedömning kan 

beskrivas som en sammanfattande bedömning, till exempel ett resultat på ett prov eller som 

ett slutligt betyg på en kurs. Med de olika bedömningssystemen skriver Håkansson och 

Sundberg att det finns forskning som visar både negativa och positiva konsekvenser som t.ex. 

vid prov sätts fokus på kvalitéer och kriterier som eleven ska lära sig. Det kan innebära att 

lärarens fokus på det som ska läras ut hamnar på det som ska testas. 

Efter ovanstående genomgång av olika bedömningstyper faller det sig naturligt för mig att 

välja att arbeta med formativ bedömning vid loggboksskrivandet. Syftet är att eleverna ska nå 

så långt som möjligt i sin utveckling. Dessutom finns det fler skäl som talar för formativ 

bedömning. Black och Wiliam (1998) påtalar vikten av metakognition, d.v.s. reflektion kring 

sitt lärande, vilket uppnås vid konstruktiv feedback, självbedömning och kamratbedömning. 

Eleverna blir mer självständiga och mer ägare av sitt eget lärande. Detta betyder för mitt 

utvecklingsarbete att matrisen bör utformas så att återkoppling kan göras med utgångspunkt i 

denna. När jag ger eleverna kommentarer på sitt loggboksskrivande har jag tagit fasta på att 

utforma konstruktiva råd utifrån matrisen så att eleverna ska veta hur de ska utveckla sitt 

skrivande för att ytterligare höja kvalitén och utvecklas vidare. 

Jönsson (2013) påvisar vissa svårigheter som kan uppstå när bedömningen ska vara både i 

summativa och formativa syften och dessa olika krav måste förenas. Han menar att uppgifter 

som ska visa på mer komplexa kunskaper och förmågor som t.ex. problemlösningsförmåga 

bör i sig själv vara öppna och mer komplexa. Eleverna kan då svara eller utföra lösningar på 

sätt som kommer att se olika ut. Det innebär att det finns en risk för att andra faktorer än 

kriterierna kan komma att ligga till grund för bedömningen. Enligt Jönsson (2013) kan det då 

påverka den som gör bedömningen som måste tolka uppgiften, och ju bredare 

tolkningsutrymmet är, desto större risk för att bedömningen blir beroende av vem som 

bedömer.  

Loggbok 

Dysthe beskriver att en loggbok ska vara ett ställe för eleverna att skriva och skapa möjlighet 

för dialog, reflektion samt att utveckla ett kritiskt tänkande (Dysthe 1996). Hon skriver även 

om hur viktigt det är för eleverna att skriva för att lära, det räcker inte bara för eleven att 

lyssna utan han/hon måste skriva och samtala. Hon menar att alla elever ska delta aktivt i 

språklig bemärkelse, men att de elever som inte kan eller har möjlighet att diskutera högt i 

klassrummet får chansen att formulera sig genom att skriva. Dysthe (1996) visar alltså på 

vikten av att arbeta med loggboken som ett verktyg för elevernas lärande, vilket stödjer den 

modell för APL-dokumentation jag jobbar med i mitt utvecklingsarbete. Jag kommer att ta 

loggboksskrivandet ett steg längre, då jag i mitt utvecklingsarbete har för avsikt att dessutom 

koppla in den formativa bedömningen, då jag utvecklar en uppgiftspecifik bedömningsmatris 

till loggboken. Boistrup (2011) har skrivit ett avsnitt i boken Pedagogisk bedömning som 

heter Att fånga lärandet i flykten (2011). I kapitlet presenterar hon flera exempel på vad man 

som lärare kan göra för eleverna så deras deltagande blir mer aktivt. Hon skriver t.ex. att 

loggbok kan vara ett alternativ då eleven då blir ”tvingad” att skriva ner sina tankar kring vad 

hon eller han kan eller inte kan. Dessutom skriver hon att loggboken kan vara ett verktyg 
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under arbetsgången (Boistrup, 2011). Kopplingen mellan loggboken och matrisen som jag 

kommer att ta fram blir att matrisen kommer att fungera som ett verktyg för elevernas 

skrivande, då det blir tydligare för dem vad de ska skriva i loggboken. 

Matriser 

Jönsson (2013) lyfter fram att bedömningsmatriser kan belysa en hel kurs, en så kallad 

generell matris. Matrisen kan också vara uppgiftsspecifik och innehåller då beskrivningar som 

visar kunskapskraven till en specifik uppgift. En generell matris används oftast för bedömning 

av en hel kurs, ett helt ämnesområde eller flera moment och uppgifter som liknar varandra 

(Jönsson, 2013). Precis som Jönsson påpekar i sin bok Lärande bedömning upplever jag att en 

generell matris uppfattas som mer abstrakt då beskrivningarna blir mer allmänna och svårare 

att nyansera. Därför har jag valt att använda mig av en uppgiftsspecifik matris för formativ 

bedömning vid loggboksskrivande. 

Balan och Jönsson (2014) menar att bedömningsmatriser med fördel kan kombineras med 

andra formativa verktyg, exempelvis kamratbedömning, självbedömning och 

samarbetsbedömning. Genom att se var man befinner sig i förhållande till sina mål kan 

eleverna enklare komma framåt i sitt lärande. 

När de får möjlighet att diskutera sina egna och andras arbeten med varandra, skapas ett forum 

för förhandling. Genom förhandling eller diskussion kring kvaliteten i egna och andras arbeten, 

kan eleverna utveckla en bättre uppfattning om kvalitativa skillnader och om vad de kan göra för 

att utveckla sina arbeten ytterligare. Framför allt vid kamratbedömning får eleverna se andra 

elevers arbeten och därmed tillgång till ett spektrum av arbeten med varierande kvalitet. Den 

kunskapsbank som eleverna bygger upp på det här sättet, kan hjälpa dem i det egna arbetet och 

bidra till att skapa den känsla för kvalitet som nämndes tidigare. (Balan & Jönsson, 2014, s. 9) 

Svårigheten med att göra en bedömning av elevernas kunskaper skriver Tsagalidis (2011) om i 

Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter att när man planerar en bedömning 

behöver man först tydliggöra för eleven relationen mellan mål och kunskapskrav. Hon menar 

att det måste klargöras vad syftet är med bedömningen, t.ex. till vad resultatet av uppgiften 

ska användas, vad det är som ska bedömas. Det är även viktigt för eleverna att veta när 

bedömningen sker och av vem. Först därefter utformar man uppgiften så att det för eleven blir 

möjligt att nå målen. Den matris som jag ska ta fram och pröva, ska jag sedan utvärdera för att 

se om eleverna upplever att matrisen skulle kunna underlätta i deras lärprocess. Även 

Boistrup (2011) belyser detta ämne och lyfter vikten av att eleven blir medveten om vad 

han/hon redan kan. Lärarens arbete blir att utveckla elevens kunskap om och tilltro till sitt 

eget kunnande och med det som utgångspunkt utveckla sitt eget lärande.  

Bedömningsmatriser är vanligt att man använder i ett summativt syfte, men kan även med 

fördel användas som stöd för elevens lärande menar bland annat Jönsson (2013) och Lundahl 

(2011). Matriser är ett bra verktyg för bedömning och är en metod som lyfts fram av Jönsson 

(2013) som bland annat påvisar att det är en metod som förtydligar bedömningskriterierna och 

belyser lärandemålen. Används matriser i formativt syfte så kan de lyfta elevens 

kunskapsutveckling och ge positiva effekter på hans eller hennes lärande. Jag upplever även 

att om jag använder matriser till en viss uppgift så fungerar den som en utgångspunkt för 

eleven, vilket kan innebära att elevernas oro inför en uppgift minskar och de ser tydligare vad 

uppgiften ska innehålla och hur den ska genomföras. Detta medför enligt mina erfarenheter att 
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det blir lättare för eleverna att planera sina uppgifter. Matriser som är utformade till en 

speciell uppgift kallas uppgiftsspecifika enligt Balan och Jönsson (2014). De menar att 

uppgiftsspecifika matriser kan uppfattas som lättare att förstå och tydligare för eleverna, 

därför är det den typen av matris jag har valt att ta fram i detta arbete. Enligt Balan och 

Jönsson (2014) kan generella matriser å andra sidan vara mer översiktliga och abstrakta och 

kräver mer träning för att fungera i ett formativt syfte. Till fördel för de generella matriserna 

gäller dock att när man väl tränats in i att använda dessa, kan de användas i många olika 

situationer (Balan & Jönsson, 2014). 

Enligt Jönsson (2013) bör matriser användas aktivt i undervisningen för att utveckla elevens 

lärande. Det hjälper inte att enbart gå igenom matrisen muntligt med dem. Om eleverna har 

tillgång till en matris vid en specifik uppgift eller praktiskt moment behöver det inte innebära 

att elevens lärande ökar. En matris är inte att ta för givet att den är enkel att förstå varken för 

eleverna eller lärarna, trots att matrisen är konstruerad från ett styrdokument eller om det är en 

lärare som arbetat fram matrisen (Jönsson, 2013). 

Matriser kan användas för att tydliggöra mål och både mäta och understödja lärandet enligt 

Jönsson (2013), vilket stämmer väl överens med det som går att läsa i Skolverkets Allmänna 

råd om planering och undervisning: 

Lärare behöver vid planeringen ta ställning till hur elevernas kunskaper ska utvärderas, vilka 

bedömningsformer som ska användas och när olika bedömningstillfällen är lämpliga att 

genomföras. En förutsättning för detta är att läraren har identifierat vilka delar av 

kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet. Genom att göra 

eleverna delaktiga i detta arbete kan de utveckla ett allt större ansvar för sina studier. Eleverna 

utvecklar även en förtrogenhet med vad som kommer att bedömas och bedömningstillfällena blir 

därigenom avdramatiserade, vilket tillsammans med en aktiv återkoppling från läraren är 

gynnsamt för elevernas lärande. (Skolverket, 2011c, s. 10) 

Ovanstående referenser till litteratur och forskning talar alla för att matriser bör användas 

vilket gör att detta utvecklingsarbete känns väl motiverat. 

Återkoppling 

För att förankra matrisens användande vid återkoppling har jag framförallt tagit fasta på vad 

Lundahl (2011) och Wiliam (2010) belyser i forskningen runt återkoppling.   

Enligt Lundahl (2011) är det en stor fördel att endast ge formativ återkoppling till eleven, då 

eleven annars tenderar att bara komma ihåg betyget eller resultatet. Lundahl (2011) skriver 

vidare om en effektstudie gjord av Butlers (1988) som undersökte skillnaden mellan utförliga 

kommentarer och betyg som feedback. Undersökningen visar på att den gruppen som fått 

utförliga kommentarer hade bättre resultat på senare prov än de som endast fått betyg som 

feedback.  

