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Bedömningsmatris på yrkesprogram. 

 
En studie av yrkeslärares arbete med framtagning av bedömningsstöd 

i yrkesämnen. 

 
Peter Dahlström 

 

Sammanfattning 
Denna studie har haft som syfte att undersöka hur yrkeslärare har arbetat med att ta fram 

ett bedömningsstöd/matris i yrkesämnen. Yrkeslärarna på den aktuella skolan upplevde 

svårigheter med att tolka progressionsorden i Skolverkets betygskriterier vid bedömning 

av praktisk kunskap och vid betygsättning. De arbetade fram en matris som som skulle 

vara en övergripande matris för de kurser som hölls inom respektive program. Studien 

visade att den framarbetade matrisen fick ett varierande genomslag på de olika delta- 

gande programmen. Det som framkommer i undersökningen är att det kollegiala läran- 

det har stärkts i de medverkande lärararbetslagen både under tiden för framtagandet av 

matrisen, och även efter matrisen var färdig. 

 

 

Nyckelord: Bedömningsmatris, Bedömningsstöd, Matris, Formativ bedömning, Prak- 

tisk kunskap, Kollegialt lärande, Systematiskt kvalitetsarbete, Skolutveckling 
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Abstract 
This study has been designed to investigate how vocational teachers have worked to de- 

velop an assessment support / matrix in vocational subjects. The teachers at the relevant 

school experienced difficulties in interpreting the words of progression in Skolverkets- 

rating criteria in assessing practical knowledge and in assessing grade. They worked in a 

matrix that would be an overall matrix for the courses held within each program. The 

study showed that the framed matrix had a varied impact on the various participating 

programs. What is evident in the survey is that collegial learning has been strengthened 

in the contributing teaching teams both during the development of the matrix, and even 

after the matrix was completed. 

 

 
Keywords: Scoring matrix, Assessment support, Matrix, Formative assessment, Practi- 

cal knowledge, Professional learning communities, Systematic quality work, School de- 

velopment 
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1 Inledning 

Detta arbete tar sin grund i att jag har fått en utnämning till förstelärare1 på den kommu- 

nala gymnasieskola där jag är verksam. Jag arbetar som fordonslärare på Fordon och 

transportprogrammet där vi utbildar eleverna till lastbilsförare. Det försteläraruppdrag 

som jag har fått av min rektor inriktar sig mot att försöka utarbeta en matris/mall för be- 

dömning av elevers kunskaper på de olika yrkesprogrammen som finns på skolan. Upp- 

draget har tillkommit på grund av att lärare på yrkesprogrammen har eftersträvat en 

struktur för att kunna få en samsyn på elevers praktiska och teoretiska kunskaper vid be- 

tygssättning. De har eftersträvat något som kan hjälpa dem att sätta ett rättvist betyg på 

eleven, ett dokument som kan hjälpa arbetslaget vid diskussion om de kunskaper eleven 

har uppvisat praktiskt. Lärarna eftersöker något som kan hjälpa dem att nå en likvärdig- 

het i betygssättningen av elever. 

 
Yrkesämnets karaktär, roll och funktion skiljer sig i stora delar från andra 

skolämnen, inte minst genom att ämnet är direkt relaterat till ett förväntat yrkeskun- 

nande. Yrkesämnet är ett karaktärsämne som skiljer sig från andra skolämnen genom 

att det är en delmängd i en större grupp ämnen som tillsammans ska gestalta ett 

yrkeskunnande, det vill säga en kunskap för en särskild yrkespraktik, t.ex. bygg, el, for- 

don, vård och omsorg. Yrkesprogrammens konstruktion med karaktärsämnen och un- 

derordnade kurser tydliggör därmed olika specifika innehållsliga områden istället för att 

betrakta yrkeskunnande som en generell kompetens inom en bransch eller ett yrkesom- 

råde (Gustavsson 2013). Undervisningen på de olika yrkesprogrammen relaterar till 

olika kunskapsmål, som Skolverket ställt upp i de examensmål som finns inom varje 

specifik yrkesutgång. Ett av målen som ställs upp av Skolverket är att eleven skall vara 

anställningsbar inom den yrkesutgång som eleven finns inom. När Skolverket väljer att 

använda sig av ordval som yrkesutgång och anställningsbarhet, ges yrkesutbildningen 

och yrkeslärarna specifikt ett riktat uppdrag att tillgodose yrkeskunnande i aktuella 

branscher och verksamheter, och ett särskilt ansvar för att eleven anses vara färdigutbil- 

dad i den mån det går, det vill säga anställningsbar. Detta politiska mål ställer specifika 

och i många fall komplexa krav på yrkesutbildningens, eller snarare yrkeslärarens för- 

måga att bedöma vilka områden som är mest centrala att behandla, och vilka specifika 

kunskapsmål som eleven bör nå, det vill säga elevens samlade yrkeskunskap i relation 

till yrkets krav på den nyutbildade (Gustavsson 2013). Bedömningen av de yrkesrelate- 

rade kunskaperna eleven har visar sig genom handling, eleven bedöms utifrån vad den 

kan utföra för arbetsuppgifter och vilken kvalitet som det utförda arbetet påvisar inom 

det aktuella yrkesområdet. När det yrkesrelaterade kunnandet bedöms i en arbetsuppgift, 

så får läraren även en möjlighet till att bedöma elevens teoretiska kunskaper inom detta 

område. 

 

1 I budgetpropositionen för 2012 föreslog regeringen en karriärutvecklingsreform inom läraryrket med 

utvecklingssteg för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. Syftet var att premiera de 

bästa lärarna. Syftet med detta är att de bästa lärarna ska få en möjlighet att göra karriär samtidigt som de 

i allt väsentligt fortsätter att undervisa och ägnar sig åt uppgifter som är nära kopplade till undervisning. 

(Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 2 Stadskontoret). 
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Yrkeslärarna (karaktärsämneslärare) idag upplever ett dilemma med att tydliggöra kun- 

skapskraven i betygskriterierna för eleverna. Kunskapskraven i betygskriterierna är skri- 

vet på ett sådant sätt att det finns mer att önska i tydlighet runt kriterierna. Kunskapskra- 

ven är inte lätta att läsa eller tolka för yrkeslärarna. Lärarna säger sig uppleva en större 

problematik när de ska förklara för eleverna vilka kriterier som skall uppnås för att få ett 

visst betyg inom kursen eller ämnet. Inför framtagandet av den nya gymnasiereformen 

GY11, så har olika branschrepresentanter varit med och tagit fram kursernas viktigaste 

innehåll och grunderna för bedömning inom yrkesämnena. Detta borde göra att lärarna 

känner sig trygga med vilka bedömningsgrunder de ska utgå ifrån när det gäller att be- 

döma elevernas yrkeskunskaper, eftersom branschen och Skolverket har arbetat ihop om 

kunskapskraven. Men, jag upplever i dagsläget att så inte är fallet. Yrkeslärarna upple- 

ver en otydlighet i hur kunskapskrav och betygskriterier ska tolkas likvärdigt (Johans- 

son & Loeb 2015). När yrkeslärarna i ett arbetslag upplever denna otydlighet kring kun- 

skapskraven i sitt ämne som de gemensamt undervisar i, så krävs det att de sätter sig ner 

gemensamt och diskuterar fram de viktigaste och lämpligaste kunskaperna som krävs av 

eleverna inom yrkesområdet utifrån Skolverkets betygskriterier. Allt för att uppnå en 

tydlighet inom arbetslaget vid betygssättning, och gentemot eleverna om hur kunskaps- 

kraven ska tolkas för respektive betygsnivå, kunskapskraven behöver konkretiseras. När 

en arbetsuppgift bedöms av en lärare, oavsett vem det är som gör bedömningen inom ar- 

betslaget, så måste det finnas en gemensam grund och en tydlighet om vad och hur som 

ska bedömas för att kunna uppnå en likvärdighet och en kvalitet i bedömningssituat- 

ionen. Det skall vara enkelt för både lärare och elever att förstå skillnaden mellan de 

olika betygsstegen och de olika kunskapskraven. 

 
Carlsson, Gerrevall och Pettersson (2007), beskriver att begreppet kompetens används 

allt mer när något som utförs eller har utförts skall bedömas. Med kompetensbegreppet 

följer en insikt om att det praktiska handlandet i en konkret situation är resultatet av ett 

samspel mellan de kvaliteter som individen besitter och det sammanhang där uppgiften 

utförs. För att göra en riktig bedömning måste man fånga in de olika kvaliteter som till- 

sammans formerar kompetensen. Man strävar efter att kvaliteter ska tydliggöras och 

därmed bli synliga för alla som är involverade vid en bedömningssituation. Både kandi- 

daten och bedömaren ska veta vad det är som bedöms. Kompetensbaserad bedömning 

utgår oftast ifrån standards. En standard utformas av någon eller några personer, eller så 

kan den utformas tillsammans med aktörer inom en specifikt område. Gemensamt har 

de då arbetat fram och ställt upp kunskapskrav som de anser överensstämma med de 

kunskaper som krävs och som kännetecknar handlandet på en specifik nivå inom det 

specifika området. Standards inom yrkesämnet har utformats av Skolverket ihop med 

representanter från respektive bransch när kunskapskraven för de olika betygsstegen har 

tagits fram gemensamt. Ett sätt att konkretisera kunskapskraven för de olika betygsste- 

gen, och även att underlätta för yrkesläraren i betygssättningen är att ta fram en matris. 

En matris underlättar även för yrkeseleven att kunna förstå vad som krävs för att uppnå 

kunskaperna som eftersträvas i respektive betygssteg. En matris inom yrkesämnet skall 

då belysa de kvalitativa nivåer som finns i skillnader mellan de olika betygsstegen. Ma- 

trisen skall kunna visa på de kvalitativa skillnader som finns just nu, men även kunna 



3  

visa på progression under tid på elevens utförda arbeten, och de kunskaper eleven upp- 

visar. Bedömningsmatriser används för att definiera olika aspekter på den kunskap som 

ska bedömas och anger olika kvalitetsnivåer i relation till dessa. 

 
Betyg, bedömning av kunskaper och betygssättning är en kontroversiell fråga som 

många har erfarenhet av, båda positiva erfarenheter och negativa erfarenheter. Betygen 

en elev får ska vara jämförbara, en utförd prestation i ett ämne i år, ska relatera i samma 

bedömning av kunskaper nästa år, och ge samma betyg, om momentet och uppgifterna 

som ska utföras görs likvärdigt varje år. Detta gäller även om det är olika lärare som ut- 

för bedömningen, eller om prestationen utförs i en annan skola. För att detta ska kunna 

vara möjligt så förutsätter det att betygssättningen är likvärdig och att betygssättningen 

utförs enligt gällande styrdokument på de olika nivåerna (Lundahl 2016). Inom de gym- 

nasiegemensamma ämnena så som svenska, matematik och engelska så finns det nation- 

ella prov på de olika nivåerna som dessa kurser läses i. Detta gör att likvärdigheten  

stöds på nationell nivå, alla elever gör samma prov på samma dag inom de olika kur- 

serna. Inom yrkesprogrammen på gymnasienivå finns det inte några nationella prov som 

kan göras inom de yrkeskurser som läses av eleverna, det finns inte någon nationell lik- 

värdighet i bedömning av elevernas kunskaper i yrkeskurser, utan det är upp till under- 

visande lärare att sätta likvärdiga betyg i den aktuella kursen. 

 
Likvärdighet i bedömning inom ett yrkeskunnande är centralt, det ska inte vara någon 

skillnad på om eleven får sina kunskaper i ämnet bedömda av en yrkeslärare eller flera 

yrkeslärare som gemensamt ska sätta ett betyg för eleven i den pågående kursen. Det är 

inte ovanligt att flera yrkeslärare har undervisning tillsammans i yrkesämnet, eftersom 

det ingår så pass många olika moment i yrket och i den kurs som just då läses av eleven. 

Likvärdighet i bedömning är inte så lätt att åstadkomma som man kan tro, många para- 

metrar kan påverka ett beslut. Lundahl (2016) lyfter fram både interna och externa fak- 

torer som kan påverka ett beslut, interna faktorer som kan påverka kan vara lärarens pe- 

dagogiska och ämnesrelaterade kunskaper, lärarens undervisningsfilosofi och lärarens 

förväntningar på elevens prestationer. De externa faktorer som kan påverka lärarens be- 

tygssättning kan vara föräldrars förväntningar på elev och skola, föräldrars inflytande i 

skolan och politiska beslut. Utöver detta så kan yrkeslärare vara utsatta för branschens 

önskemål inom yrkesämnet, branschen har en stor del i utbildningsplanen och har varit 

med och utformat kurser och betygskriterier. Branschen på lokal nivå kan påverka ge- 

nom att påvisa lokala behov som de vill lyfta fram som extra viktiga i utbildningen. 

 
Tsagalidis (2008) visar i sin studie att yrkeslärare bedömer eleverna utifrån ett yrkeskul- 

turellt tänkande och inte enbart utifrån betygskriterierna vilket påverkar kvaliteten och 

validiteten i de bedömningar som görs. Detta har påvisat negativa effekter på elevernas 

betyg. Studien visar att karaktärsämneslärarna värdesätter handlag, snabbhet, helhets- 

tänk samt omdömesgillt handlande högst. Följden av detta blir då att balansgången mel- 

lan arbetslivets krav och skolans uppdrag ställer bedömning av kunnande i ett svårt läge 

eftersom de delvis har olika mål. Elevbeteende, attityd och förhållningssätt, skall inte 

ligga till grund för bedömning i skolan, enligt Skolverket, eftersom styrdokument endast 

förordar bedömning av kunskaper. Resultatet visar dock att denna dimension spelar en 
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roll vid bedömning av yrkeskunnande i karaktärsämnen. Min personliga erfarenhet i 

ämnet talar om för mig att branschen gärna vill lyfta fram just dessa kriterier, så som so- 

cialt kompetent, kommer i tid och förhållningssätt till yrket. 

 
På grund av dessa krockar mellan skolans och yrkeslärarnas sätt att se på kunskaper och 

branschens sätt att se på kunskaper inom yrket så blir det än viktigare att yrkeslärarna är 

samstämmiga i sin betygssättning när det gäller elevens kunskapsnivå i kursen/ämnet. 

Det gäller då att arbetslaget har arbetat fram en matris för bedömning av kunskaper i 

kursen eller yrkesämnet som alla varit delaktiga i, och som kan ligga till grund för dis- 

kussioner inom arbetslaget när meningsskiljaktigheter uppstår kring en elev och ett be- 

tyg. 

 
Denna uppsats kommer behandla ett påbörjat förbättringsarbete som genomförs i gym- 

nasieskolans yrkesprogram, där grupper av olika lärare från fyra yrkesprogram involve- 

rats i framtagandet av och användningen av ett bedömningsunderlag, som ska bidra till 

en mer transparent och rättssäker bedömning och betygssättning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

  Syfte 
 

Syftet är att genomföra ett förbättringsarbete som innebär att man på några olika gym- 

nasieprogram utvecklar och prövar ett bedömningsunderlag i form av en matris, som 

ska förbättra förutsättningarna för en likvärdig bedömning inom respektive program. 

Syftet är att beskriva hur arbetet gått till när ett lokalt, likstämmigt och rättssäkert red- 

skap/matris konstrueras fram som förbättrar förutsättningarna för en likvärdig bedöm- 

ning inom de olika yrkesprogrammen. De deltagande yrkesprogrammen är EE, el och 

energiprogrammet, HA handel och administrationsprogrammet, HVF, hantverk fin- 

snickeri och VO, vård och omsorgsprogrammet. 

 

 Frågeställningar 
 

Mina frågeställningar är: 

 
 Hur kan ett bedömningsunderlag för kunskaper i yrkesämnet utvecklas som är 

lättförståeligt och användbart för både lärare och elever? 

 Hur används bedömningsunderlaget vid bedömning och betygssättning av lärare 

i yrkesprogrammen? 

 Hur upplever lärare att deras bedömning och betygssättning påverkas av bedöm- 

ningsunderlaget? 
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3 Bakgrund 

  Skolsystemets utformning 

Införandet av gymnasieskola 2011, (Gy11) genomfördes läsår 2011/2012. Reformen la- 

des fram av den borgerliga regeringen inför riksdagen i maj 2009, i propositionen Högre 

krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008/09:199). Anledningen till genomfö- 

randet av ny skolreform kan sammanfattas i följande fyra punkter. Eleverna ska bli väl 

förberedda, antingen för det kommande arbetslivet direkt efter avslutad utbildning, eller 

för högre studier. Alla ska nå målen, genomströmningen skall vara hög och eleverna ska 

ta sin gymnasieexamen inom tre år. Utbildningarna ska vara likvärdiga, utbildningarna 

ska vara kvalitetssäkrad av Skolverket. Studievägar och styrdokument ska vara tydliga. 

Det ska vara enkelt för elever och föräldrar att få en överblick på utbildningens innehåll, 

och vad eleven kan uppnå. Gymnasieskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda 

eleverna för yrkesverksamhet direkt efter utbildningen eller för fortsatta högskolestu- 

dier. Den ska också ge dem en god grund för personlig utveckling och ett aktivt delta- 

gande i samhällslivet. 

 

 Gymnasieskolan i Sverige 

Gy11 hänvisar till att alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till 

en treårig gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen ger en god grund för yrkesverk- 

samhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasie- 

särskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Gymnasieskolan består av 

olika typer av program: 

• 18 nationella program som pågår under 3 år. De är indelade i gymnasiegemensamma 

ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och examens- 

arbete. 

• Fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. 

• Utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, 

riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar. 
 

 Dokument som styr gymnasieskolan 

 Skollag: Skollagen innehåller generella bestämmelser för alla skolformer och 

grundläggande bestämmelser om de olika skolformerna. Riksdagen beslutar om 

skollagen. 

 Gymnasieförordning: Gymnasieförordningen innehåller bestämmelser om gym- 

nasieskolan och konkretiserar skollagens bestämmelser. Regeringen beslutar om 

gymnasieförordningen. 

 Läroplan: Läroplanen för de frivilliga skolformerna beskriver verksamheternas 

värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Regeringen beslutar 

om läroplanen. 

 Examensmål: För varje program finns ett examensmål. Examensmålen ska ligga 

till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas 
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första dag på programmet. De ska styra utbildningen och gymnasiearbetets ut- 

formning och innehåll. Examensmålen anger mål för programmet, de inrikt- 

ningar som finns inom programmet samt mål för gymnasiearbetet. Alla exa- 

mensmål betonar entreprenörskap i någon form utifrån programmets karaktär. 

Regeringen beslutar om examensmålen för de nationella programmen efter för- 

slag från Skolverket. 

 Ämnesplan: För varje ämne finns en ämnesplan som också beskriver de kurser 

som ingår i ämnet. Regeringen beslutar om ämnesplaner för de gymnasiegemen- 

samma ämnena efter förslag från Skolverket. Skolverket beslutar om ämnespla- 

ner för övriga ämnen. 

 Sammanfattning: Alla dokument ovan är tänkta att skapa en helhet. De fyller en 

funktion vart och ett för sig men uttrycker också tillsammans en gemensam syn 

på verksamheten i klassrummet. Skollagen är överordnad de andra dokumenten. 

Gymnasieförordningen, läroplanen och examensmålen är förordningar som på 

olika sätt konkretiserar skollagens bestämmelser. Ämnesplanerna är föreskrifter 

som styr undervisningen i ett enskilt ämne. (Skolverket Gymnasieskola 2011b). 

 

 De nationella programmen i gymnasieskola 2011 

Det finns 18 nationella program. Det är 12 yrkesprogram och sex högskoleförberedande 

program, det finns även fem introduktionsprogram. Jag väljer här att presentera de olika 

yrkesprogrammen som finns, eftersom det är några av dessa program som mitt arbete 

handlar om. Dessa är: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Bygg- och anläggningspro- 

grammet (BA), El- och energiprogrammet (EE), Fordons- och transportprogrammet 

(FT), Handels- och administrationsprogrammet (HA), Hantverksprogrammet (HV), Ho- 

tell- och turismprogrammet (HT), Industritekniska programmet (IN), Naturbrukspro- 

grammet (NB), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), VVS- och fastighetspro- 

grammet (VF) och Vård- och omsorgsprogrammet (VO). 

 
Utbildning inom gymnasieskolan ska leda till en gymnasieexamen. Eleverna på yrkes- 

programmen kan gå en skolförlagd utbildning eller en lärlingsutbildning. Båda vägarna 

leder till en yrkesexamen. Kravet för att få en yrkesexamen är att eleven har betyg på en 

utbildning som omfattar 2 500 poäng, varav godkända betyg i 2 250 poäng. 

I de godkända betygen ska följande kurser ingå, svenska eller svenska som andraspråk 

1. Engelska 5, matematik 1a och programgemensamma kurser om 400 poäng. Dessutom 

ska ett godkänt gymnasiearbete ingå. 

 

 Det nya betygsystemet i gymnasieskola 2011 

Den nya betygsskalan som kom med Gy11 följer samma betygsmodell som finns i 

grundskolan där betygen har fem godkända steg A-E, och ett underkänt steg (F). Denna 

nya betygsskala ersätter det tidigare tregradiga betygen som hade G för godkänt, VG för 

väl godkänt och MVG för mycket väl godkänt. Den nya betygsskalan kom till för att 

möjliggöra rättvis en bedömning av elever. Gymnasiebetygen relateras till avslutade 

kurser under programmens gång och kan omvandlas till meritpoäng för att användas 

som urvalsinstrument vid antagning till vidareutbildning (Skolverket 2011b). 
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 Progressionstabell 

Nivåerna för betygsstegen E, C och A i kunskapskraven är formulerade med hjälp av en 

progressionstabell. Skolverket är den myndighet som tagit fram progressionstabellen. 

Avsikten med progressionstabellen är att spegla elevernas kunskaper mot en betygs- 

skala som skall visa vilken nivå eleven befinner sig på vid den aktuella tidpunkten. 

Både elev och lärare ska kunna se skillnad mellan de olika kunskapsnivåerna i tabellen 

och på så sätt är avsikten att det skall kunna leda till att läraren sätter likvärdiga betyg. 

 
Progressionstabellen är utgångspunkt för kunskapskraven i samtliga kurser för att 

samma kunskapsuttryck i så stor utsträckning som möjligt ska användas när samma sak 

avses oavsett vilken kurs det rör sig om. På så sätt kan hela gymnasieskolan utveckla en 

samsyn av progressionen mellan betygsstegen E, C och A. Ibland avviker formulering- 

arna från progressionstabellen, och i vissa kurser används även andra begrepp än de som 

förekommer i tabellen (Gymnasieskola 2011 s.54). Progressionstabellen som gäller för 

kurserna på gymnasiet finns redovisad som bilaga 1. I arbetet med att framställa en be- 

dömningsmatris för el och energiprogrammet och hantverk finsnickeri vilka var de 

första programmen som mitt arbete startade med, så är det fyra av progressionstabellens 

ord som programmen har valt ut att vilja arbeta med. Jag redovisar nedan vilka de är: 

 
Betyget E Betyget C Betyget A 

Beskriver översiktligt Beskriver utförligt Beskriver utförligt och nyanse- 

rat 

Planerar och utför i samråd Planerar och utför efter 

samråd 

Planerar och utför efter samråd 

Ett visst handlag Ett gott handlag Mycket gott handlag 

Med viss säkerhet Med viss säkerhet Med säkerhet 

 

 

 Fördjupad problembild 
 

 Yrkeslärarens dilemma i bedömningssituationen 

Bedömning av elevens kunskaper i yrkesämnen kräver yrkeserfarenhet från lärarens 

sida, ett gott omdöme och en kunskap om de kunskapskrav som styr arbetsuppgiften. 

Bedömningen av en kunskap ska alltid vara likvärdig, men det är svårt att uppnå. Yrkes- 

lärarna kommer in i skolan med en massa yrkeserfarenhet i ryggsäcken, och kunskaper 

om hur saker och ting fungerar i branschen utanför skolans väggar. Dessa kunskaper 

som bärs med in i skolans värld kan avspeglas i att kunskaper bedöms på olika sätt, det 

kan färga bedömningarna. Yrkeslärarens erfarenheter från branschen ihop med att lära- 

ren har bild av vilka krav som ställs i yrket kan då krocka med de mål och kunskapskrav 

som lyfts fram av Skolverket i deras kunskapsbedömningar. Yrkesläraren kan då skapa 

en egen inofficiell lista med kunskapskrav som kunskaperna bedöms efter, den listan 

blir då en dold lista som inte elever eller lärarkollegor kan se. Om det är flera yrkeslä- 

rare som är inne i en kurs och ska sambedöma elevens kunskaper, så kan situationen 
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uppstå att lärarna har olika referensramar. De har arbetat i olika yrken inom samma 

bransch och har olika tankar om vad som anses vara viktigt, detta kan då försvåra en lik- 

värdig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Problem med sambedömning lyfts 

fram i Borgström & Ledin (2014) bl.a. med att somliga lärare beter sig i bedömnings- 

sammanhang som hökar, de är hårdare, och andra som duvor, de är snällare (s. 153). Lä- 

rarens referensramar och den personliga relationen till eleven kan då göra att två lärare 

som bedömer samma uppgift som utförs kan se olika betygsnivåer framför sig när den 

utförda uppgiften skall betygssättas. Detta tas även upp i Sambedömning i skolan (Skol- 

verket 2013a s.19), där det även lyfts fram att en fara med upplägget är att vissa lärare 

redan kan ha bestämt sig för en tolkning av hur eleven kommer att prestera i den tänkta 

uppgiften. De kan i förväg ha funderingar om på vilken betygsnivå de anser att en viss 

elev kommer att prestera och går därför inte in i diskussionen förutsättningslöst. Detta 

kan leda till att lärare med auktoritet påverkar de andra lärarna till att göra samma be- 

dömning som dem, vilket i sin tur kan leda till att olika åsikter inte kommer fram. 

 
Att bedöma teoretiska kunskaper i ett yrkesämne ses som lättare än att bedöma de prak- 

tiska kunskaperna. Teoretisk kunskap är lättare att mäta och kontrollera med muntliga 

eller skriftliga förhör eller prov, om läraren är osäker på kunskapsnivån hos eleven så 

går det alltid att ställa en eller flera följdfrågor i eller runt ämnet som avhandlas. De 

praktiska kunskapstesterna blir svårare att bedöma om det uppstår svårigheter eller pro- 

blem för eleven i utförandet. I den situationen kan det bli så att läraren bedömer hur pro- 

blemet skulle ha lösts ute i branschen, och det kanske då inte stämmer med de kun- 

skapskrav som finns i kursen (Skolverket 2011a s 26-32). Tsagalidis (2008) lyfter i sin 

studie fram att yrkeslärares yrkeserfarenheter kan påverka deras bedömningar vid be- 

tygssättning. Resultatet från hennes studier påvisar att många yrkeslärare lägger ribban 

högre än Skolverkets betygskriterier. Lärarna utgår i sina bedömningar av yrkeselevers 

kunskaper utifrån arbetslivets förväntningar på eleverna, och inte från betygskriterierna. 

Tsagalidis lyfter i sin studie fram att yrkeslärarnas förväntningar på vad eleverna ska 

kunna relateras till yrkeslärarnas erfarenheter av arbetslivet och dess krav. 

 
Tsagalidis (2012 s.12) ger en beskrivning av vad en yrkeslärare utgår ifrån vid sin be- 

dömning. Yrkeslärarna läser av situationen som eleven befinner sig i, läser av uppgiften 

som eleven skall utföra när de ställer frågor till eleverna. Yrkesläraren ser vad som hän- 

der och sker i utförandet av uppgiften och följaktligen blir vissa frågor onödiga. De lä- 

ser av situationen och får därmed en stor mängd information om vad eleven har gjort, 

gör eller vad som är möjligt att göra framöver i uppgiften. På detta sätt ser läraren hel- 

hetsbilden i uppgiften. Det blir då en helhetsbedömning som görs av handlingar och ut- 

förda moment, inte bara bedömning av svar på frågor som läraren ställt till eleven. Teo- 

retiska kunskaper och det praktiskt utförda arbetets kvalitet ligger till grund för bedöm- 

ning av yrkeskunnande. Jag tror att varje yrkeslärare, vare sig läraren är pedagogiskt lä- 

rarutbildad eller inte, vill sätta korrekta och rättvisa betyg. Det finns mycket som lägger 

hinder i vägen för att nå dit. 
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 Bedömningens olika steg 

Bedömningen av kunskaper kan delas in i tre olika steg. Planering inför uppgiften, ge- 

nomförandet av uppgiften och utvärdering av den slutförda uppgiften. I planeringssta- 

diet bestäms vad och hur något ska bedömas och varför bedömningen skall ske, vilka 

mål ska uppnås? Bedömningen som ska utföras i genomförandesituationen ställer krav 

på att arbetssituationen liknar den verklighet som uppgiften normalt skulle utföras i. Lo- 

kaler, materiel och relevant information skall finnas för att kunna utföra uppgiften så 

verklighetsnära som möjligt. I elevens arbetsuppgift som skall bedömas skall då andra 

elever, läraren eller handledaren på arbetsplatsen finnas tillhands för att dokumentera 

det som sker och utförs. Det utförda arbetet ska då tolkas mot målet för uppgiften, kun- 

skapskravet i betygskriterierna och förutsättningarna som fanns för att kunna utföra 

uppgiften på ett korrekt sätt. Exempel på vad som kan bedömas är, hur organiserar ele- 

ven arbetet, hur samarbetar eleven med andra, hur kommunicerar eleven under uppgif- 

ten och hur löser eleven eventuella problem som uppstår under utförandet av uppgiften? 

Utvärderingen av den utförda arbetsuppgiften kan göras av läraren eller som både en 

självvärdering eller en kamratvärdering. Läraren eller eleverna kan dokumentera hän- 

delser, arbetsprocessen och resultatet. Att eleven efter utfört arbete kan reflektera över 

de handlingar och beslut som tagits under uppgiftens utförande kan lyfta fram och syn- 

liggöra elevens styrkor och svagheter i den utförda uppgiften. Vad har fungerat bra och 

vad kan förbättras, detta kan hjälpa eleven att utveckla sitt yrkeskunnande. Skolverket 

(2011a. s.24). 

 
Min personliga reflektion kring detta med dilemmat som yrkeslärare kan uppleva vid 

bedömning och betygssättning är att jag känner personligen igen mig i allting som har 

kommit fram i både Skolverkets skrift och Tsagalidis rapport. Jönsson (2012a s.14-23) 

lyfter fram ett scenario som jag själv har upplevt svårigheter med, den autentiska be- 

dömningen. Jönsson beskriver det så här, ifall man vill kunna dra slutsatser om en elevs 

kompetens i ett funktionellt sammanhang, är kanske det mest naturliga att be hen att ge- 

nomföra en uppgift som kräver denna kompetens och se ifall eleven klarar det eller inte. 

