


Det är skillnad 
på matris och matris



EFFEKT:

PROBLEM:

Eleven förstår sällan vad som bedöms eller ska läras

Svårbegripligt språk och innehåll  för eleven
Ingen koppling till elevuppgiften

Bedömningsperspektiv och bristande kontroll 
skapar elevångest

Bedömningsmatris



Uppgiftsmatris

EFFEKT:

PROBLEM:
Läraren får dubbelt bedömningsarbete när 
matrisresultaten måste kopplas till kunskapskrav

Ingen koppling till kunskapskrav

(”Formativ bedömning”)

Vanligare: Läraren bedömer uppgifter istället



Checklista

EFFEKT:
PROBLEM:

”Jag är färdig” - syndromet
Kunskapssyn: ”kan / kan inte”
Aktivitet istället för lärande

Ingen progression: Hur blir jag bättre och bättre?



EFFEKT:

PROBLEM: Vad står poängen för? Kan kunskap ”läggas ihop”?

Poängmatris

Poäng är ren summativ bedömning för att rangordna

Eleven fokuserar på att samla poäng, inte lära sig mer
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LÄRANDEMATRISENS DELAR:
Kursiverad stil = Kunskapsmål
Vanlig stil = Iakttagbara kriterier
Fet stil = Nya krav på nästa nivå

Språk som ELEVEN FATTAR!
Koll på kursplan

Progression: Nästa steg att ta!

LÄRANDEMATRIS



LÄRANDEMATRISER:
•Uppgiften kopplas till kunskapsmål 
•Lärandet uttrycks så alla fattar 
(språk, innehåll, layout)
•Progressionen är tydlig för alla 
(språk, innehåll, layout)

•Äntligen kontroll!



= ”Alla elever märker när 
någon uppnår målet”

IAKTTAGBARA MÅL



• Eleven förstår orsaker till 
miljöförstörelse i 
vattendrag
• Eleven har åsikter om 

rasism

• Eleven ser samband 
mellan mat och hälsa

• Eleven kan lösa 
ekvationer på tre sätt 

• Jag nämner tre orsaker …

• Jag uttrycker två egna åsikter 
om rasism

• Jag beskriver fyra samband…

• Jag redogör för tre sätt att lösa 
ekvationer 

Formulera IAKTTAGBARA kriterier
Abstrakta AmöborIakttagbara kriterier



IAKTTAGBARA 
KRITERIER

SKRIVER SÄGER GÖR
JAG…

kan vet 
förstår

har kunskap om…

känner till
inser

ELEV-
HANDLINGAR:

Visar kun
skap!



Ha en röd tråd!
Skriv målande!

Använd egna ord!

SKOL-AMÖBOR

Sök fakta på nätet! Ta ut det viktigaste!

Underbygg och utveckla
resonemanget!













Kunskapsuttryck Värdeord



Fr.revolutionen

Industriella 
revolutionen

Kolonialism

Industriella 
revolutionen

Fr.revolutionen

Kolonialism

Kolonialism

Fr.revolutionen

Industriella 
revolutionen

Industriella 
revolutionen





IAKTTAGBARA MÅL



BESKRIV EXAKT VAD MAN GÖR NÄR MAN

”AKTAR SIG VID BÄCKEN”  

GRUPPARBETE!

Att formulera 
iakttagbara kriterier:



AKTA DEJ VID BÄCKEN

VÄLJER STÄLLET 
DU ANSER BÄST

LETA EFTER...

LÄGGER MÅNGA 
PINNAR ÖVER BÄCKEN

MED STENAR

DÄR DET ÄR SMALT

DÄR DET INTE ÄR 
GEGGA ELLER NÄSSLOR

DÄR DET INTE ÄR DJUPT

TAR UPP EN LÅNG PINNE

KÄNNER DJUP OCH 
BOTTEN MED PINNEN

SVINGAR DIG ÖVER
MED PINNEN

GÅR FRAM OCH TILLBAKA 
LÄNGS BÄCKEN

LÄGGER MÄRKE 
TILL STÄLLEN...

ett BRA STÄLLE att gå över

ELEV
PERSPEKTIV

LÄRAR
PERSPEKTIV

KONKRETISERINGSTRAPPAN!

IAKTTAGBARA 
ELEVHANDLINGAR



VARA 
ELLER 

GÖRA



Att VARA eller GÖRA
Prata om vad eleven ÄR:
• Person (egenskap)
• Stämplande/Berömmande
• Abstrakt, hypotetiskt
• Statiskt
• Summativt
• Kunskapsutvecklingen stannar

Prata om vad eleven GÖR:
• Prestation (förmåga)
• Beskrivande
• Konkret,  iakttagbart
• Utvecklingsbart
• Formativt, Lärande
• Kunskapsutvecklingen ökar

Fixed mindset Growth mindset
(Carol S. Dweck: Du blir vad du tänker)



1. Elevuppgift och kunskapsmål kopplas samman 

SKAPA LÄRANDEMATRIS I FEM STEG

2. Iakttagbara kriterier: Uttryck lärandet som elevhandlingar

3. Progression med mätbara och kvalitativa kriterier

4. Språk som är begripligt, men kort

5. Layout som underlättar förståelse och överblick

Arbeta ett steg i taget - och med ett kunskapsmål i taget!



