
MATRISER  



Varför ska man använda matriser? 

 Självvärdering, eleven blir medveten 
om på vilken kunskapsnivå han/hon 
befinner sig.  

 

 Tydlighet, för att få eleven att 
utvecklas. Eleven ser vad som han/hon 
behöver göra för att nå en högre nivå.  

 

 Bedömning, lättare för lärare att göra 
likvärdiga bedömningar  



Självvärdering 

Eleverna får bedöma sig själva och 
blir därmed medvetna om var de 
befinner sig och vart de är på väg 



Hemarbete Lustbunden Mottaglig Deltagande Medveten Drivande 

Att göra 
läxan 

Jag tycker att 
jag ska få 
göra vad jag 
vill på min 
fritid 

Jag behöver 
hjälp och 
stöd för att 
komma igång 
och ta tag i 
mina läxor.  

Jag har 
läxrutiner och 
gör de läxor 
som vi får i 
skolan.  

Jag förstår 
varför vi får 
de läxor som 
vi får och 
arbetar med 
läxorna tills 
jag kan dem. 

Jag fördjupar 
mig och 
förbereder 
mig utifrån 
det som 
arbetet ska 
leda till 

Exempel på en matris där eleven kan 

skatta sig själv 



Exempel på en självskattningsmatris 

kring uttrycksförmåga i ämnet svenska 



Tydlighet 

Att göra matriser kan vara ett pedagogiskt 
hjälpmedel i klassrummet.  

Eleven blir medveten om vad han/hon 
behöver göra för att nå en högre nivå.  

- Alltså, vad som är ”bra”! 



Exempel på en svårighet som kan 

avhjälpas genom tydlighet 

Vid rapportskrivning i NO kan 

eleverna ha svårt för att:  

 motivera sin hypotes 

 skriva resultat och slutsats var för sig  

 skriva ner alla iakttagelser som man 
kan se, i resultatdelen av rapporten 

 koppla laborationen till vardagen  



Exempel på en matris som fungerar som en 

instruktion för vad som bör finnas med i en rapport 



Tydligast för eleverna blir det om 
eleverna själva får ”göra” matriser? 



Till exempel kan eleverna få kort att 

reflektera kring och rangordna 

Reklam  
Beskriver varför 
man ska köpa 
ficklampan.  

Arbetsinsats   
Är drivande och utvecklar 
ficklampan.  

Arbetsinsats   
Jobbar när jag har 
lust till det.  Arbetsinsats   

Gör annat eller sitter 
och tittar utan att 
medverka.  

Av och på  
En säker 
strömbrytare   

Av och på  
En strömbrytare som 
fungerar då man 
håller på den.  Ljus 

Lyser då man 
håller, hela tiden.   



Korten kan sedan placeras  

i en tom matris 



Färdig matris med elevers tillägg 



Bedömning 

Matriser kan vara ett verktyg för 
pedagoger då de ska göra formativa 
bedömningar 
 

Var befinner sig eleven och vad är 
nästa steg i utvecklingen? 



Bedömningsmatris laborationsrapport  



Exempel i matematik, Gunnesboskolan  



Exempel på bedömningsmatris i bild 

skolår 5, Skellefteå kommun 

 

 

Framställa 

 

 

Påbörjat uppgiften 

Genomför delar 
av uppgiften. Visar 
viss förmåga i val 
av teknik och 
redskap 

Genomför 
uppgiften. Kan 
använda olika 
tekniker och 
redskap 

 

 

Kommunicera 

En förklaring 

behövs för att 
bildens budskap 
ska nå fram 

 

Bilden förmedlar 
ett enkelt budskap 

Bilden förmedlar 

ett tydligt budskap 
där både känsla 
och innehåll 
framgår 

Tillägna sig  

bild- och  

konsthistoria 

Deltar vid lektion i 
bild- och 

konsthistoria 

Har hört talas om 
några konstnärer 

Känner till några 
konstnärer och 

deras verk 

 

Förstå, tolka och 
reflektera 

 

Behöver stöd för 
att beskriva en bild 

 

Kan beskriva en 
enkel bild 

 

Har förmåga att 
samtala om bilder 



Matrisers utformning och 

innehåll 
 

 



Vad är bra att tänka på när man 

utformar en matris? 

 Ska matrisen beskriva kvalité eller 
kvantitet? 

 Ska matrisen referera till exempel? 

 Ska matrisen beskriva aktiviteter eller 
förmågor? 

 Ska matrisen beskriva det eleven kan 
eller det eleven inte kan? 

 

 

 

 

 

 



Att beskriva kvalité eller kvantitet 

-Kvalité- 

-Kvantitet- 



Att referera till exempel 

Pedagogerna kan skapa en exempelbank för 
tydliggöra matrisen. Denna kan bestå av 
elevarbeten, processbeskrivningar et cetera 

 

Pedagogerna kan redan i utformandet av 
matrisen referera till kända exempel (se nedan) 



Att beskriva aktivitet eller förmåga 



Att beskriva det eleven kan eller inte kan 
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