Det som är utmärkande för den här typen av bedömningar är dels att studenterna be- 

döms utifrån hur väl de klarar av att utföra en uppgift som kräver en viss kompetens, 

dels att uppgifterna är öppna. Att en uppgift är öppen innebär att den ger stort friut- 

rymme för eleven konstruera ett svar eller en lösning, till skillnad från exempelvis fler- 

valsfrågor där studenten endast behöver kryssa i ett av några givna alternativ. Den här 

typen av uppgifter har därför sällan ett korrekt svar, utan det som bedöms är istället vil- 

ken lösning eleven uppvisar på uppgiften. Styrkan med bedömning av autentiska upp- 

gifter är att tolkningen av studenternas prestationer görs med utgångspunkt från samma 

typ av situationer som de förväntas kunna hantera som verksamma inom den specifika 

verksamheten. Man bör dock notera att det i princip aldrig kan finnas en perfekt över- 

ensstämmelse mellan en bedömningssituation och verkliga situationer. Här känner jag 

igen mig i Tsagalidis tankar om att yrkesläraren kan vara för hård i sina bedömningar av 

det utförda arbetet när jag jämför med hur elevens utförda arbete hade sett ut och motta- 

gits i det verkliga livet utanför skolans väggar. 
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Pettersson (2011) lyfter fram problematiken med att det som ska bedömas också är det 

som bedöms, detta har med validiteten att göra. Validiteten har stor påverkan på vilka 

konsekvenser bedömningen kommer att få. Vilken påverkan får bedömningen och hur 

tolkas bedömningen utifrån eleven? Konsekvenserna utifrån bedömningen kan bli stora 

både för undervisningen och för den enskilde individen som figuren kan illustrera. 

 
 

Figur 1. Olika möjliga konsekvenser av en bedömningssituation (Pettersson 2011, sid 40) 

 

I en bedömningssituation med en elev vars praktiska kunskaper ska analyseras, och där 

uppgiften har som mål att syfta framåt mot vilka kvaliteter och kunskaper som ska ut- 

vecklas, kan min bedömning av uppgiften om jag ger stödjande och lärande respons ge 

resultat som kan sammanfattas i ”Jag kan, vill och vågar” hos eleven., Men, om jag ger 

analys efter bedömningen som i stort sett bara innebära negativ kritik och som fokuserar 

på vilka fel och brister eleven uppvisat i situationen så kan i värsta fall resultatet bli ”Jag 

kan inte, vill inte, vågar inte" nästa gång eleven ska påvisa sina praktiska kunskaper. 

 
Jönsson (2012a) lyfter också frågan om validitet i bedömningssituationen. Styrkan med 

bedömning av autentiska uppgifter är att tolkningen av studenternas prestationer görs 

med utgångspunkt från samma typ av situationer som de förväntas kunna hantera som 

verksamma inom den specifika verksamheten. Jönsson påpekar att, man bör dock notera 

att det i princip aldrig kan finnas en perfekt överensstämmelse mellan en bedömningssi- 

tuation och verkliga situationer. Vid en första anblick kan man kanske tro att mätsäker- 

heten i bedömningar av autentiska uppgifter är av mindre betydelse, eftersom det finns 

en närhet till den verksamhet där studenterna förväntas ingå, där förtrogenheten hos er- 

farna bedömare, i detta fallet yrkeslärarna borde kunna stå som garant för en valid be- 

dömning. Detta resonemang tar emellertid inte hänsyn till att resultatet riskerar att bli 

beroende av vem som gör bedömningen, vilket innebär att slumpen kan få ett kraftfullt 

inflytande på utfallet av bedömningen. Här kommer Jönsson in på det som mitt förstelä- 

raruppdrag handlar om, att yrkeslärarna inom programmet pratar ihop sig och har en ge- 

mensam syn på vad och hur en arbetsuppgift ska bedömas, vilka kunskaper som ska lyf- 

tas fram i bedömningssituationen. Här ser Jönsson ett scenario som äventyrar den lik- 

värdiga bedömningen som eftersträvas i skolan. Om mätsäkerheten i arbetsuppgiften är 

låg, kan studentens betyg säga mer om bedömaren än om studentens faktiska kompe- 

tens. Slutsatsen är därför att även bedömningar av autentiska uppgifter kräver en viss 

nivå av mätsäkerhet. 
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4 Yrkeskunnande, kompetens och kvalifikationer 

  Yrkeskunnande i form av praktisk kunskap 

Det praktiska kunnandet beskrivs på tre olika sätt, den första kunskapen beskrivs med 

termen ”skill” Det är den grundläggande nivån inom praktiskt kunnande som liknas vid 

att en person har en fysisk färdighet, som inte behöver vara socialt kopplad. Det kan 

vara att kunna jonglera, eller att cykla. Det som är karaktäristiskt för denna nivå på kun- 

skap är att den är svår att sätta ord på. Det är svårt att med ord förklara för någon som 

aldrig har cyklat innan, hur den ska göra. När man kan utföra något utan att man tänker 

efter på vad man gör, då räknas man som ”skilled”. Polanyi i (Rolf, 1995). 

 
Nästa nivå i det praktiska kunnandet räknas som att personen har ett ”know-how”. Med 

detta menas att kvaliteten på det utförda arbetet görs med hänvisning till en social ge- 

menskap. Know-how är en kvalitetsbedömd praktisk kunskap som sker i enlighet med 

sociala regler och kriterier. Personen som innehar praktiska kunskaper som passar in un- 

der begreppet ”know-how”, har insikt i vad som krävs i dessa kriterier. 

 
Att vara kompetent ses som den tredje typen av praktisk kunskap. Kompetens ses som 

en kombination av ”know-how” och reflektion. Den kompetente personen har förmågan 

att kunna anpassa sig efter hur arbetsuppgiften ser ut, personen kan även reflektera över 

vad som har skett, och återkoppla till vad som hänt. Personen kan se vad som blev kon- 

sekvensen av det som hände. 
 

 Tacit knowledge-tyst kunskap 

Vad är tyst kunskap? Finns det kunskap som det inte går att sätta ord på, som inte går att 

tala om? När man pratar med en yrkesverksam person, och ber den förklara vad den gör 

med ord i en viss situation, så är det inte säkert att personen kan förklara vad den gör. 

Däremot kanske det kan visas i en praktisk handling. Genom att gå igenom sina erfaren- 

heter från tidigare upplevda situationer, så vet de, eller så ser de hur de ska handskas 

med den uppkomna situationen. Häri ligger begreppet tyst kunskap. Jag ser tyst kunskap 

som ett begrepp med många olika sidor och betydelser. 

 
När man pratar om tyst kunskap så kommer två inriktningar upp till ytan. Den ena är in- 

riktningen som lyfter fram tanken om att det finns saker som är sägbara, och saker som 

är osägbara. Till denna kategori räknas Ludvig Wittgensteins tankar om tyst kunskap 

(Rolf 1995). Till den andra inriktningen räknas de som anser att all praktisk kunskap in- 

nehåller en tyst aspekt. Till denna kategori räknas Polanyi´s tankar om tyst kunskap. Po- 

lanyi (1962) introducerar begreppen tyst kunskap, tacit knowing eller tacit knowledge. 

Ett av de mest välkända uttrycken som Polanyi använder sig av för att beskriva tyst kun- 

skap är, ”we can know more than we can tell” Det vanliga språket räcker inte till för att 

kunna förklara något. Enligt Polanyi har all kunskap en tyst dimension, och även tvärt 

om, ingen kunskap är helt tyst. 
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Wittgenstein förespråkar att när det gäller praktisk kunskap så finns det en gräns dit 

språket inte når, och därmed blir det omöjligt att artikulera det som sker. Det finns här- 

med en osägbar kunskap. Wittgenstein definierar tyst kunskap som ”kunskap som man 

av logiska skäl inte kan formulera fullständigt i språklig form” (Rolf, 1995). 

 
Tyst kunskap har i många fall likställts med en känsla, den så kallade magkänslan får 

ofta symbolisera den tysta kunskapen som inte kan artikuleras. Tyst kunskap kan liknas 

vid intuition eller en know-how kunskap, att veta hur något förhåller sig. Gilbert Ryle är 

den person som förespråkar att tyst kunskap liknas vid begreppet know how (Bohlin 

2009 s.76-81). Praktisk kunskap, färdighetskunskap, hur något ska utföras och förtro- 

genhetskunskap, att kunna känna igen fenomen är former av kunskap som räknas till 

tyst kunskap. Att kunna känna igen tecken eller mönster som uppstår som leder en till  

en slutsats är en form av tyst kunskap som inte alltid går att artikulera. Tyst kunskap är 

personlig, delvis formulerad och lärs i situationer, det är en erfarenhetsbaserad kunskap. 

Tyst kunskap kan liknas vid ett isberg, det som du ser ovanför vattenytan är den kun- 

skap som du kan formulera, den stora delen under vattnet är den tysta kunskapen, som 

är oformulerad (Bohlin 2009 s. 55-84). 

 

 Förtrogenhetskunskap - Det tredje ögat 

Josefsson (1998) beskriver förtrogenhetskunskap på följande vis. Utan erfarenhet inom 

ett yrkesområde, så är det svårt att få en praktisk klokhet, eller att veta när jag ska göra 

något. Med hjälp av insamlade kunskaper och erfarenheter inom yrkesområdet så under- 

lättas de kommande besluten om vad som skall utföras. Under tiden som personen sam- 

lar på sig erfarenhet inom yrket, så kommer även förmågan att reflektera över den upp- 

komna situationen att utvecklas. Vid reflektionstillfället som kan vara både under ett på- 

gående arbete, eller efter ett avslutat arbete, så ges möjligheter till eftertanke om vad 

som hände i den uppkomna situationen. De beteenden, skeenden eller signaler som bru- 

kar vara till hjälp i liknande fall och situationer visar sig ge en otillräcklig vägledning. 

Här är det de mest förtrogna inom yrket som ser att något är fel, kanske för att de upp- 

märksammar andra typer av tecken. 

 
Med hjälp av erfarenhet och reflektion så kan man skaffa sig en överblick över den upp- 

komna situationen. Överblick kan nås när vi lärt känna en vardag så väl att vi är för- 

trogna med detaljer och stämningar, men vi har också arbetat med våra intryck, sorterat 

dem, ordnat dem och funderat över dem under lång tid och på ett noggrant sätt. Över- 

blick är något vi arbetar oss fram till under tid. Det som varit splittrade intryck kommer 

att falla på plats i en helhet där alla delar har sin speciella plats men kanske inte längre 

är synliga var för sig. Göranzon (1988) beskriver detta som att utövaren har ”den inre 

bilden”. 

 
Alsterdal (1999) beskriver det tredje ögat. I denna text beskriver hon hur vårdpersonal 

ser på den kunskap och förmåga som de kallar det tredje ögat. Vårdpersonalen beskriver 

hur de har utvecklat en förmåga att uppmärksamma olika skeenden och beteenden och 

välja den nivå på uppmärksamheten som situationen kräver. Att ha kunskapen om att 
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kunna avgöra hur situationer kan komma att fortlöpa kan bara nås genom lång erfaren- 

het av yrket. Det tredje ögat måste tränas upp, men det tredje ögat står för mer än gedi- 

gen erfarenhet från yrket. Det står även för en förmåga att kunna uppmärksamma och 

avläsa nyanser, att kunna göra bedömningar, urskilja situationer och att kunna göra 

överläggningar om vad som är bäst att göra i rådande situation. Vi pratar här om en 

praktisk visdom, som även kallas förtrogenhetskunskap. Men, det tredje ögat har inte 

skärpan inställd en gång för alla. Skärpan förändras i takt med tiden och kan utvidgas 

till att urskilja fler nyanser. Men förmågan att se kan också avta över tid om det inte an- 

vänds. 

 

 Vad innebär det att vara kunnig inom ett yrke? 

Här vill jag beskriva hur yrkeskunskap, kompetens och kvalifikation hör samman med 

varandra och att yrkeskunskap har en botten i praktisk kunskap som även kallas för tyst 

kunskap. Vi har ofta svårt att sätta ord på det vi vet inom det praktiska området, vi vet 

mer än vi kan berätta. 

 
Vad innebär det att vara kunnig inom ett yrke? Dahlström (2014a) beskriver kunskap 

och kompetens på följande sätt i sitt arbete. Att vara kompetent innebär inte att du inne- 

har alla kunskaper som behövs, kompetens är ett vitt begrepp, och detta innebär att det 

finns ett stort antal kompetenser. Detta stora antal av kompetenser beror på att det finns 

ett antal olika arbetsuppgifter som ska utföras, olika situationer som ska lösas. Hand- 

lingar ska utföras i specifika och konkreta situationer. Kompetens handlar om färdig- 

heter och förmågor, och att dessa oftast kombineras ihop för att kunna lösa olika upp- 

komna situationer. Kompetens kan ses som generella kunskaper, men även som kun- 

skaper som kan vara väldigt specifika. Att vara en kompetent person innebär inte med 

automatik att man är expert på något. En kompetent person, är den som kan utföra en 

arbetsuppgift på ett sådant sätt som anses vara fullt tillräckligt för att lösa den aktuella 

situationen eller den aktuella arbetsuppgiften. 
 

 Yrkeskunnande 

Yrkeskunnande ses som en del av kompetensbegreppet och beskrivs utförligt av Ell- 

ström (1992). Ett annat begrepp som också används är när man pratar om yrkeskun- 

nande är begreppet kvalifikationer. Att kunna lösa problem, samarbeta och bedriva ut- 

veckling är exempel på sådana kvalifikationer. Yrkeskunnande enligt Ellström (1992) 

består av fem olika definitioner. 

 Yrkeskunnande som en formell kompetens, den kompetens som förvärvats ge- 

nom utbildningar, och finns dokumenterad. 

 Yrkeskunnande som reell kompetens, den faktiska kompetens personen besitter 

och kan utnyttja för att lösa en uppgift. 

 Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, den kompetens som personen prak- 

tiskt kan använda. 

 Yrkeskunnande som kompetens för att framgångsrikt utföra uppgiften. 

 Yrkeskunnande som den kompetens som efterfrågas för att utföra ett arbete. 
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Relationenen mellan kompetens   -  kvalifikationer   - yrkeskunnande 

 

Kompetens Kvalifikation 

Formell kompetens Efterfrågad kompetens 

Utnyttjad kompetens 

Faktisk kompetens Den kompetens som arbetet kräver 

Bild 2. Egentillverkad bild över Ellströms tankar kring relationer mellan olika innebörder av yrkeskun- 

nande. Orginalbild finns i Ellström (1992 s.38) 

 

Den vänstra delen av figuren av Ellström (1992) svarar mot kvaliteter som kan åläggas 

till den enskilde personen, de kompetenser som kan ses som en mänsklig resurs. Här  

kan vi då skilja på två sidor av denna del, den formella kompetensen någon har och den 

faktiska kompetensen. Dock är det inte alltid dessa båda kompetenser sammanfaller. En 

person kan ha genomgått en utbildning som ger den en formell behörighet att praktisera 

ett yrke, men i praktiken har personen svårigheter med att hantera de uppgifter som den 

ställs inför. I den högra delen av figurens högra så ses de krav som ställs utifrån en viss 

verksamhet. Kvalifikation är ett begrepp som fokuserar på arbetet eller uppgiften som 

skall utföras, inte på själva individen som utför uppgiften. Även den högra sidan kan de- 

las upp i två, de officiella kompetenskraven för ett visst yrke, och de faktiska kraven på 

kompetens som ett visst yrke ställer. Begreppet kvalifikation, att vara kvalificerad kan 

då användas som de krav som ställs utifrån ett visst yrke eller en viss verksamhet. Carls- 

son, Gerrevall, Pettersson (2007 s.18), lyfter fram att många yrken kan ha liknande 

kompetenskrav på de personer som söks, men att dessa kompetenskrav yttrar sig på 

olika sätt i de olika sammanhangen inom de olika yrkena. Man talar då om att det finns 

nyckelkvalifikationer som blir ett samlande begrepp för dessa kvaliteter. Nyckelkvalifi- 

kationer liknas då vid kvaliteter som gör det möjligt för en person att verka inom ett  

yrke med föränderliga arbetsuppgifter, arbetsförhållande som ändras och ett arbetsliv i 

förändring. 

 

 Praktisk kunskap, förtrogenhet, färdighet 

Den praktiska kunskapen ses främst som den kunskap och kompetensutveckling som 

lärs och utvecklas i arbetslivet. Gustavsson (2002) beskriver den praktiska kunskapen så 

som att den innehåller både det sägbara och det osägbara. Denna syn på innehållet i 

praktisk kunskap kom att ses som två olika former av kunskap. De kom att benämnas 

som påståendekunskap och förtrogenhetskunskap. Kunskap i praktiken, eller praktisk 

kunskap, vilar inte på en skarp åtskillnad mellan kunskap och handling, utan påstående- 

kunskap och färdighetskunskap är sammanflätade. Vi tänker inte först och praktiserar 

sedan, vi gör en enda sak, vi reflekterar i själva handlingen, i praktiken. 

 
Gustavsson beskriver att påståendekunskapen är liktydig med det sägbara och likställs 

ofta med vetenskaplig eller teoretisk kunskap. Färdighetskunskapen ses som liktydig 

med ”veta hur”, det vill säga att kunna utföra och genomföra olika saker. Förtrogenhets- 

kunskap representerar den kunskap som förvärvas under lång tid av en person inom ett 

yrke eller genom invanda sysselsättningar. För att kunna anses behärska en praktik 
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krävs att man vet vad man ska göra och varför. Förtrogenhet ses som att personen som 

utför en uppgift har överblick över det den gör. Förtrogenhetskunskap får då ses som 

bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension i en kunskap som är förenad med 

bedömningar. 

 
Sammanfattningsvis så tolkar jag Ellström på detta sätt, att vara en kompetent yrkesutö- 

vare innebär att du ska kunna hantera avancerade och komplicerade arbetsuppgifter i en 

yrkesverklighet. Begreppet kompetens innebär att teori och praktik integreras, men ut- 

gångspunkten ligger på det praktiska handlandet. För att kunna utföra ett yrke krävs att 

du är kvalificerad, kvalifikation kan delas upp i två delar. Jag väljer här att påvisa två 

olika kvalifikationer som de elever jag själv är med och utbildar behöver ha med sig ut 

från utbildningen för att anses kvalificerad för yrket. Det officiella kompetenskravet på 

individen, t.ex. en lastbilsförare måste ha rätt sorts körkortsbehörighet för att framföra 

lastbilen (offentligt krav). Det faktiska kravet på kompetens som ett yrke ställer kan 

vara att lastbilsföraren måste ha rätt kompetens för att köra farligt gods (specifik kom- 

petens). Kvalifikation kan jämställas med de krav som ställs utifrån ett yrke eller en 

verksamhet. 
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5 Perspektiv på bedömning och betygssättning 

  Vad är bedömning? 
 

Vad är bedömning? När jag slår upp ordet bedöma i uppslagsboken så definieras ordet 

bedöma så här: ”Värderande utlåtande över något, vanligen grundat på sakliga övervä- 

ganden, fälla ett omdöme om något” (Bonniers svenska ordbok, 2004, sid. 55). Bedöm- 

ning innebär alltid en värdering, om något är bra eller dåligt och ofta i skolsammanhang 

om en prestation uppfyller mål eller kriterier. De värderande omdömena kan få både po- 

sitiva och negativa konsekvenser. När jag som undervisande och bedömande lärare be- 

dömer elever vid ett provtillfälle så är det viktigt att komma ihåg att jag gör ett urval. 

Vad jag väljer att bedöma är en signal till eleverna om vad som är viktigt att lära sig. 

Hur jag väljer att utforma testet, det kan vara muntligt, skriftligt, laborativt eller en 

praktisk uppgift sänder en signal till eleverna. 
 

 Varför har vi betyg? 

Bedömning är ett viktigt fenomen i våra liv, och särskilt i skolan blir vi utsatta för en 

ständig bedömning. Detta gäller både för lärare och elever. Nordgren et al. (2012) be- 

skriver att bedömning är en ständigt närvarande del av skolvardagen och en uppgift som 

många lärare upplever som en av de svåraste uppgifterna med att vara just lärare. Korp 

(2011) menar att bedömningen och dess resultat uppfattas till vardags som en självklar 

del av livet i skolan för såväl lärare som elever och föräldrar. Det hindrar inte att både 

lärare och elever kan bli frustrerade av pressen från prov och betyg. I skolan ligger fo- 

kus på att bedöma kunskap och kompetens. Pettersson (2011. sid.32) i Pedagogisk be- 

dömning, beskriver bedömning av någons kunskaper som ett stickprov på de insamlade 

och relevanta kunskaper personen i bedömningsögonblicket besitter. Kunskaperna som 

skall bedömas är avgränsade till ett speciellt tillfälle och ett begränsat antal uppgifter 

med ett specifikt kunskapsinnehåll som prövas. Lundahl (2014) menar att kunskapsbe- 

dömningar är de kanske kraftfullaste pedagogiska verktygen i skolan för att disciplinera 

individen och forma lärandet. 

 
Diskussionen om betyg är alltid hög och ljudlig, det finns många olika tankar och fun- 

deringar kring betyg och betygssättning, och om betygens vara eller icke vara. Alla som 

har gått i skolan har fått någon form av betyg i något av de betygsystem som Sverige 

har haft eller har idag. Alla har tankar och funderingar om betyg, eftersom alla har varit 

en del av skolan. Betyg är en specialiserad form av standardiserade omdömen av ele- 

vens prestation i ämnet eller kursen. Betyg kan ses som ett kvitto på vad den genom- 

gångna utbildningen har gett för kunskaper, och detta dokument kan inverka eller på- 

verka personens framtida möjligheter och utbildningar. Betyg kan då ses som ett ur- 

valsinstrument som kommer att bestämma en persons framtida möjligheter i samhället. 

Men, betyg och betygssättning väcker också starka känslor. Nordgren et al. (2012 

sid.11) ställer frågor om betyg och betygssättning: 
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 Är betygen ett hinder eller en hjälp i kunskapsutvecklingen? 

 Är betygen till för eleverna, lärarna, föräldrarna eller samhället? 

 Är betygen främst disciplinerande och kontrollerande eller är de informativa och 

utvecklande? 

 Är betygen destruktiva och nedvärderande eller konstruktiva och motiverande? 

 Är betyg ett bra eller ett dåligt sätt att mäta kunskap? 

 
Jönsson (2012b) ställer också frågan varför vi har betyg? Jönsson lyfter fram att det 

finns åsikter som hänvisar att betygens roll är att informera och motivera eleverna till 

ökat lärande och att då har betygen en pedagogisk funktion. Medan andra lyfter fram att 

betygen i första hand har en urvalsfunktion som påvisar vem som kommer in på vilken 

utbildning eller vem som kan söka vissa jobb. Ur detta utkristalliserar sig tre funktioner 

för betyg, betyg som information om elevens prestationer, betyg som motivation för 

ökat lärande och betyg som urvalsprocess. 
 

 Bedömning 

Bedömning är ett flertydigt begrep med en föränderlig innebörd över tid och rum. Att 

bedöma kan innebära att jämföra, försöka uppskatta något, göra en avvägning, att vär- 

dera, granska eller betygssätta någon, vilket är innebörder som delvis överlappar och 

flyter ihop (Lundahl 2016 s.55). Det är två olika former av bedömning som används när 

det gäller att fastställa kunskap hos den eller de som prövas, de är formativ bedömning 

och summativ bedömning. De två bedömningarna har olika syften och mål. Jag kommer 

att påvisa skillnaderna mellan olika bedömningar och bedömningssituationer vidare i 

texten. Autentisk bedömning som görs i nuet och den standardiserade bedömningen 

som görs efter en förutbestämd ordning eller kriterier. Den holistiska bedömningen görs 

som en övergripande helhetsbedömning, i förhållande till den analytiska bedömningen 

som bedömer delmoment. Till detta kommer den snabba bedömningen som görs i situ- 

ationen just när det händer, den intuitiva bedömningen. För att öka den likvärdiga be- 

dömningen kan sambedömning ske, fler personer bedömer något som utförs samtidigt. 

Bedömningen av en utförd prestation från en elevs sida skall bedömas likvärdigt om den 

utförs i Malmö eller Luleå, om den utförs i år eller under nästa år om det är samma upp- 

gift som bedöms efter samma kriterier. Bedömning i yrkesämnen som innehåller både 

muntliga, skriftliga och praktiska moment som skall bedömas och tillsammans ge en 

helhetsbedömning av elevens kunskaper. 
 

  Formativ bedömning 

Formativ bedömning benämns ofta som bryggan mellan undervisning och lärandet. Den 

formativa bedömningen står för kunskapen om vad eleven lärt sig, vad de inte har lärt 

sig och vad de har problem med. Den formativa bedömningen ger svar på hur eleverna 

utvecklas över tid i kursen eller arbetsmomentet, denna observation och bedömning tar 

tid i anspråk och måste dokumenteras väl för att kunna vägleda och utveckla elevens lä- 

rande. Skolverket (2011a s.21). Den formativa bedömningen ses som framåtsyftande 

och ska stödja den studerandes fortsatta lärande och utveckling. För att den formativa 

bedömningen skall kunna fungera så framhålls att återkoppling är en väsentlig del av 
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bedömningen. Eleven måste vara aktivt deltagande i bedömningsprocessen, och det 

måste ske en återkoppling till läraren om dennes undervisning. Vad har fungerat i 

undervisningssituationen, och vad har inte fungerat, vad har eleven förstått, och vad har 

den inte förstått. (Lundahl 2016 s.55). Den formativa bedömningen kan t.ex. vara auten- 

tisk bedömning, kamratbedömning, elevutvärdering, och olika delprov i det ämne ele- 

ven läser. På så sätt grundar sig ett betyg för en elev på ett antal olika bedömningstill- 

fällen och situationer som sker över tid, och elevens betyg bestäms inte av ett enskilt 

prov vid ett enstaka tillfälle. 
 

 Summativ bedömning 

Den summativa bedömningen görs när vi vill summera ihop vad eleven har lärt sig un- 

der en tid, t.ex. under en kurs, en termin eller under ett läsår. Den summativa bedöm- 

ningen ses ofta som den slutgiltiga bedömningen inför betygssättning. Bedömningen ge- 

nomförs oftast genom prov eller test som bedöms summativt (Carlsson, Gerrevall och 

Pettersson, 2007). Exempel på summativ bedömning kan vara muntliga eller skriftliga 

prov. En bedömning av elevens kunskaper när lärandet är avslutat. Lundahl (2014 s.11) 

benämner summativ bedömning som en bedömning som sammanfattar elevens kun- 

skaper i förhållande till ett kriterium, t.ex. en betygsskala, en norm eller ett statistiskt 

värde. Den summativa bedömningen får återverkningar på undervisningen och lärandet 

genom att fokus riktas mot resultatet från en utbildning. Även Jönsson (2012b s.137) tar 

upp att informationen som genereras i den summativa bedömningen inte används för att 

stödja det fortsatta lärandet, utan informationen används för att slutsummera en kurs el- 

ler ett moment och därför behöver ha en högre grad av tillförlitlighet. Men, det påpekas 

också att man bör undvika att lägga allt för stor vikt vid enskilda summativa bedöm- 

ningar. 

 
Bedömning och betygssättning av kunskaper kan vara en bedömning av rena faktakun- 

skaper eller en bedömning av kompetens. Kompetensbaserad bedömning kan delas upp 

i autentisk bedömning och standardbaserad bedömning. Med kompetensbegreppet följer 

en insikt om att det praktiska handlandet i en konkret situation är resultatet av ett sam- 

spel mellan de kvaliteter som individen besitter och det sammanhang där uppgiften ut- 

förs. För att göra en riktig bedömning måste man fånga in de olika kvaliteter som till- 

sammans formerar kompetensen. (Carlsson, Gerrevall, Pettersson, 2007, s.42) 
 

 Autentisk bedömning 

Utmärkande för autentisk bedömning är bland annat att den bygger på verkliga kom- 

plexa problem/situationer och att eleverna ska lära sig något av den bedömning som 

görs i situationen. Tsagalidis (2012 s.14) beskriver autentisk bedömning på följande 

sätt. Begreppet autentisk innebär dels verklighetsanknutna arbetsuppgifter, dels en adekvat 

miljö. Den involverar eleven i ett aktivt lärande så att de kan använda och testa vad de kan, 

nyttiggör elevens tidigare erfarenheter, stödjer lärandeprocessen steg för steg, värderar, ger 

feedback och modifierar lärandet kontinuerligt, kopplar till mål, stödjer strategiskt och me- 

takognitivt tänkande. 
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 Standardiserad bedömning 

Vid standardiserad bedömning av de kunskaper som visas upp eller efterfrågas i uppgif- 

ten finns mindre utrymme till egen tolkning. Standardiserad bedömning är ett tillväga- 

gångssätt bygger på att bedömningen görs mot synliggjorda och överenskomna stan- 

dards eller kriterier, och att det är kandidaten som ska samla in bevis på att han eller hon 

har kompetens som svarar upp mot dessa standards. Denna typ av bedömning kan vi 

kalla evidensbaserad bedömning. Vanligen används s.k. portfolios, där den sökande ska 

samla den information som ska utgöra grunden för bedömningen. Ett annat tillväga- 

gångssätt bygger på att man använder sig av motsvarande standards, men antingen över- 

låter till lärare att välja ut autentiska uppgifter eller tillhandahåller autentiska uppgifter 

som de sökande får arbeta med. Det förra tillvägagångssättet hittar vi exempelvis i Au- 

stralien, medan det senare återfinns i de svenska yrkesproven för gymnasieskolan eller i 

de yrkesprov som förekommer inom exempelvis hantverksyrken. (Carlsson, Gerrevall 

och Pettersson, 2007 s.54). 

 
Det finns olika sätt att genomföra bedömningar på, de kan vara holistiska och genomfö- 

ras med en strukturerad metod, eller vara intuitiva bedömningar som görs genom erfa- 

renhet och känsla eller med en analytiska metod. Holistiska och analytiska bedömningar 

mäter olika aspekter utav en arbetsuppgift och kan med fördel användas samtidigt i be- 

dömningen av en elevs kunskaper. 
 

 Holistisk bedömning 

När elevens kunskaper bedöms utifrån en holistisk synvinkel så utgår pedagogen ifrån 

ett helhetsintryck av det som eleven presterat. En holistisk bedömning blir då en över- 

gripande helhetsbedömning över kvaliteten i elevernas prestationer som exempelvis kan 

beskrivas som godkänt eller inte. En holistisk bedömning fokuserar på slutprodukten 

och utgör en samlad bedömning över elevens prestationer. En holistisk bedömning byg- 

ger på att uppgifter om elevens kunnande samlas in strukturerat, t.ex. i en portfolio. En 

portfolio blir en pedagogisk dokumentation som visar elevens kunskapsutveckling över 

tid. Lindström (2011 s.155) beskriver portfolio som en samanställning av elevarbeten 

avsedda att visa på en enskild elevs insatser, framsteg och uppnådda resultat inom ett el- 

ler flera områden. 