Likt Butlers (1988) belyser Wiliam (2010) samma fenomen, d.v.s. summativ bedömning ger 

dåligt stöd för elevens fortsatta lärande. Det formativa arbetet försvinner om omdömena görs 

”betygsliknande”. Eleverna kommer fortfarande att påverkas av omdömena, men kanske inte 

på ett sätt som gynnar deras fortsatta kunskapsutveckling eller inställning till skolarbete 

(Wiliam, 2010). Återkoppling som ger snabb, positiv kunskapsutveckling av enklare former, 

menar Wiliam kan få negativa effekter på elevernas förmåga att utveckla mer komplexa 
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kunskaper. Han menar att anledningen till detta kan vara att eleverna upplever återkopplingen 

som en belöning för ett beteende som stärker deras yttre motivation på bekostnad av den inre 

motivationen (Wiliam, 2010). Ovanstående av Lundahl (2010) och Wiliam (2010) är något jag 

kommer att ta med mig då jag ger eleverna återkoppling, d.v.s. kommentarer med hjälp av 

matrisen på deras loggboksskrivande. 

Alm (2013) skriver i rapporten Bedöma eller Berömma att när läraren ger återkoppling till 

eleverna, men samtidigt vill låta dem kamrat- och självbedöma, så är det viktigt att eleverna 

ser att det är samma saker som bedöms. Han menar t.ex. att vid användandet av matriser ska 

det gå att utläsa samma kriterier och kunskapskrav oavsett bedömningsmetod. Därför behöver 

min matris konstrueras på ett sådant sätt så jag kommer att kunna använda mig av den i så 

många bedömningssituationer som möjligt. Alm (2013) fortsätter i rapporten att det blir lätt 

att läraren upplevs ha en dold agenda, där lärarens bedömning sker på riktigt, medan kamrat- 

och självbedömning egentligen inte räknas. Ett enkelt sätt att kringgå detta problem är enligt 

Alm (2013) att läraren skriver ner vad och hur han eller hon bedömer i en bedömningsmatris 

och sen använder exakt samma kriterier när eleverna bedömer sig själva eller varandra. Vidare 

behöver läraren planera när, hur och varför eleverna får möjlighet att använda matrisen till 

kamratbedömning eller självbedömning (Alm, 2013). 
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Utvecklingsarbetet i praktiken 

Under den här rubriken kommer jag redovisa mitt arbete från en tidig idé till den utvärdering 

som gjordes med elever och lärare.  

Design 

Jag tänker mig att i detta arbete ta fram och pröva en uppgiftsspecifik bedömningsmatris till 

elevernas loggboksskrivande som sker i samband med deras APL. Under min tid som 

studerande på Karlstads universitet har jag berört arbetet med matriser och läst litteratur kring 

ämnet. Jag har även arbetat med matriser i min lärarroll vid bedömning av elever på min 

skola. Att använda sig av uppgiftsspecifika matriser är något jag inte har jobbat så mycket 

med, bara vid enklare prov eller frågeställningar. Mitt intresse för att utveckla en matris för en 

specifik uppgift växte fram under lärarutbildningen, samt vid arbetet med matriser 

tillsammans med elever i formativt syfte, eftersom jag tycker mig ha sett att det har gett 

positiva resultat på elevernas lärande.  

I början av mitt utvecklingsarbete behöver jag läsa in mig på litteraturen med betoning på 

ämnena formativ bedömning, matriser och skrivande av loggbok. För att träna på arbetssättet 

med matriser och för att lära mig mer om hur det fungerar, kommer jag även under den här 

perioden att jobba med matriser och med formativ bedömning med mina elever, så att jag och 

eleverna ska få mer erfarenheter kring detta. Samtidigt kommer jag att ta fram en 

uppgiftsspecifik matris till elevernas loggboksskrivande. Därefter kommer jag att pröva och 

utvärdera matrisen. 

Konstruerande av matris 

Som grund till matrisens uppbyggnad kommer jag att använda mig av Malmö Högskolas 

exempelmatris som finns på webbsidan Matriskonstruktion där man steg för steg kan följa 

grunderna i hur en matris kan byggas upp (Malmö Högskola, 2014) eftersom jag tror att det 

kan ge mig värdefull hjälp. Jag kommer också att titta i ämnesplanerna i ämnet Husbyggnad 

för att välja ut för loggboksskrivande passande kriterier. 

Prövning av matris 

Jag inser redan nu att matrisen inte kan prövas under elevernas APL, på grund av att APL-

perioden inte infaller inom ramen för detta utvecklingsarbete. För att kunna utvärdera denna 

matris kommer jag därför låta eleverna använda den i en undervisningssituation som kommer 

att göras APL-liknande. Detta innebär i praktiken att eleverna kommer att jobba med en 

uppgift som är vanligt förekommande ute på många byggarbetsplatser. Uppgiften kommer att 

genomföras under några dagar och kan vara av olika slag, till exempel murning, formning 

eller gjutning av betong. Därefter kommer eleverna att få skriva en reflektionsuppgift över det 

genomförda arbetet, på samma sätt som de gör när de skriver loggbok då de är på APL. När 

eleverna skriver denna reflektionsuppgift kommer jag att först introducera matrisen så att de 

känner till dess innehåll vad det gäller kriterier och kunskapskrav. De kommer också att ha 

med sig matrisen när de skriver sin reflektion över den genomförda arbetsuppgiften för att se 

om den kan fungera som en hjälp vid skrivandet. Det genomförda arbetet med den skriftliga 
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reflektionsuppgiften kommer sedan att vara en del i min utvärdering av den uppgiftsspecifika 

matrisen. Att jag väljer detta tillvägagångsätt är för att kunna genomföra både test av matris 

och utvärdering under denna begränsade tid. Dessutom gör jag bedömningen att elevernas 

genomförande av arbetet samt resonemangsuppgiften mycket väl kan jämställas med det 

arbete och den reflektion eleverna utför under några dagar på APL med loggboksskrivande. 

Skillnaden mellan denna testversion och loggboksskrivandet anser jag i första hand ligga i 

tidsaspekten, då APL genomförs under 8 veckor, medan denna uppgift klaras av på några 

dagar.  

Utvärdering av matris 

Värdet av den uppgiftsspecifika bedömningsmatrisen kommer jag också att utvärdera i 

samband med intervjuer av lärare och elever. Ur den elevgrupp som genomfört 

reflektionsuppgiften med hjälp av matrisen kommer jag att slumpvis välja ut sex stycken 

elever. Jag kommer även att intervjua lärare i mitt arbetslag på byggprogrammet. Före 

intervjuerna kommer de utvalda deltagarna att få ta del av frågorna, så att de kan komma 

förberedda. I intervjuerna kommer jag att lägga tyngdpunkten på de frågeställningarna som 

jag beskrev i syftesdelen. För att få svar på mina frågeställningar kommer jag att använda 

frågor från en intervjuguide. För att se om frågorna är tydliga och relevanta kommer jag att 

pröva frågorna med hjälp av en testintervju med en lärare från en annan skola. Dessa frågor 

finns i bilaga 1 och 2. Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att få underlag till att utveckla 

matrisen vidare så att den blir mer tydlig för eleverna och lärarna. Med kvalitativa intervjuer 

menas att ett fåtal informella intervjuer i samtalsform genomförs (Trost, 2010) i syfte att hitta 

mönster, i detta fall hur eleverna och lärarna upplever matrisen. 

Resultatet av intervjuarna kommer jag att sammanställa under rubriken utvärdering av 

utvecklingsarbetet. Utifrån resultatet vid detta utvecklingsarbete kommer jag tillsammans med 

arbetslaget på skolan att vidareutveckla matriser som är uppgiftsspecifika för att kunna 

använda dem inom fler områden och uppgifter än loggboksskrivande.        

Genomförande 

Konstruerande av matris 

Kortfattat kan sägas om matriskonstruktionen att först bestämmer man vilka kriterier som ska 

ingå i matrisen, därefter beskriver man kriterierna i olika kvalitativa nivåer. 

Jag valde till en början att använda mig av fem kriterier som kan användas till 

loggboksskrivandet. Efter att ha prövat matrisen i verksamheten kompletterades dock 

matrisen så att den nu innehåller 12 kriterier, se bilaga 4. Kriterierna är tagna ur 

ämnesplanerna för husbyggnad och innehåller fyra kurser (Skolverket, 2011b). Följande 

kriterier har jag valt att använda mig av i matrisen: 

 Arbetsmiljö 

 Använda fackspråk 

 Beskrivning av utfört arbete 

 Material och dess egenskaper 

 Maskiner/verktyg 
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 Problemlösning 

 Planering 

 Organisation 

 Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar 

 Lagar, regler och branschkrav 

 Metoder för dokumentation, kvalitetssäkring och utvärdering  

 Hållbart byggande 

I Kunskapskraven valde jag att använda mig av tre kvalitativa nivåer för att det är sådana 

matriser jag använt mig av i mitt arbete som lärare samt att eleverna tidigare använt sig av 

sådana matriser. Kunskapskraven fastställer vad som krävs i den specifika uppgiften och visar 

på de krav av kunskaper eller förmågor som ställs på eleverna för att få olika betyg. I matrisen 

beskriver kunskapskraven vad eleven utför och med vilken kvalitet eleverna utför uppgiften. 

Med andra ord visar kunskapskraven olika slags kunskaper eller förmågor som anses 

relevanta för uppgiften och på olika sätta prestera sitt kunnande och sina förmågor. 

Matrisen bygger på gymnasieskolans ämnesplan för Husbyggnad (Skolverket, 2011b) och de 

fyra kurserna Husbyggnadsprocessen, Husbyggnad 1, Husbyggnad 2 och Husbyggnad 3-

Ombyggnad ingår.  

Inom ämnet Husbyggnad (Skolverket, 2011b) finns tio målpunkter beskrivna som kan 

användas i en mer omfattande matris t.ex. en generell matris för en hel kurs. Jag har valt att 

bedöma utifrån de lärandemålen eleverna kan utveckla vid uppgiften loggboksskrivande. De 

målpunkter som jag har använt mig av som är aktuella i matrisen är punkterna 1-3 och 6-9. 

Undervisningen i ämnet husbyggnad ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga 

arbetsuppgifter. 

2. Kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och 

maskiner. 

3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. 

Samt: 

6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg och maskiner samt att arbeta 

säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. 

7. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt 

arbete. 

8. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen. 

9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk. 