 

 Analytisk bedömning 

När en elev bedöms utifrån en analytisk synvinkel så utgår pedagogen ifrån olika delar 

av en process eller olika aspekter/dimensioner av en produkt. Analytisk bedömning an- 

vänds fördelaktigt vid återkoppling till eleverna, då de ger detaljerade beskrivningar av 

elevens prestationer i olika kriterier och visar vad eleven behöver utveckla för att 

komma närmare olika mål (Lindström 2011, s. 221). Den analytiska bedömningen ger 

en grund för att skapa en helhetsbild över elevens prestationer och kunskaper. När lära- 

ren gör en analytisk bedömning, så beskrivs de aspekter som är viktiga att bedöma men 

det lyfts också olika kvalitativa nivåer. Analytisk bedömning kan kopplas ihop med for- 

mativ bedömning, den ger då läraren en kunskapsprofil över elevens styrkor och svag- 

heter. 
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 Intuitiv bedömning 

Intuitiv bedömning används framför allt i samband med snabba bedömningar som utförs 

i situationen. Bedömningar kan ske utifrån ett oplanerat tillfälle där de första bedöm- 

ningarna är snabba och intuitiva. Eleven utför något moment i en uppgift när läraren går 

förbi, läraren ser att detta inte kommer att gå bra, eller att detta moment utförde eleven 

på ett mycket bra sätt. Denna snabba reflektion i stunden baserar läraren på den yrkes- 

kunskap och yrkeserfarenhet som läraren har med sig. Efter hand som kunskapen och 

förståelsen ökar hos eleven om uppgifterna som skall utföras, så skapas också förutsätt- 

ningar för läraren att kunna inta ett mer analytiskt förhållningssätt till hela arbetsuppgif- 

tens utförande. 
 

 Sambedömning 

Sambedömning kan ses som ett sätt att öka likvärdigheten i lärarnas bedömning och 

betygssättning, den anses stärka lärarnas enighet i vad som ska bedömas. I skolverkets 

skrift (2013a s.11) sammanfattas sambedömning på följande vis. Sambedömning inne- 

bär att lärare samarbetar om bedömning eller betygssättning, till exempel genom att be- 

döma elevers prestationer tillsammans eller genom att diskutera bedömningen. Lärarnas 

fokus ligger på hur man gemensamt ska tolka och värdera elevers utförda prestationer. 

Det som ska styra bedömningen av den utförda uppgiften är kurs och ämnesplanernas 

förmågor och kunskapskrav. 

 

 Likvärdig bedömning 

Kan begreppet bedömning av elevers kunskaper i skolan ses som likvärdig? Betygens 

jämförbarhet ses som en central fråga, kan samma prestationer och kunskaper ge samma 

betyg över tid, när bedömning sker av olika lärare och det sker på olika skolor? Målet är 

att alla elever i Sverige ska bedömas likvärdigt oberoende på vilken skola eller i vilken 

del av landet som utbildningen bedrivs i. I Skolverkets skrift (2004) kan man läsa föl- 

jande, med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla ele- 

ver. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass. (Skolverket 

2004 s.3) Men, även inom en utbildning i ett lärararbetslag skall bedömning och betygs- 

sättning av elevens kunskaper vara likvärdig. När läraren eller lärarna i arbetslaget skall 

bedöma elevens kunskaper, så skall bedömningen utgå från de kunskapskrav som upp- 

giften skall testa. Testet eller provet måste vara relevant mot de kunskaper som eleven 

inhämtat i kursen eller delmomentet. Vilka kunskaper är det konkret som ska bedömas 

och hur skicklighet i ett visst ämne kan beskrivas är något som lärarkolleger på en skola 

behöver diskutera och nå samsyn kring, detta för att göra bedömningen av kunskaperna 

så likvärdiga som möjligt. (Skolverket, 2011c). Klapp i (Lundahl 2016) lyfter fram att 

ett grundläggande problem med bedömningar är dock svårigheterna med att uppnå jäm- 

förbarhet, eftersom det ytterst handlar om lärares betygssättningspraktik och vad de be- 

aktar när de sätter betyg på elevernas prestationer. 



22  

I grunden handlar likvärdig bedömning om att utföra bedömningar av hög kvalitet, som är i linje med 
kursplanernas mål och kunskapskrav, så att lärarnas bedömningar är just likvärdiga och inte beror på 

exempelvis personliga preferenser av vad som är viktigt att bedöma eller hur?.2
 

 

Att sätta likvärdiga betyg är svårt. Det lyfts fram av Gustavsson, Måhl och Sundblad 

(2012) att det är att beteckna som en utopi att betygen skulle vara helt likvärdiga, och att 

den likvärdighet som kan eftersträvas är ungefärlig. Två elever som har fått samma be- 

tyg i ett ämne eller en kurs och som påvisar samma kunskapsnivå, de har då fått likvär- 

diga betyg. Men, att nå hit i bedömningen av elevers kunskaper ses som svårt då kun- 

skapskraven som betygen ska relateras till ger utrymme för variationer och anpass- 

ningar, och även personliga tolkningar väger in. Så som det ser ut i dag så har elevers 

betyg uppnått en optimal likvärdighet när eleverna har ungefär samma kvalitetsnivå på 

sina uppvisade kunskaper (ibid s:19). Klapp i (Lundahl 2016) lyfter fram att studier vi- 

sar att lärare med olika ämnesinriktningar bedömer elevernas prestationer på olika grun- 

der. Lärare som undervisar i teoretiska ämnen tar mindre hänsyn till elevernas person- 

liga egenskaper än lärare som undervisar i praktiska ämnen. Det framkommer även att 

lärare använder sig av olika grunder för bedömning beroende på elevernas prestations- 

nivå. Högpresterande elever bedöms i hög utsträckning enbart på sina kunskaper och 

färdigheter, medan lågpresterande elever bedöms både utifrån kunskapsnivå, vilka fär- 

digheter de har och de personliga egenskaper de besitter. Betyg på beteende lyfts även 

fram av Korp i (Lundahl 2016). Betyg ska grunda sig på en bedömning av elevernas 

kunskaper i relation till kunskapskraven. Elevernas beteende eller attityd får inte vägas 

in i betygssättningen. I studien av Korp framkommer det att elever som lämnar in upp- 

gifter sent, kunde få ett lägre betyg. Samtidigt kunde de elever som hade hög närvaro 

och som läraren uppfattade gjorde sitt bästa gynnas i betygssättningen. Korps studie lyf- 

ter även fram att lärarna ibland hanterar betygssättningen på ett formellt felaktigt sätt. 

Men, hon ser även ett samhälleligt problem som kan vara en orsak till att likvärdig be- 

tygssättning kan vara svår att uppnå. En spänning har uppstått mellan likvärdig utbild- 

ning i gymnasiet och den polarisering av kulturellt och ekonomiskt kapital mellan sko- 

lor som skett i takt med ökade samhällsklyftor. 

 
Klapp i (Lundahl 2016) lyfter upp ett dilemma i betygssättningspraktiken när det gäller 

att sätta likvärdiga betyg. Läraren ska motivera eleverna till fortsatt lärande samtidigt 

som kravet finns på objektiva bedömningar. Det moraliska dilemma som Klapp ser är 

när läraren måste bedöma en elev som anstränger sig, visar ett stort intresse för studi- 

erna och är motiverad i skolan, men som inte presterar i enlighet med målen och de aka- 

demiska kraven. I Skolverket (2011c) lyfts fram att om lärarna erbjuds möjligheter till 

att gemensamt planera undervisningen utifrån styrdokumenten så ökar möjligheten till 

likvärdighet i genomförandet av undervisningen. När lärarna arbetar tillsammans med 

analys och dokumentation av elevers utveckling stärks förutsättningarna för lärarna att 

göra likvärdiga bedömningar. För att nå en likvärdig bedömning och betygssättning bör 

lärarna regelbundet analysera och diskutera hur olika elevprestationer ska bedömas i 

förhållande till kunskapskraven. 
 

2 http://www.Skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/tema-bedomning/hur-nar-man-likvardig- 

bedomning-1.157709 (2017-01-06 kl. 11.03) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/tema-bedomning/hur-nar-man-likvardig-bedomning-1.157709
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/tema-bedomning/hur-nar-man-likvardig-bedomning-1.157709
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 Bedömning i yrkesämnen 

Ett yrkeskunnande innehåller många olika delar och parametrar, och kan inte bedömas 

på bara ett sätt. Skriftliga och muntliga prov är ett bra sätt att kunna få fram elevens 

kognitiva och kommunikativa förmåga, kan de sätta ord på sina kunskaper i ämnet? 

Men, på ett yrkesprogram så räcker det inte att kunna beskriva hur något skall utföras, 

eller hur något fungerar. Eleverna måste också påvisa att de har de praktiska kunskap- 

erna som krävs i yrket. Detta görs enklast med att verklighetsanknutna tester eller prov. 

Specifika yrkeskunskaper identifieras bäst i sitt sammanhang. Eleverna får utföra en 

praktisk uppgift som sedan bedöms av läraren, här påvisar eleven om den har förstått 

vad som skall göras och hur uppgiften skall utföras. För att eleven skall få en rättvis be- 

dömning av sina kunskaper så krävs det från lärarens sida att både de teoretiska och 

praktiska kunskaperna testas av för att kunna ge en korrekt helhetsbedömning på ele- 

vens kunskapsnivå. För att kunna göra en korrekt helhetsbedömning av elevens kun- 

skapsnivå så behöver eleven bedömas både summativt och formativt. Syftet med be- 

dömningen avgör vilken metod som bör användas för den aktuella bedömningen. 

 
Bedömning präglar det mesta av vad vi gör och lär oss. I skolans värld där jag är verk- 

sam är bedömning av elevernas kunskaper en stor del av min arbetsdag. På yrkespro- 

grammen blir bedömningen av kunskaper påtaglig eftersom lärarna ska bedöma elevens 

teoretiska och praktiska kunskaper i yrkesämnet. Det är oftast lättare att bedöma elevens 

teoretiska kunskaper än de praktiska kunskaperna eleven påvisar. Det blir påtagligt om 

eleven svarar eller skriver rätt på den fråga som har ställts, men hur är det då med de 

praktiska kunskaperna som ska bedömas? Hur bedömer läraren om resultatet av det ut- 

förda praktiska arbetet är bra nog och uppfyller kraven som ställs på uppgiften? I skrif- 

ten Bedömning i yrkesämnen (Skolverket, 2011a) beskrivs hur grundläggande bedöm- 

ning bör utföras. Bedömningsprocessen består av fem grundläggande frågor som ska 

leda fram till en så tydlig bild som möjligt av den bedömde personens kunskaper. 

 

 Varför ska bedömningen göras? 

 Vad ska bedömas? 

 Vem ska göra bedömningen? 

 Hur ska bedömningen gå till? 

 När ska bedömningen ske? 

 

Dessa fem frågor hänger ihop och det finns inte några på förhand givna svar, utan 

dessa måste hanteras i ett sammanhang. I Bedömning av yrkesrelaterat kunnande 

(Carlsson, Gerrevall, Pettersson, 2007, s.42) visas en pyramid över bedömningen av 

kunskap. 
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Sambandet mellan kunskap, bedömning, lärtillfällen och lärande. 
 

 

Bild 3. Carlsson, Gerrevall, Pettersson, (2007, s.42) 

 

Pyramiden visar att bedömningen utgår från kunskap, lärtillfällen och lärande, 

både elevens och lärarens. En bedömning som bara används till att ge eleven ett 

kvitto på sin kunskap, en bedömning i summativ mening, utgår från kanten bedömning– 

kunskap. En bedömning som stärker lärandet och påverkar både lärandet 

och undervisningen, är en bedömning i formativ mening. Den utgår från alla kanter i fi- 

guren, också från lärtillfällen och lärande. Bedömningens syfte är att ge en så tydlig bild 

som möjligt av en persons kunnande.(Skolverket, 2011a s.10) 
 

 Bedömning av kunskap utifrån matris 

Ett sätt för läraren att kunna bedöma elevernas kunskapsnivå är att använda sig av en 

bedömningsmatris. Matrisen kan vara ett sätt för läraren att bedöma den kunskapsnivå 

som eleven uppvisar i den specifika situationen som ska testas av. Matrisens utformning 

bör vara så att den mäter olika former av kunskap beroende på syftet med bedömningen. 

Matrisen bör vara utformad så att den mäter kvaliteten på det utförda arbetet i ett antal 

nivåer och matrisen kan vara ett som stöd för en helhetsbedömning av en elevs kunskap 

inom ett område eller för bedömning av specifika uppgifter. 

 
Malmö högskola har skapat en hemsida med bedömningsstöd för yrkeslärare, där fram- 

tagning och konstruktion av matriser i yrkesämnen tas upp3. Det finns vanligtvis två for- 

mer av matriser, de generella och de specifika. Fördelen med den generella matrisen kan 

användas inom många olika ämnen och utgår oftast ifrån en arbetssituation. Denna typ 

av bedömningsmatris bedömer ofta kunskaper som är allmänna. Exempel på detta kan 

vara val av arbetsmetoder eller hantering av material och verktyg. De generella matri- 

serna kan användas under hela kursen eftersom den process som de utgör bedömnings- 

underlag för återkommer många gånger under en kurs eller flera kurser inom ämnet. 

Den specifika bedömningsmatrisen skiljer sig från en generell genom att den oftast bara 

omfattar en övning eller ett arbetsmoment. Dessa matriser är också mer detaljerade, och 

kriterierna gäller oftast enbart för den specifika arbetssituationen. Det som kan ses som 

en nackdel med den specifika bedömningsmatrisen är att man kan få tillverka många 

matriser i en kurs. Både webbkursen som Malmö högskola anordnar och Alm (2015) tar 
 

3 http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Regionalt-Utvecklingscentrum-RUC/Uppdragsutbild- 

ning/Valkommen-till-Bedomningsstod-for-yrkeslarare/Larande-bedomning/Webbkurs/ (2017-01-18 

19:04) 

http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Regionalt-Utvecklingscentrum-RUC/Uppdragsutbildning/Valkommen-till-Bedomningsstod-for-yrkeslarare/Larande-bedomning/Webbkurs/
http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Regionalt-Utvecklingscentrum-RUC/Uppdragsutbildning/Valkommen-till-Bedomningsstod-for-yrkeslarare/Larande-bedomning/Webbkurs/
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upp att när matrisen konstrueras bör man undvika att sätta ut bokstäverna F, E, C och A 

för att undvika betygshetsen som eleverna kan uppleva då de ser matrisen. Använd pilar 

eller text som förklarar kunskapsnivån och kvaliteten på det som matrisen ska bedöma. 

Skolverket verkar då vara av en annan åsikt när det gäller mallen för kunskapsmatris 

som går att ladda ner från deras hemsida. I den mallen så finns det fyra rutor utmärka 

med betygsstegen F, E, C och A vilket går emot Malmö högskolas och Alm´s tankar om 

utformning av bedömningsmatris4. 

 
Kjellström (2011) beskriver uppbyggnaden av matris på följande vis. I den vänstra ko- 

lumnen står de olika aspekter som skall bedömas. I den övre raden står de kvalitativa ni- 

våer som skall bedömas. Både den vänstra kolumnen och den övre kolumnen kan an- 

passas efter det som matrisen skall bedöma. För att matrisen skall vara hanterbar så be- 

hövs tydliga och konkreta beskrivningar på de olika nivåerna som skall bedömas. Be- 

dömningarna som skall göras måste vara direkt definierade till målen för uppgiften som 

skall bedömas, matrisen måste stämma mot de uppställda kunskapskraven. 

 

 
 

Kriterier Kvalitet 
 

Behöver 

förbättras 

Godtagbar Bra Utmärkt 

Väljer passande ar- 

betsmetod. 

    

Hanterar/använder 

materialet rätt. 

    

Hanterar verktyg 

och maskiner. 

    

Använder fack- 

språk. 

    

Använder säker- 

hetstänk i uppgif- 

ten. 

    

(Egentillverkad matris som exempel på en bedömningsmatris i kunskapsbedömning i yrkesämnet. 

Matrisen klassas som en generell matris) 

 

 

Även Jönsson (2012b) diskuterar matriser och dess utformning och användning. Matri- 

serna är tänkta till att kontrollera kvalitativa kunskaper och lämpar sig därför för auten- 

tiska bedömningar. Här tas även upp att om matriser används på rätt sätt i bedömnings- 

situationen så kan de stötta tillförlitligheten och validiteten vid bedömning av elevens 

kunskapsnivå och senare vara en hjälp i betygssättning. Vid konstrueringen av en matris 

så blir den inte per automatik formativ utan beroende på hur den används kan den fun- 

gera i summativt eller formativt syfte. Jönsson (2012b) beskriver bedömningsmatriser 

 
 

4
 www.Skolverket.se/polopoly_fs/1.166715!/Kunskapsmatris.doc (2017-01-19 kl.22.25) 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.166715!/Kunskapsmatris.doc
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så som att målet kan vara att bedöma varje kriterium för sig, det blir då en analytisk be- 

dömningsmatris (formativ), eller så väljer man att se elevens prestationer i mer övergri- 

pande kriterier, det blir då en holistisk matris (summativ). Matriser kan även vara speci- 

fika eller generella. Den specifika matrisen konstrueras för att bedöma en viss uppgift, 

eller ett visst mål. Den generella matrisen tas fram för att bedöma övergripande kompe- 

tenser eller förmågor. 

 

 

 En fördjupad bild av bedömning och betygssättning i svensk 
forskning 

 
Bedömning av kunskaper för betygssättning står i fokus för denna uppsats. Bedömning 

präglar lärarnas vardag och oftast anses betygssättningen som en av de största utma- 

ningarna i läraryrket. Att som lärare göra en kunskapsbedömning handlar om att be- 

döma andras tankar och handlingar. Bedömning av kunskap är komplex och återspeglar 

också lärarnas syn på kunskap, och ämnet i sig. Bedömning kan  ses som en process 

som, förutom kunskaper och färdigheter, även inkluderar andra aspekter av eleven än de 

som ska betygssättas. Ett exempel kan vara elevens personliga utveckling, känslomäss- 

igt och socialt. Begreppen bedömning och betygssättning används flitigt på olika vis 

och med olika innebörd. Ambitionen med följande kapitel är att redovisa en del av 

svensk forskning inom fältet bedömning och betygssättning. 

 
Eva Forsberg och Viveca Lindberg (2010) i rapportserien Svensk forskning om bedöm- 

ning – en kartläggning redovisar att svensk bedömningsforskning är ett område under 

utveckling. Antalet studier har ökat markant sedan 1990, och särskilt på 2000-talet. Un- 

der perioden 1990–2009 publicerades sammantaget 95 avhandlingar, 63 artiklar i 

svenska och 119 i internationella vetenskapliga tidskrifter. Det som har studerats i studi- 

erna är bedömning som fenomen, elevers och skolors resultat, lärares didaktiska arbete, 

samt elevers erfarenheter och upplevelser. De lyfter fram att forskningen inte inkluderar 

alla skolämnen, dock har vissa ämnen fått liten eller ingen uppmärksamhet (s.58). De  

ser att i forskningen de studerat så har inte betydelsen för i vilket sammanhang bedöm- 

ningen utförts uppmärksammats i någon större omfattning. Forsberg och Lindberg lyfter 

fram att mer forskning behövs om hur kunskap, lärande och bedömning är hopflätade 

med varandra oavsett om det är bedömning av lärande, bedömning som lärande eller be- 

dömning för lärande som är syftet med bedömningen. De eftersöker också mer forsk- 

ning om alternativa former för bedömning av kunskap. 
 

 Formativ bedömning 
 

Christian Lundahl är en svensk forskare som har arbetat mycket med bedömning, be- 

dömning för lärande och bedömningsproblematik. I sin bok Bedömning för lärande 

(2014) lyfter han fram att en lärare kan både främja eller hämma elevens lärande. Be- 

dömning är någonting som bör sträva efter att eleven ska utveckla bättre kunskaper. 
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Lundahl lyfter fram att ett sätt att främja elevers lärande är att använda sig av formativa 

bedömningar i undervisningen och i bedömningssituationen. Den formativa bedöm- 

ningen ses som ett sätt att skifta fokus från att bedömning bara ska vara ett sätt att mäta 

ett resultat till att det kan ses som ett sätt att understödja elevers lärande och på så sätt 

öka elevers engagemang och intresse för ämnet eller uppgiften. Lundahl lyfter också 

fram flera andra positiva effekter av den formativa bedömningen som att svaga elever 

gynnas och att lusten för skolan ökar, både hos elever men också hos lärare. Att göra be- 

dömningar ger oss information, och den kan användas på olika sätt. Den kan användas 

summativt som en efterhandsbedömning för att visa på elevens uppnådda lärande, men 

den kan även vara en pedagogisk metod som hjälper eleven att utveckla sitt lärande me- 

dan det pågår, en formativ bedömning. Lundahl ser en farhåga med att den summativa 

bedömningen kan ses som en enklare väg att bedöma kunskaper, och kan då stå i vägen 

för den mer tidskrävande formativa bedömningen. Han lyfter fram att båda bedömning- 

arna behövs, men till olika ändamål. Lundahl lyfter fram att det är viktigt att fundera 

över hur de kan hållas isär i bedömningen av kunskaper, så de inte hamnar i konflikt  

med varandra (s.157). Betygssättning anses som skolans mest reglerade form av bedöm- 

ning och är dessutom den mest debatterade, vilket ställer stora krav på lärarnas profess- 

ionalitet för att kunna hantera likvärdighet i systemet. Lundahl lyfter fram att han ser 

betygen som en bedömning av en utförd prestation, eller flera olika prestationer. Men, 

bedömningarna kan skifta beroende på vem som gör bedömningen. Han ser betygen som 

ett knapphändigt omdöme, på en svårtolkad skala, men som kan få stora konse- kvenser  

i framtiden för den som blir bedömd (s.13). 

 
Jönsson (2012b) pratar om lärande bedömning, lärande bedömning är en annan benäm- 

ning på den formativa bedömningen. Jönsson sätter en skillnad i bedömning av lärande, 

som ses som den summativa bedömningen. Bedömning för lärande ses som den forma- 

tiva bedömningen. Jönsson lyfter fram att samma bedömning i princip kan användas för 

såväl formativa som summativa syften. Det är istället hur bedömningen används som 

avgör om bedömningen är att betrakta som formativ eller summativ. Jönsson lyfter fram 

fördelen för läraren med att i bedömningssituationen använda sig av bedömningsmatri- 

ser. Matrisen används för att bedöma den kvalitativa kunskapen och dokumentera hur 

eleverna utför och redogör för de förmågor som kursplaner föreskriver. Matriserna hjäl- 

per till att påvisa de kvalitativa nivåer som eleven uttrycker och uppvisar, de kan även 

hjälpa till med att identifiera elevernas styrkor och svagheter. Bedömningsmatriserna vi- 

sar för eleverna, på ett påtagligt sätt, sambanden mellan kunskapsnivån, och det som 

presteras i bedömningssituationen. Matrisen kan vara ett enkelt sätt att påvisa för eleven 

vad den presterade uppgiften motsvarar i betygskriterierna. (Jönsson, 2012b). 

 
Astrid Pettersson i Bedömning av kunskap för lärande och undervisning (2010), lyfter 

fram för att en bedömning ska få positiva konsekvenser fordras det som hon vill sam- 

manfatta i ordet medvetenhet. Med det tänker hos sig en medvetenhet om bedömning- 

ens grundfrågor – varför, vad, hur, vem och när. Men hon lyfter också fram att det  

måste finnas en medvetenhet om lärarens egna svagheter och styrkor. En god bedöm- 

ning utmärks också av att den sker gemensamt mellan olika parter och att den är tydlig 

och transparent. Pettersson (s.9) lyfter fram att bedömning i formativ mening innebär tre 
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nyckelprocesser, nämligen att fastställa var eleven är i sitt lärande, vad eleven ska nå 

och vad som behövs för att komma dit. I William (2013 s.61) och Lundahl (2014 s.85) 

har William och Lundahl lagt till två processer, nu är antalet nyckelstrategier fem. De 

som kommit till är, aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra och aktivera 

eleverna till att äga sitt eget lärande. 

 
Pettersson lyfter även fram vad som kan anses viktigt för en lärare vid bedömning, vil- 

ken syn har läraren på ämnet, vad är viktigt att kunna i ämnet och vilken syn på kunskap 

har läraren? Här kan två olika åsikter krocka, en kan vara vad jag mer privat anser vara 

viktigt att kunna, en annan är vad styrdokumenten lyfter fram som viktig kunskap. Här 

är också medvetenheten viktig, att vara medveten om vad jag personligen anser och vad 

som kommer fram av styrdokumenten. Är jag medveten om det, är det lättare att inte 

låta sig styras av privata uppfattningar om vad bedömningens innehåll ska vara. Att be- 

dömningen av den utförda uppgiften anses vara relevant ses som en viktig aspekt för att 

bedömningen ska hålla en hög validitet. I texten lyfts fram att det är framförallt två fak- 

torer som kan störa validiteten när det gäller val av innehåll. Det ena är att det som be- 

döms i situationen anses vara irrelevant. Det andra scenariot kan vara att ett det som be- 

döms visserligen är relevant, men det täcker inte in allt det som ska bedömas i situat- 

ionen. Det anses då inte vara representativt. Frågan måste då ställas, bedöms det som 

ska bedömas eller är det något annat som bedöms? 

 
Pettersson visar på att när läraren ska göra sin betygssättning eller när läraren gör en be- 

dömning av hur en elev har nått målen eller ej, då behöver det göras en jämförelse mel- 

lan elevens uppvisade kunnande och de mål och kriterier som ska uppnås. För lärarens 

del räcker det inte med att ha kunskap om de tekniker som kan krävas för bedömning av 

kunskap, läraren måste numera också vara väl insatt i hur bedömning kan främja läran- 

det och vilka konsekvenser bedömningens resultat får för undervisningen. 

 
Åsa Hirsh och Viveca Lindberg (2015) lyfter i sin forskning fram en studie av formativ 

bedömning på 2000 talet, de fokuserar på en översikt av svensk och internationell forsk- 

ning. De lyfter fram att ett fåtal stora metastudier presenterar anmärkningsvärda ök- 

ningar på lärande hos elever, detta har lett till att man på policynivå fattat beslut om 

storskalig implementering i många länder i världen. I studien påvisar de att forskare 

tycks överens om att klassrumsimplementering av formativa lärande behöver stödjas av 

processer där professionellt lärande ges utrymme, men i realiteten saknas ofta sådana 

processer. De ser att en avsaknad av kollegialt lärande bland lärare och skolledare 

många gånger innebär att en sämre förståelse av formativ bedömning. De lyfter fram att 

de ser att IKT-relaterade verktyg för formativ bedömning är på stark frammarsch. Då 

formativt arbete med bedömning kan ses som resurskrävande ur lärarsynpunkt, så kan 

IKT-verktygen till synes vara ett sätt att effektivisera undervisningen. Det visar sig att i 

vissa av dessa studier kan de se tendenser till att datorn/den mobila enheten betraktas 

som en egen aktör. Det är datorn eller den mobila enheten som analyserar elevens lä- 

rande, och i vissa fall även kan svara på frågor och dessutom ge feedback. Hirsh och 

Lindberg ser tre frågeställningar som de anser intressanta att ställa, vilken typ av feed- 

back som kan ges av datorer, och med vilken kvalitet den kan ges. Vilka konsekvenser 
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kan komma fram av att digitala prov och digital feedback ska införas för lärares profess- 

ionalism? Hur ska formativ bedömning kunna tjäna syftet att utveckla inte bara eleven, 

utan även lärarens förståelse av hur undervisningsprocesser kan anpassas för att möta 

elevers behov? Den tredje intressanta frågan de ser i sin studie är kopplad till den förra, 

vem ska utveckla de program som används i detta syfte? 

 
De lyfter fram att det svenska forskningsfältet är mycket knapphändigt, i synnerhet med 

tanke på hur stort genomslag formativ bedömning fått i den svenska skolan. Det som 

dominerar forskningsfältet är studier av dokumentation, främst genom individuella ut- 

vecklingsplaner. Till det dominerande forskningsfältet kan även adderas klassrumsstu- 

dier av lärares formativa bedömningsarbete. Det finns också studier som fokuserar på 

den nationella och i viss mån den kommunala styrningen av skolan och vilka konse- 

kvenser olika typer av styrning kan få för lärares bedömningsarbete. De ser att behovet 

av olika typer av studier som innefattar flera nivåer av aktörer är påtaglig, de eftersöker 

mer forskning baserad på kvalitativa respektive kvantitativa data. De visar på att fort- 

satta studier och förbättringar krävs när den i studien redovisade internationella forsk- 

ningen belyser att alldeles för få personer inom lärarutbildningar har den fördjupade 

kunskap som krävs för att utbilda studenter i bedömningsfrågor. Detta fenomen gäller 

även inom svenska lärarutbildningar. Hirsh och Lindbergs översikt visar också att en 

påtagligt låg andel studier tar elevernas perspektiv, och vi vet därför mycket lite om hur 

de upplever och påverkas av olika arbetsmetoder som klassas som formativ bedömning. 

 

 Sambedömning 
 

Pia Thornberg & Anders Jönsson lyfter fram i Sambedömning för ökad likvärdighet? 

(2015) att Skolverket och Skolinspektionen påpekar svagheter med bedömningen och 

betygssättningen i den svenska skolan, skolan upplevs ha brister i likvärdighet. De påta- 

lar att lärares bedömning och betygssättning i studier uppvisar brister som ses som pro- 

blematiska eftersom elevers betyg används som urvalsinstrument och som konkurrens- 

medel när eleverna senare söker anställning eller till högre utbildningar (s.180). De stäl- 

ler frågan om sambedömning i skolan kan skapa förutsättningar för en mer likvärdig be- 

dömning och betygssättning. En likvärdig bedömning och betygssättning innebär i grun- 

den att samma elevprestation förväntas ge samma bedömning och betyg oberoende 

av vem som bedömer eller hur prestationen bedöms, samt att det sker i linje med gäl- 

lande styrdokument. Både undervisning och bedömning bygger på att eleverna får visa 

sitt kunnande i uppgifter och i bedömningssituationer på de sätt som det beskrivs i kurs- 

och ämnesplaner, och att elevernas resultat både tolkas och värderas av läraren i enlig- 

het med dessa kriterier (s.181). 

 
Resultaten i deras studie pekar på att sambedömning kan bidra till en ökad likvärdighet 

hos de bedömande lärarna främst eftersom det kan medföra en samsyn kring hur styrdo- 

kumenten tolkas och kring hur elevers prestationer bedöms, men även eftersom lärare 

kan få en ökad kompetens att undervisa och bedöma. De lyfter fram att det finns ingen 

riktig samstämmighet i forskningen kring sambedömning. Den slutsats som de ändå kan 
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dra utifrån forskningen är att sambedömning har potential att stödja en likvärdig bedöm- 

ning och betygssättning. De ser att sambedömning kan bidra till en samsyn och till en 

ökad bedömarkompetens bland lärare. Däremot bör lärarna inte förvänta sig att en sam- 

syn är det samma som att det automatiskt ger samma poäng eller betyg för samma ut- 

förda prestation som de observerar eller bedömer. Det är snarare grunderna utifrån vilka 

omdömen som ges som är likartade. Vidare bör sambedömning ses som en process som 

omfattar och inkluderar samtliga tolkningsled i bedömningsprocessen om sambedöm- 

ning ska kunna leda till en ökad likvärdighet. Ju fler sambedömningar som görs i ele- 

vens uppgift eller kurs desto större är förutsättningarna för ökad likvärdighet vid be- 

dömning och betygssättningen. Att nå en ökad likvärdighet till följd av sambedömning 

bör ses av de inblandade som en lokal process på lång sikt, vilket kräver en tydlig struk- 

tur. En viktig aspekt med sambedömningen är att lärares olika sätt att uppfatta kriterier 

och kravnivåer blir synliggjorda när de analyserar och diskuterar konkreta elevexempel. 

När lärare har olika uppfattningar om hur kriterier ska tolkas eller hur den utförda upp- 

giften skall bedömas så kommer produktiva diskussioner att uppstå vilket i slutänden 

kommer att gynna både lärarna och eleverna i bedömningssituationen. 
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6 Teoretiska utgångspunkter 
 

Här vill jag lyfta fram vilka utgångspunkter jag har för att kunna synliggöra det kollegi- 

ala lärandets effekt på förbättringsarbetet. Samt vilken betydelse detta kan ha för lärares 

arbete med att förbättra sin bedömning och betygssättning när det gäller att bedöma den 

praktiska kunskapen som visas upp. När det gäller skolutveckling kommer jag att an- 

vända mig av perspektivet som Håkansson & Sundberg benämner som fjärde generat- 

ionens skolutveckling. I frågan om bedömning av en elevs kunskaper så använder jag 

mig av summativ eller formativ bedömning, här är det Wiliams texter som är utgångs- 

punkt. När det gäller bedömningen som sker när uppgiften utförs så är perspektivet lära- 

rens förtrogenhetskunskap och den tysta kunskapen som går under benämningen det 

tredje ögat, här är texter från Josefsson och Alsterdahl utgångspunkten. Vid diskussion 

om utformning av bedömningsstöd – matriser och hur de skall utformas så är det Jöns- 

son som är utgångspunkten. När det gäller kollegialt och professionellt lärande så är det 

perspektiven från Stoll och Hargreaves & Fullan jag använder mig av ihop med det pro- 

fessionella lärandets kunskapscykel av Timperley. 

 

  Perspektiv på skolutveckling 

Håkansson & Sundberg (2016 s.97-98) beskriver den fjärde generationens skolutveckl- 

ing, den räknas från 2005 och framåt. Här har fokus lagts på att påverka och förbättra 

elevers studieprestationer med hjälp av reformer och skolutvecklingsinsatser. Den läg- 

ger även fokus på potentialen i den lokala och regionala styrningen av skolan. Fokus 

läggs även på den lokala och regionala skolutvecklingen. Vikten med professionella 

lärargemenskaper lyfts även fram som en del av den fjärde generationens skolutveckl- 

ing. Håkansson och Sundberg visar även på de utmaningar som den fjärde generation- 

ens skolutveckling står inför, de sammanfattar dem till tre övergripande punkter, stra- 

tegi, lärande och intelligent implementering. Strategi behandlar hur skolan skall kunna 

förändras, så att skolan inte befinner sig på olika utvecklingsstadier och olika nivåer re- 

sultatmässigt. Lärande behandlar hur man ska skapa goda lärandemiljöer, som är struk- 

turerade och välorganiserade. Här föreslås att man utgår från klassrumssituationen. In- 

telligent implementering behandlar att lägga kraft på utvecklingsarbete i skolan, men att 

inte göra en bred satsning utan en riktad satsning som noga följs upp och utvärderas. 

Här lyfts starka argument för det cykliska förloppet fram. 

 
Håkansson & Sundberg (s.190-191) behandlar hur aktionsforskning kan ses som ett stöd 

för skolutveckling och lärares förändringsarbete. I första skedet har man fokus på ett re- 

levant problem. Steg två blir att göra en empirisk analys av problemet. Steg tre fokuse- 

rar på att ge förslag till lösning av problemet. Steg fyra är att göra en kritisk granskning 

av den föreslagna modellen. Steg fem är genomförande av förändringsmodell och data- 

insamling. Steg 6 är reflektion över genomförandet. Steg sju är konsolidering (att be- 

fästa) förändringen. De lyfter fram att viktiga lärdomar när det gäller förändringsarbete 
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är reflektion, kom ihåg hur det var innan förändringen, och proreflektion, att ha ett med- 

vetet framåtsyftande förbättringsarbete. Modellen för aktionsforskning är baserat på en 

norsk modell som beskrivs av Postholm och Torill (2010).5 

 
Skolutveckling genom kollegialt lärande (s.207-221) lyfts fram i den fjärde generation- 

ens skolutveckling som en strategiskt viktig punkt för att förbättra elevers lärande. Det 

kollegiala lärandet kan ses som mer betydelsefullt än den kompetensutveckling som 

skolor ger generellt som är utan individuell inriktning och utan direkt koppling till den 

aktuella skolans utvecklingsbehov. Kollegialt lärande beskrivs som en grupp människor 

som gemensamt delar och kritiskt undersöker sin egen praktik, de reflekterar, samarbe- 

tar och försöker utveckla sin verksamhet. Det gemensamma målet för gruppen är att för- 

stärka sin professionella effektivitet så att det gynnar elevernas lärande. Fokus ligger  

inte på den enskilde lärarens lärande, utan på att gruppen genomgår ett gemensamt lä- 

rande. Det kollegiala lärandet kan dock ses som en del av den enskilde lärarens egna 

kompetensutveckling. Håkansson & Sundberg lyfter fram att fokus inte får ligga på att 

utveckla det kollegiala lärandet i sig, utan att målet alltid måste vara att utveckla elever- 

nas lärande och stärka elevernas utveckling. Om det kollegiala lärandet påvisar goda re- 

sultat så har inte bara elevernas resultat förbättrats, då har även lärarnas och skolans ka- 

pacitet stärkts. Detta lyfts även fram av Stoll, 2006; Timperley, 2013. Skolledarens roll i 

detta med kollegialt lärande lyfts fram som en viktig ingrediens för att det kollegiala ar- 

bete skall lyckas. Om rektor riktar fokus mot skolans övergripande mål, lärarkvalitet, 

återkoppling på undervisning och eget engagemang i informellt och formellt kollegialt 

lärande så ser förutsättningarna bättre ut för att kunna nå framgång i utvecklingsarbetet. 

 
Håkansson & Sundbergs tankar och funderingar kring fjärde generationens skolutveckl- 

ing bygger till viss del på det kollegiala lärandet, och dess inneboende kraft när det gäl- 

ler att stärka både elevernas och lärarnas kapacitet. Detta leder mig då in på det kollegi- 

ala lärandet så som det beskrivs av Skolverket, Hargreaves & Fullan och Stoll. 

 

 Det kollegiala lärandet 

I Skolverket (2015b) framställs det kollegiala lärandet som en kompetensutveckling. 

Kollegialt lärande ses som en viktig framgångsfaktor, om den sker i den vanliga läran- 

demiljön med andra kollegor. Det ger då en större effekt för hela skolans utvecklingsar- 

bete, än individuella insatser baserade på den enskilde lärarens intresse för utveckling. 

Den yrkesgrupp bland lärarna som gynnas mest av det kollegiala lärandet är de som hål- 

ler på med praktiska arbetsuppgifter, yrkeslärarna. Här lyfts fram att utövarna i dessa yr- 

ken oftast ska vara kreativa, söka kunskap och anpassa sina kunskaper till de komplexa 

problem de ställs inför, snarare än finna svar på i förväg givna frågor. (Ibid s:48-49). 

Skolverkets publikation (2014) Yrkeslärare per program lyfter fram att det idag inte 

finns något krav på lärarlegitimation för yrkeslärare. För att vara behörig lärare i yrkes- 

ämnen ska krävas yrkeslärarexamen eller relevant yrkeserfarenhet för varje ämne i kom- 

bination med annan pedagogisk högskoleexamen. Anställande rektor bedömer om den 

 

 

5 Communities of development: A new model for R&D work. 
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tilltänkte läraren uppfyller behörighetskraven för att bedriva undervisning och sätta be- 

tyg. Yrkeslärarna behöver i dagsläget inte ha en lärarutbildning för att kunna sätta be- 

tyg. Med dessa förutsättningar för yrkeslärare är det viktigt att tid ges till kollegialt lä- 

rande runt temat betyg och bedömning från skolledningens sida. Det är viktigt att alla i 

arbetslaget har en samsyn på vilket kunnande som skall bedömas och hur, och hur nivå- 

grupperingen mellan de olika betygsstegen skall se ut. 

 
Hargreaves & Fullan (2013) lyfter fram att man som yrkesverksam, oavsett yrke, ska 

agera professionellt. Fokus ligger på professionalism inom skolan och inom undervis- 

ning. När lärarna och skolledning kontinuerligt lär sig nytt om undervisning och elever, 

och när det sker återkoppling kollegor emellan, så ses man som professionell både som 

individ och som kollektiv. Verksamheten har inte råd med något annat då ett profession- 

ellt utövande av yrket är väsentligt både för skolan och för samhället som stort. Att un- 

dervisa professionellt handlar om att ägna sig åt kontinuerligt lärande tillsammans med 

kollegor för att förbättra undervisningen. Hargreaves och Fullan lyfter fram att man inte 

kan undervisa professionellt om inte ens kollegor i arbetslaget eller på skolan också har 

en professionell inställning till läraryrket och till undervisning. Oavsett om man är en- 

sam i klassrummet eller arbetar i grupp med att försöka undervisa professionellt så 

handlar det mycket om det förtroende, och den kritiska återkoppling man får från sina 

kollegor i sin strävan att förbättra sin undervisning och kompetens. 

 
Hargreaves & Fullan (2013 sid 24-27) beskriver tre sorters kapital som har stor bety- 

delse för att undervisning ska hålla en hög nivå och för att man ska utveckla ett profess- 

ionellt förhållningssätt som innebär att det kollegiala lärandet skall kunna utvecklas. De 

tre kapitalen som tas upp är: 

 
1. Mänskligt kapital – läraren kan sitt ämne, vet hur den lär ut, utgår från eleverna 

både kunskapsmässigt och socialt, håller sig uppdaterad på sitt ämne samt har en empa- 

tisk förmåga och vilja att hjälpa eleverna. 

 
2. Socialt kapital – lärarens förmåga att skapa goda relationer med kollegor och elever; 

interaktion mellan kollegor, att man lär av varandra och ser varandras kvaliteter som en 

tillgång genom kollegiala träffar där man diskuterar undervisning, vad man gör och vil- 

ken effekt det har för undervisningen. 

 
3. Beslutskapital – lärarens förmåga att fatta kloka beslut och lösa avancerade problem; 

beslut fattas med hänsyn till situation och individ och baserat på tidigare erfarenheter 

och kunskaper inom olika situationer. 

 
När dessa tre kapital samverkar, det är först då som en professionell kultur utvecklas 

som gynnar alla elever. Men för att detta ska kunna uppnås så måste alla som är verk- 

samma på den aktuella skolan bli delaktiga allt ifrån den enskilde läraren till övrig per- 

sonal på skolan. Hargreaves och Fullan påpekar att det är oerhört viktigt, inte bara för 

skolan, utan för samhället i stort att lärare utvecklar ett mer professionellt förhållnings- 

sätt i sin yrkesroll. Här måste kollegiala strukturer som innebär kollegialt lärande och 
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kollegial samverkan ses som en naturlig del i verksamheten. Kombinationen mellan att 

utvecklas genom samspel med kollegor och genom återkopplingen man får genom 

varandra är vad de kallar det professionella kapitalet. 

 
Stoll (2006) ger en bild av vad hon anser vara viktiga kriterier för en lyckad skolut- 

veckling och ett gynnsamt kollegialt lärande. Ett av kriterierna är att alla drar åt samma 

håll, det krävs gemensamma värderingar och gemensamt ansvar inom kollegiet. Stoll 

påvisar att effektiviteten minskar om det inte finns ett ömsesidigt förtroende och re- 

spekt. Alla inblandade i processen måste förstå vad som bör göras och varför det bör 

göras. Att göra den tysta kunskapen hörd, bör vara en av väsentligheterna med de kolle- 

giala utbytet. Alla ska våga vara med för att dela med sig av sina tankar och funderingar 

om och kring kunskap, och hur de gemensamt ska se på kunskap tillsammans med sina 

kollegor på skolan och i lärarlaget. När detta sker så skapas det kollegiala lärandet, 

(PLC, Professional Learning Communities). Det kollegiala lärandet kan leda till att mot- 

ståndskraften till förändring inom verksamheten minskar, och viljan till förändring kan 

öka för att höja elevernas prestationer och resultat. Kompetensen som behövs för att ge- 

nomföra de tänkta förändringarna utav undervisningen finns i det kollegiala lärandet. 

Samtal om undervisning och bedömning av elevens lärande kan bidra till synliggöra vad 

man gör, vad som bedöms och vilken relation man har till undervisningen. Det som lä- 

rarna gör tillsammans utanför klassrummet är minst lika viktigt som det de gör inne i 

klassrummet för att förbättra skolors resultat, lärarnas professionella utveckling och ele- 

vernas lärande. Stoll (2006 s.226-227) visar på hur den professionella lärgruppens åtta 

kännetecken för att lyckas ser ut: 

 
1. Delade värderingar och vision kring lärande: det måste finnas en samsyn kring 

vad man vill på skolan utifrån styrdokument. 

2. Gemensamt ansvar för elevernas lärande: det kollektiva ansvaret ökar 

engagemanget hos lärarna och sätter press på de lärare som inte tar sitt ansvar. 

3. Reflekterande professionellt förhållningssätt: utifrån elevernas behov reflekteras 

det om och kring nya sätt att lösa problem. 

4. Samverkan: metoder som prövas, utvärderas och vilka det diskuteras runt. Det ses 

som positivt att man inte är överens hela tiden utan att olika metoder ifrågasätts. 

5. Grupp, så väl som individuellt lärande, främjas: genom det kollegiala lärandet så 

stärks den individuelle läraren med hjälp av sina kollegor i arbetet. 

6. Ömsesidig tillit till varandra i gruppen: känslan av trygghet. 

7. Respekt för varandra: allas åsikter är lika mycket värda. 

8. Stöd till varandra: läraryrket är inget ensamarbete. 

(min tolkning av Stoll´s kännetecken för lärgrupper 2018-01-08) 

 
Stoll (2006) påvisar i sin studie för att lärgrupper ska fungera måste varje lärare vara 

redo att förändra sin undervisning, vilket inte alltid är så lätt att göra. Syftet med 

lärgrupper är att förbättra lärarnas tro på sig själva och deras förmåga att kunna göra 

skillnad för den enskilde eleven. Av respekt för sina kollegor, anstränger sig lärarna för 

att vilja få till stånd en förändring som kan förbättra deras undervisning. Men, det som 

hela tiden belyses som en central del av utvecklingen av ett kollegialt lärande är vikten 
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av att all skolutveckling ska ske utifrån verksamhetens identifierade utvecklingsbehov. 

Om lärarna inte ser nyttan med förändringen så kommer den aldrig att lyckas, oavsett 

vem som företräder förändringen. 

 
Stolls tankar om skolutveckling och kollegialt lärande visar på att det behövs engage- 

rade lärare som har en gemensam vision för att lyckas med det kollegiala lärandet. För 

att nå framgång med det kollegiala lärandet så behövs även det som Hargreaves & Ful- 

lan beskriver, de lyfter fram de tre sorters kapital som har stor betydelse för att under- 

visning ska hålla en hög nivå och att det kollegiala lärandet ska utvecklas. Lärarna kan 

sitt ämne, kan skapa goda relationer med lärarkollegor och elever och fatta kloka beslut 

som gynnar elevernas och skolans utveckling. Detta leder mig då in på det systematiska 

förbättringsarbete som behöver göras för att kartlägga elevernas kunskapsnivå och sko- 

lans utveckling. Här är det Timperleys tankar om systematiskt förbättringsarbete jag fo- 

kuserar på. 
 

 Systematiskt förbättringsarbete 

Det professionella lärandets kunskapscykel presenteras av Timperley (2013). Timper- 

leys modell är gångbar i olika sammanhang, inte bara när det gäller elevers lärande. 

Timperleys framtagna modell liknar andra strukturer för utvecklings- och kvalitetsar- 

bete som är avsiktliga, löpande och systematiska. I skolans värld är denna gångbar både 

när det gäller lärarens syn på hur elevers förbättringar såsom vid skolledares syn på hur 

verksamheten skall kunna förbättras. Här lyfter hon fram att förståelsen för elevernas lä- 

rande är centralt i lärares professionella lärande. 

 

 
 

 
FIGUR 4. Översikt över den undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare, som syftar till att 

främja elevresultat och elevernas utveckling. Översatt från Timperleys cykel på engelska taget från Tim- 

perley PDF Using Evidence in the Classroom for Professional Learning. 
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Enligt Timperley är syftet med att använda en undersökande och kunskapsbildande cy- 

kel att elevernas engagemang, lärande och välbefinnande förbättras då dessa används i 

det professionella lärandet. Cykeln bygger på att allt börjar och slutar med eleverna, och 

den utgår från målet, vad behöver eleverna veta. Nu startar en kartläggning av var ele- 

verna befinner sig och vilka färdigheter som eleverna behöver utveckla. Kartläggningen 

omfattar inte bara elevernas kunskapsnivå utan även de undervisningsmetoder som an- 

vänds för att se hur eleverna kan tillgodogöra sig kunskaper på bästa sätt. Efter kartlägg- 

ningen tas det fram en mall av vad lärarna behöver veta och vad de ska göra för att 

kunna utveckla elevernas färdigheter. Undersökningen som påvisar elevernas lärande 

och deras engagemang ska nu kopplas till lärarnas egna undervisningsmetoder. Har jag 

som enskild lärare eller vi i arbetslaget gjort rätt? Efter de två första delarna vet lärarna 

var eleverna befinner sig och vad de behöver utveckla samt vilka metoder som använts. 

Nu startar fasen med utvecklande av nya kunskaper och färdigheter. I praktiken innebär 

detta att lärarna nu behöver fördjupa sina professionella kunskaper, förfina och vidareut- 

veckla sin professionella förmåga samt låter eleverna uppleva lärande på nytt ett sätt. 

Till sist så kommer steget att resultatet av arbetet ska kontrolleras. Det innebär att nu 

måste de åtgärder eller det förändrade arbetssätt som införts följs upp och utvärderas för 

att se hur de har påverkat de resultat som ansågs som viktiga för eleverna att uppnå i 

början av cykeln. Timperley lyfter fram att för att kunna uppnå de resultat som strävas 

mot så bör lärarna systematiskt och strukturerat undersöka och utveckla sin praktik ge- 

mensamt med eleverna (s.113-130). Timperley påvisar också att denna kunskapscykel 

kan användas av rektor i sitt arbete som pedagogisk ledare. Rektor ska vara insatt i det 

professionella lärandet för att kunna utmana och stötta sina lärare i den dagliga verk- 

samheten. Timperley lyfter fram om ett professionellt lärande ska komma till stånd 

måste samtliga berörda ingå i processen och delta i den kunskapsbildande cykeln. Detta 

oavsett om det gäller en skolverksamhet eller en annan verksamhet. Ett lyckat profess- 

ionellt lärande bör ses som ett exempel på en lärandeprocess som rör sig inom alla led 

oavsett verksamhet. 

 
Det som jag framöver kommer att ta fasta på efter denna genomgång av teorier är Tim- 

perleys tankar om det systematiska förbättringsarbetet som utförs med undersökande 

och kunskapsbildande cykel. Jag kommer även ta fasta på Stolls tankar om skolutveckl- 

ing, och Håkansson & Sundbergs tankar om den fjärde generationens skolutveckling. 

Den beskrivs som en grupp människor som gemensamt delar och kritiskt undersöker sin 

egen praktik, de reflekterar, samarbetar och försöker utveckla sin verksamhet. 
 

 Perspektiv på kunskapsbedömning 
 

 Formativ och summativ bedömning 

Under Skolverkets hemsida, flik bedömning6 kan man läsa en sammanfattning av forsk- 

ning runt betyg och bedömning i Sverige. Skolverket visar här positiva effekter när det 

 

 
 

6 http://www.Skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/tema-bedomning/kan-betyg-vara-bra- 

for-kunskapsutveckling-1.157710 (Hämtad 2017-01-04 kl. 17.32) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/tema-bedomning/kan-betyg-vara-bra-for-kunskapsutveckling-1.157710
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/tema-bedomning/kan-betyg-vara-bra-for-kunskapsutveckling-1.157710
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gäller betyg och bedömning som ger elever och lärare en korrekt bild av elevens kun- 

skapsutveckling. Detta bidrar till att ge eleven en tydlig bild av hur egna ansträngningar 

leder till förbättrade resultat, och på så vis kan stimulera till lärande. När läraren regel- 

bundet sätter betyg måste också läraren på allvar värdera elevens kunskaper och kan då 

inte ducka för att en elev halkar efter. Skolverket påvisar att studier också har visat på 

olika negativa effekter av betyg. Det handlar främst om elevens självbild. Att konstant 

få låga betyg, kan befästa bilden av att vara någon som inte kan. Eftersom de tror att de 

inte kan, finns det ingen anledning att anstränga sig, och betygen fortsätter att vara låga 

och intresset sjunker. En annan negativ effekt av betyg, är att elever som får betyg ten- 

derar att endast fokusera på betyget och därmed att inte bry sig om mer detaljerad åter- 

koppling. Resultaten talar för att elever med hög kognitiv förmåga påverkas gynnsamt 

av att få betyg, medan medel- och lågpresterande elever påverkas negativt. Detta möns- 

ter är tydligare för pojkar än för flickor. 

 
Personen som starkt relateras med formativ bedömning i dag är Dylan Wiliam. Dylan 

Wiliam och Paul Black´s forskning7 i slutet på 1990 talet handlar om att klassrummet är 

det viktigaste området att fokusera på om man vill höja skolors resultat, och att man bör 

titta på undervisning som en interaktiv process. Lärare gör något, får respons och juste- 

rar sin fortsatta undervisning efter hur responsen från eleverna ser ut. Det var i denna 

undersökning som de började titta på om formativ bedömning av elevers kunskaper 

kunde utveckla undervisningen i klassrummet. Håkansson & Sundberg (2012) beskriver 

att den formativa bedömningen har en framåtsyftande återkoppling för att stödja elevens 

lärande. Den summativa bedömningens uppgift ses som en sammanfattande slutlig be- 

dömning av en uppgift. Formativ bedömning, återkoppling till eleven lyfts också fram 

av Hattie (2012) som enligt studien är en av de viktigaste påverkansfaktorerna för ökade 

studieprestationer. Hattie ger i mitt tycke en målande beskrivning på skillnaderna mel- 

lan en formativ och en summativ bedömning, här använder Hattie ett citat från Robert 

Stake för att belysa skillnaden mellan det formativa och det summativa (s.193). 

 
”När kocken smakar på soppan är bedömningen formativ, när gästen smakar på sop- 

pan är den summativ.” 

 
Wiliams (2013) forskning om formativ bedömning leder fram till fem nyckelstrategier 

för läraren i undervisningssituationen: 

 
 Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. Eleverna måste 

förstå vad det är de ska lära sig, så att de inte tappar fokus på målet. Det är lät- 

tare att komma någonstans om man vet vart man är på väg. 

 Att skapa/utforma effektiva diskussioner, aktiviteter, och uppgifter som påvisar 

elevernas förståelse. 

 
 

7 Assessment and classroom learning. Black, P. & Wiliam, D. (1998). Denna forskning kom sedan ut I en 

populärversion. Inside the blackbox (2001). Slutsatsen av studien är, att om man verkligen vill höja kvali- 

tén i en skolverksamhet och stärka elevernas lärande, så måste fokus ligga på arbetet i klassrummet och 

inriktningen för arbetet vara formativ bedömning (bedömning för lärande). 



38  

 Att återkoppling, feedback ges i syfte att föra lärandet framåt. Konstruktiv feed- 

back kan leda lärandet framåt. 

 Aktivera eleverna som läranderesurs för varandra. Att elever hjälper varandra 

kan skapa motivation och en stärkt social sammanhållning i gruppen. 

 Aktivera elever till att äga sitt eget lärande. Den enda som kan lära sig något är 

eleven själv. Läraren kan inte skapa själva lärandet, det gör eleverna själva. Lä- 

raren kan endast hjälpa eleven att lära sig. 

 
Wiliam (2015) påpekar att skapa en lärande klassrumssituation är långt ifrån okomplice- 

rat. Lärarna utgår ofta från att nu har jag undervisat om detta, så nu måste eleverna för- 

stå det här. Men, hur ofta inträffar detta? Wiliam föreslår att läraren ska bygga sin lekt- 

ionsundervisning som om eleverna kanske inte har lärt sig det som läraren hade tänkt att 

de skulle, och oftare kontrollera elevernas förståelse. Wiliam lyfter också fram att effek- 

tiva anpassningar av lärandesituationen i klassrummet är viktig, att det sker med korta 

mellanrum. Att läraren kontrollerar med eleverna om/vad de har förstått på daglig basis, 

och inte gör kontroller en gång i veckan eller en gång i månaden. Den sista punkten som 

tas upp och som Wiliam lyfter som den svåraste frågan är hur lärare ska bli hjälpta att 

utveckla sin praktik till att nå nya höjder. Det kan innebära att läraren måste förändra 

sina vanor, vilket kan vara svårt. 

 

 

 Kvalitativ bedömning genom förtrogenhetskunskap och det tredje ögat 

De lärare som är med i detta arbete med bedömningsstöd har alla en gedigen bakgrund 

inom det yrke som eleverna kommer att utbilda sig till efter avslutade studier. Har lärar- 

nas gedigna bakgrund med sin praktiska klokhet en påverkan på hur de ser på bedöm- 

ning av de praktiska kunskaper som uppvisas? Kan lärarnas yrkeskunnande och förtro- 

genhet med vilka kunskaper som krävs inom yrket påverka deras betygssättning, då de 

kan reflektera över bedömningssituationen med sin förtrogenhet i yrket, Josefsson 

(1998). Det tredje ögat som beskrivs av Alsterdal (1999) liknas med att kunna se möns- 

ter i det som kan komma att ske, att du kan se hur resultatet kommer att bli innan det är 

färdigt, påverkar det lärarnas formativa och summativa bedömning av elevens kun- 

skaper? 

 

 Bedömningsstöd med hjälp av matris 

Att utföra bedömningar med hjälp av bedömningsstöd i form av en matris, är inte så lätt. 

Det krävs mycket tanke bakom matrisens uppbyggnad, vad ska den visa, hur ska den 

användas? Är det generella eller specifika kunskaper som vill lyftas fram? Här är det 

Jönsson (2012b) som får hjälpa till att analysera vad och hur som skall lyftas fram i ma- 

trisen. 



39  

7 Kontextualisering 
I detta avsnitt vill jag beskriva skolan som jag är verksam på, hur många elever som 

finns här, hur skolledningen ser ut och vilka program som finns på den gymnasiala ut- 

bildningen. Jag vill också belysa det problem som yrkeslärarna upplevt, och som lett 

fram till att detta arbete utförs. Hur tolkar och värderar yrkeslärarna progressionsorden i 

betygskriterierna, som i deras sätt att se på det ger ett stort utrymme till tolkning av 

vilka kunskaper eleven uppvisar. 

 

  Skolans kontext 

Skolan där jag är verksam invigdes till höstterminen1969 som en nybyggd gymnasie- 

skola. Gymnasieskolan har idag strax över 500 elever och inom skolans område finns 

också c:a 600 elever inom vuxenutbildning, kommunal vuxenutbildning i svenska för 

invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskoleutbildningar. De fem 

högskoleförberedande programmen på gymnasiet är, Ekonomiprogrammet, Humanist- 

iska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsprogrammet och Teknikpro- 

grammet. På skolans finns även Introduktionsprogrammet IM. IM är till för dem som 

inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program, där de ges en förutsättning att 

läsa upp sina betyg så att de kan söka in till något av de nationella programmen, eller 

förberedas för arbetsmarknaden eller en annan utbildning. De sex yrkesprogram som 

finns på skolan är, El och energi, Fordon och transport, Handel och administration, 

Hantverksprogrammet finsnickeri, Hantverksprogrammet glashantverk och Vård och 

omsorgsprogrammet. 

 
Det är c:a 110 lärare som är verksamma på nationella gymnasieutbildningarna och intro- 

duktionsprogrammet IM. Det är c:a 40 lärare på vuxenutbildning, SFI och yrkeshögs- 

kola. Skolledarorganisationen är uppbyggd med en områdeschef som har som har an- 

svar för gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola och SFI. Områdeschefen har fyra 

programrektorer underställt sig som delar på ansvaret för alla utbildningar som ryms 

inom skolans paraply. Jag kommer nu att redovisa för antalet elever som går på gymn- 

asial nivå på yrkesutbildningarna på de program som jag har arbetat med. El, hantverk, 

och vård har även vuxenutbildning eller yrkeshögskola. 

 
 På El och energiprogrammet finns det totalt 39 elever som går gymnasieutbild- 

ning, och det finns fyra yrkeslärare. 

 På Handel och administrationsprogrammets gymnasieutbildning finns det totalt 

38 elever och fyra yrkeslärare. 

 På Hantverk finsnickeris gymnasieutbildning finns det totalt 10 elever och tre 

yrkeslärare. 

 På Vård och omsorgs gymnasieutbildning finns det totalt 15 elever och tre yr- 

keslärare. 
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 Hur de olika yrkesprogrammen jag arbetat med är uppbyggda 

Jag kommer här att ge en kort beskrivning om de tre program som jag har arbetat ihop 

med än så länge när det gäller mitt försteläraruppdrag. I skriften Skolverket Gymnasie- 

skola 2011 finns utförliga beskrivningar av yrkesprogrammens uppbyggnad och vad de 

kan leda till: 

 
El och energiprogrammet (EE). Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, 

exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och ut- 

värdera en arbetsprocess. Utbildningen ska vidare leda till att eleverna förstår vikten av 

att kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem. Efter examen 

från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automati- 

serade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och 

kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller in- 

stallation. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå sam- 

hällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-, energi- 

och vattensystem. Den ska därför ge kunskaper om el- och energiteknik och automation 

samt färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden. Dator- och kom- 

munikationsteknik och samhällets IT- infrastruktur ska också vara centralt inom utbild- 

ningen. 

 
Handel och administration (HA). Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om 

handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Den ska också 

utveckla deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försälj- 

ning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Handel om- 

fattar försäljning och logistik, marknadsföring och produktkunskap, branschkunskap, 

kundservice och affärsutveckling i olika former. Administration omfattar administrativt 

arbete och organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice 

samt konferens- och receptionsarbete. Inom både handel och administration finns möj- 

ligheter att starta och driva företag och därför ska utbildningen utveckla elevernas kun- 

skaper om entreprenörskap och eget företagande. Efter examen från programmet ska 

eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel 

säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel per- 

sonal-, ekonomi- och IT-administratör. 