       (Skolverkets ämnesplan för Husbyggnad, 2011b) 

Matrisens kriterier är framtagna ur kursernas centrala innehåll då det centrala innehållet och 

progressionen i kunskapskraven är lika i flera av kurserna har jag valt att synliggöra detta 

genom att införa en kolumn där jag kan införa färgade stjärnor, se figur 2, som representerar 

de olika kurserna. En sådan arbetssituation där eleverna ska utveckla liknande kunskaper och 

förmågor, kan förekomma i några eller många kurser som t.ex. inom ämnet Husbyggnad. Med 

likande kunskaper och förmågor menas att de är samma eller att de har liknande kunskaper, 

förmågor och kompetenser som eleven ska utveckla även om de framställer sig olika beroende 

på kunskapsområde. Texten i kunskapskraven är inte alltid utformade på samma sätt men 

tolkar man texten kan man såväl i syftet och målpunkter skriva in dem under samma kriterier 
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anser jag. Med den utgångspunkten får jag med flera kriterier från olika kurser som eleven ser 

med hjälp av stjärnorna. 

Vidare valde jag att visa progressionen med hjälp av en pil som startar från lägre nivå och 

avslutar med högre nivå, se figur 2. Den mellersta nivån beskriv inte med någon rubrik utan 

visar ett steg i elevernas utveckling. Med för många nivåer riskerar man att använda 

synonymer som beskriver samma sak och inte ord och begrepp som anger kvalitativa 

skillnader. För att synliggöra progressionen kan det vara bra att starta med tre nivåer. När jag 

konstruerade matrisen la jag in tomma fält mellan varje kunskapsnivå, se figur 2, där eleverna 

kan skriva in själva vart de är på väg eller vad de har uppnått. Fälten kan även användas vid 

kamratbedömning för att ge feedback och återkoppling och på liknande sätt kan även läraren 

använda de tomma fälten för återkoppling eller egna kommentarer.  

 

Figur 2. En del av matrisen som visar pilen för progressionen, de färgade stjärnorna och de tomma fälten för 

kommentarer. Matrisen finns som helhet i bilaga 4. 

Enligt Jönsson (2013) bör matriser användas som ett återkommande redskap för återkoppling 

i undervisningen. Att använda matrisen för återkoppling fortlöpande kan bidra till elevernas 

sätt att reflekterar mellan vad de själva har gjort eller vad deras kamrater gjort och vad de 

olika begreppen som finns i matrisen, vilket gynnar det metakognitiva lärandet (Jönsson, 

2013). För att matrisen ska kännas mer personlig för eleven har jag riktat beskrivningen i 

kunskapskraven direkt till eleven och inleda beskrivningarna med Du istället för Eleven som 

Skolverket (2011b) använder sig av i sina matriser.  

Prövning av matris 

När det sedan var dags att använda matrisen i undervisningen tillsammans med eleverna var 

mina förväntningar höga. Jag inledde med att presentera några olika praktiska arbetsuppgifter 

av APL-liknande karaktär, till exempel murning, formning och gjutning av betong. Eleverna 

delades in i grupper om 2-4 elever och arbetet genomfördes under några dagar. Under tiden 

det praktiska arbetet genomfördes informerades eleverna om att de skulle få skriva en 

reflekterande text om sitt arbete när det avslutats. När det praktiska arbetet färdigställts 

Matris till loggbok i ämnet Husbyggnad

Kriterier hänvisade till kurser

Husbyggnadsprocessen

Husbyggnad 1

Husbyggnad 2

Husbyggnad 3 ombyggnad

Kriterier Lägre nivå Högre nivå

Arbetsmiljö. Hä lsa , säkerhet och ett 

ergonomiskt arbetssätt samt lagar 

och bestämmelser t.ex. hur 

genomförs  skyddsrond? Hur 

upplever du damm, bul ler, hög höjd 

mm.

Du kan visa  med viss  säkerhet hur 

arbetet utförs  säkert och 

ergonomiskt. Du gör en enkel  

ri skbedömning av arbetet. Du 

arbetar säkert med hänsyn ti l l  

hä lsa , arbetsmi l jö och ergonomi  i  

förhål lande ti l l  lagar och 

bestämmelser.

Du kan visa  med säkerhet hur 

arbetet utförs  säkert, ergonomiskt. 

Du gör en ri skbedömning av arbetet 

och den uppkomna s i tuationen. Du 

arbetar säkert med hänsyn ti l l  

hä lsa , arbetsmi l jö och ergonomi   i  

förhål lande ti l l  lagar och 

bestämmelser.

Du kan visa  med s tor säkerhet hur 

arbetet utförs  säkert och ergonomiskt. 

Du gör en vä lgrundad riskbedömning 

av arbetet och den uppkomna 

s i tuationen. Du arbetar säkert med 

hänsyn ti l l  hä lsa , arbetsmi l jö och 

ergonomi. Du motiverar utförl igt och 

nyanserat dina  va l  med hänsyn ti l l  

hä lsa , säkerhet och ergonomi  samt 

uti från lagar och andra  bestämmelser  

i  förhål lande ti l l  lagar och 

bestämmelser.

Använda fackspråk. Fackuttryck, 

termer, dimens ioner mm.

Du kan rätt använda några  av de 

vanl igaste termerna och 

fackuttrycken inom byggsektorn när 

du beskriver di tt arbete.

Du kan rätt använda de flesta  av 

termerna och fackuttrycken inom 

byggsektorn när du beskriver di tt 

arbete

Du kan rätt använda a l la  de termer och 

fackuttrycken som förekommer inom 

byggsektorn när du beskriver om ditt 

arbete

Beskrivning av utfört arbete. Hur 

utförde du arbetet? 

Du planerar och organiserar samt 

utför med viss t handlag enkla  

arbetsuppgi fter uti från faststä l lda  

kva l i tetskrav.

Du planerar och organiserar samt 

utför med gott handlag enkla  

arbetsuppgi fter och uppfyl ler 

faststä l lda  kva l i tetskrav.

Du planerar och organiserar samt utför 

med mycket gott handlag enkla  och 

även mer avancerade arbetsuppgi fter 

och uppfyl ler faststä l lda  kva l i tetskrav.

Material och dess egenskaper. Beskriv 

materia l  och deras  egenskaper. 

Du kan överskådl igt beskriva  

materia l  och deras  egenskaper

Du kan utförl igt beskriva  materia l  

och deras  egenskaper

Du kan utförl igt och nyanserat beskriva  

materia l  och deras  egenskaper
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presenterade jag matrisen jag tagit fram till loggboksskrivandet. Jag gick noga igenom vad 

syftet med matrisen var och att den egentligen var framtagen till loggboksskrivandet vid APL. 

De kriterier som fanns med i denna första version av matrisen var: Arbetsmiljö, användning 

av fackspråk, beskrivning av utfört arbete, material och dess egenskaper samt hantering av 

maskiner och verktyg. Eleverna var bekanta med att arbeta med matriser sedan tidigare, så 

inga direkta frågor ställdes. När eleverna mottagit informationen om matrisen både muntligt 

och skriftligt startade de sitt skrivande av sin reflekterande text. Eleverna gjorde detta arbete 

enskilt trots att de tidigare gjort arbetet i grupp. Detta för att alla skulle få chansen att utveckla 

sina tankegångar skriftligt, det är dock troligt att vissa saker diskuterats under det 

gemensamma praktiska arbetet. 

Eleverna använde matrisen som en hjälp i sitt skrivande. De kom igång snabbt med arbetet 

och följde strukturen i matrisen, de flesta eleverna valde att skriva utifrån alla fem kriterierna. 

De verkar också ha läst igenom kunskapskraven, då de tydligt avspeglar sig i elevtexterna. 

Man kunde urskilja de mer motiverade eleverna som medvetet följde beskrivningarna på de 

högre nivåerna. På samma sätt kunde jag se vilka elever som siktat in sig på de lägst ställda 

kunskapskraven. 

Bedömningen av elevernas reflektionsuppgift upplevde jag som lättare än vanligt eftersom 

eleverna i många fall följt strukturen i matrisen till punkt och pricka. Alla eleverna lämnade in 

uppgifter som var utformade på liknade sätt, men med skilda kvaliteter. Detta innebar att 

bedömningen enligt mig blev mer likvärdig och rättvis. Bedömningen gjordes endast 

summativ denna gång. I jämförelse med bedömning på liknande uppgifter upplevde jag att 

denna bedömning gick betydligt fortare att genomföra. Vid bedömningen läste jag igenom 

elevernas texter, jämförde med beskrivningarna i matrisen och markerade min bedömning i 

matrisen. Jag skrev också kommentarer till eleverna om deras texter. När eleverna fick 

tillbaka sina texter bifogades både matris och kommentarer så att de kan dra nytta av sina 

erfarenheter i kommande arbete. 

Utvärdering av utvecklingsarbetet 

Vid mitt val av utvärderingsmetod för utvecklingsarbetet valde jag att göra intervjuer med sju 

elever i årskurs tre och tre lärare på byggprogrammet. Jag valde att använda mig av en 

kvalitativ intervjumetod med öppna frågor där de intervjuade personerna kan presentera sina 

svar i samtalsform. Med kvalitativa intervjuer menas att ett fåtal informella intervjuer i 

samtalsform genomförs (Trost, 2010) i syfte att hitta mönster i hur eleverna upplever 

matrisen. 

Vid intervjutillfällena var eleverna och lärarna förberedda genom att de fått frågorna och 

matrisen i förväg och därmed skaffat sig en bild av matrisens uppbyggnad och lämpliga svar 

som de kunde använda sig av under intervjun och i diskussion med mig. Eleverna hade 

dessutom använt matrisen vid en reflekterande skrivuppgift innan intervjun. Intervjuerna 

genomfördes i ett enskilt rum där tre av elever intervjuades en i taget och två av intervjuerna 

genomfördes med två elever samtidigt. Jag löste det på detta sätt på grund av tidsbrist, så att 

eleverna inte skulle behöva sitta med på intervjuerna efter lektionstid, då jag misstänkte att 

eleverna då skulle hasta igenom svaren och därmed inte ge tydliga och nyanserade svar och 

diskussioner. Det visade sig att vid de intervjuer som genomfördes parvis med eleverna blev 
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kvalitén på diskussionerna högre och mer välformulerade. Detta tror jag beror på att de kunde 

hjälpas åt att formulera och reflektera över sina svar. Vid intervjuerna av lärarna valdes tre 

lärare ut som jag upplever ha större erfarenheter kring matriser och formativ bedömning. Vid 

samtliga intervjutillfällena användes röstinspelning via mobiltelefon samt att diskussionerna 

avbröts för anteckningar för att tydliggöra deras formuleringar. I bearbetningen av materialet 

har jag använt mig av meningskoncentrering (Kvale, 1997). Jag använder mig av många citat 

i mitt resultat för att låta eleverna och lärarnas röster höras. 