 
Hantverk finsnickeri (HVF). Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och 

färdigheter i hantverksprocessen. Det innebär att kunna genomföra vanligt förekom- 

mande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, dvs. att identifiera behov, planera 

med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och 

redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Som förberedelse för arbete 

inom det hantverksområde som eleven har valt ska även formgivning, entreprenörskap, 

kommunikation och service ingå i utbildningen. Hantverkskunnande och estetiskt tän- 

kande samspelar i skapandeprocessen och ska därför genomsyra utbildningen. Utbild- 

ningen ska också leda till att eleverna förstår hantverkarens roll i samhället samt får in- 

sikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö. Ef- 

ter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta 
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inom floristyrket, frisörbranschen, snickeribranschen, textilbranschen eller branschen 

inom det valda hantverket. Inriktningen finsnickeri ska ge kunskaper om och färdigheter 

i tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om 

material som används inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom snickeri- 

branschen. 

 
Vård och omsorg (VO). Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdig- 

heter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktions- 

nedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa männi- 

skors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en 

människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och 

välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om människan i 

olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid 

hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från 

olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. 

Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på människan och 

förståelse av livsstilens betydelse för hälsan. Utbildningen ska utveckla elevernas för- 

måga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för indi- 

videns integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Eleverna 

ska också utveckla förståelse för människors olika behov och förutsättningar. Dessutom 

ska eleverna utveckla en förmåga att diskutera och ta ställning i etiska frågor som rör 

yrkesutövningen och att följa den etik som råder inom yrkesområdet. Programmet kan 

leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso- och sjuk- 

vård kan man arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom soci- 

altjänst kan man arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, 

hemtjänst eller som personlig assistent. 

 

 Lärarnas upplevda problem 
 

 Svårigheten med att tolka progressionstabellen vid betygssättning 

Jag återkommer här till de värdeord som yrkesprogrammen ville diskutera runt i arbetet 

vi utförde med att framställa ett bedömningsunderlag/matris för respektive yrkespro- 

gram. Yrkeslärarna upplevde svårigheter med att tolka vissa av värdeorden i progress- 

ionstabellen, hur skulle de tänka runt de ord som har samma betydelse fast de står på 

olika betygsnivåer? Här ville lärarna ta fram en gemensam matris som skulle gälla för 

hur programmets yrkeslärare ska se på de olika stegen i progressionstabellen och hur de 

gemensamt ska tolka värdeorden i tabellen så att de kan sätta likvärdiga betyg i kur- 

serna. 
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Betyget E Betyget C Betyget A 

Beskriver översiktligt Beskriver utförligt Beskriver utförligt och nyanse- 
rat 

Planerar och utför i samråd Planerar och utför efter 
samråd 

Planerar och utför efter samråd 

Ett visst handlag Ett gott handlag Mycket gott handlag 

Med viss säkerhet Med viss säkerhet Med säkerhet 
 

Ta som exempel ordet handlag, här tolkade lärarna ordet med hur väl du kan utföra upp- 

giften med hjälp av ett verktyg, redskap, maskin eller hur väl du utför en uppgift inom 

vården med en patient eller brukare. Här såg lärarna inga större svårigheter med att ka- 

tegorisera in den utförda uppgiften i rätt betygssteg. Däremot så uppstod det diskuss- 

ioner i de olika arbetslagen runt t.ex. ordet säkerhet, eftersom det är samma formulering 

på E-nivå som på C-nivå. Om en elev utför något på E-nivå med en viss säkerhet, vad 

skiljer då i kunskaper om en elev utför något med viss säkerhet på C-nivå, formule- 

ringen är samma på de två olika betygsstegen? Samma dilemma upplevde de olika ar- 

betslagen när vi diskuterade orden planera och utföra. Planera och utför efter samråd är 

samma formulering på både C-nivå som på A-nivå, hur ska man tolka det, vad skiljer 

dessa steg åt i kunskapskrav? Under diskussionerna med arbetslagen om de formule- 

ringar i progressionstabellen som de tycker är otydliga i betygsstegen så blev det tydligt 

att här kommer den tysta kunskapen in hos respektive lärare när det gäller betygssätt- 

ningen i de olika stegen. Lärarna hade t.ex. svårt att sätta ord på vad som är skillnaden 

mellan ett C eller ett A när det gäller planera och utföra efter samråd. Ett svar som kom 

upp var att ”man ser om arbetet som utförs i situationen eller har utförts är på C eller A 

nivå, men jag kan inte riktigt förklara för eleven vad som skiljer dessa betygssteg åt i ut- 

förandet”. Lärarna upplever att det blir det svårt med en likvärdig bedömning vid be- 

tygssättning när flera lärare har en elev i samma kurs och det ska ges ett slutbetyg till 

eleven. Eleven kan även uppleva att den får ett otydligt svar på frågan om vad som var 

grunden för det betyg som den fick. Detta dilemma gjorde då att yrkeslärarna gemen- 

samt ville utarbeta en matris som skulle gälla på respektive program och som speglade 

lärarlagets gemensamma uppfattningar om hur betygsstegen skulle tolkas och vad för 

kunskaper som skulle avspeglas i värdeorden vid betygssättning. 
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8 Metod 

I metodavsnittet vill jag belysa hur upplägget har varit av förbättringsarbetet, hur jag har 

träffat yrkeslärarna på respektive program och vilken form av dokumentation som har 

använts för att samla in relevanta data. Jag beskriver även min egen roll i förbättringsar- 

betet, och ger synpunkter på fördelar och nackdelar av min egen position i arbetet. Sist 

tar jag upp etiska överväganden i arbetet med lärarkollegorna och hur intervjuer och da- 

tainsamlingsinformation har tänkt att användas. 
 

  Förbättringsarbetets uppläggning 
 

Jag har valt att använda mig av aktionsforskning i mitt förbättringsarbete. Denscombe 

(2012) och Håkansson & Sundberg (2016) beskriver aktionsforskning som en strategi, 

som fungerar för undersökning av ett förbättringsarbete. Aktionsforskningen definieras 

med fyra karaktäristiska drag, en praktisk inriktning, den fokuserar på verkliga problem. 

En förändringsinriktning, förändringen av ett upplevt problem är en del av forskningen. 

Den cykliska processen där det finns en inbyggd återkopplingsmekanism som ger möj- 

lighet till förändringar. Deltagande, deltagarna är aktiva i processen. Denna strategi 

stämmer väl med upplägget av denna uppsats, jag var medverkande i ett förbättringsar- 

bete som efterfrågades på den skola jag är verksam på. 

 
Detta förbättringsarbete skedde i en naturlig miljö, på den skola där jag själv är verk- 

sam, det blev en naturlig avgränsning i studien. Här passar då en fallstudie in som en 

lämplig strategi enligt Denscombe (2012 s.59-73). Avgränsningen i studien var de fyra 

olika yrkesprogrammen och de undervisande yrkeslärarna på dessa program. Jag har 

valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i denna fallstudie. När man vill komma in 

på djupet av det som undersöks så passar en kvalitativ analys (Fejes 2009 s.32-33). Jag 

valde detta då jag ville få fram hur yrkeslärarna på respektive program tänkte kring frå- 

gor rörande progressionsordens betydelse vid betygssättning av de praktiska kunskaper 

som eleven uppvisar. 

 
Förbättringsarbetet har utgått ifrån Timperleys modell över hur ett förbättringsarbete 

kan gå till, en undersökande och kunskapsbildande cykel. Den cykel som jag redovisar 

tidigare i texten fokuserar på elevresultat och elevers utveckling. Nu läggs i stället fokus 

på hur lärarna ska arbeta fram ett bedömningsunderlag/matris som ska försöka under- 

lätta deras betygssättning i de praktiska moment som eleven utför. Jag har anpassat cy- 

keln så att den ska passa för vårt syfte med förbättringsarbetet. 

 
 Identifiering av ett upplevt problem: Cykeln börjar med att yrkeslärarna inom 

de olika programmen på skolan upplevde en svårighet med att matcha elevens 

uppvisade resultat med en praktiskt utförd uppgift gentemot betygskriterierna i 

den aktuella kursen. De upplevde ett problem med att tolka orden i progressions- 

tabellen kopplat till respektive betygssteg. 
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 Vilka kunskaper och färdigheter behöver yrkeslärarna: Lärarna upplevde 

också att det kan finnas en skillnad i arbetslaget vid bedömningstillfället på vil- 

ken nivå elevens prestationer ska hamna i betygsstegen, de hade inte alltid en 

samsyn om kunskapsnivån hos eleven. De ansåg att de behövde en gemensam 

mall som påvisade elevens kunskaper på respektive betygsnivå på respektive yr- 

kesprogram. 

 Fördjupa de professionella kunskaper och färdigheter som yrkeslärarna 

behöver: Jag intervjuade yrkeslärarna både enskilt och som fokusgruppinter- 

vjuer för att med hjälp av dem gemensamt arbeta fram ett bedömningsun- 

derlag/matris som påvisade hur arbetslaget såg på de kunskapskrav som ställs på 

det aktuella programmet och i den kurs som de skall bedöma elevens kunskaper 

i. 

 Yrkeslärarna har tillgång till den framarbetade matrisen i undervisningen: 

Den utarbetade bedömningsmatrisen kan används av yrkeslärarna på respektive 

program i bedömningssituationer och betygssättning. 

 Hur har arbetet med matrisen påverkat lärarnas vardag: Jag intervjuar yr- 

keslärarna för att få höra deras uppfattning om bedömningsunderlaget/matrisen 

används och hur de ser på den i bedömningssituationen. Utvärdering påbörjas. 

Detta steg slutför cirkeln i undersökning och kunskapscykeln enligt Timperleys 

modell. 

 

 

 Former för dokumentation (datainsamling) 

Ett vanligt sätt att få tillträde till och för att kunna kartlägga människors uppfattningar är 

att göra en intervju. Vid de enskilda intervjuerna valde jag att använda mig av den öppna 

frågemetoden, vilket innebär att det inte erbjuds några givna svarsalternativ på de frågor 

som jag ställer. Jag valde också att använda mig av en strukturerad intervjuform vilket 

innebär att jag styr samtalet och kan avbryta eller leda tillbaka in på den fråga som vi 

avhandlade, om svaret blir irrelevant (Kvale, Brinkmann s.151). Vid intervjusi- 

tuationen är att det viktigt att ha i åtanke att respondenten svarar på sin egen tolkning av 

frågan, det respondenten då svarar är kanske inte det som intervjuaren har avsett med   

sin fråga. Här bör man som intervjuare tänka på att det kan bli nödvändigt för intervjua- 

ren att under intervjuns gång konstruera om sin fråga så att svaret på frågan kan bli det 

som den var avsedd för. Intervjufrågor bör vara korta och enkla, de ska inte vara svåra 

att förstå från respondentens sida. Däremot ska inte den som intervjuar ställa ledande 

frågor. När jag genomförde fokusgruppintervjuerna var arbetsgången samma som vi de 

enskilda intervjuerna. Jag använde mig av den strukturerade intervjun där jag då blir 

samtalsledare, och använde mig av den öppna frågemetoden. Fokusgruppintervjuer kan 

om de utförs rätt ge att alla deltagare i gruppen möjlighet att komma till tals, och ge sin 

syn på de aktuella frågorna. Frågorna kan då ventileras gemensamt och ge vidare upp- 

slag Trost (2009 s.25) Det bör även lyftas fram att det finns nackdelar med en fokus- 

gruppintervju, de tystlåtna och blygsamma ställer sig lätt vid sidan av diskussionen. En 

annan synpunkt är att det kanske är den åsikt som anses lämplig i gruppen som lyfts 

fram i samtalen. Trost (2009 s.25-26) lyfter fram att gruppintervju inte är lämplig när 
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det gäller frågor om attityder eller personliga åsikter, utan lämpar sig bäst när det gäller 

att få fram en grupps erfarenheter om något. 

 
För att göra en analys av som framkommit i intervjuerna så har jag har läst och studerat 

mitt insamlade material i flera omgångar, både i mindre delar (enskilda intervjuer) och i 

sin helhet (fokusgruppintervjuer). Anledningen till detta är att jag vill försöka nå fram 

till den punkt där de deltagande yrkeslärarna kan presentera sig för mig med det som de 

verkligen säger om synen på kunskap och hur progressionsorden speglar deras syn på 

kunskap vid betygssättning. Denna punkt har varit svår att nå. För att nå denna punkt 

har jag fått lägga mina egna kunskaper om hur det är att vara yrkeslärare åt sidan. Svå- 

righeten med detta är att läsa de utskrivna intervjuerna som text utan att blanda in sin 

egen förförståelse som då kan skymma sikten för dig. I texten framför dig ser du det 

som du tror det ska stå om du inte bortser från din förförståelse. (Fejes, 2009, s.64). 

Även Larsson (2005, s.19) tar i sin text om kvalitet i kvalitativa studier upp vikten med 

att öppet redovisa sin förkunskap och förförståelse för det som studeras, så att du inte 

färgar studien med din inneboende kunskap om ämnet. Boolsen (2007 s.97-99) lyfter 

fram att matriser för analys är svåra att göra, men intellektuellt utmanande eftersom de 

ställer krav på andra sätt att tänka. De är krävande att arbeta med, de ställer krav på öv- 

ning och noggrannhet, men ses som ett kraftfullt redskap i analyssammanhang. 
 

  Min roll i förbättringsarbetet 

Den roll jag har i detta förbättringsarbete grundar sig i att jag i min roll som förstelärare 

med inriktning formativ bedömning i yrkesämnen fått i uppdrag av min rektor att hjälpa 

yrkeslärarna på den skola jag är verksam på med att utforma en bedömningsmatris. 

Denna matris ska de kunna använda vid bedömning av kunskaper och betygssättning 

inom respektive program. Yrkeslärarna på några olika program har tagit upp med skol- 

ledningen att de ser en svårighet med att tolka de olika orden i progressionstabellen som 

är med och styr i betygskriterierna. Eftersom yrkeslärarna gemensamt har identifierat ett 

upplevt problem, och fört fram det till skolledningen så har jag aldrig upplevt något 

motstånd från yrkeslärarna till att jag blev utsedd att försöka hjälpa dem med det upp- 

levda problemet. Förbättringsarbetet som jag varit delaktig i ser jag också som en form 

av kollegialt lärande, med tanke på fokusgruppintervjuerna som genomfördes i arbetet. 

 
Min roll i förbättringsarbetet kan sammanfattas som både projektledare för uppdraget 

som min rektor gett mig, och som handledare i det fysiska arbetet med att arbeta fram 

en matris tillsammans med yrkeslärarna på respektive program. I min roll som handle- 

dare i det professionella lärandet har jag också haft rollen som sammanställare av all in- 

formation som lärarna lämnat, i detta har ingått insamling av information, bearbetning 

av information och att utvärdera lärarnas information till mig som i slutänden ledde 

fram till de bedömningsmatriser som varje program önskade. 

 
Det som jag kan se som en fördel i detta arbete är att jag känner deltagarna i studien, 

vilket kan innebära att man har större förståelse i hur de tänker när det gäller frågor och 



46  

tolkning om progressionsorden och hur den praktiska kunskapen ska tolkas i betygskri- 

terierna. Jag som fordonslärare på gymnasiet ställs inför samma situation vid betygssätt- 

ning eller bedömning av de elever jag själv undervisar. 

 
Nackdelen kan då vara att man har förutfattade meningar och därför inte ställer rätt frå- 

gor. Jag upplevde ibland att jag trodde att jag förstod hur de tänkte när vi diskuterade 

frågor om tolkningar av progressionsord och syn på praktisk kunskap, vilket ledde till 

att jag inte alltid bad dem utveckla sina tankar under intervjusituationen. När dessa till- 

fällen har uppkommit så har jag kunnat gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen, för 

att sedan ta kontakt via telefon eller mail för att reda ut de tveksamheter jag upplevt när 

jag skulle transkribera intervjuerna. Att göra en studie i sin egen verksamhet, så som jag 

har gjort i detta arbete, kan vara känsligt. I intervjuerna jag har genomfört så kan kolle- 

gorna välja att svara det de tror att jag förväntar mig att de ska svara. Är de riktigt är- 

liga? Min uppfattning är att kollegorna har varit ärliga, då de själva har haft önskemål 

om att få hjälp med ett upplevt problem som finns i deras vardag. 

 

 Etiska överväganden 

I enlighet med de etiska riktlinjer och råd som vetenskapsrådet har tagit fram för hu- 

manistisk-samhällsvetenskaplig forskning8 har jag tagit hänsyn till följande när jag har 

genomfört intervjuerna med yrkeslärarna. Muntliga godkännanden har införskaffats via 

personliga möten med yrkeslärarna där jag frågade dem om de var intresserade av att 

delta i studien. De berörda yrkeslärarna fick information om att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan i intervjun och i det senare arbetet med bedömningsunderla- 

get/matrisen. Innan intervjuerna startade informerade jag om att jag skulle göra en ljud- 

inspelning av samtalet med en diktafon. Jag talade om för de personer som skulle inter- 

vjuas att de uppgifter de lämnade till mig, skulle behandlas med största varsamhet och 

att de skulle vara konfidentiella och endast användas i det begränsade sammanhang som 

framtagningsprocessen av bedömningsunderlaget/matrisen är. 
 

 Reflektion över etiska överväganden 

Jag är medveten om att skolan som mitt arbete handlar om är identifierbar, eftersom det 

är där jag har min anställning och det är den jag beskriver. Jag är medveten om att de 

olika lärarlagen är identifierbara, så till vida att de framgår i arbetet vilka de deltagande 

programmen är i arbetet. I arbetet ger jag en röst åt lärarlagen genom att låta enskilda 

personer träda fram, men dessa personer ska inte vara identifierbara. Jag har inte haft för 

avsikt att värdera de olika enskilda arbetslagens arbete, utan mer strävat efter att synlig- 

göra vilka faktorer som inverkar på deras arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer för humanistisk-vetenskaplig forskning 
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9 Resultat 
I resultatdelen vill jag belysa hur utvecklingsarbetet har gått till väga, och hur matrisen 

har använts av de olika yrkesprogrammen. Jag väljer att redovisa utfallet av matrisen på 

varje program för sig. Jag vill även lyfta fram enskilda yrkeslärares synpunkter om ma- 

trisen, dess utformning och användbarhet. 
 

  Mina förutsättningar för att leda utvecklingsarbetet. 

Mina förutsättningar för att utföra arbetet har följande upplägg. Det finns ingen speciell 

avsatt tid per vecka för utförandet av detta uppdrag, utan det ska rymmas inom ordinarie 

tjänst. Jag har haft möjlighet att använda den utlagda konferenstiden som finns inlagd i 

schemat för alla lärare för samlingar vid behov, detta om jag inte har lyckats få till träf- 

far på något annat vis med lärarna. Jag har en ferieanställning som yrkeslärare.9 

 
Utvecklingsområde: 

- Utveckla samsyn för bedömning, genom att utarbeta en struktur för samverkan 

kring kunskapskraven i olika ämnen inom de olika yrkesprogrammen. 
 

Roll: 

- Planera och leda processerna enligt ovan. 

Mätbart mål: 

- En plan/struktur för hur man arbetar med samverkan för utveckling inom de be- 

rörda yrkesprogrammen. 

Förutsättningar: 

- Konferenstid kan ställas till Peters förfogande vid behov. 

Uppföljning: 

- Uppföljning sker genom samtal med rektor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 En lärare har en årsarbetstid som är 1767h. Av dessa är 1360 reglerade timmar d.v.s. timmar 
arbetsgivaren styr över. En lärare har 194 arbetsdagar/läsår. (Läsåret för eleverna är minst 178 
dagar). Lärare har 407 h förtroendearbetstimmar/år. Källa: Lärarförbundet. 2018-03-23. 
https://www.lararforbundet.se/avdelningar/falkoping/artiklar/arbetstid-16fc57a6-fc5d-4dc1- 
8d3a-fb933a0d054f 

https://www.lararforbundet.se/avdelningar/falkoping/artiklar/arbetstid-16fc57a6-fc5d-4dc1-8d3a-fb933a0d054f
https://www.lararforbundet.se/avdelningar/falkoping/artiklar/arbetstid-16fc57a6-fc5d-4dc1-8d3a-fb933a0d054f
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 Deltagande lärare och kurser som involverats 

På El och energiprogrammet så är det fyra lärare som har deltagit i utvecklingsarbetet. 

De har valt att prata om två kurser vardera, de kurser som de ansvarar för under den tid 

som intervjuerna pågår under terminen. Jag benämner dem som lärare 1, lärare 2, lärare 

3 och lärare 4 när jag redovisar vilka kurser som de valde att prata med mig om. 

 

Lärare 1 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Kommunikationsnät 1 

Kurskod: 
INSKOM01 

Kurspoäng: 
100 poäng 

Kurs: 
Datorteknik 1a 

Kurskod: 
DAODAT01a 

Kurspoäng: 
100 poäng 

 

Lärare 2 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Elektromekanik 

Kurskod: 
ELRELK0 

Kurspoäng: 
100 poäng 

Kurs: 
Energiteknik 1 

Kurskod: 
ENEENE01 

Kurspoäng: 
100 poäng 

 

Lärare 3 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Larm-, övervaknings- och 
säkerhetssystem 

Kurskod: 
LARLAM0 

Kurspoäng: 

100 poäng 

Kurs: 
Elinstallationer 

Kurskod: 
INSELI0 

Kurspoäng: 
200 poäng 

 

Lärare 4 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Belysningsteknik 

Kurskod: 
INSBES0 

Kurspoäng: 
100 poäng 

Kurs: 
Multimediasystem 

Kurskod: 
DAOMUL0 

Kurspoäng: 
100 poäng 

 
 

På Handel och administrationsprogrammet så är det tre lärare som har deltagit i utveckl- 

ingsarbetet. De har valt att prata om en kurs vardera, den kurs som de ansvarar för under 

den tid som intervjuerna pågår under terminen. Jag benämner dem som lärare 1, lärare 

2, och lärare 3 när jag redovisar vilka kurser som de valde att prata med mig om. 

 

Lärare 1 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Servicekunskap 

Kurskod: 
FÖSSEV0 

Kurspoäng. 
100 poäng 

 

Lärare 2 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Administration 1 

Kurskod: 
ADMADM01 

Kurspoäng. 
100 poäng 

 

Lärare 3 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Personlig försäljning 1 

Kurskod: 
FÖSPER01 

Kurspoäng. 
100 poäng 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=INS&amp;courseCode=INSKOM01&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=DAO&amp;courseCode=DAODAT01a&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=ELR&amp;courseCode=ELRELK0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=ENE&amp;courseCode=ENEENE01&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=LAR&amp;courseCode=LARLAM0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=LAR&amp;courseCode=LARLAM0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=INS&amp;courseCode=INSELI0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=INS&amp;courseCode=INSBES0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=DAO&amp;courseCode=DAOMUL0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=F%C3%96S&amp;courseCode=F%C3%96SSEV0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=ADM&amp;courseCode=ADMADM01&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=F%C3%96S&amp;courseCode=F%C3%96SPER01&amp;lang=sv&amp;tos=gy


49  

På Hantverk finsnickeri så är det fyra lärare som har deltagit i utvecklingsarbetet. De 

har valt att prata om två kurser vardera, de kurser som de ansvarar för under den tid som 

intervjuerna pågår under terminen. Jag benämner dem som lärare 1, lärare 2, lärare 3 

och lärare 4 när jag redovisar vilka kurser som de valde att prata med mig om. 

 

Lärare 1 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Hantverk – introduktion 

Kurskod: 
HAVHAV0 

Kurspoäng: 
200 poäng 

Kurs: 
Finsnickeri 1 

Kurskod: 
HAVFIN01 

Kurspoäng: 
200 poäng 

 

Lärare 2 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Tradition och utveckling 

Kurskod: 
HVKTRA0 

Kurspoäng: 
100 poäng 

Kurs: 
Finsnickeri 2 

Kurskod: 
HAVFIN02 

Kurspoäng: 
200 poäng 

 

Lärare 3 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Cad 1 

Kurskod: 
CADCAD01 

Kurspoäng: 
50 poäng 

Kurs: 
Datorstyrd produktion 1 

Kurskod: 
DARDAT01S 

Kurspoäng: 
100 poäng 

 

Lärare 4 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Finsnickeri 4 

Kurskod: 
HAVFIN04 

Kurspoäng: 
200 poäng 

Kurs: 
Material och miljö 

Kurskod: 
HVKMAE0 

Kurspoäng: 
100 poäng 

 
 

På Vård och omsorgsprogrammet så är det tre lärare som har deltagit i utvecklingsar- 

betet. De har valt att prata om en kurs vardera, den kurs som de ansvarar för under den 

tid som intervjuerna pågår under terminen. Jag benämner dem som lärare 1, lärare 2, 

och lärare 3 när jag redovisar vilka kurser som de valde att prata med mig om. 

 
 

Lärare 1 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Medicin 1 

Kurskod: 
MEDMED01 

Kurspoäng. 

150 poäng 

 

Lärare 2 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Vård och omsorg vid de- 
menssjukdom 

Kurskod: 
GERVÅR0 

Kurspoäng. 

100 poäng 

 

Lärare 3 valde att prata om dessa kurser: 

Kurs: 
Akutsjukvård 

Kurskod: 
SJUAKU0 

Kurspoäng. 
200 poäng 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=HAV&amp;courseCode=HAVHAV0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=HAV&amp;courseCode=HAVFIN01&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=HVK&amp;courseCode=HVKTRA0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=HAV&amp;courseCode=HAVFIN02&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=CAD&amp;courseCode=CADCAD01&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=DAR&amp;courseCode=DARDAT01S&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=HAV&amp;courseCode=HAVFIN04&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=HVK&amp;courseCode=HVKMAE0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=MED&amp;courseCode=MEDMED01&amp;lang=sv&amp;tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=SJU&amp;courseCode=SJUAKU0&amp;lang=sv&amp;tos=gy
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 Hur bedömningar brukade gå till på programmen vid bedömning och be- 
tygssättning innan bedömningsunderlaget utarbetades 

Här väljer jag att sammanfatta alla deltagande program och hur de arbetade innan arbe- 

tet startade med att utarbeta ett bedömningsunderlag till varje deltagande program. 

 

 På El och energiprogrammet så görs det skriftliga prov när det gäller den teore- 

tiska kunskapen i de kurser eleverna undervisas i, denna bedömning blir summa- 

tiv. De praktiska uppgifterna bedöms efter egentillverkade matriser utifrån Skol- 

verkets kunskapskrav för de kurser eleverna undervisas i. Denna bedömning blir 

då formativ. I vissa kurser kan arbetet utföras i projektform där den teoretiska 

och den praktiska kunskapen bedöms gemensamt och tillsammans utifrån en 

framtagen matris för kursen. Vid betygssättning i kurserna sammanvägs den 

summativa och den formativa kunskapen till ett slutbetyg. Varje kurs har en kur- 

sansvarig som sätter betyget för eleven, och som också är undervisande lärare i 

kursen. 

 

 På Handels och administrationsprogrammet så görs det skriftliga prov när det 

gäller den teoretiska kunskapen i de kurser eleverna undervisas i, denna bedöm- 

ning blir summativ. De praktiska uppgifterna bedöms efter egentillverkade ma- 

triser utifrån Skolverkets kunskapskrav för de kurser eleverna undervisas i. 

Denna bedömning blir då formativ. Vid betygssättning i kurserna sammanvägs 

den summativa och den formativa kunskapen till ett slutbetyg. Varje kurs har en 

kursansvarig som sätter betyget för eleven, och som också är undervisande lärare 

i kursen. 

 

 På Hantverk finsnickeri så görs det skriftliga prov när det gäller den teoretiska 

kunskapen i de kurser eleverna undervisas i, denna bedömning blir summativ. 

De praktiska uppgifterna bedöms efter egentillverkade matriser utifrån Skolver- 

kets kunskapskrav för de kurser eleverna undervisas i. Denna bedömning blir då 

formativ. Vid betygssättning i kurserna sammanvägs den summativa och den 

formativa kunskapen till ett slutbetyg. Varje kurs har en kursansvarig som sätter 

betyget för eleven, och som också är undervisande lärare i kursen. 

 

 På Vård och omsorgsprogrammet så görs det skriftliga prov när det gäller den 

teoretiska kunskapen i de kurser eleverna undervisas i, denna bedömning blir 

summativ. De praktiska uppgifterna bedöms efter egentillverkade matriser uti- 

från Skolverkets kunskapskrav för de kurser eleverna undervisas i. Denna be- 

dömning blir då formativ. Vid betygssättning i kurserna sammanvägs den 

summativa och den formativa kunskapen till ett slutbetyg. Varje kurs har en kur- 

sansvarig lärare som sätter betyget för eleven, och som också är undervisande 

lärare i kursen. 
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 Genomförandet av utvecklingsarbetet 

Här kommer jag att redovisa de olika stegen i arbetsordningen som ledde fram till ett 

bedömningsunderlag/matris. 

 

 

 Identifiering av ett upplevt problem 

Utvecklingsarbetet tar sin början i att yrkeslärarna inom de olika programmen på skolan 

upplevde en svårighet med att matcha elevens uppvisade resultat med en praktiskt ut- 

förd uppgift gentemot betygskriterierna i den aktuella kursen. De upplevde ett problem 

med att tolka orden i progressionstabellen kopplat till respektive betygssteg. Denna pro- 

blematik lyfts med skolledningen. Detta blir steg ett i Timperleys modell över hur ett 

förbättringsarbete kan gå till i en undersökande och kunskapsbildande cykel. 

 

 Lärarnas egna undersökningar av problematiken 

Lärarna upplevde också att det kan finnas en skillnad i arbetslaget vid bedömningstill- 

fället på vilken nivå elevens prestationer ska hamna i betygsstegen, de hade inte alltid 

en samsyn om kunskapsnivån hos eleven. De ansåg att de behövde en gemensam mall 

som påvisade elevens kunskaper på respektive betygsnivå på respektive yrkesprogram. 

Detta blir steg två i Timperleys modell över hur ett förbättringsarbete kan gå till i en un- 

dersökande och kunskapsbildande cykel. 

 

 Upplägget innan intervjusituationen 

Upplägget för arbetet med framtagandet av bedömningsmatrisen har sett ut på följande 

sätt. Jag tog kontakt med respektive yrkeslärare på de aktuella programmen, och bad 

dem att ta fram en kursplan över en kurs som de själva undervisade i, och där de kände 

sig säkra på innehållet och kravet på de kunskaper som kursen kräver. De skulle sedan 

meddela mig vilken kurs de valt ut, den skulle då ligga som grund för intervjun jag 

skulle genomföra med dem enskilt där de skulle få redogöra för sin syn på kunskapskra- 

ven i kursen. Jag ville här få fram hur respektive lärare såg på kunskapskraven, och hur 

de tolkade betygskriterierna utifrån orden i progressionstabellen. 

 

 Personlig intervju 

Intervjusituationen med den aktuelle yrkesläraren skedde på en plats som respondenten 

själv valde, det blev antingen på deras egna lärarrum, i ett klassrum eller i ett tomt per- 

sonalutrymme. Att upplägget för plats av intervju ser ut så här beror på att respondenten 

ska kunna känna sig hemma och säker på den plats de själva valt. (Trost 2009 s.44) Vid 

intervjutillfället så intervjuar jag respondenten om dess tankar, funderingar och hur de 

tolkar de betygskriterier som är skrivna för kursen ihop med de progressionsord som in- 

går i betygskriteriet för kursen. Jag intervjuar respondenten om hur de ser på de olika 

kunskapskraven i betygsstegen, och hur de ser på att samma progressionsord kan finnas 

med på olika betygssteg. Vad skiljer kunskaperna åt då i det utförda arbetet? Detta sam- 

tal spelas in på diktafon under tiden för intervjun. Efter avslutad intervju så transkribe- 

ras intervjun. Denna renskrivning av intervjun mailas sedan till respondenten som får 
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läsa igenom texten och antingen godkänna min tolkning av respondentens svar, eller på- 

peka vilka ändringar som bör göras, där jag då har missuppfattat det respondenten sagt 

eller menat. Här arbetar jag efter steg tre i Timperleys modell över hur ett förbättrings- 

arbete kan gå till i en undersökande och kunskapsbildande cykel. 

 

 Gruppintervju 

När alla yrkeslärarna på programmet är intervjuade, och alla har godkänt min transkri- 

bering av deras intervju, så startar arbetet med att tillverka en gemensam matris utifrån 

deras utsagor. Jag har här använt mig av Skolverkets mall för matris, se bilaga 2. När 

matrisen är färdig, så skickas den till respondenterna i gruppen för granskning. Efter att 

de har fått granska den enskilt så hade vi fokusgruppintervjuer där lärarna diskuterade 

vad som stod i matrisen, och om det överensstämde med hur de ser på kunskap. Dessa 

möten spelades in på diktafon, för att jag skulle kunna vara samtalsledare under diskuss- 

ionerna och för att jag skulle kunna spela upp samtalen efteråt för att kunna göra de änd- 

ringar i mallen som gruppen önskade. Det blev 3 - 6 fokusgruppsmöten med varje ar- 

betslag innan vi kommit fram till den slutliga matrisen som speglade respektive arbets- 

lags gemensamma syn på kunskap, betygskriterier och progressionsord. 

 
I början på arbetet med gruppen låg fokus på att få till vilken inriktning matrisen skulle 

få med de progressionsord som gruppen ville använda, mot slutet av arbetet var vi nere 

på ordnivå, vilka ord passade in och vilka passade inte in i matrisen. Alla lärare i grup- 

pen visade engagemang och kom med synpunkter och funderingar som till slut formade 

matrisen till den slutgiltiga gemensamt framarbetade matrisen. Denna matris blev då en 

övergripande matris för programmet, inte en matris för respektive kurs inom program- 

met. Här arbetar jag efter steg fyra i Timperleys modell över hur ett förbättringsarbete 

kan gå till i en undersökande och kunskapsbildande cykel. I vår kunskapscykel handlar 

det om att yrkeslärarna nu får tillgång till den gemensamt framarbetade matrisen i 

undervisningen. 

 

 Matrisen finns nu ute i verksamheten på programmen 

Nu finns matrisen ute i verksamheten hos programmen, jag tar kontakt med de olika 

programmen efter 6-12 månader för att höra hur bedömningsunderlaget/matrisen an- 

vänds. Detta blir steg fem i Timperleys modell över hur ett förbättringsarbete kan gå till 

i en undersökande och kunskapsbildande cykel. 
 

 Arbetslaget som skiljer sig från de andra 

Arbetet med Vård och omsorgsprogrammet (VO) skiljer sig från de övriga på så sätt att 

de utformade en egen matris som skiljer sig i utförande från de andra programmens ma- 

tris. Detta beroende på att den mall för matris som jag använde från Skolverkets hem- 

sida med de andra yrkesprogrammen inte överensstämde med de krav som de hade på 

hur deras matris skulle se ut. De utformade därför en egen matris som passade deras syf- 

ten bättre. Denna matris arbetade de fram själva och renskrev själva med stöd och tips 

från mig. Efter några månader, efter att slutbetyg hade fastslagits i kurserna på respek- 

tive yrkesprogram, så tog jag kontakt med respektive arbetslag igen för att höra hur be- 

dömningsunderlaget/matrisen används, och hur de ser på den i bedömningssituationen. 
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Detta gäller i skrivande stund inte Vård och omsorgsprogrammet, som inte har hunnit 

sätta några kursbetyg eller slutbetyg med hjälp av bedömningsunderlaget/matrisen. 

 

 

  Utfallet 

Här kommer jag nu att redovisa hur de olika programmen har använt sig av matriserna 

som de arbetade fram för att kunna bedöma det praktiska arbetet som visas upp för dem, 

matrisen är också tänkt att vara ett stöd i bedömning av kunskaper vid betygssättning. 
 

 El och energiprogrammet 

På El och energiprogrammet så används inte matrisen av någon fullt ut vid betygssätt- 

ning. De undervisande lärarna på programmet har tillverkat egna matriser för varje kurs 

de undervisar i. En av lärarna påpekar att han har mest teoretiska moment i de kurser 

han ansvarar för, och den gemensamma matrisen riktar sig mot praktisk kunskapsbe- 

dömning. Dock tycker han att matrisen är skriven på ett sådant sätt att det är lätt att för- 

stå innebörden av den. Han säger: 

 
Nu använder jag ju inte mej av matrisen i mina kurser eftersom det är 

mestadels teori i de kurser jag håller. Men, jag tycker att vi 

gjorde ett bra arbete med framtagandet av matrisen, det är lätt att tolka 

den och förstå innebörden av den. 

 

Han talar om för mig att han använder sig av ett ”trafikljus” vid bedömning av elevers 

kunskaper. Rött ljus är icke fungerande uppgift från elev, gult ljus är fungerande med 

hjälp av lärare och grönt ljus är fungerande uppgift utan hjälp av läraren. Detta ”trafik- 

ljus” ihop med skriftliga prov lägger grunden för betyg i kursen. 

 
En av lärarna använder matrisen vid betygssättning av praktiska kunskap för att se vad 

de i arbetslaget kommit fram till gemensamt, när det gäller vilka kunskaper eleven skall 

påvisa när det gäller E-nivå. Han använder sig av skriftliga arbeten i rapportform, till- 

sammans Skolverkets betygskriterier vid betygssättningen. 

 
Jag använder matrisen delvis, inte fullt ut. Jag använder den gemensamma 

matrisen när det gäller att ta fram nivån för ett E-betyg på ett utfört praktiskt 

arbete. Jag jämför då vår mall och Skolverkets betygskriterier för E-betyg för 

att se om jag ligger rätt i min bedömning. 

 
De andra två lärarna använder sig enbart av Skolverkets betygskriterier för kursen när 

de sätter betyg på kursen, eller bedömer ett utfört moment. Som skäl till detta anger de 

att betygskriteriet för den aktuella kursen är mer detaljerad än vad matrisen är när det 

gäller hur kunskapskraven är beskrivna. 

 
Lärarna på El och energiprogrammet ansvarar för sina egna kurser, de undervisar själva 

i den aktuella kursen, och de sätter betygen själva. Det förekommer ingen sambedöm- 

ning i kurserna. De matriser som lärarna själva har utvecklat som stöd för bedömning i 

de kurser de själva undervisar i, de matriserna fanns redan framtagna när arbetet med att 
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utveckla den gemensamma matrisen för programmets syn på bedömning av kunskap på- 

börjades. 

 
Arbetslaget är dock överens om att under tiden matrisen arbetades fram, och en tid efter 

att matrisen blivit klar så ökade diskussionerna i arbetslaget om betygssättning och be- 

dömning av elevers kunskaper. En av lärarna säger: 

 
Det jobbet som du gjorde ihop med oss, tvingade oss att tolka Skolverkets 

progressionsord så som de står skrivna vilket medförde att vi nu känner oss 

mycket tryggare/bättre i att tolka Skolverkets text. I och med detta så ökade 

våra diskussioner tillfälligt om betyg och bedömning. 

 
Lärarna på El och energi påpekar att de alltid har pratat med varandra om synen på kun- 

skap, om de har känt sig tveksamma till resultatet på det utförda arbete som en elev upp- 

visar. Lärarna på El och energiprogrammet känner sig nu ganska säkra på hur de ska 

tolka Skolverkets betygskriterier eftersom de har funnits med några år. En av lärarna ut- 

trycker att detta arbete som vi gjort nu, skulle gjorts när de nya betygskriterierna kom 

med GY-11, då när vi var som mest osäkra på hur de skulle tolkas. En av lärarna ut- 

trycker att: 

 
Då mallen vi gemensamt tagit fram inte är heltäckande så måste man ju 

även luta sig mot Skolverkets dokument. Så efter en viss tid så är man trygg 

i att tolka Skolverkets dokument själv, m.a.o. så har ditt jobb gjort oss bättre i att tolka 

Skolverkets texter. 

 
En av lärarna i arbetslaget tycker att initiativet till matrisen var bra, den behöver nog ges 

en andra chans, kanske den behöver revideras nu när den funnits med under två läsår. 

Det är ju arbetslagets tankar om kunskap som vi resonerat oss fram till gemensamt som 

står där. 

 
En av lärarna tycker att det svåraste momentet i betygssättningen inte finns med i matri- 

sen, vad skiljer ett F ”icke godkänt” från ett E ”godkänt” när det gäller det praktiska ut- 

förandet, hur mycket eller hur lite hjälp får läraren ge för att eleven skall uppnå betyget 

E? 

 
Lärarna på El och energi arbetar på samma sätt som de gjorde innan arbetet med be- 

dömningsmatrisen startade när det gäller bedömning av praktisk kunskap och betygs- 

sättning, den gemensamt utarbetade bedömningmatrisen har inte ändrat deras arbetssätt. 

Men, den har gjort dem säkrare i sina bedömningar. 
 

 Handel och administrationsprogrammet 

Eleverna på handelsprogrammet har fått ta del av programmets utarbetade matris för 

kunskapsbedömning, och lärarna har gått igenom den med eleverna. På handelspro- 

grammet har matrisen använts som stöd både när det gäller betygssamtal med elev av 

pågående enskilda kurser och som stöd vid betygssättning av uppvisade enskilda 
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kursmoment i en kurs. Matrisen har även använts vid bedömning av elevens presterade 

resultat under hela kursen när slutbetyg i kursen skall sättas. En av lärarna säger: 

 
Jag har delat ut bedömningsmatrisen till de elever som jag har i de kurser 

jag håller i. Vi har gemensamt gått igenom vad som krävs för att uppnå de 

olika betygsstegen utifrån matrisen. 

 

Matrisen har använts i den formativa bedömningen i de praktiska moment som eleven 

uppvisar under pågående kurs, den har inte använts i den summativa bedömningen i de 

teoretiska moment som ingår i kurserna. Vid sammanslagning av elevens uppvisade 

kunskaper inför betygssättning, används den summativa bedömningen och de formativa 

bedömningen och här kommer matrisen in som en hjälp i betygssättningen. Matrisen är 

utformad så att den påvisar arbetslagets gemensamma syn på de kunskaper som krävs 

inom handelsprogrammet på respektive betygssteg. På handelsprogrammet är det en lä- 

rare som har haft ansvaret för de programgemensamma kurser och de programfördjup- 

ningskurser som finns i utbildningen under respektive årskurs. En lärare har haft ansvar 

för kurserna i år ett, en lärare har haft ansvar för kurserna i år två och en lärare har haft 

ansvar för kurserna i år tre. Den ansvarige läraren för kurserna i respektive årskurs är 

också undervisande lärare i dessa kurser. Läraren har enskilt ansvar för kurserna i den 

årskurs de undervisar i det året. Detta upplägg av kurser gör att det inte sker någon sam- 

bedömning i kurserna, utan undervisande lärare sätter betygen själv. 

 
En av lärarna uttrycker att det har blivit lättare för handledarna ute på arbetsplatserna 

när eleverna gör praktik, Skolverkets kunskapskrav var svåra att förstå för de som inte 

arbetar i skolans värld. Den matris de nu tog fram är skriven på ett sådant sätt att det är 

lätt för handledaren på arbetsplatsen att bilda sig en uppfattning om vart i betygsstegen 

eleven befinner sig för närvarande. Läraren upplevde att det var lättare nu med den nya 

matrisen att diskutera elevens uppvisade kunskaper ihop med elev och handledare både 

under praktikperioden och när praktiken var slut och ett samlat intryck av elevens upp- 

visade kunskaper skulle hämtas in. En av lärarna säger: 

 
Innan vi gemensamt tagit fram bedömningsstödet/matrisen så var det inte så 

lätt för de personer på arbetsplatsen som ansvarar för elevens praktik att förstå 

och tolka vad Skolverket menade i sina betygskriterier. Vår nya matris är mycket 

lättare att förstå och tolka för de som inte befinner sig i skolans värld när de ska 

bedöma kvaliteten på elevens utförda arbete. 

 
De tre yrkeslärarna på handelsprogrammet tycker att matrisen underlättar för dem i be- 

dömningssituationen när eleven uppvisar sin kunskap i ett praktiskt moment. Läraren 

och eleven kan i efterhand gemensamt titta på matrisen och ha en gemensam diskussion 

om det utförda arbetets kvalité i förhållande till betygskriterierna. Det blir en tydlighet i 

bedömningen av kunskap både för eleven och läraren. En av lärarna lyfter fram att det 

underlättar vid betygssättning av hela kursen till ett slutbetyg, när de kan titta på matri- 

sen och ha skolverkets betygskriterier för kursen bredvid sig. Det blir en tydlighet i 

vilka kunskaper eleven har påvisat. En av lärarna säger: 
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När jag betygssätter så har jag både Skolverkets betygskriterier framme ihop 

med vår gemensamt framarbetade matris. Då blir det en tydlighet i för mig vad 

eleven har presterat och det underlättar min betygssättning. Det blir lättare att tolka 

Skolverkets text när jag har vår matris bredvid. 

 

Lärarna på Handel och administrationsprogrammet uttrycker att den gemensamt utarbe- 

tade bedömningmatrisen har ändrat deras arbetssätt när det gäller bedömning av kun- 

skap och betygssättning. 

 
De tre yrkeslärarna som var delaktiga i utformandet av matrisen på handelsprogrammet 

har av olika skäl lämnat skolan. De fyra nya yrkeslärare som är verksamma idag på han- 

delsprogrammet har inte använt sig av den matris som finns framtagen för handelspro- 

grammet. De har bett mig att hjälpa dem att utforma en ny matris för handelsprogram- 

met. Arbetet är i uppstartsfasen. 
 

 Hantverk finsnickeri 

På hantverk finsnickeri har matrisen som arbetades fram aldrig använts. Det beror på att 

elevunderlaget på programmet har varit svagt, det har inte startat några nya gymnasie- 

klasser sedan matrisen blev färdig. De elever som har startat på programmet sedan ma- 

trisens framtagande har varit vuxna elever, och matrisen utformades efter gymnasiesko- 

lans utbildningar. En anledning till att matrisen inte använts kan vara att vissa lärare på 

programmet har tyckt att så här har vi alltid gjort innan, detta är ingen nyhet. De menar 

då att de har pratat med varandra om vilket betygssteg den utförda uppgiften påvisar, 

och på så sätt fått en samsyn på vilket betyg eleven ska få i kursen eller momentet. 

 
En av lärarna säger att han använder sig av de matriser som de har utarbetat innan, och 

sina egna checklistor när det gäller bedömningen av praktisk kunskap. Han antecknar 

hur de nått målen, och använder Skolverkets betygskriterier efter det, då de är mer detal- 

jerade. Det finns fler progressionsord på varje betygssteg än vad den gemensamt utarbe- 

tade matrisen har. Han säger: 

 
Jag använder matriserna och checklistorna som vi redan har, och gör 

anteckningar när de når målen och hur dom gör framsteg i kurserna. Detta blir 

grunden för deras betyg. 

 

De matriser som lärarna själva har utvecklat som stöd för bedömning i de kurser de 

själva undervisar i, de matriserna fanns redan framtagna när arbetet med att utveckla 

den gemensamma matrisen för programmets syn på bedömning av kunskap påbörjades. 

 
En av lärarna tycker att andemeningen med matrisen och innehållet i den är bra, och att 

han försöker få in att den ska genomsyra hela utbildningen. Men den används inte som 

ett verktyg att förtydliga utbildningens innehåll och mål för eleverna. Han tycker dock 

att den förtjänar en andra chans, men kanske den behöver revideras då flera nya lärare 

har kommit in på programmet sedan den togs fram. Läraren använder sina egna matriser 
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för de kurser han undervisar i vid betygssättning och bedömning av uppvisade kun- 

skaper. Dessa matriser ihop med Skolverkets kriterier lägger grunden för betyget. Han 

säger: 

 
Jag använder våra egentillverkade matriser för resp. kurs. Och alla mina 

kurser innehåller både teoretiska och praktiska inslag. Elevernas självskattning 

och lärarens avstämning med eleverna är också parametrar som vägs in. 

 
Två av lärarna som var med i utvecklingsarbetet med bedömningsmatrisen har slutat, 

och två nya lärare har kommit in på programmet. De två nya är inte insatta i vilket ar- 

bete som gjordes för att utforma bedömningsstödet och använder det inte. En av lärarna 

säger: 

 
När vi nu har tappat två ut arbetslaget så har vi nu nya förutsättningar, dock 

har jag inte fått möjligheten att leda någon ny klass sedan vi skrev den 

programövergripande betygsmatrisen. Det är kanske dags för en omstart? 

 
Lärarna på Hantverk finsnickeri arbetar på samma sätt som de gjorde innan arbetet med 

bedömningsmatrisen startade när det gäller bedömning av praktisk kunskap och betygs- 

sättning, den gemensamt utarbetade bedömningmatrisen har inte ändrat deras arbetssätt. 

 

 Vård och omsorgsprogrammet 

Vård och omsorgsprogrammet är det senaste yrkesprogram där jag tillsammans med un- 

dervisande lärare har arbetat fram en matris. Arbetet blev klart i slutet av oktober 2017. 

De har i skrivande stund inte haft möjlighet att använda matrisen i betygssättning av 

några kurser. Varje lärare på Vård och omsorgsprogrammet ansvarar för sina egna kur- 

ser, de undervisar själva i den aktuella kursen, och de sätter betygen själva. Det före- 

kommer ingen sambedömning i kurserna, förutom i kursen gymnasiearbete som två av 

lärarna delar på. I kursen gymnasiearbete kan eleven få betyget E eller betyget F. 

 
När jag frågar lärarna på Vård och omsorg hur de tänker använda matrisen så upplyser 

de om att de inte kommer att använda den för bedömning och betygssättning under vår- 

termin 2018. De vill gemensamt försöka arbeta fram ett sätt att ta den övergripande be- 

dömningsmatrisen och anpassa den så den passar in i de enskilda kurserna som hålls på 

programmet. De har som mål att matrisen skall kunna genomsyra utbildningen på vård 

och omsorg, samtidigt som de ska försöka att arbeta in ett gemensamt bedömningsstöd 

som olika skolor gemensamt skall ta fram för de skolor som har gått med i vård och om- 

sorgscollege i länet. Matrisen kommer inte att användas mot praktikplatserna eleverna är 

på, utan där kommer det gemensamt framarbetade bedömningsstödet som kommer tas 

fram ihop med de andra skolorna i vård och omsorgscollege att användas, för att skapa 

likvärdighet och rättssäkerhet när eleverna skall bedömas på sin praktik. Lärarnas 

förhoppning är att den matris som lärarna och jag arbetade fram skall kunna vara i 

funktion till höstterminen 2018. 
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10 Analys 
I analysen vill jag försöka belysa två olika delar som kan ha en påverkan på utfallet av 

användningsgraden av bedömningsmatrisen. Jag vill belysa bedömningsmatrisens roll i 

bedömningspraktiken och förbättringsarbetets villkor. 
 

  Bedömningsmatrisens roll i bedömningspraktiken 
 

Vad kan det finnas för möjliga förklaringar till att det ser ut som det gör på de olika pro- 

grammen, att matrisen har fått så varierande roll i verksamheten, fast alla lärarna har 

deltagit aktivt i framtagandet av bedömningsunderlaget/matrisen? 

 
 

 Vilken roll matrisen spelat på de olika programmen 

Bedömningsmatrisen har använts för formativ bedömning av en lärare på El och energi- 

programmet för att kunna säkerställa vad som påvisar ett praktiskt utfört arbete på E- 

nivå, och på Handel och administrationsprogrammet av tre lärare. Dessa tre lärare har 

använt matrisen fullt ut, med detta menas att de har använt den för att säkerställa kun- 

skapsnivåerna på alla betygssteg vid den formativa bedömningen. När matrisen har an- 

vänts på detta sätt så har den tjänat ett syfte som hjälpmedel vid den operativa bedöm- 

ningen. De övriga lärarna på respektive program har använt sina egentillverkade matri- 

ser i den operativa bedömningen för de kurser de undervisar i vid bedömning och be- 

tygssättning. 

 
Wiliam (2013) föreslår att läraren ska bygga sin lektionsundervisning som om eleverna 

kanske inte har lärt sig det som läraren hade tänkt att de skulle, och oftare kontrollera 

elevernas förståelse. När eleverna utför ett praktiskt arbete, så kan läraren ganska snabbt 

se om eleven har förstått instruktioner och manualer som styr arbetets gång. Läraren ser 

under tid elevens utveckling när det gäller det praktiska arbetet. Kan upplägget för det 

praktiska arbetet som bygger på att det blir mer avancerat ju längre eleven håller på i 

kursen göra att läraren känner sig säker på den formativa bedömningen av det utförda 

arbetet som visas upp, och anser sig inte behöva det gemensamt framarbetade bedöm- 

ningsunderlaget vid bedömningen? De använder den matris som de själva har tillverkat 

och känner sig säkra i att hantera? 

 
Josefsson (1998) lyfter i sin text fram att lärarnas gedigna yrkesbakgrund med sin prak- 

tiska klokhet kan ha en påverkan på hur de ser på bedömning av de praktiska kunskaper 

som uppvisas. Kan detta ihop med yrkeskunskapen som kallas för det tredje ögat som 

av Alsterdal (1999) beskrivs som att den yrkesverksamme kan se mönster i det som kan 

komma att ske, göra att yrkeslärarna känner sig så pass säkra i sin bedömningsroll att de 

inte känner ett behov av att använda det gemensamt framarbetade bedömningsunderla- 

get? De har sin egentillverkade matris och är trygga i den ihop med sin gedigna yrkeser- 

farenhet där de oftast på förhand kan se tendenser till hur arbetet kommer att fortlöpa. 
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Några av lärarna uttrycker att utvecklingsarbetet som resulterade i bedömningsmatrisen 

har gett dem en bättre förståelse för progressionsorden som finns med i kunskapskraven 

i Skolverkets texter. De har lättare att tolka vad Skolverket menar efter att det genom- 

fördes gemensamma gruppdiskussioner i arbetslaget när matrisen skulle tas fram. Här 

framtonar det kollegiala och professionella lärandets kraft, så som Hargreaves & Fullan 

(2013) beskriver det professionella lärandets kraft. När lärarna lär sig nytt och när det 

sker återkoppling kollegor emellan, så ses man som professionell både som individ och 

som kollektiv. 

 
Den gemensamt framtagna matrisen kan ses som ett konsultativt redskap, då vissa lärare 

angav att de har haft den som avstämning gentemot sina egentillverkade matriser, och 

gentemot Skolverkets betygskriterier. De har då haft matrisen bredvid Skolverkets be- 

tygskriterier för att få en bättre förståelse för vad Skolverket menar i sina skrifter om de 

olika betygsstegen och vad som skiljer de olika betygsstegen åt i kunskap och utförda 

prestationer. Jönsson (2012b) lyfter fram att det har en stor betydelse för det som skall 

bedömas att matrisen är skriven på ett sådant sätt att den lyfter fram det som skall bely- 

sas. De lärare som ser den som ett konsultativt redskap kan då anses tycka att matrisen 

är konstruerad på ett sådant sätt ett det är ett hjälpmedel. Men, bland de som inte använ- 

der matrisen kan det vara så att några inte såg någon mening med att utveckla en ge- 

mensam bedömningsmatris eftersom de hade tillverkat egna matriser innan som använ- 

des i bedömningssituationen och som de var bekväma med? Om så är fallet så kommer 

vi in på det som Stoll (2006) ger en bild av. Hon anser att viktiga kriterier för en lyckad 

skolutveckling och ett gynnsamt kollegialt lärande är att alla drar åt samma håll, det 

krävs gemensamma värderingar och gemensamt ansvar inom kollegiet om ett arbete 

skall lyckas. 

 

Lärarna på Handels och administrationsprogrammet lyfter fram att bedömningsmatrisen 

har underlättat för dem i deras kontakt med praktikplatser och de handledare som finns 

på praktikplatserna. Innan har lärarna känt att det har funnits svårigheter i att kommuni- 

cera kunskapskraven med handledarna på elevernas praktikplatser då Skolverkets be- 

tygskriterier är skrivna på ett sådant sätt att det krävs en viss erfarenhet och träning i att 

läsa dessa kunskapskrav. Med den nya matrisen som programmet arbetade fram så blev 

det lättare att förstå progressionsorden i betygskriterierna, och därmed lättare för hand- 

ledarna på praktikplatsen att kunna diskutera betyg och bedömning med eleven och med 

läraren när praktikperioden var slut. Att matrisen förenklade kontakten med praktikplat- 

sen när betyg och bedömning skulle diskuteras ser jag som ett kollektivt lärande, då 

kommer jag in på Håkansson & Sundberg (2016) som lyfter fram att målet alltid måste 

vara att utveckla elevernas lärande och stärka elevernas utveckling. Om det kollegiala 

lärandet påvisar goda resultat så har inte bara elevernas resultat förbättrats, då har även 

lärarnas och skolans kapacitet stärkts, i och med detta även kontakten med branschen 

och praktikplatserna. Detta lyfts även fram av Stoll, 2006; Timperley, 2013. 

 
Merparten av lärarna som har deltagit i arbetet med bedömningsmatriserna gör som de 

alltid har gjort, arbetet med den gemensamma matrisen för respektive program har inte 
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ändrat deras arbetssätt än så länge. När jag har pratat med lärarna på de olika program- 

men som säger att de gör som de gjorde innan vi startade upp arbetet med bedömnings- 

matrisen så nämner de att de har under årens lopp sedan GY-11 infördes arbetat fram 

egna bedömningsmatriser i de kurser de ansvarar för. De såg ingen vinning med att ha 

en matris till, däremot är det ingen lärare på programmen som uttrycker att den gemen- 

samt framarbetade matrisen är dålig. Både lärare på El och energi och på Hantverk fin- 

snickeri tycker att bedömningsmatrisen förtjänar en andra chans. Timperley (2013) lyf- 

ter fram om ett professionellt lärande ska komma till stånd måste samtliga berörda ingå  

i processen och delta i den kunskapsbildande cykeln. Timperleys kunskapsbildande cy- 

kel har påvisat att matrisen har delats ut till programmen, men används inte av lärarna. 

Då behöver processen startas upp igen för att få fram vad som orsakade detta. Jag ham- 

nar då hos Stolls tankar om skolutveckling och kollegialt lärande. Hennes tankar påvisar 

att det behövs engagerade lärare som har en gemensam vision för att lyckas med det 

kollegiala lärandet. Hade alla lärare en gemensam vision om detta uppdrag med bedöm- 

ningsmatrisen när arbetet startades upp? 

 
Stoll (2006), Hargreaves & Fullan (2013) Timperley (2013) och Håkansson & Sundberg 

(2016) talar om vad de anser vara viktiga kriterier för en lyckad skolutveckling och ett 

gynnsamt kollegialt lärande. Ett av de viktigaste kriterierna som alla lyfter fram är att 

alla drar åt samma håll, det krävs gemensamma värderingar och gemensamt ansvar 

inom kollegiet. De påvisar att effektiviteten minskar om det inte finns ett ömsesidigt 

förtroende och respekt. Timperley lyfter fram om ett professionellt lärande ska komma 

till stånd måste samtliga berörda ingå i processen och delta i den kunskapsbildande cy- 

keln. Alla inblandade i processen måste förstå vad som bör göras och varför det bör gö- 

ras. Det förväntas att lärarna ska agera professionellt. För att kunna agera professionellt 

så måste alla inblandade lärare se en mening med det arbete som skall göras, kan det 

vara så att några inte såg någon mening med att utveckla en gemensam bedömningsma- 

tris eftersom de hade tillverkat egna matriser innan som användes i bedömningssituat- 

ionen och som de var bekväma med? 

 

 Förbättringsarbetet – villkor och utfall 
 

Hur ser det ut med villkoren runt arbetet med förbättringsarbetet, kan det finnas förkla- 

ringar här som påverkat hur matrisen har använts av programmen? 
 

 Förbättringsarbetets villkor 

Betygssystemets konstruktion i GY-11 med nya betygssteg gav att det gamla systemet 

med MVG, VG, G, och F (icke godkänd) plockades bort. Det ersattes av betygen A, B, 

C, D, E och F. Det blev fler betygssteg nu att förhålla sig till vid betygssättning och be- 

dömning av elevens uppvisade kunskaper. När jag har pratat med lärarna så har det 

framkommit att den betygshets som kan finnas på studieförberedande program inte 

finns på yrkesprogrammen. Lärarna lyfter fram att yrkeseleverna ofta är nöjda med be- 

tyget E, vilket motsvarar godkänd i kursen. Många elever eftersträvar inte högre betyg i 

sina kurser. Om eller när eleven uttrycker att den eftersträvar betyget E i kursen eller 

momentet, gör det då att matrisen tappar sin relevans? I och med att lärarna lyfter fram 
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att många elever strävar mot betyget E i sina kurser, så har lärarna identifierat ett annat 

problem. Vad skiljer betyget F icke godkänd från betyget E när det gäller praktisk kun- 

skap? Här har lärarna påpekat att matrisen kanske skulle innehållit ett klargörande om 

vad betyget F är, vilka kriterier uppfyller eleven då? Hur mycket hjälp och stöd får lära- 

ren ge en elev för att kunna uppnå betyget E innan man anses vara oprofessionell? 

 
Hargreaves & Fullan (2013) lyfter fram att man som yrkesverksam, oavsett yrke, ska 

agera professionellt. Fokus ligger på professionalism inom skolan och inom undervis- 

ning. Verksamheten har inte råd med något annat då ett professionellt utövande av yrket 

är väsentligt både för skolan och för samhället som stort. Att undervisa professionellt 

handlar om att ägna sig åt kontinuerligt lärande tillsammans med kollegor för att för- 

bättra undervisningen. Hargreaves och Fullan lyfter fram att man inte kan undervisa 

professionellt om inte ens kollegor i arbetslaget eller på skolan också har en profession- 

ell inställning till läraryrket och till undervisning. Kan detta med skillnaden mellan be- 

tyget E och F, som inte tas upp i matrisen vara en anledning till att den inte används? Då 

kommer vi tillbaka till det som Jönsson (2012b) lyfter fram att det har en stor betydelse 

för det som skall bedömas att matrisen är skriven på ett sådant sätt att den lyfter fram  

det som skall belysas. 