När jag satte ihop intervjufrågorna utgick jag från utvecklingsarbetets syfte, det vill säga att 

jag ska ta fram en uppgiftsspecifik matris för loggboksskrivande. Svar som jag ville få fram i 

utvecklingsarbetet är från frågeställningarna under rubriken syfte:  

 Hur beskriver jag kunskapskraven i matrisen så att texten blir lättförståelig för både 

elev och lärare?  

 Hur förtydligar jag för elev och lärare vilken progression som förväntas av eleven i 

loggboksskrivandet?  

 I vilken utsträckning har elever och lärare nytta av matrisen? 

Tillvägagångssättet vid utformningen av intervjuguiden har jag hämtat från Annerstedt (1991) 

som skriver hur en fenomenografisk ansats bör göras. Han menar att en intervjuguide endast 

bör innehålla det som är väsentligt för det område som undersöks. Jag har i intervjuguiden 

använt mig av öppna frågor som är relativt allmänna för att sedan konkretisera och följa upp 

deras svar som har betydelse för utvecklingsarbetets syfte. Enligt Annerstedt (1991) kan man 

göra detta genom att försöka få den intervjuade att tänka efter noga då den som intervjuar 

ställer frågor som t.ex. Hur tänker du nu? Kan du utveckla det du nyss sa? Hur menar du nu? 

(Annerstedt, 1991). Min avsikt med utformningen med intervjuguiden var att försöka 

konstruera frågorna så att samma typ av frågeställning återkommer, så att den intervjuade 

måste formulera svaren utifrån olika aspekter. Med tanke på att jag vill utveckla matrisen 

vidare strävade jag efter att formulera frågorna så den intervjuade gavs möjlighet utveckla 

svar ur olika perspektiv på matrisen. Jag har sålunda strävat efter att hålla frågorna öppna så 

det ges möjlighet att svara på frågorna med olika infallsvinklar. För att lättare komma igång 

med intervjuerna formulerade jag några allmänna frågor kring den intervjuade personen som 

gav en större trygghet i samtalet. Några av frågorna har ett annat tema som jag ändå vid 

intervjutillfället ville ha svar på för att senare utveckla matrisen för självbedömning och 

kamratbedömning. Att jag använde mig av olika teman i intervjuguiden gav mig goda 

möjligheter att urskilja svaren som framkommit i förhållande till olika aspekter. Jag har valt 

att inte redovisa de svar som inte har med utvecklingsarbetets syfte att göra i denna rapport.     

Jag kom fram till följande intervjufrågor som jag kan arbeta fram ett resultat på: 

Till lärare 

      13. Hur tänker du kring matrisen för loggboken?  

      14. Kan matrisen för loggboken vara till hjälp vid feedback och återkoppling?  

Till elever 

6. Tror du att matrisen för loggboksskrivande kan bidra till din kunskapsutveckling? 
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7. Är matrisen för loggboken tydlig? 

8. Tror du att matrisen för loggboken kommer vara till hjälp för att komma igång vid 

skrivandet av loggboken?  

Etiskt förhållningssätt 

Då utvärderingen av den uppgiftsspecifika bedömningsmatrisen i mitt utvecklingsarbete sker 

med hjälp av elever och lärares uppfattningar om matrisen kommer deras personliga åsikter 

att bli synliggjorda genom citat. Jag har valt att låta detta utvecklingsarbete och intervjuer 

bygga på Vetenskapsrådets (2011) publikation God forskningssed. Vid varje intervju har jag 

bedyrat mig om att de intervjuade har fått tillräckligt med information om vad 

utvecklingsarbetet handlar om. Jag har även försäkrat dem om att deras deltagande är helt 

anonymt. Den elevs loggbok jag har med i utvecklingsarbetet är personuppgifter och 

information kring företaget borttaget för att säkra anonymitet hos dem. Att jag har med 

elevens loggbok i utvecklingsarbetet har godkänts av eleven. Detta innebär att jag informerar 

de intervjuade om deras anonymitet, att intervjun är frivillig samt att de kan avbryta intervjun 

när de vill. Konfidentialitet innebär i mitt arbete att såväl skolans namn, alla medverkandes 

namn och APL-platsernas namn har anonymiserats.  Jag har även informerat dem om att när 

intervjun är gjord kan de när som helst meddela mig att de inte vill att intervjun ska användas 

i utvecklingsarbetet. Med det vill säga att jag kommer att följa forskningens nyttjandekrav, 

som innebär att all information kommer endast att användas i forskningssyfte. De intervjuade 

personernas konfidentialitet kommer att skyddas genom att namn och eller personuppgifter 

inte används i utvecklingsarbetet. Allt inspelat material kommer förvaras oåtkomligt för 

allmänheten samt skyddat från kommersiellt användande. När utvecklingsarbetet är färdigt 

kommer inspelat material att förstöras. 
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Resultat och slutsatser 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa de resultat som jag kan urskilja i mitt 

utvecklingsarbete samt redovisa förbättringar som jag har kommit fram till. De slutsatser jag 

dragit i mitt utvecklingsarbete och förslagen till förbättringar av matrisen har jag utarbetat 

utan hänsyn till hur olika personer påverkas av dessa förbättringar. Mina förslag på 

förbättringar kan innebära att ytterligare tid och arbete för lärare och kolleger kan komma att 

behövas för att kunna använda matrisen fullt ut. Eventuella kostnader för skolan har jag inte 

beaktat i detta sammanhang. Jag har strävat efter att redovisa matrisens funktion och 

användningsområde liksom resultatet av utvärderingen så objektivt som möjligt och utan 

försköningar eller egna värderingar. Detta enligt god forskningssed.    

Resultat från konstruerande av matris 

Syftet med mitt utvecklingsarbete var att ta fram och pröva en uppgiftsspecifik matris för 

loggboksskrivande. Utifrån frågeställning under utvecklingsarbetets syfte, där 

kunskapskraven kan beskrivas lättförståeligt för elever och lärare, beskrev jag texten i ett för 

eleven mer vardagligt språk och använde mig av ”du” istället för ”elevens” där 

kunskapskraven beskrevs. Med de formuleringarna upplevde framförallt eleverna att det blev 

mer riktat till just dem. I lärarnas syn att se på formuleringarna så tyckte de att 

formuleringarna är bra om eleverna ska jobba med självvärdering eller kamratrespons då 

eleverna har möjlighet att sätta ord på kriterierna och kunskapskraven. Utifrån de gånger jag 

har använt mig av matrisen upplever jag, likt lärarna som tagit del av matrisen, att matrisen 

kommer vara till stor nytta i det formativa arbetet med eleverna vid loggboksskrivandet. Idén 

med de färgade stjärnorna som synliggör från vilka kurser kriterierna är tagna kommer 

framförallt gynna de eleverna som själva tar ett större ansvar för sitt lärande och strävar efter 

högre betyg i samtliga kurser som berör loggboksskrivandet. Fördelarna jag ser med 

stjärnorna i matrisen är i första hand vid summativ bedömning. Jag sätter oftast betyg i flera 

kurser samtidigt och då är det bra att se vilka kurser jag ska förhålla mig till. Loggboken har 

stor betydelse för elevens betyg och då är stjärnorna ett sätt att få en rättvis bedömning på 

eleverna, men kommer även att vara ett sätt för mig att spara tid.  

I den frågeställningen runt progressionen som förväntas av eleven när de skriver loggbok, 

beskrev några av eleverna att de kunde se vilken nivå de ska skriva på för ett visst betyg.  

Därmed såg de tydligt vilken progression som kunde utläsas i matrisen. I diskussion med 

eleverna uppmärksammade jag att de har lättare med begreppet kunskapsutveckling än med 

ordet progression, som eleverna har svårt att sätta in i sammanhanget. För att alla elever ska 

kunna se tydligheten i progressionen krävs det att jag som lärare ger relevant och saklig 

återkoppling för att synliggöra progressionen. Med hjälp av matrisen uppfattar jag från 

intervjuerna att det kommer att underlätta återkopplingen. I diskussion med elever och lärare i 

intervjuerna beskrevs matrisen som ett verktyg för formativ bedömning där kamratbedömning 

och självbedömning kommer vara ett led i elevernas synliggörande av progressionen.     

Som jag beskrev tidigare så upplevde jag att en del av eleverna har svårt att komma igång 

med skrivandet i loggboken, så en frågeställning i mitt utvecklingsarbete var i vilken 

utsträckning eleverna och lärarna har nytta av matrisen. I diskussion med eleverna visade det 
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sig att samtliga eleverna skulle ha nytta av matrisen om de skulle skriva loggbok idag. 

Eleverna kan utläsa ur matrisen vad som ska vara med och på vilken nivå deras text är 

skriven. Oavsett om eleverna har svårt att komma igång med skrivandet från början så kan de 

få förslag ur matrisen på innehåll (kriterier) till loggboken och därmed hitta utförda 

arbetsmoment från APL- perioden att skriva om. För min egen del är jag övertygad om att det 

är ett bra verktyg som kan hjälpa mig att formulera beskrivningar i text eller i diskussion med 

eleverna om vad de ska skriva. Denna uppfattning tycker jag mig ha belägg för efter att ha sett 

hur eleverna använde matrisen då jag provade den i verksamheten. Eleverna tog snabbt till sig 

innehållet i min genomgång vid förklaring av matrisen, därefter kom de genast igång med 

skrivandet. Vid min bedömning av elevernas skrivna reflektioner stärktes ytterligare denna 

slutsats, då jag kunde känna igen matrisens mönster, d.v.s. kriterierna i elevtexterna. Utifrån 

dessa observationer drar jag slutsatsen att om jag i mina kommentarer använder formuleringar 

som är lätta att koppla till matrisens texter, så kommer eleverna att få en värdefull hjälp av 

dessa.  

Resultat från prövning av matris 

Matrisen har vid detta testtillfälle enbart använts i summativt syfte av mig och jag har utifrån 

lärarperspektivet ej prövat dess formativa värde ännu. Eleverna har däremot kunnat använda 

den formativt i en slags självvärdering för att se att de utfört uppgiften på rätt sätt och fått med 

det efterfrågade innehållet. Vad jag tänker mig i framtiden är ju att framförallt använda 

matrisen i ett formativt syfte. Utifrån mina erfarenheter då eleverna använde matrisen vid sin 

reflektionsuppgift, drar jag slutsatsen att eleverna förstår och kan ta till sig texten i matrisen. 

För att få en progression i elevernas utveckling anser jag att man kan arbeta på olika sätt. För 

en del elever räcker självvärdering i samband med loggboksskrivande långt, de ser vad de 

behöver utveckla och gör det. För andra kan kamratvärdering fungera bättre. Jag tänker mig 

att eleverna kan jobba med kamratvärdering på varandras loggboksskrivande under något eller 

några tillfällen då de är inne på skolan under sina praktikveckor. Genom att ge och få 

feedback blir eleverna mer medvetna om olika kvaliteter på skrivandet, samtidigt som de kan 

få inspiration från varandra. Slutligen kommer jag naturligtvis fram till den feedback som 

läraren ger. Här är det viktigt att läraren ger specifika och framåtsyftande kommentarer som 

leder elevens utveckling åt rätt håll. Kommentarerna måste knyta an till kunskapskraven i 

matrisen så att det blir tydligt för eleverna. Matrisen kan därmed fungera som en hjälp också 

till läraren som ger feedback, till exempel kan en kommentar angående användandet av 

fackspråk se ut så här: Du behöver bli säkrare på fler fackuttryck som du använder i ditt 

dagliga arbete på arbetsplatsen. Ta reda på vad saker och verktyg verkligen heter istället för 

att hitta på egna beskrivningar och namn.  
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Resultat från utvärdering av matris genom intervjuerna 

Resultat från intervjuade lärare 

De tre lärarna på byggprogrammet har jag avidentifierat och alla namn är fingerade. Lärarna i 

resultatet presenteras som L1-3.  

I diskussion med de intervjuade lärarna kring hur de arbetar med matriser och loggbok kom 

jag fram till följande resultat. Lärarna som jag intervjuade har goda erfarenheter kring 

loggbok och reflektionsskrivande, då eleverna i årskurs 1 skriver reflekterande text efter 

praktiska moment, som lärarna efter inlämning ger återkoppling på till eleven och gör en 

summativ bedömning för senare betygsättning. Eleverna i årskurs 2 skriver loggbok under sin 

APL-tid ute hos företag och arbetsplatser (se tidigare beskrivning av loggboksskrivande). 

Lärarna som undervisar årkurs 2 eleverna och som aktivt jobbar med loggbok, återkoppling 

och feedback, upplever att de kommer eleverna närmre då de skriver loggbok under elevernas 

tid ute på APL. En lärare uttryckte sig:  

Det är ett bra sätt att följa elevens arbete då man har mindre kontakt med dem under APL. (L2)  

De intervjuade lärarna upplevde även att när de gav feedback på elevernas texter så var det 

lättare att föra en muntlig konversation med dem när eleverna och lärarna träffas.  

Jag upplever själv att eleverna får ett större förtroende för läraren då de märker att läraren bryr 

sig. (L2) 

I frågeställningen som handlade om hur lärarna tänker kring matrisen och om matrisen kan 

vara till hjälp vid återkoppling, kom lärarna fram med olika svar. Hos de intervjuade lärarna 

arbetade man endast ett fåtal gånger med matriser vid summering av betyg och i viss mån vid 

elevernas självbedömning. Lärarna menade på att tiden oftast inte räckte till för att konstruera 

väl fungerade matriser då de under vissa delar av läsåret arbetade med uppemot 4-5 kurser i 

en klass samtidigt. 

Det är svårt att ge återkoppling riktad till ett specifikt kunskapskrav i en kurs, utan det blir lätt 

att man ger beröm på ett utfört arbete. (L3) 

Oftast ger jag feedback när vi jobbar i de praktiska momenten, det tycker jag är lättare. (L1) 

De intervjuade lärarna upplevde svårigheter med att jobba formativt med eleverna då det är 

svårt att veta vilka förmågor och kunskaper eleverna ska utveckla enligt kursplanerna. En 

uppgiftsspecifik matris hade ingen av lärarna använt tidigare. 

Sättet lärarna gav återkoppling till eleverna med hjälp av matriser varierade. Några av lärarna 

använde matriser genom att markera i den vilka kriterier som helt eller delvis var uppnådda 

eller att de markerade vart de var på väg. På detta sätt uppfattade lärarna att det hjälpte 

eleverna i deras kunskapsutveckling. I diskussion med eleven påvisade man vart eleven 

befanns sig eller vart eleven är på väg utan att i många fall inte tala om hur de ska ta sig 

vidare. Lundahl (2011) skriver att återkoppling är centralt för elevens lärande, men för att 

eleverna ska kunna utveckla sitt lärande krävs att återkopplingen utgår från vart eleven 

befinner sig i förhållande till det aktuella målet, samt att läraren tydligt talar om för eleven hur 

denna ska ta sig vidare. Om lärare bara markera i matrisen vad som uppnåtts, och då inte visar 

hur eleven ska ta sig vidare, missar läraren en viktig del i återkopplingen.  
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När det gäller lärarnas uppfattning om matrisen för loggboksskrivande och dess tydlighet så 

var de färgade stjärnorna svåra att tolka och de var osäkra på i vilket syfte de skulle användas. 

Vid en närmare beskrivning av matrisens konstruktion och syfte kunde lärarna se sambandet 

mellan stjärnorna och kopplingen till kurserna. 

Då blir det lättare se vilka likheter det är i kurserna. Så kan jag utgå från dem när jag sätter betyg 

och när jag gör uppgifter till eleverna. (L2)  

Han uppfattade att man kan använda delar av matrisen till andra uppgifter i syfte att 

konstruera uppgifterna, använda den formativt och även i betygsättningen. En av lärarna 

tyckte att vi i arbetslaget kan använda matrisen i de flesta uppgifter eleverna skriver t.ex. 

reflektion eller sammanfattande text. Där tror jag att det är lätt att progressionen i 

kunskapskraven inte stämmer i de olika ämnena eleverna läser i de olika årskurserna och 

inriktningarna. Jag tror att matrisen då skulle bli allt för generell och förlorar sitt syfte. I 

diskussion med en av lärarna nämnde han att det blir tydligt att se var eleverna befinner sig i 

förhållande till målen och det blir då lättare att se vad man ska jobba vidare med. 

Jag kan tydligt se vad eleven ska jobba vidare med och det blir lättare att förklara för dem. (L1) 

När vi diskuterade kring frågan om matrisen för loggboken kan vara till hjälp vid feedback 

och återkoppling så upplevde lärarna att de redan arbetade formativt.  

[…] det är bara så att jag inte har använt begreppet formativ bedömning [… ] feedback ger jag 

hela tiden framför allt när jag jobbar praktiskt med eleverna. (L2) 

När lärare undervisar större delen i praktiska moment och där feedback bör vara i direkt 

anslutning till momentet för att uppnå en tydlig koppling för eleven så trodde en av lärarna att 

matrisen inte skulle vara till hjälp. Men påpekade att det kan vara bra att lära sig begreppen 

som är kopplade till kurserna. Han menade att det då kan bli tydligare för eleven vad den har 

gjort bra och att eleven kan jobba vidare på det sätt han eller hon har påbörjat. Det kan vara 

bra för elevens självkänsla trodde läraren.  

Resultat från intervjuade elever 

Jag har intervjuat sju elever i åk 3 där alla har skrivit reflekterande texter i årskurs 1 och 3, 

loggbok i årkurs 2 samt en rapport utifrån erfarenheter på APL. De sju eleverna på 

byggprogrammet har jag avidentifierat och alla namn är fingerade. Eleverna i resultatet 

presenteras som E1-7. Eleverna har erfarenheter av matriser främst från de 

gymnasiegemensamma ämnena där de aktivt har jobbat med matriser med några av lärarna. 

De har även jobbat med själv- och kamratbedömning utifrån matriser, samt med 

frågeställningar kring kursplaner i karaktärsämnena. Några elever hade svårt med ordet 

kunskapsutveckling, som fick förklaras. Alla elever var överens om att det är skillnad på 

reflektionsskrivandet i årkurs 1, i jämförelse med loggboken i åk 2, de menade att den 

feedback som gavs vid loggboksskrivande drev dem framåt.  

Några av eleverna kände att matrisen bidrog mer till en trygghet i att veta att man har uppnått 

betyget E och att man som elev lättare kan se vart i kunskapskraven man befinner sig. Två av 

eleverna var helt säkra på att matrisen kan vara till hjälp för att utveckla deras kunskaper, 

dessutom tyckte de att det kan bli lättare att ta egna initiativ till sitt eget lärande. 
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Svar från några av eleverna på frågan: Tror du att matrisen för loggboksskrivande kan bidra 

till din kunskapsutveckling? 

Vet vad man ska fokusera på. (E2) 

Man kan se vad som krävs för högre betyg. (E4) 

Det ger en bättre bild på vart man är. (E5) 

Jag ser vad som krävs för godkänt. (E6) 

Jag kan ta egna initiativ till lärande. (E7) 

Om matrisens tydlighet förhöll de sig med liknande formuleringar, där det i diskussionen 

framgick att den uppgiftsspecifika matrisen är tydligare än de som är konstruerade för en hel 

kurs som t.ex. de gymnasiegemensamma ämnena. Den omformulerade beskrivningen i 

kunskapskraven och att formuleringarna började med ”Du” gjorde den tydlig och mer 

personlig tyckte samtliga elever.  

Svar från några av eleverna på frågan: Är matrisen för loggboken tydlig? 

Det känns som en bra beskrivning och tydlig text. (E1) 

Tydlig och bra med kriterier man förstår i varje steg. (E3) 

Stjärnorna är bra, då ser man i vilka kurser man jobbar i. (E4) 

Ser bättre ut och är tydligare än de i kärnämnena. (E5) 

Det är lätt att förstå texten. (E7) 

Jag ser vad som krävs för ett högre betyg. (E7) 

De färgade stjärnorna i matrisen tyckte de flesta var bra för att kunna ha koll på vilka kurser 

de skrev i. Två av dem såg inte någon större fördel med stjärnorna. Elev 7 förklarade att det 

han tyckte var viktigast med matrisen var att det tydligt framkom vad som skulle skrivas i 

loggboken och att det var synd att vi inte haft tillgång till en sådan matris när de själva skrev. 

På fråga åtta framgick det tydligt hos eleverna att matrisen kan komma att vara ett bra 

”verktyg” för skrivandet, inte minst för att snabbt komma igång. En sak som några av 

eleverna upptäckte med matrisen var att de skull bli lättare att ta reda på saker som skulle 

skrivas i loggboken på arbetsplatsen innan de började skriva. 

Svar från några av eleverna på frågan: Tror du att matrisen för loggboken kommer vara till 

hjälp för att komma igång vid skrivandet av loggbok?  