 
I Skolverkets kunskapskrav för respektive kurs så finns det många detaljerade krav och 

progressionsord. Den bedömningsmall som arbetades fram på programmet kanske inte 

täcker alla progressionsord och kunskapskrav som den enskilde läraren har i sin en- 

skilda kurs som ska betygssättas. Den egentillverkade matrisen som läraren gjort för den 

kurs som skall betygssättas innehåller de kunskapskrav och progressionsord som skall 

bedömas. Kan det vara lättare då för läraren att med sin egentillverkade bedömningsma- 

tris ihop med Skolverkets kunskapskrav sätta ett betyg? 
 

 Ett kursbaserat läraruppdrag 

Lärarna på de respektive programmen som varit med i utvecklingsarbetet ansvarar för 

sin egna kurser, de har ingen sambedömning i kurserna, de undervisar och betygssätter 

själva. Upplägget hur kurserna ligger är olika för respektive program, det kan vara så att 

en lärare har ansvar för alla kurser som går det läsåret, t.ex. alla kurser i årskurs ett, alla 

kurser i årskurs två eller alla kurser i årskurs tre. Det kan också vara så att läraren har 

kurser som finns i både år ett, år två och år tre. De har både teoretiska och praktiska in- 

slag i kursen. Yrkeslärarna har alla en gedigen bakgrund och en stor kunskap från de 

yrke de har lämnat när de klev in i skolans värld. Den matris som arbetades fram ge- 

mensamt på programmet är tänkt att vara en programöverskridande matris för hela ut- 

bildningen, och inte för en enskild kurs. Josefsson (1998) talar om praktisk klokhet, har 

lärarnas gedigna bakgrund med sin praktiska klokhet en påverkan på hur de ser på be- 

dömning av de praktiska kunskaper som uppvisas? Den gemensamt framtagna matrisen 

kanske inte lever upp mot de krav som läraren ställer, den kanske är för generellt skri- 

ven eftersom den skulle ha ett programövergripande kunskapsmål? 
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 Lärare slutar och nya lärare kommer till 

Att lärare slutar och nya lärare kommer till gör att det blir föränderliga arbetslag. Det 

kan då te sig så att ett arbetslag är med i arbetsprocessen och utformar den gemen- 

samma bedömningsmatrisen för programmet. Någon eller några lärare slutar sin anställ- 

ning och det kommer in nya lärare i arbetslaget. Ett av programmen som varit med i 

framtagandet av bedömningsmatrisen har varit med om detta. Av fyra lärare som var 

med från början finns nu två kvar, två nya har tillkommit. De två nya lärarna har till- 

gång till matrisen men använder den inte, eftersom de inte var med i processen runt 

framtagandet. De två lärare som har varit med från starten använder inte matrisen utan 

använder de matriser de själva har upprättat, och dessa egentillverkade matriser fanns 

framtagna innan vi började med den gemensamma bedömningsmatrisen. Dessa två hål- 

ler i den tidigare traditionen. 

 
En av lärarna uttrycker att nu när halva arbetslaget är utbytt, så kanske det vore dags att 

ta tag i den gemensamma matrisen igen och kanske revidera den, så att de nya i arbets- 

laget blir insatta i tänket runt matrisen. Här går mina tankar till Timperley (2013). Hon 

lyfter fram att hennes cykel över det systematiska förbättringsarbetet är gångbar när det 

gäller lärarens syn på hur förbättringar av verksamheten skall kunna utföras. Här är de- 

lar av arbetslaget inne på att det kan behövas förbättringar eftersom halva arbetslaget är 

nytt. Handel och administrationsprogrammet har blivit helt utbytt sedan matrisen tagits 

fram, här behöver arbetet med Timperleys cykel över systematiskt förbättringsarbete på- 

börjas. Här kommer också Hargreaves & Fullan (2013) tankar om att man som yrkes- 

verksam, oavsett yrke, ska agera professionellt. Fokus ligger på professionalism inom 

skolan och inom undervisning. När lärarna lär sig nytt om undervisning och när det sker 

återkoppling kollegor emellan, så ses man som professionell både som individ och som 

kollektiv. 
 

 Programmens delaktighet i utformandet av bedömningsmatrisen. 

Det har varit skillnader i hur aktiva och delaktiga programmen har varit i framtagandet 

av bedömningsmatrisen. I arbetet med tre av programmen så har mitt arbete varit kon- 

sultativt, dessa är El och energi, Handels och administrationsprogrammet och Hantverk 

finsnickeri. I dessa tre arbeten så har jag utfört personliga intervjuer, transkriberat inter- 

vjuer, arbetat fram en grund för bedömningsmatris, utfört gruppintervjuer, transkriberat 

intervjuer och arbetat fram den slutliga varianten av den bedömningsmatris som finns 

på dessa yrkesprogram idag. Stoll (2006) tankar om skolutveckling och kollegialt lä- 

rande visar på att det behövs engagerade lärare som har en gemensam vision för att 

lyckas med det kollegiala lärandet. När jag hade ett konsultativt arbetssätt, gjorde det att 

arbetslaget inte kände sig delaktigt i processen? Kan detta arbetssätt ha gjort att El och 

energi och Hantverk finsnickeri kände sig mindre delaktiga och därför inte använder sig 

av den gemensamt framarbetade bedömningsmatrisen? 

 
Arbetet med Vård och omsorgsprogrammet har sett lite annorlunda ut, de har varit del- 

aktiga i processen med att ta fram bedömningsmatrisen. Arbetet med vård startade på 

samma sätt som med de andra programmen, med personliga intervjuer som jag sedan 
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transkriberade och lade fram en grund för bedömningsmatrisen. Denna grund tyckte lä- 

rarna kändes fel, den passade inte deras syften. Denna mall som jag använt ihop med de 

tre andra programmen var skriven från vänster till höger, med betyget A till vänster och 

betyget E till höger på pappret, se Skolverkets mall bilaga 2. Matrisen som vård arbe- 

tade fram själva, utan min inblandning fick ett annat utseende. De satte betyget E till 

vänster på pappret och betyget A till höger på pappret. De valde också att skriva ihop 

flera progressionsord i varje ruta, vilket i deras tycke ökade förståelsen för matrisen. I 

och med dessa ändringar som de själva tog fram och utförde så fick de en matris som de 

kände sig bekväma med och som de tyckte speglade en tydlighet över vilka kunskaper 

som krävs på programmet. Denna matris har i skrivande stund inte använts vid betygs- 

sättning i några kurser. 

 
I det sätt som vårdprogrammet valde att arbeta med framtagandet av bedömningsmatri- 

sen så ser jag likheter till Håkansson & Sundberg (2016) tankar om skolutveckling ge- 

nom kollegialt lärande. De lyfter fram att i den fjärde generationens skolutveckling kan 

det kollegialt lärandet beskrivas som en grupp människor som gemensamt delar och kri- 

tiskt undersöker sin egen praktik, de reflekterar, samarbetar och försöker utveckla sin 

verksamhet. Det gemensamma målet för gruppen är att förstärka sin professionella ef- 

fektivitet så att det gynnar elevernas lärande. Fokus ligger inte på den enskilde lärarens 

lärande, utan på att gruppen genomgår ett gemensamt lärande. 
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11 Diskussion 

I min diskussion så återkommer jag till mina frågeställningar som jag lyfte i syftet, arbe- 

tet med att utveckla och prova ett bedömningsunderlag i form av en matris som ska för- 

bättra förutsättningarna för en likvärdig bedömning inom respektive program. 

 

  Vad har arbetet betytt för bedömning och betygssättning? 
 

Det som jag kan se framtonar när jag tittar på det arbete som har utförts med att ta fram 

bedömningsmatrisen är att bedömning och betygssättning har påverkats på olika nivåer i 

de respektive programmen. Det lyfts fram att diskussionerna om och hur bedömning 

och betygssättning bör ske ökade under arbetet med bedömningsmatrisen på alla delta- 

gande program. Detta kan förklaras med att jag hade gruppintervjuer med arbetslagen 

om deras syn på kunskap och bedömning i relation till de progressionsord som står i 

Skolverkets betygskriterier. Det framkommer också att diskussionerna om bedömning 

och betygssättning sakta avtog med tiden i arbetslagen, detta härleder jag till att bedöm- 

ningsmatrisen inte fick det genomslag som var tänkt från början. De matriser som de en- 

skilda lärarna hade arbetat fram innan, var de som fick gälla även efter vårt gemen- 

samma arbete med programmets bedömningsmatris. Flera lärare lyfter fram att arbetet 

som har gjorts har lett fram till att de känner sig säkrare på idag hur de ska tolka Skol- 

verkets betygskriterier, eftersom de gemensamt har diskuterat dem och hört hur kolle- 

gorna i arbetslaget ser på progressionsorden och vad de lägger för värde i dem. Detta ty- 

der jag som tecken på att det har varit ett kollegialt lärande i arbetslagen som har gjort 

att enskilda lärare nu kan agera mer professionellt, så som Hargreaves & Fullan (2013) 

förespråkar. Jag tolkar det som att lärarna i arbetslagen har lärt sig nytt om hur de kan 

tyda betygskriterier och när det skedde så blev det en återkoppling kollegor emellan. 

Det som skedde är att de kan ses som professionella både som individer och som ett 

kollektiv. 

 
Arbetet med bedömningsmatrisen ledde fram till att den har använts av lärare på ett pro- 

gram för att kunna säkerställa vad som motsvarar betyget E i de praktiska arbetena som 

utförs. Då tappar också progressionsorden sin betydelse, dvs om inte högre nivåer är ak- 

tuella för att bedöma kunskap utifrån matrisens utformning. Matrisen har också använts 

som mall för bedömning av kunskapskrav vid betygssättning av ett program i alla pro- 

grammets kurser som innehåller praktiska arbetsmoment som skall bedömas. Detta pro- 

gram använde också matrisen vid kontakt med elevernas praktikplatser under utbild- 

ningen. Programmet framhåller att kontakten med handledarna på elevernas praktikplat- 

ser har underlättats sedan de lade fram den gemensamt framarbetade matrisen, eftersom 

den på ett enklare sätt förmedlar vad programmet ger för betydelse åt progressionsorden 

i betygskriterierna. Innan har programmet upplevt att det har varit svårt att diskutera ele- 

vens uppvisade kunskaper på praktikplatsen när de utgått från Skolverkets betygskrite- 

rier i den aktuella kursen. Här ser jag kopplingar till Hattie (2013) om hans tankar om att 

på ett enkelt sätt kunna klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för att ele- 
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verna skall kunna göra framsteg i kursen. Det har blivit enklare för handledarna på prak- 

tikplatsen att kunna diskutera med eleven eller med elev och lärare ihop om formativ 

bedömning och kunskapskrav. Eleverna måste förstå vad det är de ska lära sig, så att de 

inte tappar fokus på målet. Det är lättare att komma någonstans om man vet vart man är 

på väg. Lärarna på det aktuella programmet upplever att diskussioner om bedömning 

och betyg underlättas av bedömningsmatrisen. Här ser jag en koppling till Hargreaves & 

Fullan (2013) och deras tankar om socialt kapital, lärarens förmåga att skapa goda relat- 

ioner med kollegor ute i arbetslivet. Det ger en bättre möjlighet till interaktion med 

praktikplatsen, att man lär av varandra och ser varandras kvaliteter som en tillgång. 

Detta gör att man lättare kan diskutera bedömning och betyg, och vilken effekt det har 

för elevens fortsatta utbildning. 

 
Lärare har också uppgett att den gemensamt framarbetade matrisen har varit ett konsul- 

tativt verktyg då de har jämfört sin egentillverkade matris med den gemensamt framar- 

betade bedömningsmatrisen för att på så sätt få en säkrare betygssättning när de läst 

Skolverkets betygskriterier för aktuell kurs. I andra fall så har den gemensamt framarbe- 

tade matrisen enskilt fått framstå som bedömningsunderlag när de tolkat Skolverkets be- 

tygskriterier. Håkansson & Sundbergs (2016) tankar och funderingar kring fjärde gene- 

rationens skolutveckling bygger till viss del på det kollegiala lärandet, och dess innebo- 

ende kraft när det gäller att stärka lärarnas kapacitet. Här kan jag se att enskilda lärare 

har blivit stärkta i sin roll när det gäller att tolka Skolverkets texter med hjälp av den ge- 

mensamt framarbetade matrisen. 
 

 Mina egna tankar kring variationen i utfallet 
 

Kände alla lärarna som deltog i processen med framtagningen av bedömningsstödet/ma- 

trisen ett behov av att utveckla en matris? Var förbättringsarbetet som gemensamt skulle 

utföras väl förankrat i alla de deltagande arbetslagen från skolledningens sida, eller sågs 

det som något som tvingades på dem från ledningens håll? Stoll (2006) talar om hur den 

professionella lärgruppen skall kunna nå resultat, första steget är att det finns delade 

värderingar och en vision kring lärande, det måste finnas en samsyn kring vad man vill 

få fram för resultat. Fanns dessa delade värderingar hos alla från skolledning till pro- 

gramarbetslag? 

 
Matriserna som arbetades fram med respektive program har om man ser till utfallet fått 

ett begränsat användningsområde. Kan det finnas traditionella tankar bakom att utfallet 

blev som det blev? Lärare är vana att arbeta själva. Jag tänker på hur lärarna alltid har 

arbetat, att de har varit autonoma (inre självstyre) i sitt eget klassrum, eller i sin verk- 

samhet där det praktiska arbetet utförs? Oftast agerar lärarna självständigt, undervisar 

självständigt, skriver sina egna matriser eller bedömningsunderlag självständigt för de 

kurser som de undervisar i och de sätter betygen självständigt. Kan den gemensamt 

framarbetade matrisen ha setts som ett hot mot deras verksamhet, någon annan tränger 

sig på och vill dela med sig av sina tankar om bedömning och betygssättning som kan 

påverka de kurser de undervisar i? När jag ser hur utfallet blev så kommer jag tillbaka 

till Stoll (2006) och hennes kännetecken för hur skolutveckling ska lyckas i samklang 
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med ett gynnsamt kollegialt lärande. Stoll menar att det bygger på att det finns ett stöd 

för varandra i arbetslaget, läraryrket är inget ensamarbete. 

 
Kan det vara så att någon på programmet såg ett behov av att utveckla ett gemensamt 

bedömningsunderlag som påvisade programmets syn på kunskap, men att de andra i ar- 

betslaget var nöjda och kände sig trygga med den matris de själva tillverkat enskilt för 

respektive kurs de ansvarar för? Stoll (2006) lyfter att det måste finnas en ömsesidig 

tillit till varandra i gruppen som skapar en känslan av trygghet och respekt som påvisar 

att allas åsikter är lika mycket värda vid diskussionen om skolutveckling och förbätt- 

ringsarbete. 

 
Timperley (2013) menar att de professionellas behov, i detta fall lärarna måste utgå från 

att elevernas behov är det primära och grundläggande. Tanken med matrisen var att den 

bland annat skulle kunna visas upp för eleverna i deras praktiska arbete och på så sätt 

förklara vilket betygssteg de ligger på, och vad som behövs för att nå nästa nivå. Om 

den matrisen som varje lärare har arbetet fram enskilt påvisar detta, kan det ha påverkat 

att den gemensamt framarbetade matrisen inte används? Timperley menar att alla lärare 

behöver reflektera, prova och diskutera kollektivt för att det kollegiala lärandet skall 

fungera, och i detta fall så provades inte den framtagna produkten av de flesta delta- 

garna. 

 
I det fall där matrisen användes fullt ut och även sågs som en hjälp i bedömning av upp- 

visad kunskap under praktikperioden så kan jag se att det programmet arbetade efter de 

tankar så som kollegialt lärande beskrivs av Håkansson & Sundbergs (2016). Den fjärde 

generationens skolutveckling beskrivs som en grupp människor som gemensamt delar 

och kritiskt undersöker sin egen praktik, de reflekterar, samarbetar och försöker ut- 

veckla sin verksamhet. Det gemensamma målet för gruppen är att förstärka sin profess- 

ionella effektivitet så att det gynnar elevernas lärande. Håkansson & Sundberg lyfter 

fram att fokus inte får ligga på att utveckla det kollegiala lärandet i sig, utan att målet 

alltid måste vara att utveckla elevernas lärande och stärka elevernas utveckling. Om det 

kollegiala lärandet påvisar goda resultat så har inte bara elevernas resultat förbättrats, då 

har även lärarnas och skolans kapacitet stärkts. Detta tänk tycker jag genomsyrar det sätt 

som det aktuella programmet arbetade på. 
 

  Alternativa sätt att lägga upp förbättringsarbetet 
 

I detta arbete har Timperley (2013) och hennes tankar om en undersökande och en kun- 

skapsbildande cykel haft en stor roll, det har legat till grund för de tankar som har fun- 

nits om lärarnas förbättringsarbete som utmynnade i bedömningsmatrisen som gemen- 

samt arbetades fram. Lärarna själva identifierade ett problem som de såg i sin verksam- 

het, att progressionsorden i Skolverkets betygskriterier är svåra att tolka. Detta blev steg 

ett i den kunskapsbildande cykeln. Enligt Timperley är detta med att identifiera ett pro- 

blem grunden i förbättringsarbetet då detta kan ge motivation till lärarna att bedriva ett 

förbättringsarbete. Arbetet med framtagningen av matrisen har utmynnat i olika nivåer 

av engagemang hos de olika programmen. Det finns de arbetslag där jag har haft rollen 
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som konsultativ och utfört arbetet åt arbetslagen, och de finns de arbetslag där arbetsla- 

get självt har tillverkat en matris som passade deras syften. Här framträder en skillnad 

som jag kan se i det kollegiala lärandet i de olika arbetslagen. De arbetslag där jag har 

haft en konsultativ roll har haft ett mindre kollegialt samarbete än det arbetslag som tog 

fram sin egen matris. 

 
I efterhand kan jag se att ett alternativt sätt att arbeta med förbättringsarbetet som skulle 

utmynna i en gemensam bedömningsmatris för respektive program kunde ha varit att 

lägga ut mer ansvar på programmen själva. Jag kunde ha utfört de personliga intervju- 

erna om lärarnas syn på kunskapskrav och progressionsord, transkriberat dem och skri- 

vit fram ett dokument som påvisade vad arbetslaget hade för tankar om kunskap och be- 

dömning. När den programgemensamma bedömningsmatrisen skulle arbetas fram så 

skulle detta kunna ha lagts ut på programmen själva, och att jag i detta skede skulle varit 

som ett bollplank att bolla tankar och idéer mot. I stället för att jag var den som skötte 

utvecklingen av matrisen, och skrev och reviderade dokumentet under framtagningspro- 

cessen. Om denna del av utvecklingsarbetet skötts av arbetslaget så kanske använd- 

ningsgraden av matrisen hade ökat. Detta tror jag hade tvingat arbetslagen till ett större 

kollegialt lärande när texten skulle tagits fram gemensamt av arbetslaget. Stoll (2006), 

Hargreaves & Fullan (2013) Timperley (2013) och Håkansson & Sundberg (2016) talar 

om att ett av de viktigaste kriterierna är att alla drar åt samma håll, det krävs gemen- 

samma värderingar och gemensamt ansvar inom kollegiet vid arbete med skolutveckl- 

ing. 
 

 Min egen roll som förstelärare i förbättringsarbetet 
 

Har min egen roll i detta uppdrag varit tydlig? Har jag på ett tydligt sätt förmedlat vad 

mitt uppdrag har för syfte? Kommunikation är alltid viktigt, speciellt om ett förbätt- 

ringsarbete skall utföras. Har alla deltagare i processen uppfattat att uppdraget jag har 

fått har kommit från skolledningen, och att skolledningen har gett mig detta uppdrag be- 

roende på att det fanns önskemål från yrkeslärarna om hjälp med att tolka progress- 

ionsorden i Skolverkets texter vid bedömning och betygssättning. Här tror jag att in- 

formationen kunde varit mer tydlig ut mot yrkesprogrammen, både från skolledningen 

och från min egen sida, även om det är yrkeslärarna som har bett skolledningen om 

hjälp och stöd med att tolka progressionsorden. Med tydligheten tänker jag att det 

kanske inte är alla lärarna på ett program som har haft detta önskemål, utan någon kol- 

lega har pratat med skolledningen i programmets namn, och kollegorna på programmet 

och på andra program kan bli förundrade när jag kommer och gemensamt med dem ska 

utföra ett förbättringsarbete. Målet med allt förbättringsarbete inom skolan är att elever- 

nas måluppfyllelse skall öka, och då krävs en tydlighet i kommunikationen mellan alla 

inblandade parter. 

 
Att jag var projektledare för förbättringsarbetet, bokade upp intervjutider med arbetsla- 

gen, höll i arbetslagmötena med gruppdiskussioner när den gemensamma matrisen 

skulle tas fram och utförde renskrivningsarbetet mellan de fysiska träffarna tror jag un- 
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derlättade arbetet och processen. Det kollegiala arbetet i arbetslagen har utvecklats un- 

der tiden, men kanske det hade utvecklats mer om arbetslaget hade haft ett större ansvar 

i framtagandet av matrisen. Stoll (2006) påpekar att det kollegiala lärandet utvecklas när 

kollektivet sätter press på individerna i arbetslaget så att alla känner ett ansvar för för- 

bättringsarbetet. 

 
Om mer arbete hade lagts ut på programmen själva, och jag hade haft mer av en funkt- 

ion som bollplank, att testa tankar och idéer mot, hade tiden funnits för arbetslagen att 

utföra detta? En ständig fråga som kommer upp inom skolans värld är tiden, när ska vi 

hinna med detta? Läraren måste ifrågasätta det som görs, vad är mest relevant att hinna 

med. Avsatt tid finns, men dilemmat kan vara vad är viktigast att prioritera bland alla 

uppgifter som skall hinnas med inom ordinarie arbetstid? För att ett förbättringsarbete 

skall lyckas, måste det finnas tid att kunna sätta av till det, och målet med arbetet måste 

vara tydligt och kännas adekvat för deltagarna i processen. Lärarnas motivation och in- 

ställning till uppgiften de skall utföra är avgörande för resultatet. 

 
Är det bättre att en projektledare styr när träffarna kan hållas, eller nås ett bättre resultat 

om arbetslagen själva styr sitt arbete. Detta tror jag är olika från fall till fall, och arbets- 

lagen bör tillfrågas om hur de ser på de två olika uppläggen, vilket passar detta arbetslag 

bäst när arbetet skall utföras. 

 
Allt förändringsarbete måste få ta tid, och att deltagarna i processen tillåter sig att vara 

uthålliga och inte tappa fokus. Systematiskt förbättringsarbete tar tid, Timperley (2011) 

lyfter fram att det systematiska förbättringsarbetet måste få ta tid, även då deltagarna 

kan uppleva att inget händer, inga resultat nås. Om det bara blir små förändringar eller 

förbättringar så kommer de att komma fram i Timperleys undersökande kunskapscykel 

och att det är av största vikt att utfallet av processen analyseras. Stoll (2006) lyfter fram, 

att det som lärarna lär sig i lärgruppen de har tillhört i framtagningsprocessen med ma- 

trisen är lika viktigt som de arbete de utför med eleverna i undervisningssituationen. 

Även om resultatet av ett utfört arbete inte är det som förväntats av lärgruppen, så kan 

det arbete som utförts gemensamt av dem inte ses som ett misslyckande. Arbetslaget har 

lärt sig något på vägen under processen, oavsett resultat. 

 
Det sista momentet i Timperleys (2013) cykel över det systematiska förbättringsarbetet, 

det är analysen av vad arbetet har lett fram till med bedömningsmatrisen. Där har jag 

inte aktivt deltagit utan ansvaret har legat på programmen själva att utvärdera efter att 

det har gått en tid. Min roll i uppdraget var att hjälpa programmen med arbetet att ta 

fram en matris som de skulle kunna använda. Kan detta ha en påverkan på att matrisen 

har fått svagt genomslag, att jag som projektledare inte är med i utvärderingsfasen? 

Hade det framkommit i ett tidigare skede hur utfallet hade sett ut på de olika program- 

men om jag varit med och hållit i analysen? 
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 Sammanfattning av diskussion 
 

Det som tonar fram i denna studie är att bedömningsunderlaget/matrisen har haft olika 

genomslag på de olika programmen. Allt ifrån att inte användas, till att användas delvis 

av vissa på programmen och slutligen användas av både lärare och elever fullt ut i ut- 

bildningen. Att variationen ser ut så här kan ha olika grunder. Nedan redovisar jag de 

viktigaste slutsatserna som kan ha påverkat användningsgraden av matrisen. 

 
 Kommunikation och tydlighet. 

 
Har skolledning och jag som förstelärare varit tillräckligt tydliga med vad förbättrings- 

arbetet har haft för mål? Avsikten har varit att ta fram en bedömningsmatris för bedöm- 

ning och betygssättning av praktisk kunskap tillsammans med yrkesprogrammen på 

skolan på deras respektive program. Detta beroende på att yrkeslärarna har uttryckt att 

de har svårigheter med att tolka progressionsorden i Skolverkets betygskriterier. Om 

målet med förbättringsarbetet inte är väl förankrat hos lärarna så kan intresset för den 

gemensamt framarbetade matrisen på de respektive programmen vara svalt. Målet med 

matrisen var att ta fram en övergripande matris som visar på hur programmet gemen- 

samt ser på bedömning och betygssteg när den praktiska kunskapen skall bedömas inom 

programmet oavsett kurs. Denna matris skulle även kunna delas ut till eleverna som en 

övergriplig matris över kunskapsutveckling inom respektive program. Jag kan se att 

kommunikationen med att förmedla mål och mening med förbättringsarbetet ut till pro- 

grammen kunde varit bättre både från skolledningens sida och från min sida. 

 
 Det fanns redan matriser framtagna. 

 
Det fanns redan matriser framtagna av enskilda lärare inom alla program, de hade själva 

tagit fram matriser för bedömning av kunskap i de kurser de undervisar i, ansvarar för 

och sätter betyg i. Dessa matriser hade de själva tagit fram efter att GY-11 kommit. En 

av lärarna uttryckte till mig att detta arbete som vi har gjort tillsammans med dig, det 

skulle vi ha gjort när GY-11 kom, nu har vi tagit fram matriser för varje kurs själva. En 

annan lärare uttryckte att så här har vi alltid gjort, vi har alltid tagit fram egna matriser 

till våra kurser. Detta kan ha haft en påverkan på hur stort genomslag den gemensamt 

framarbetade matrisen fick. En del av lärarna kände sig nöjda och trygga med den ma- 

tris de själva skapat innan, och såg då inte hur den nya matrisen skulle kunna underlätta 

för dem vid bedömning och betygssättning. Den nya matrisen påverkade inte deras syn 

på bedömning och betygssättning av kunskap. Medan andra lärare använde den gemen- 

samt framarbetade matrisen fullt ut, eller ihop med sin egentillverkade matris. 

Alla yrkeslärarna har en gedigen yrkeserfarenhet, de har det som Josefsson (1998) kallar 

en förtegenhet ihop med att kunna se mönster i det som utspelas framför dem, det som 

Alsterdal (1999) kallar det tredje ögat. Dessa yrkesrelaterade kunskaper ihop med de 

matriser de själva tagit fram gör att de lärare som inte valt att använda sig av den ge- 

mensamt framarbetade matrisen känner sig trygga i sin bedömning och betygssättning 

ihop med sin egentillverkade matris. 
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 Matrisens utformning 

 
Visade den gemensamt framtagna matrisen det som den var tänkt att lyfta fram? Jöns- 

son (2012b) lyfter fram att det har en stor betydelse för det som skall bedömas att matri- 

sen är skriven på ett sådant sätt att den lyfter fram det som skall belysas. 

Kan detta med skillnaden mellan betyget E och F, som inte tas upp i matrisen vara en 

anledning till att den inte används av alla? Det har framkommit att steget mellan betyget 

F (icke godkänd) och E (godkänd) saknats i matrisen av vissa lärare, de lyfter att det 

hade underlättat tydligheten i samtal om betyg och bedömning. 

 

 

 Konklusion 
 

Skolutveckling bygger på att behovet att förbättra kommer inifrån, i detta fall var det yr- 

keslärarna som såg att deras verksamhet behövde förbättras. Stoll (2006), Hargreaves & 

Fullan (2013) Timperley (2013) och Håkansson & Sundberg (2016) talar om vad de an- 

ser vara viktiga kriterier för en lyckad skolutveckling och ett gynnsamt kollegialt lä- 

rande. Ett av de viktigaste kriterierna som alla lyfter fram är att alla drar åt samma håll, 

det krävs gemensamma värderingar och gemensamt ansvar inom kollegiet. Utfallet av 

undersökningen påvisar att den gemensamt framarbetade matrisen för respektive pro- 

gram har haft olika stor inverkan på de deltagande programmen. Spannet är mellan att 

inte användas alls till att användas fullt ut i utbildningen och på praktikplatser. 

 
Det som jag ser skymta fram i undersökningen är att det kollegiala lärandet har stärkts i 

de medverkande arbetslagen både under tiden för framtagandet av matrisen, och även 

efter matrisen var färdig. Arbetet med framtagandet av matrisen har gjort att arbetslagen 

tillsammans har stärkts i sin syn på hur bedömning och betygssättning skall utföras. 

Detta genom de gemensamma diskussioner som uppstod under framtagandet och även 

efter att matrisen var färdigutvecklad. Under de gemensamma diskussionerna med fram- 

tagningen av matrisen om bedömning och betygssättning så framkom de enskilda perso- 

nernas syn på bedömning i relation till Skolverkets progressionsord. Detta upplevde jag 

stärkte det kollegiala lärandet då de fritt fick uttrycka sin personliga syn på kunskap. 

Deras enskilda tankar om kunskap i förhållande till progressionsorden utmynnade sedan 

i att de tillsammans sammanflätade de enskildas tankar till ett gemensamt tankesätt för 

programmets syn på kunskap och bedömning. 

 
På det enskilda planet så framkommer det att arbetet med matrisen har stärkt den en- 

skilde läraren i att tolka progressionsorden i betygskriterierna för respektive kurs de un- 

dervisar i. Totalt sätt så upplever de att de har fått en större säkerhet i att tolka Skolver- 

kets texter. Detta får en positiv påverkan vid bedömning och betygssättning för den en- 

skilde läraren, oavsett om de använder sin egentillverkade matris, den gemensamt fram- 

tagna matrisen och båda två vid bedömning och betygssättning. 
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Arbetet med att ta fram ett bedömningsunderlag/matris som påvisar programmets syn på 

bedömning och betyg kommer att fortsätta. Två av programmen uppger att de gärna ser 

en revidering av den matris de tagit fram, att matrisen i deras ögon förtjänar en andra 

chans. På ett av dessa två program som önskar en revidering har hälften av lärarna som 

är verksamma på programmet bytts ut sedan matrisen skrevs färdigt, här ser program- 

met att de nyanställda behöver ge sin syn på kunskap som skall kunna representera pro- 

grammets syn på bedömning och betygssättning. Ett av programmen som deltog i arbe- 

tet har bytt ut alla lärarna som deltog i arbetet, här finns nu ett helt nytt arbetslag, som 

önskar börja med framtagning av bedömningsstöd/matris. Ett av de deltagande pro- 

grammen ser ingen möjlighet att kunna starta upp användandet av matrisen förrän höst- 

terminen 2018. De övriga yrkesprogrammen på skolan skall över tid påbörja samma ar- 

bete som de andra programmen har gjort. 