Det blir lättare att komma igång med vad som ska skrivas. (E1) 

Jag tycker det är svårt att skriva utan någon mall (matris). (E1) 

Jag kan se vad som ska skrivas och jag kan se på praktiken vad det handlar om. (E5) 

Ja, man får idéer om vad som ska skrivas. (E6) 

Man kan skriva utifrån A-nivå för att slippa skriva om. (E7) 

Slutsatser 

I arbetet med att konstruera matrisen, sedan pröva och avslutningsvis utvärdera den med hjälp 

av intervjuer med elever och lärare, har jag förstått vikten av tydligheten i matriser. 
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Tillsammans med tydliga instruktioner på hur matrisen ska användas fungerar den bra och 

bidrar till elevens kunskapsutveckling. Utvärderingen visar tydligt att den uppgiftsspecifika 

matrisen för loggboksskrivandet kommer att underlätta elevernas skrivande och därmed vara 

ett verktyg för deras kunskapsutveckling och även göra eleven till ägare av sitt lärande. 

Utvärderingen visar även att man som läraren kan använda matrisen vid både formativ och 

summativ bedömning, då den tydligt visar vad eleverna ska uppnå och vilken progression som 

krävs.   

Sammanfattningsvis har resultatet uppnått utvecklingsarbetets syfte som var att utveckla en 

uppgiftsspecifik matris och sedan pröva den. Jag har sett att bedömningsmatrisen som är 

specifik för uppgiften loggboksskrivande, som jag har tagit fram och prövat, tydliggör 

kriterierna, visar tydligt progressionen i kunskapskraven samt fungerar som ett bra verktyg för 

elevernas skrivande. 

Mina frågeställningar i detta utvecklingsarbete var: 

 Hur beskriver jag kunskapskraven i matrisen så att texten blir lättförståelig för både 

elev och lärare?  

 Hur förtydligar jag för elev och lärare vilken progression som förväntas av eleven i 

loggboksskrivandet?  

 I vilken utsträckning har elever och lärare nytta av matrisen? 

Jag drar följande slutsatser som svar på dessa frågor: 

 Både elever och lärare som deltagit i arbetet upplevde matrisen som tydlig och lätt att 

förstå på grund av de omformulerade beskrivningarna med Du-tilltal och på för eleven 

ett vardagligt språk. 

 Genom specifika och konkreta framåtsyftande kommentarer blir 

kunskapsutvecklingen, d.v.s. progressionen tydlig för elev och lärare. Det är först då 

matrisen används aktivt i undervisningen som den får betydelse, det måste vara ett 

levande dokument. 

 Enligt eleverna och mig blir arbetet mer effektivt med hjälp av matrisen eftersom 

arbetet startas upp och kommer igång i rätt riktning snabbare. Den summativa 

bedömningen underlättas för läraren samtidigt som den blir tydligare för eleverna.  
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Diskussion 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera både metod och resultat i detta 

utvecklingsarbete. I resultatdelen kommer jag att diskutera matriser och framförallt 

uppgiftsspecifika matriser ur flera perspektiv utifrån tidigare forskning, utvecklingsarbetets 

resultat och mina egna erfarenheter.  

Diskussion – metod 

Metoden som användes för att utvärdera bedömningsmatrisen var intervjuer av lärare och 

elever. Ursprungligen var tanken att alla intervjuer skulle genomföras enskilt med varje elev, 

så blev det emellertid inte. Jag märkte dock att kvaliteten på de svar som gavs av eleverna i 

par ofta översteg kvaliteten på de svar som eleverna gav enskilt. Så här i efterhand kan jag då 

dra slutsatsen att det varit bättre om jag redan från början satt ihop eleverna i par eller mindre 

grupper och på så sätt kunnat höja kvaliteten på alla intervjusvaren. Eleverna hjälptes åt vid 

formuleringarna av sina svar och kunde också utveckla sin reflektioner i större utsträckning 

när de genomförde intervjun tillsammans. 

Diskussion - resultat 

Mitt syfte med utvecklingsarbetet var att ta fram och pröva en uppgiftsspecifik matris för 

formativ bedömning vid loggboksskrivande. Resultatet jag kom fram till är att matrisen är 

användbar i elevens kunskapsutveckling och att det är ett fungerande verktyg i formativt 

syfte. Resultatet visar även att matrisen kan vara ett bra underlag vid kamratbedömning och 

självvärdering.  

Jag upplever att de nya beskrivningarna i betygskriterierna i GY 11(Skolverket, 2011b) skapat 

en osäkerhet hos lärarna i mitt arbetslag, då det kan vara svårt att tyda begreppen i 

styrdokumenten och att överföra begreppen tydligt till eleverna. Jag tror att om lärarna 

samarbetar vid konstruerandet av matriser blir det lättare att använda sig av matriser vid olika 

bedömningar. Det blir ett naturligt förhållningsätt hos lärarna när man kan använda sig av 

liknande formuleringar vid återkoppling. Jag upplever inte att det krävs mer tid för att 

utveckla matriser, eftersom när man som lärare bedömer uppgifter eller ger återkoppling med 

hjälp av matriser krävs inte samma resurser som vid bedömning utan matriserna. Om lärarna 

ska känna sig säkra med att konstruera matriser och att använda dessa krävs övning och ett 

kontinuerligt användande av matriserna. I vissa fall kan det behövas extra stöd genom 

utbildning eller samarbete med andra lärare och skolor för att få ett fungerande arbete kring 

matriser och formativ bedömning. I sådana fall är det viktigt att skolans organisation 

prioriterar detta arbete. Likväl som lärarna behöver öva sig i arbetet med matriser behöver 

även eleverna övas i hur matriser kan användas på bästa sätt. Annars är risken att matrisen 

bara blir ett stöd för lärarnas rättning av uppgifter eller att göra en summativ bedömning vid 

ett kursslut och inte, som det borde vara, ett verktyg för elevens utveckling. Utvärderingen av 

mitt utvecklingsarbete påvisar att lärarna inte använder matriserna fullt ut i det formativa 

arbetet. Det glöms bort att ge eleverna konkreta råd i samband med återkoppling. 
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Jag upplever att när man talar om summativ och formativ bedömning blir det en viss 

förvirring, eftersom det tros vara bedömningarna i sig som är antingen av det ena eller av det 

andra slaget. Jag har insett att de olika sätten att bedöma är två sidor av samma mynt.  

Enligt mitt sätt att se det handlar det om är i vilket syfte bedömningarna görs. Syftet måste 

vara tydligt för den som ska bedöma, eftersom detta påverkar bedömningens utformning, hur 

den ska användas och hur den ska kommuniceras. Som lärare är det viktigt att man ställer sig 

frågorna om bedömningen ska resultera i ett omdöme, utlåtande eller ett betyg. Är syftet med 

bedömningen att förbättra lärarens undervisning eller är syftet att stödja och förbättra elevens 

lärande. Det är ändå viktigt att som lärare skilja de olika sätten att bedöma eleverna på.  

Mina förväntningar på arbetet med matrisen var höga och jag kan så här i efterhand säga att 

de har infriats. Jag kan tydligt se många fördelar med att jag har tagit fram en 

uppgiftsspecifikmatris för loggboksskrivandet. Utvärderingen visade att eleverna uppfattade 

matrisen som tydlig och en bra hjälp för att snabbt komma igång med arbetet. Det beror 

förmodligen på att de dels är vana att jobba med matriser, men framförallt på att jag gick 

igenom och diskuterade matrisens innehåll med dem innan de satte igång med sitt skrivande. 

Jag anser att det är en förutsättning att gå igenom och diskutera matrisens innehåll med 

eleverna, det räcker inte med att dela ut ett papper för att det så att säga ska sköta sig av sig 

själv. Jag tycker utvecklingsarbetet har visat att bedömningsmatriser är ett redskap som går att 

utveckla och använda mer än vad jag gör idag. Ytterligare en slutsats ur elevperspektiv är att 

matrisen kan fungera i själv- och kamratbedömning. 

I framtiden planerar jag att använda matrisen för bedömning ur flera olika perspektiv såsom 

Jönsson (2011) lyfter fram. I boken Pedagogisk bedömning skriver Jönsson (2011) om själv- 

och kamrat bedömning och menar att en central del i den formativa bedömningen handlar om 

att eleverna själva bedömer det de gör, så de på egen hand kan avgöra om de är på rätt spår 

och om inte, kan reglera sitt eget lärande (Jönsson, 2011).  

Tidigare studier av Hattie och Timperley (2007) har visat att lärare upplever att matriser gör 

det lättare att ge återkoppling och förslag på förbättringar. Jag upplever dock att det också kan 

finnas risker när bedömningskriterierna är beskrivna i förväg. Eleverna kan uppleva att 

bedömningsmatriser blir ännu ett krav som de måste förhålla sig till och enligt mig finns 

därmed en risk att man tar död på elevernas kreativitet. Om man inte använder matriser i 

formativt syfte kan det få allvarliga konsekvenser för lågpresterande elever, som inte har 

förståelse för hur matriserna ska användas. Därför är det viktigt att man som lärare förklarar 

matrisen utförligt och ger exempel som är konkreta och tydliga för att eleverna ska kunna 

utvecklas positivt. 

I Hatties (2009) studie Visible learning framkom att det finns en stark relation mellan 

elevernas prestationer och deras lärares förmåga att utveckla och träna eleverna i 

klassrumsbedömning med hög kvalitet. Feedback har en avgörande betydelse för elevernas 

lärande. Självbedömning och kamratbedömning av rätt kvalitet utvecklar elevernas förmåga 

att korrigera och utveckla sitt lärande samt att öka tilltron till sin egen förmåga att lära. Det 

jag tar med mig från Hatties studie är att jag inte kan ta för givet att eleverna uppfattar 

bedömningen som formativ, utan jag måste arbeta aktivt med formativ bedömning i 

undervisningen. Då kommer min matris för loggboksskrivandet att fungera bra och utgöra en 

viktig del i elevernas lärande.  
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Det jag känner efter det här utvecklingsarbetet är att jag har skaffat mig erfarenheter och 

kunskaper för att kunna driva arbetssättet med matriser och då framförallt uppgiftsspecifika 

matriser vidare. Jag kommer även att arbeta med bra och tydlig återkoppling i undervisningen 

och jag kommer att fortsätta att utveckla matriser i andra sammanhang som kan användas vid 

återkoppling. Med utvecklingsarbetet har jag införskaffat mig de kunskaper jag behöver för 

att jobba vidare med kamrat- och självbedömning, då jag är övertygad om att min matris 

kommer vara till stor hjälp.   

Kritisk granskning av det egna arbetet 

Syftet med utvecklingsarbetet var att ta fram och pröva en uppgiftsspecifik matris för 

bedömning vid loggboksskrivande.  

När jag reflekterar kring utvecklingsarbetet upplever jag att tidsaspekten var i kortaste laget 

för denna typ av arbete. Jag skulle gärna prövat matrisen fler gånger och med olika 

elevgrupper. Jag hade med fördel arbetat mer aktivt med matrisen tillsammans med eleverna 

och provat matrisen i ”skarpt läge” när eleverna i årskurs 2 skriver loggbok. Detta var tyvärr 

inte möjligt då eleverna påbörjade sin praktik då min utvärdering i stort måste vara färdigt. I 

stället prövade jag matrisen i en liknande situation inne på skolan då eleverna gör praktiska 

moment och avslutar med att skriva en reflekterande text. Om jag hade haft möjlighet till att 

arbeta i ”skarpt läge” kunde det ha gett mig möjlighet att formulera beskrivningarna i 

matrisen tydligare ur elevens synvinkel. Utöver syftet med utvecklingsarbetet så skulle jag i 

mån om tid prövat matrisen i själv- och kamratbedömning, för att ytterligare synliggöra 

fördelarna med matrisen och hur eleverna upplevde återkopplingen med hjälp av matrisen.  

Om jag ska vara självkritisk så skulle antalet elever som intervjuades varit större, då det vid 

urvalet slumpade sig så att flertalet av de utvalda eleverna var högpresterande och därmed inte 

utgjorde en representativ del av gruppen. Detta kan ha påverkat resultatet vid mina intervjuer. 

Vidare skulle jag vilja pröva och utvärdera matrisen med lärare på ett annat byggprogram där 

de använder loggbok på liknande sätt. På det viset tror jag att fler sett svårigheter med 

matrisen och vågat vara mer kritiska. De intervjuade lärarna är kollegor till mig och jag 

upplever därför att de i sina svar kanske är mer positiva än vad de annars skulle ha varit.    

Med samma tidsramar för utvecklingsarbetet skulle jag inte lägga upp arbetet på något annat 

sätt. Möjligtvis borde jag gjort tydligare litteraturstudier innan arbetet med att utveckla 

matrisen. Jag har under tiden hittat och läst litteratur som skulle underlättat arbetet. Men en 

positiv effekt med det är att nya idéer har väckts, inte minst när det gäller själv- och 

kamratbedömning.  

Jag tror att många yrkeslärare med mig upplever svårigheter med att tyda och tolka 

skolverkets styrdokument, så ett stort arbete kring matriser och då i första hand 

uppgiftsspecifika matriser, bör göras ute på yrkesskolorna så att det finns bra verktyg för 

lärare, elever och handledare på APL för att genomföra formativ bedömning. Jag hoppas att 

skolledare runt om på skolorna kommer att prioritera detta arbete. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide – Lärare  

 

Läraren  

1. Vilken utbildning har du?  

2. Antal år som lärare? 

3. Yrkeserfarenhet?  

4. Antal år inom yrket? 

Arbete med matriser och loggbok 

5. Vilka erfarenheter har du av loggbok, Reflektionsskrivande eller liknande?  

6. Hur har du arbetat med bedömningsmatriser?  

7. Hur tänker du kring bedömningsmatriser och tydlighet?  

8. Hur tänker du kring bedömningsmatriser och betyg?  

9. Hur tänker du kring bedömningsmatriser och återkoppling?  

Bedömning  

10. Hur skulle du beskriva formativ och summativ bedömning?  

11. Känner du dig trygg med bedömningen av loggboken som du arbetar idag? 

12. Hur upplever du elevens mottagande när du ger feedback? 

13. Hur tänker du kring matrisen för loggboken?  

14. Kan matrisen för loggboken vara till hjälp vid feedback och återkoppling? (formativ 

bedömning). 

15. Kan matrisen för loggboken vara till hjälp vid summativ bedömning? 

16. Kan du ge ett exempel på en situation där du som lärare kan använda matrisen för 

loggbok?  
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Bilaga 2.  

 

Intervjuguide – Elev  

 

Elev 

1. Ålder?  

2. Intressen?  

3. Utbildning (inriktning) och årskurs?  

Arbete med matriser och Loggbok. Förklara för eleven vad en matris och loggbok är och hur 

den används om inte eleven vet. 

4. Tycker du att loggbok- reflektionsskrivande bidrar till din kunskapsutveckling? 

5. Har du under din gymnasietid arbetat med matriser? 

6. Tror du att matrisen för loggboksskrivande kan bidra till din kunskapsutveckling? 

7. Är matrisen för loggboken tydlig? 

8. Tror du att matrisen för loggboken kommer vara till hjälp för att komma igång vid 

skrivandet av loggboken? 

Bedömning 

9. Hur uppfattar du att lärarens arbete med feedback och återkoppling (formativ 

bedömning) i undervisningen bidrar till din kunskapsutveckling?  

10. Hur uppfattar du tydligheten i din lärares bedömning (formativ och summativ) i 

skolarbetet?   

11. Hur skulle du beskriva när du får feedback och återkoppling efter ett inlämnat arbete?  

Självbedömning. Förklara vad självbedömning är om eleven inte vet 

12. Vad innebär självbedömning för dig?  

13. Kan matrisen för loggboken vara till hjälp vid självbedömning? 
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Bilaga 3 

Elevexempel av loggbok 

v.45 

 

Torsdagen och fredagen fick jag vara uppe på taket och spika råspont och sätta takpapp. Det 

var mycket roligare att få arbeta med trä eftersom jag vill bli snickare. Det gick fort att sätta 

upp råsponten eftersom de var fastsatta i fyra och fyra. Allt material togs upp med en stor 

lyftkran så när jag kom upp dit var allt på plats. Mesta del använde vi spikpistol vilket gjorde 

arbetet mycket lättare och smidigare.  

   

Utsikt från taket mot älven. Det var skönt att få jobba på så 

stor yta men när det blåste blev det kallt och det blev 

svårare att jobba eftersom vi fick hålla ett öga på ifall nått 

hade blåst iväg. Och när det regnade var vi tvungna att 

skynda oss med takpappen så att inte råsponten blev blöt. 

Det var därför vi inte la färdigt råsponten direkt, utan vi la 

några rader råspont och sen några rader takpapp.  

 

v.46 

 

Har fortsatt vara på taket vilket är både roligt och intressant. Mer takstolar har kommit på 

plats vilket betyder att mer råspont ska spikas på. Det gäller att hänga med i svängarna med 

tanke på det höga tempot. Och om jag skulle sakta ner i tempo skulle det förstöra för alla 

andra, men det ger mig ett skönt driv i att jobba eftersom alla förlitar sig på mig. Det är nu 

man verkligen känner att man är med på riktigt. När vi skulle fästa takpappen använde vi 

takpappsklister för att få det tätt så inte vatten rinner in under och blöter ner träet under, vilket 

kan leda till fuktskador och mögel som försämrar hållbarheten i virket.  

 

v.47 

 

termotern stod på -5 när jag klev upp på tisdagsmorgonen så jag förstod att det skulle bli en 

kall och frusen dag. Men det var bara att bita ihop och fortsätta jobba för det kommer bara bli 

kallare och kallare och lite kyla måste man ju tåla om man ska vara ute hela dagen. På 

tisdagen hade det blivit frost överallt så man fick passa sig så man inte halkade. Vi fortsatte 

sätta råspont och pappa och nu hade vi fått igång ett bra system så nu gick det väldigt fort att 

bli färdiga. Det är kul när allt går som det ska och man blir färdig i god tid. När det var lunch 

och vi skulle gå tillbaka till barackerna halkade jag på en plastremsa som var på taket och mitt 

knä hoppade ur led. Jag tryckte rätt det själv och gick och åt. Själv tyckte jag inte att det var 

någon stor grej men när handledaren fick reda på det skickade han mig till kontoret för att 
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skriva skaderapport. Det var intressant att se hur alvarligt de hanterade det. Anledningen till 

att de rapporterar sådana saker är att man ska göra arbetsplatsen en säkrare plats att jobb på.     

 

 

v. 49 

 

Efter att ha varit sjuk en hel vecka så märker man hur mycket man missar och vilket högt 

tempo gubbarna har. Kul att se sådan förändring och sådana framsteg. De två första dagarna 

spikade vi fast den sista råsponten och pappen (gött!). Om man skulle beskriva hur man sätter 

taket mer specifikt så går det till såhär: vi börjar med att sätta upp takstolarna som var 

färdigmonterade när de kommer till bygget. De sätter vi upp med måtten 120cm c/c. Detta är 

för det är ett standardmått och så att råsponten ska klara av att hålla ihop och inte rasa igenom. 

Eftersom detta är ett stort tak vi jobbar på så måste vi tänka på hur taket ska luta så att vattnet 

har någon stans att gå så det inte blir en sjö av vatten och det rasar igenom av rötna 

fuktskadade bräder. Sen sätts råspont på och de kommer i luckor 4 och 4 ihopsatta med måtten 

360cm. Det är för att de ska kunna spikas fast på takstolarna så att de kommer precis på en 

takstol. Se till att de går ihop med varandra så de håller tätt, annars kan det rinna vatten 

igenom och de kan leda till fuktskador och svagare hållbarhet. När luckan var på plats spikade 

vi en spik i varje takstol för att den inte skulle röra på sig, och sen tog vi spikpistol och satte 

två spikar i varje råspontsbräda för att det inte skulle bli några glipor. När vi hade lagt några 

rader började vi lägga takpapp. Anledningen till att vi började med pappen innan vi var 

färdiga med råsponten var för att om det skulle regna eller snöa så är den mesta delen av 

råsponten skyddad med papp. Pappen satte vi fast med pappspik. Skillnad på pappspik och 

vanlig spik är att pappspiken är kortare och har större huvud så att den inte ska gå igenom 

pappen. Även där använde vi pappistol för ökad snabbhet och prestation. Det absolut sista vi 

gjorde var att använda takpappsklister och kletade igen alla öppna springor i takpappen. Allt 

för att det inte skulle rinna igenom massa vatten. Detta var lite kort om hur man lägger ett tak. 

Det var hyffsat lätt, men det blev lite problematiskt när man skulle skära dem i hörn i olika 

vinklar men det löste sig utmärkt. 

 

v.50  

 

Denna vecka har varit annorlunda mot alla de andra. Har blivit nedflyttad till att hjälpa till 

med fönstersättning. Kul att få göra lite andra saker. Min uppgift var att sätta isolering och 

gipsa mellan fönstren. Det var lätt och inte så ansträngande så man slapp tänka så mycket. När 

jag skulle sätta isolering skar jag ungefär en centimeter större än vad de egentligen skulle var. 

Jag gjorde det för att det skulle vara tätt överallt så att inte kall luft kommer igenom. När jag 

blir färdig med isoleringen så ska de kontrollera med en värmekamera för att se så att det är 

tätt överallt.   
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v.51 v.2 v.3 

De tre sista veckorna på praktiken har gått i samma mönster. 