 
Jag kan se att i både revideringsarbetet av befintlig matris och i arbetet med att ta fram 

nya matriser med de andra programmen så behöver två tankar lyftas fram i utvecklings- 

arbetet. Visar matrisen det som den skall visa, det finns en efterfrågan på skillnaden 

mellan betyget F och betyget E. Vad skiljer betygsstegen åt när det gäller uppvisad kun- 

skap, det skall klargöras på ett enkelt sätt i matrisen. I utvecklingsarbetet med matrisen 

måste det finnas med ett tänk om att matrisen skall skrivas på ett sådant sätt att den kan 

delas ut till eleverna så de kan se vad som skiljer kunskaperna åt mellan de olika betygs- 

stegen när det gäller den praktiska kunskapen. Denna programövergripande matris skall 

kunna gälla under de tre år som eleven befinner sig på utbildningen, och som en gene- 

rell matris över programmets syn på kunskap, den ska inte ha målet att vara en matris  

för enskild kurs. På detta sätt skapas en rättssäker och likvärdig bedömning och betygs- 

sättning när alla lärare och elever vet vad som gäller när praktisk kunskap diskuteras. 

Detta oavsett vilken kurs eleven befinner sig i eller vilken lärare som undervisar eleven i 

en kurs det året. 
 

 Förslag på vidare forskning 

Jag har ett förslag på vidare forskning som har uppkommit efter att jag har avslutat 

denna undersökning om framtagande och användning av bedömningsstöd i yrkesämnen. 

Den tanke jag har och som skaver hos mig är: 

 
Vad skiljer i utförandet när det gäller praktisk kunskap hos en elev som får betyget F, 

icke godkänd i en kurs från en elev som får betyget E, godkänd i samma kurs. Hur 

mycket hjälp, stöd och handledning får jag som yrkeslärare ge i det praktiska momentet 

som eleven utför innan det kan tolkas som att jag utför momentet åt eleven? Här kan jag 

känna att det finns en gråzon i hur mycket hjälp, stöd och handledning jag kan ge eleven 

innan kollegor och andra elever anser att jag gör arbetsuppgiften åt eleven som då får ett 

E i betyg med min hjälp. 
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I 
 

Bilaga 1 Skolverkets progressionstabell. 

 
 

Betyget E Betyget C Betyget A 
 

Beskriver, re- 

dogör, förkla- 

rar, diskute- 

rar, resonerar, 
motiverar 

Översiktligt Utförligt Utförligt och 

nyanserat 

 

Värderar, ut- 

värderar 

Enkla omdö- 

men 

Nyanserade 

omdömen 

Nyanserade 

omdömen och 

ger förslag på 

hur arbetet 

kan förbätt- 

ras 
 

Slutsatser, ar- 

gument, motiv, 

resonemang, 

reflektioner, 

bedömningar, 

jämförelser, 

kopplingar, 

förklaringar, 

ge förslag, ex- 

empel 

Enkla Välgrundade Välgrundade 

och nyanse- 

rade 

 

Situationer Bekanta Bekanta/Nya Nya 
 

Komplexitet i 

situationer, 

uppgifter, pro- 

blem, frågor 

osv. 

Enkla – Kom- 

plexa/Avance- 

rade 

 

Utförande Med visst 

handlag 

Med gott 

handlag 

Med mycket 

gott handlag 
 

Utförande Med viss sä- 

kerhet 

Med viss sä- 

kerhet 

Med säkerhet 



II 
 

Utförande I samråd med 

handledare 

Efter samråd 

med handle- 

dare 

Efter samråd 

med handle- 

dare 
 

När eleven samråder 

med handledare be- 

dömer hon eller han 

med viss säkerhet 

den egna förmågan 

och situationens 

krav. 

 

Betyget E 

När eleven samråder 

med handledare be- 

dömer hon eller han 

med viss säkerhet 

den egna förmågan 

och situationens 

krav. 

 

Betyget C 

När eleven samråder 

med handledare be- 

dömer hon eller han 

med säkerhet den 

egna förmågan och 

situationens krav. 

 
 

Betyget A 
 

 

Resultat, kvali- 

tet 

Tillfredsstäl- 

lande 

Tillfredsstäl- 

lande 

Gott/God 

 

Kvantitet Någon Några Flera 

Kvantitet Begränsade – Omfattande 

Kvantitet Fåtal Fåtal/Flera Flera 

Dokumentat- 
ion 

Enkel Noggrann Noggrann och 

utförlig 
 

Fackspråk Enkelt – Nyanserat 
 

Riskbedöm- 

ning 

Enkel – Välgrundad 

 

Analys, tolk- 
ning 

Enkel – Kom- 

plex/Avance- 

rad 
 

Projektplan, 

synopsis, kam- 

panj, plane- 

ring, manus 

Enkel Enkel/Ge- 

nomarbetad 

Genomarbe- 

tad 

 

(Skolverket Gymnasieskola 2011 s.55) 



III 
 

Bilaga 2 Kunskapsmatris Skolverkets mall 

 

 
ÄMNE: 

KURS: 

 

 
 

F E C A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Punkter från ämnets syfte 

** Kunskapskvaliteter uttryckta i kunskapskrav från kurs 
 

fortsättning på nästa sida 

Kunskapskvalitet** 

Ämnets syfte* 



IV 
 

 

Ämnets syfte*    

Kunskapskvalitet** 

 
F 

 
E 

 
C 

 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Punkter från ämnets syfte 

** Kunskapskvaliteter uttryckta i kunskapskrav från kurs 



V 
 

Bilaga 3. Kunskapsmatris El och Energiprogrammet 
 

 

 

 

Program: El och Energiprogrammet 

Programgemensamma ämnen och inriktningsämnen 

 

 
 

 Eleven kan: 
 

A-Nivå 
Beskriver utförligt och 
nyanserat: 

Eleven kan på en djupare nivå 
förklara materialval, val av 
verktyg och arbetsmetoder för 
uppgiften. Eleven har även en 
förståelse för ekonomi, hur an- 
vänds materialet bäst. 

Eleven kan redogöra för läraren 
om den kommande arbetsuppgif- 
ten på ett sådant sätt som för- 
väntas av en blivande yrkesman. 
Tydlighet finns i samtalet. 

Eleven hittar rätt i fråga om 
materialval och komponentval 
vid en installation, oavsett vilken 
miljö den skall utföras i. 

 
C-nivå 
Eleven beskriver utför- 
ligt: 

 
 

Eleven kan förklara materialval, 
val av maskiner och vilka verk- 
tyg som eleven kommer att an- 
vända för uppgiften. 

 
 

Eleven beskriver tydligt, steg för 
steg. Eleven kan på ett djupare 
sätt förklara vad som skall utfö- 
ras och hur det skall utföras. 

 
 

Eleven kan göra mer korrekta 
benämningar på komponenter. 
Eleven kan mer i detalj skilja på 
olika komponenter och vad som 
skiljer dem åt när man  pratar 
om kvalitet. 

E-nivå 
Eleven beskriver över- 
siktligt: 

 

Eleven förklarar vad för verktyg 
och material som används i 
uppgiften. Det är inte på detalj- 
nivå. 

 

Eleven kan grundläggande dis- 
kutera namn  på  komponenter 
och kan grundläggande hur de 
samverkar med varandra. Eleven 
kan grundläggande förklara syf- 
tet med komponenterna. 

 

Eleven ska kunna förklara 
grundläggande på skriftiga prov 
hur vissa funktioner hänger 
samman med varandra. 

A-nivå 
Planerar och utför ef- 
ter samråd: 

Eleven tar ett helhetsansvar för 
uppgiften som skall utföras ef- 
ter samråd. Eleven behöver 
bara ställa kontrollfrågor till lä- 
raren om uppgiften. 

Eleven kan efter samråd utföra 
arbetsuppgiften på ett profess- 
ionellt sätt. Eleven kan på ett 
snabbt sätt bedöma hur uppgif- 
ten skall utföras. 

Eleven påbörjar en arbetsupp- 
gift, och behöver stämma av 
med läraren om uppgiften ut- 
förts rätt. Läraren behöver inte 
fysiskt hjälpa till. 

 
C-nivå 
Planerar och utför ef- 
ter samråd: 

 

Lärare och elev talar om vad 
som skall utföras och eleven 
utför uppgiften mer självstän- 
digt efter instruktioner. 

 

Eleven tar ett större ansvar för 
uppgiften som skall utföras. Efter 
lektionsgenomgång kan eleven 
utföra uppgiften på ett tryggt och 
säkert sätt gällande elsäkerhet 
och arbetsmiljö. 

 

Eleven utför en arbetsuppgift, 
och behöver stämma av med lä- 
raren om uppgiften utförts rätt. 
Läraren kan behöva påtala små 
justeringar/ändringar som behö- 
ver göras. 

 

E-Nivå 
Planerar/tolkar i sam- 
råd: 

 
Elev och lärare diskuterar, och 
kommer fram till vad som skall 
utföras. 

 
Eleven kommer med förslag på 
vad som skall utföras. Läraren 
ger råd och stöd i hur uppgiften 
skall utföras. 

 
I första skedet planerar eleven 
själv vad som skall utföras. Se- 
dan går lärare och eleven ge- 
mensamt igenom hur uppgiften 
ska utföras. 



VI 
 

 

 
 

 
 

A-nivå 
Mycket gott handlag: 

Allt är korrekt utfört, från val av 
material, val av verktyg till in- 
ställningar på maskiner. Eleven 
har en förståelse för ekonomi, 
och har ett utvecklat yrkes- 
språk som gör att eleven kan 
göra sig förstådd på en arbets- 
plats. 

Eleven kan utföra arbetet efter 
manual på ett sådant sätt som 
förväntas. Allt fungerar efter ut- 
fört arbete. Produkten/arbetet 
motsvarar de förväntningar som 
ställs på den gällande form, 
funktion och kvalitet. 

Eleven kan diskutera och reflek- 
tera runt det utförda arbetet. 
Eleven har utfört ett arbete som 
skulle kunna tas betalt för. Ele- 
ven uppvisar en anställnings- 
barhet inför den uppgift/uppgif- 
ter som finns beskrivna i kursen 
och som eleven utfört. 

C-nivå 
Ett gott handlag: 

 

En förståelse finns för uppgif- 
ten som skall utföras. Eleven 
kan ställa olika material och 
verktyg mot varandra, och välja 
det som är mest lämpat för 
uppgiften. 

 

Eleven vårdar materialet på så 
sätt att det inte blir skador eller 
märken på det. Eleven har även 
uppnått en viss nivå på yrkes- 
språket, och kan göra sig för- 
stådd i branschen. 

 

Eleven ska kunna utföra arbetet 
så att det ser bra ut, kablar är 
dragna på rätt sätt. Eleven upp- 
visar en anställningsbarhet inför 
den deluppgift/deluppgifter som 
finns beskrivna i kursen och 
som eleven utfört. 

 
E-nivå: 
Ett visst handlag: 

 

Eleven har ett visst praktiskt 
handlag när det gäller att utföra 
arbetsuppgiften. Eleven  kan 
inte använda verktygen fullt ut 
vilket kan göra att resultatet 
bara blir godkänt. 

 

Eleven har ett visst praktiskt tänk 
om hur uppgiften skall utföras. 
Eleven kan se framför sig hur 
uppgiften skall utföras, men kan 
kanske inte praktiskt utföra den 
fullt ut. 

 

Eleven kan koppla samman 
komponenterna som behövs för 
uppgiften, men resultatet  blir 
inte estetiskt tilltalande. 

A-nivå 
Med säkerhet: 

 

 

 
 

C-nivå 
Med en viss säkerhet: 

 

 

 
 

E-nivå 
Med viss säkerhet: 

Eleven kan med säkerhet välja 
rätt verktyg eller mätinstrument 
för uppgiften. Eleven kan moti- 
vera varför den gjorde detta val 
av verktyg eller instrument. 

 

 

Eleven har kontroll på arbets- 
uppgiften, men behöver ställa 
kontrollfrågor till läraren för att 
känna sig säker. 

 

 

Eleven skall på en grundläg- 
gande nivå kunna läsa och för- 
stå texten i en manual. 

Eleven har en djupare förståelse 
för elsäkerhet och arbetsmiljö. 
Eleven kan ge exempel på lagar 
och förordningar som gäller på 
en arbetsplats. 

 

 

Eleven har ett visst säkerhets- 
tänk inför uppgiften som skall ut- 
föras. Personlig säkerhet och sä- 
kerhet med maskiner och utrust- 
ning. 

 
 

Eleven skall på en grundläg- 
gande nivå klara av att utföra de 
praktiska uppgifterna i en arbets- 
uppgift. 

Eleven läser manualen innan 
den påbörjar arbetet. Eleven 
skaffar sig i förväg information 
om hur komponenter samver- 
kar, eller inte samverkar med 
varandra innan arbetet påbör- 
jas. 

 

Eleven skall kunna tolka och 
förstå vad som står i displayen 
på ett mätinstrument, och kunna 
använda sig av den informat- 
ionen. 

 
 

Eleven skall på en grundläg- 
gande nivå kunna tolka och för- 
stå vad som står i displayen på 
ett mätinstrument. 

Eleven kan: 



VII 
 

Bilaga 4. Kunskapsmatris Handels och administrationsprogrammet 
 

 

 

 

Program: Handels- och administrationsprogrammet 

Programgemensamma ämnen och inriktningsämnen 

 

 
 Eleven kan: 
 

A-nivå 
Beskriver utförligt och 
nyanserat: 

Eleven kan ta fram och an- 
vända sig utav korrekt informat- 
ion. En professionalitet syns i 
arbetet. 

Tydlighet finns beskrivet av ele- 
ven i arbetsuppgiften. Eleven an- 
vänder sig av rätt material och 
de rätta verktygen igenom hela 
arbetsuppgiften. 

Eleven kan resonera och besk- 
riva varför den väljer eller inte 
väljer vissa vägar att gå när det 
gäller att utföra arbetsuppgiften. 
Detta görs på ett utförligt och 
nyanserat sätt. 

 
C-nivå 
Eleven beskriver utför- 
ligt: 

 
 

Eleven kan förklara vad en af- 
färsidé är, och hur den är tänkt 
att fungera. Beskrivningen är 
utförlig. 

 
 

Eleven beskriver tydligt, steg för 
steg. Eleven kan på ett djupare 
sätt förklara vad som skall utfö- 
ras och hur det skall utföras. 

 
 

Eleven kan förklara vilka kun- 
skaper som behövs inför att ar- 
betsuppgiften skall påbörjas. 

Eleven kan se ett samband mel- 
lan de olika delkurserna på pro- 
grammet. 

E-nivå 
Eleven beskriver över- 
siktligt: 

 

Eleven har en viss förståelse 
för det som vi diskuterar. Kun- 
skaperna är på basnivå. 

 

Eleven har viss förståelse för 
helheten i arbetsuppgiften men 
har inte full förståelse för allt på 
detaljnivå. 

 

Eleven gör en enkel förklaring 
och en enkel beskrivning, ele- 
ven rör sig på grundnivå utan att 
gå in på detaljer. 

A-nivå 
Planerar och utför ef- 
ter samråd: 

Eleven tar, efter samråd, ett 
helhetsansvar för  uppgiften 
som skall utföras. Eleven behö- 
ver bara ställa kontrollfrågor till 
läraren för att lösa uppgiften. 

Eleven kan efter samråd utföra 
arbetsuppgiften på ett profess- 
ionellt sätt. Eleven kan med god 
insikt bedöma hur uppgiften skall 
utföras. 

Eleven utför  arbetsuppgiften 
och behöver bara stämma av 
med läraren för att kontrollera 
om uppgiften utförts rätt. Lära- 
ren behöver inte styra arbetsför- 
loppet. 

 

C-nivå 
Planerar och utför ef- 
ter samråd: 

 
Lärare och elev diskuterar om 
vad som skall utföras. Eleven 
utför uppgiften mer självstän- 
digt efter instruktioner. 

 
Eleven tar större ansvar för upp- 
giften som skall utföras. Efter 
lektionsgenomgång kan eleven 
utföra uppgiften på ett tryggt sätt. 

 
Eleven utför  arbetsuppgiften 
och behöver stämma av med lä- 
raren om uppgiften utförts rätt. 
Läraren kan behöva göra små 
påpekanden. 

 
E-Nivå 
Planerar/tolkar i sam- 
råd: 

 

Elev och lärare diskuterar, gör 
en plan och kommer fram till 
vad som skall utföras. Eleven 
söker bekräftelse på om den 
tänker och gör rätt. 

 

Eleven gör en muntlig eller skrift- 
lig planering på vad som skall ut- 
föras i arbetsuppgiften. Uppgiften 
diskuteras mellan lärare  och 
elev. Läraren ger råd och stöd 
under arbetet. 

 

I första skedet planerar eleven 
själv hur arbetsuppgiften bör ut- 
föras. Eleven behöver stöd och 
stöttning för att kunna utföra 
uppgiften. 



VIII 
 

 

 
  Eleven kan:  

A-nivå 
Ett välgrundat fack- 
språk: 

Eleven har ett väl utvecklat yr- 
kesspråk som gör att eleven 
kan göra sig förstådd på en ar- 
betsplats. 

Eleven kan skriva ett affärsdoku- 
ment som motsvarar de förvänt- 
ningar som ställs på det vad gäl- 
ler form, funktion, språk och kva- 
litet. 

Eleven kan diskutera och reflek- 
tera runt arbetet inom handel 
med kollegor på ett korrekt fack- 
språk. 

 

C-nivå 
Ett nyanserat fack- 
språk: 

 

 
En förståelse finns för de före- 
kommande orden inom bran- 
schen. Eleven har inte kontroll 
på alla branschord och dess 
betydelse ännu. 

 

 
Eleven kan skriva och utforma 
ett affärsdokument med korrekt 
och nyanserat fackspråk. 

 

 
Eleven har uppnått en viss nivå 
på yrkesspråket och kan göra 
sig förstådd i branschen 

E-nivå: 
Ett enkelt fackspråk: 

 
Eleven har ett enkelt yrkes- 
språk som gör att eleven för- 
står de mest vanligt förekom- 
mande orden inom yrket. 

 
Eleven kan på grundnivå skriva 
och utforma ett affärsdokument 
med korrekt fackspråk. 

 
Eleven har uppnått en viss nivå 
på yrkesspråket och kan göra 
sig hjälpligt förstådd i bran- 
schen. 

A-nivå 
Med säkerhet: 

Eleven kan hjälpa sina kamra- 
ter med en arbetsuppgift. Ele- 
ven kan med säkerhet motivera 
varför den gör något. 

Eleven har en djupare förståelse 
för säkerhet och arbetsmiljö. Ele- 
ven kan ge exempel på lagar och 
förordningar som gäller för ar- 
betsplatsen. 

Eleven skaffar sig information 
om i vilken ordning som arbets- 
uppgiften skall utföras innan 
den börjar arbetet. 

C-nivå 
Med en viss säkerhet: 

 
Eleven har en viss kontroll över 
arbetsuppgiften som skall utfö- 
ras men behöver ställa kontroll- 
frågor till läraren för att känna 
sig säker. 

 
Eleven har kunskap och kan ut- 
föra en arbetsuppgift, men inte 
fullt ut. Eleven behöver hjälp för 
att komma vidare när det gäller 
säkerhet och arbetsmiljö. 

 
Eleven utför arbetsuppgiften på 
en godtagbar nivå. Eleven be- 
höver viss handledning. 

 
E-nivå 
Med viss säkerhet: 

 
Eleven ska på en grundläg- 
gande nivå förstå de arbets- 
uppgifter som den förväntas ut- 
föra. 

 
Eleven ska på en grundläggande 
nivå klara av att utföra praktiska 
arbetsuppgifter. 

 
Eleven ska på en grundläg- 
gande nivå kunna tolka och för- 
stå en skriven instruktion. 
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Bilaga 5. Kunskapsmatris Hantverk inriktning Finsnickeri 
 

 

 

 

Program: Hantverk inriktning Finsnickeri 

Programgemensamma ämnen och inriktningsämnen 

 

 
 

 Eleven kan: 
 

A-Nivå 
Beskriver utförligt och 
nyanserat: 

Eleven kan på en djupare nivå 
beskriva materialval, val av 
verktyg och arbetsmetoder. 
Eleven kan tydligt beskriva op- 
erationsföljden i arbetsuppgif- 
ten. Eleven har även förståelse 
för ekonomi och hur materialet 
används på bästa sätt. 

Tydlighet finns beskrivet av ele- 
ven i arbetsuppgiften. Eleven an- 
vänder sig av rätt material och 
de rätta verktygen igenom hela 
arbetsuppgiften. En profession- 
alitet syns i arbetet. 

Eleven kan resonera och besk- 
riva om varför den väljer eller 
inte väljer vissa verktyg eller in- 
ställningar när maskininställ- 
ningar görs. 

C-nivå 
Eleven beskriver utför- 
ligt: 

 
Eleven kan förklara materialval, 
val av maskiner och vilka verk- 
tyg som eleven kommer att an- 
vända för att lösa uppgiften. 

Eleven kan beskriva operat- 
ionsföljden i arbetsuppgiften. 

 
Eleven beskriver tydligt, steg för 
steg. Eleven kan på ett djupare 
sätt förklara vad som skall utfö- 
ras och hur det skall utföras. 

 
Eleven kan förklara vilka förbe- 
redelser som behövs inför att 
maskinen skall startas upp. Ele- 
ven kan förklara olika steg i pro- 
grammeringen. 

E-nivå 
Eleven beskriver över- 
siktligt: 

 

Eleven har en viss förståelse 
för vad som händer i produkt- 
ionsflödet om något mäts fel el- 
ler tillverkas fel. Eleven har då 
förståelse för att slutresultatet 
inte blir som det är tänkt. 

 

Eleven har viss förståelse för 
helheten i arbetsuppgiften men 
har inte full förståelse för allt på 
detaljnivå. 

 

Eleven kan förklara vad som be- 
hövs för att maskinen ska kunna 
startas upp. 

A-nivå 
Planerar och utför ef- 
ter samråd: 

Eleven tar, efter samråd, ett 
helhetsansvar för  uppgiften 
som skall utföras. Eleven behö- 
ver bara ställa kontrollfrågor till 
läraren för att lösa uppgiften. 

Eleven kan efter samråd utföra 
arbetsuppgiften på ett profess- 
ionellt sätt. Eleven kan med god 
insikt bedöma hur uppgiften skall 
utföras. 

Eleven utför arbetsuppgiften i 
maskinen och behöver bara 
stämma av med läraren för att 
kontrollera om uppgiften utförts 
rätt. Läraren behöver inte fysiskt 
hjälpa till med inställningarna. 

 

C-nivå 
Planerar och utför ef- 
ter samråd: 

 
Lärare och elev diskuterar om 
vad som skall utföras. Eleven 
utför uppgiften mer självstän- 
digt efter instruktioner. 

 
Eleven tar större ansvar för upp- 
giften som skall utföras. Efter 
lektionsgenomgång kan eleven 
utföra uppgiften på ett tryggt sätt. 

 
Eleven utför en arbetsuppgift i 
maskinen och behöver med lä- 
raren stämma av om uppgiften 
utförts rätt. Läraren kan behöva 
göra små justeringar på inställ- 
ningar. 

 

E-Nivå 
Planerar/tolkar i sam- 
råd: 

 
Elev och lärare diskuterar och 
kommer fram till vad som skall 
utföras. 

 
Eleven gör en muntlig eller skrift- 
lig planering på vad som skall ut- 
föras i arbetsuppgiften. Uppgiften 
diskuteras mellan lärare  och 
elev. Läraren ger råd och stöd 
under arbetet. 

 
Läraren och eleven diskuterar 
gemensamt fram hur maskinen 
skall ställas för uppgiften. 



X  

 

 
 

 

 

 

A-nivå 
Mycket gott handlag: 

Allt är korrekt utfört, från val av 
material, val av verktyg till in- 
ställningar på maskiner. Eleven 
har en förståelse för ekonomi 
och har ett utvecklat yrkes- 
språk som gör att eleven kan 
göra sig förstådd på en arbets- 
plats. 

Eleven kan utföra arbetet efter 
manual på ett sådant sätt som 
förväntas, allt fungerar efter ut- 
fört arbete. Produkten motsvarar 
de förväntningar som ställs på 
den vad gäller form, funktion och 
kvalitet. 

Eleven kan diskutera och reflek- 
tera runt det utförda arbetet. 
Eleven har utfört ett arbete som 
det skulle kunna tas betalt för. 
Eleven är anställningsbar inom 
yrket för den uppgift/uppgifter 
som finns beskrivna i kursen 
och som eleven utfört. 

C-nivå 
Ett gott handlag: 

 

En förståelse finns för uppgif- 
ten som skall utföras. Eleven 
kan ställa olika material och 
verktyg mot varandra och väljer 
det som är mest lämpat för 
uppgiften. 

 

Eleven vårdar materialet på så 
sätt att det inte blir skador eller 
märken på det. Eleven har även 
uppnått en viss nivå på yrkes- 
språket och kan göra sig för- 
stådd i branschen. 

 

Programmering av maskinen 
görs på rätt sätt. Eleven har för- 
ståelse för vad som skall utföras 
och programmeras. 

E-nivå: 
Ett visst handlag: 

Eleven har ett visst praktiskt 
handlag när det gäller att utföra 
arbetsuppgiften. 

Eleven har ett visst praktiskt tänk 
om hur uppgiften skall utföras. 
Eleven kan framför sig se hur 
uppgiften skall utföras men kan 
kanske inte praktiskt utföra den 
fullt ut. 

 

A-nivå 
Med säkerhet: 

Eleven kan med säkerhet välja 
rätt verktyg, rätt maskiner och 
mätinstrument för uppgiften. 
Eleven kan motivera dessa val. 

Eleven har en djupare förståelse 
för säkerhet och arbetsmiljö. Ele- 
ven kan ge exempel på lagar och 
förordningar som gäller för ar- 
betsplatsen. 

Eleven läser manualen innan 
arbetet påbörjas. Eleven skaffar 
sig information om i vilken ord- 
ning som komponenter och 
material ska anskaffas eller 
monteras. 

C-nivå 
 
Med en viss säkerhet: 

Eleven har en viss kontroll över 
arbetsuppgiften som skall utfö- 
ras men behöver ställa kontroll- 
frågor till läraren för att känna 
sig säker. 

Eleven har ett visst säkerhets- 
tänk inför uppgiften som skall ut- 
föras. Personlig säkerhet och sä- 
kerhet med maskiner avspeglar 
sig delvis i arbetet. 

Eleven utför arbetsuppgiften på 
en godtagbar nivå. Eleven be- 
höver viss handledning. 

 

E-nivå 
Med viss säkerhet: 

 

Eleven ska på en grundläg- 
gande nivå förstå text i en ma- 
nual och utföra grundläggande 
arbetsuppgifter utefter manua- 
len. 

 

Eleven kan på en grundläggande 
nivå klara av att utföra de prak- 
tiska arbetsuppgifterna i en ar- 
betsuppgift. 

 

Eleven ska på en grundläg- 
gande nivå kunna utföra de 
uppgifter som krävs för maski- 
nen. 

Eleven kan: 
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Bilaga 6. Kunskapsmatris Vård och omsorgsprogrammet. 

 
Matris för Vård 
och omsorg. 

E= Vad, När, Vem, 
Vilken, Hur 

C= Motivera, hur, varför A= bredd, djup, ana- 
lysera, se konsekven- 
ser 

 

Beskriver 
Fakta 

Arbetsmiljö: Förstå 
betydelse 
Anatomi/fysiologi: 
Förklara kroppens 
organsystem 
Terminologi; vanlig 
terminologi och till 
viss del specifik. 
Räkna upp symtom, 
undersökningar, 
behandling vid sjuk- 
dom och funktions- 
nedsättning 
Förebygga ohälsa 

Arbetsmiljö: identifiera pro- 
blem 
Anatomi/fysiologi: Beskriva 
hur kroppens organsystem 
fungerar 
Terminologi: viss specifik. 
Sjukdomar och funktionsned- 
sättning: beskriv samband 
mellan sjukdom/funktionsned- 
sättning, symtom, orsak och 
beskriv behandling. 
Ohälsa: förstå, föreslå och mo- 
tivera förändringar av livsfö- 
ring. 

Arbetsmiljö: Föreslå 
och genomföra lös- 
ningar. 
Anatomi och fysio- 
logi: Har detaljkun- 
skaper ser samband 
och helhet. 
Ohälsa: som C + reso- 
nera. 

 

Bedömer 
Förståelse 
Yrkesetik (rätt 
och fel, göra 
gott och inte 
skada) 

Eleven har en god 
människosyn och 
förståelse för män- 
niskors lika värde. 
Eleven förstår in- 
struktioner t ex vad 
ska göras, hur, när 
och av vem. Kan 
bedöma sin egen 
förmåga och be om 
hjälp vid behov. 

Eleven har en god människo- 
syn och förståelse för männi- 
skors lika värde. Förstår in- 
struktioner och vet sin be- 
gränsning. Kan ofta men inte 
alltid bedöma en situation och 
vidta relevanta åtgärder. 

Eleven har en god 
människosyn och för- 
ståelse för männi- 
skors lika värde. För- 
står instruktioner. 
Kan alltid bedöma en 
situation och anpassa 
sitt agerande. 

 

Genomför 
Färdighet 

Eleven är beroende 
av sin handledare, 
kan utföra enkla 
vanligt förekom- 
mande arbetsupp- 
gifter 

Kan planera, genomföra och 
utvärdera arbetsuppgifter del- 
vis självständigt och efter av- 
stämning med handledare. 

Är initiativrik, rele- 
vant, har gott om- 
döme, är självstän- 
dig, har ett mycket 
gott handlag 

 

Yrkesskicklighet 
Färdighet och 
förtrogenhet 

Eleven ska förstå 
och kunna utföra 
arbetsuppgifterna i 
rätt ordning, med 
rätt använt material 
och på rätt sätt. 
Eleven har ett gott 
bemötande. Kan 
samarbeta och 
kommunicera med 
alla. 

Som E+ förstå varför man gör 
som något, för det mesta på 
egen hand med ett gott hand- 
lag. 
Gott bemötande och god sam- 
arbetsförmåga, Kan kommuni- 
cera med alla. 

Självständig, hög kva- 
litet i utförandet av 
arbetsuppgifter, väl- 
utvecklat och säkert 
handlag. 
Eleven har  ett 
mycket gott bemö- 
tande. Kan kommuni- 
cera med alla och an- 
passar sitt kommuni- 
kationssätt vid be- 
hov. Eleven har en 
mycket god samar- 
betsförmåga. 
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