Fönstersättning och förarbete stod på schemat. När vi kom dit var 

det ett stort hål i väggen med en provisorisk träram inlindad i 

plast, det var mest för att det inte skulle blåsa/regna/snöa in i 

byggnaden vilket skulle medföra extra kyla och även förstöra 

saker inne. Vi jobbade med ett fönster i taget. Vi tog bort ramen 

och kollade på ritningen vilket fönster som skulle in. Eftersom 

det skulle in isolering och plåtreglar i hålet fick vi mäta så att allt 

skulle bli rakt, nu gäller millimeterprecision! Jag hade i uppgift 

att skära till reglarna och tejpa på en typ av skumplast. Den 

hjälper till att isolera och hålla tätt mellan plåtregeln och 

betongen den skruvas upp på.  

Dessa skruvas upp i övre och nedre delen av hålet och sedan 

fästs två långa plåtreglar för att sedan fylla dem med isolering. 

När de har satts upp och isoleringen är i är det dags att sätta i 

fönstret. Eftersom fönster är tunga och ömtåliga användes en 

maskin med sugproppar för att inte tappa fönsterna.  

 

Resultatet. Mellan fönstern ser man plåtreglarna och isoleringen 

med plast runt om. Plasten ger extra värme och det blir lättare att 

jobba om isoleringen håller sig på plats. För att kolla så att det är 

tätt överallt går de runt med en värmekamera. Det är viktigt att 

det är tätt annars håller inte isoleringen lika bra värme. Det kan 

också bli fuktskador och mögel i fönstret vilket gör att de inte 

håller lika länge som de bör göra. Så det är viktigt att göra det 

noga och göra rätt direkt än låta det vänta och hoppas på att 

ingen ser det. Efter detta så ska det gipsas runt reglarna för 

extra täthet och värme. Detta görs med två lager.  

Verktyg jag använt: skruvdragare, borr, gipskniv, 

isoleringskniv, slagsnöre, tumstock, måttband, plåtsax och 

laser. 

 

Summering av min tid på praktiken 

 

Det har varit kul med så många nya intryck och få känna på hur det är att få komma ut i 

arbetslivet. Jag har lärt mig väldigt mycket. Mycket av det är saker man inte kan lära ut i 

skolan utan man måste få känna på det själv för då sitter det bättre. Det roligaste av allt var att 

få vara på taket och sätta råspont och takpapp. Tror det beror på att det var det ända jobbet jag 

gjorde som hade med trä att göra. 
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Matris till loggbok i ämnet Husbyggnad

Kriterier hänvisade till kurser

Husbyggnadsprocessen

Husbyggnad 1

Husbyggnad 2

Husbyggnad 3 ombyggnad

Kriterier Lägre nivå Högre nivå

Arbetsmiljö. Hä lsa , säkerhet och ett 

ergonomiskt arbetssätt samt lagar 

och bestämmelser t.ex. hur 

genomförs  skyddsrond? Hur 

upplever du damm, bul ler, hög höjd 

mm.

Du kan visa  med viss  säkerhet hur 

arbetet utförs  säkert och 

ergonomiskt. Du gör en enkel  

ri skbedömning av arbetet. Du 

arbetar säkert med hänsyn ti l l  

hä lsa , arbetsmi l jö och ergonomi  i  

förhål lande ti l l  lagar och 

bestämmelser.

Du kan visa  med säkerhet hur 

arbetet utförs  säkert, ergonomiskt. 

Du gör en ri skbedömning av arbetet 

och den uppkomna s i tuationen. Du 

arbetar säkert med hänsyn ti l l  

hä lsa , arbetsmi l jö och ergonomi   i  

förhål lande ti l l  lagar och 

bestämmelser.

Du kan visa  med s tor säkerhet hur 

arbetet utförs  säkert och ergonomiskt. 

Du gör en vä lgrundad riskbedömning 

av arbetet och den uppkomna 

s i tuationen. Du arbetar säkert med 

hänsyn ti l l  hä lsa , arbetsmi l jö och 

ergonomi. Du motiverar utförl igt och 

nyanserat dina  va l  med hänsyn ti l l  

hä lsa , säkerhet och ergonomi  samt 

uti från lagar och andra  bestämmelser  

i  förhål lande ti l l  lagar och 

bestämmelser.

Använda fackspråk. Fackuttryck, 

termer, dimens ioner mm.

Du kan rätt använda några  av de 

vanl igaste termerna och 

fackuttrycken inom byggsektorn när 

du beskriver di tt arbete.

Du kan rätt använda de flesta  av 

termerna och fackuttrycken inom 

byggsektorn när du beskriver di tt 

arbete

Du kan rätt använda a l la  de termer och 

fackuttrycken som förekommer inom 

byggsektorn när du beskriver om ditt 

arbete

Beskrivning av utfört arbete. Hur 

utförde du arbetet? 

Du planerar och organiserar samt 

utför med viss t handlag enkla  

arbetsuppgi fter uti från faststä l lda  

kva l i tetskrav.

Du planerar och organiserar samt 

utför med gott handlag enkla  

arbetsuppgi fter och uppfyl ler 

faststä l lda  kva l i tetskrav.

Du planerar och organiserar samt utför 

med mycket gott handlag enkla  och 

även mer avancerade arbetsuppgi fter 

och uppfyl ler faststä l lda  kva l i tetskrav.

Material och dess egenskaper. Beskriv 

materia l  och deras  egenskaper. 

Du kan överskådl igt beskriva  

materia l  och deras  egenskaper

Du kan utförl igt beskriva  materia l  

och deras  egenskaper

Du kan utförl igt och nyanserat beskriva  

materia l  och deras  egenskaper

Maskiner/verktyg. Beskriv hur 

maskiner och verktyg ska  hanteras  

och vad de kan användas  ti l l .  

Du vä l jer i  samråd med 

handledare  verktyg och maskiner 

som passar för uppgi ften. 

Dessutom motiverar 

eleven övers iktl igt s ina  va l  med 

hänsyn ti l l  hä lsa  och säkerhet

Du vä l jer efter samråd med 

handledare verktyg och maskiner 

passar för uppgi ften. Dessutom 

motiverar eleven utförl igt s ina  va l  

med hänsyn ti l l  hä lsa  och säkerhet

Du vä l jer efter samråd med 

handledare  verktyg och maskiner som 

passar för uppgi ften. Dessutom 

motiverar eleven utförl igt och 

nyanserat s ina  va l  med hänsyn ti l l  

hä lsa  och säkerhet

Problemlösning. Beskriv hur du löste 

uppkomna problem under ett 

arbetsmoment.

Under arbetets  gång upptäcker du 

eventuel la  problem som 

uppkommer och löser dem i  

samråd med handledare

Under arbetets  gång upptäcker du 

eventuel la  problem som 

uppkommer och löser dem efter 

samråd med handledare

Under arbetets  gång upptäcker du 

eventuel la  problem som uppkommer 

och löser dem efter samråd med 

handledare

Planering. Beskriv på  vi lket sätt du 

planerade arbetet som skul le 

utföras .

I  planeringen vä l jer du i  

samråd med handledare materia l , 

verktyg, maskiner och någon metod 

som passar för uppgi ften. 

I  planeringen vä l jer du efter 

samråd med handledare materia l , 

verktyg, maskiner och någon metod 

som passar för uppgi ften.

I  planeringen vä l jer du efter 

samråd med handledare materia l , 

verktyg, maskiner och någon metod 

som passar för uppgi ften.

Organisation. Beskriv företaget och 

arbetsplatsen. Hur s tort? Vi lka  

underentreprenörer, His torik och 

arbetssätt mm

Du beskriver övers iktl igt vanl iga  

arbetsprocesser inom 

yrkesområdet, från planering ti l l  

färdigt resultat.

Du beskriver utförl igt vanl iga  

arbetsprocesser inom yrkesområdet, 

från planering ti l l  färdigt resultat.

Du beskriver utförl igt och 

nyanserat vanl iga  arbetsprocesser 

inom husbyggnadsbranschen, från 

planering ti l l  färdigt resultat.

Tolkning av ritningar, 

arbetsbeskrivningar. beskriv hur du 

använder ri tningar, muntl iga  och 

skri ftl iga  instruktioner.

I  arbetet föl jer du i  samråd med 

handledare arbetsbeskrivningar 

och ri tningar. Du tolkar ri tningar i  

samråd med handledare

I arbetet föl jer du efter samråd med 

handledare arbetsbeskrivningar och 

ri tningar med viss  säkerhet. Du 

tolkar ri tningar med viss  säkerhet

I arbetet föl jer du efter samråd med 

handledare arbetsbeskrivningar och 

ri tningar med säkerhet. Du tolkar 

ri tningar med säkerhet

Lagar, regler och branschkrav. Beskriv 

vi lka  bestämmelser som gäl ler för 

byggbranschen.

Du beskriver övers iktl igt de 

bestämmelser som gäl ler för 

byggbranschen

Du beskriver utförl igt de 

bestämmelser som gäl ler för 

byggbranschen

Du beskriver utförl igt och nyanserat de 

bestämmelser som gäl ler för 

byggbranschen

Metoder för dokumentation, 

kvalitetssäkring och utvärdering av 

arbetet. Reflektera  över hur 

skrivandet i  loggboken har påverkat 

resultatet av arbetet.  

Under arbetets  gång och när 

arbetsuppgi ften är utförd gör du 

en enkel  dokumentation av 

arbetet. Dessutom utvärderar du, 

uti från faststä l lda  kva l i tetskrav 

och med enkla  omdömen, 

arbetsprocessen och resultatet.

Under arbetets  gång och när 

arbetsuppgi ften är utförd gör du 

en noggrann dokumentation av 

arbetet. Dessutom utvärderar du, 

uti från faststä l lda  kva l i tetskrav och 

med nyanserade omdömen, 

arbetsprocessen och resultatet.

Under arbetets  gång och när 

arbetsuppgi ften är utförd gör du 

en noggrann och 

utförl ig dokumentation av arbetet. 

Dessutom utvärderar du, uti från 

faststä l lda  kva l i tetskrav och 

med nyanserade omdömen, 

arbetsprocessen och resultatet samt 

ger förs lag på  hur dessa  kan 

förbättras .

Hållbart byggande. Beskriv hur 

hantering av materia l , ti l l  exempel  

förvaring, minimering av spi l l  samt 

sortering av byggavfa l l  och 

restprodukter kan främja  ett 

hå l lbart byggande och minimera  

resursanvändandet.

Du redogör övers iktl igt för vi lken 

betydelse arbetsprocessen och 

resultatet har för en hål lbar 

utveckl ing.

Du redogör utförl igt för vi lken 

betydelse arbetsprocessen och 

resultatet har för en hål lbar 

utveckl ing.

Du redogör utförl igt och nyanserat för 

vi lken betydelse arbetsprocessen och 

resultatet har för en hål lbar utveckl ing.

Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