Undervisning
Elever lär mer

LÄRANDE
MATRISER

Mål: Att öka lärandet
HUR undervisa?
Lärande/lärarstrategier

Respons
Eleven tränar

VAD?

VAD?



•En av de faktorer som garanterat 
skapar mer lärande hos elever
- beroende på när, hur och varför

•Lång, stark skoltradition att göra
exakt tvärtemot alla forskningsresultat

??Varför RESPONS



BEDÖMNING

RESPONS!!

RESPONS = KOMMUNICERAD BEDÖMNING!

ABSTRAKTOSYNLIG
IAKTTAGBAR

FORMULERAD
SKRIVER

VISAR
SÄGER



BARA KOMMUNICERAD BEDÖMNING 
KAN BLI 

LÄRANDE

DEN MÅSTE FORMULERAS TILL

RESPONS



RESPONS
1. jämförelser med begripliga målkriterier

2. är begripligt uttryckt

3. syftar framåt

4. ges ofta och är medvetet utvald

5. riktas mer mot lärandeprocess än uppgift

6. leder till bearbetning/förbättring

VAD GÖR ATT BLIR LÄRANDE?



VAD?

HUR?
= Lärandestrategier!

1. jämförelser med 
begripliga målkriterier 

2. är begripligt uttryckt

5. riktas mer mot 
lärandeprocess än uppgift

= Målbilder!

3. syftar framåt

1. jämförelser med 
begripliga målkriterier 

2. är begripligt uttryckt

3. syftar framåt

4. ges ofta, medvetet utvald

6. leder till 
bearbetning/förbättring

4. ges ofta, medvetet utvald



Respons som leder till förbättring
VAD?
•Flyttar blicken 
mellan personer

•Använder 
händerna för att 
förklara

HUR?
sätter upp syskon och 
gosedjur i soffan och tittar 
på alla medan jag 
redovisar tre gånger

bestämmer var/varför
jag ska förtydliga något, 

markerar det i 
tankekartan,

tränar att redovisa 
med hjälp av 
markeringarna



• Lärande, inte ”se hur det gått” ”eller självskattning”
• Eleven får syn på vad det finns att lära sig

- och får syn på vad de konkret gjort!
• Eleven skapar egna målbilder: ”Kolla till höger i matrisen”
• Eleven bearbetar sin prestation - på egna villkor

SJÄLVRESPONS
MED

LÄRANDEMATRISVarfö
r ??



• Lärande, inte bedömning (”rätta, vara låtsaslärare) 
• Eleven lär sig kriterierna när de ger omdömen
• Eleven formulerar lärandestrategier när de ger tips
• Alla får mer respons, det är kul och skapar motivation!

KAMRATRESPONS
MED

LÄRANDEMATRISVarfö
r ??

VAD?
HUR?



Börjar det kännas så här…?BRA!!
Time for a…

BRAIN
BREAK



Det låter jobbigt 
det här…

Nu kör vi 
på det här!

Det här 
rockar fett!

Jag tycker det 
verkar najs…



FRÅGOR PÅ DET…?
• Skicka in frågor digitalt:
• Gå in på www.slido.com och uppge Event code: #Kompetento

Gilla någon annans fråga. Kanske jag hinner besvara de vanligaste!

http://www.slido.com/


FÖRMÅGETRAPPAN

Faktakunskaper
(memorerar/återger)

Sambandsförmågor
(Förståelse)

Värderande
förmågor VERKTYGS-

KUNSKAP



VERKTYGS-
KUNSKAP

HANTERAR
KUNSKAPEN

Faktakunskaper, begrepp, 
räkneoperationer, namngeografi, 
labbrapportsrutiner...

Två vanliga och dåliga alternativ i skolan:
• Faktaprov utan förståelse eller ställningstagande

(eller koppling till kunskapsmålen)
• ”Helhetsbedömning” där varken lärare eller elev 

har koll på vem som klarar vad



Lärande-
matriser

Sociala 
mål 

= SANT!



Lärandematris för konflikthantering



Lärandematris för personal



Lärandematris för föräldrar



LÄRANDEMATRISER!
På Rinnebäcksskolan arbetar vi utifrån Lärandematriser.
Här får du möjlighet att bekanta dig med en!

Lärandematriser handlar inte om att bedöma eller värdera. 
De beskriver konkreta handlingar som visar hur man kan utvecklas 
inom ett område, alltså lär sig! På så sätt blir lärande begripligare.

Till exempel hur en förälder kan utvecklas i samspelet med sitt barn vid 
hämtning – med målet att barnet ska lära sig och må bra.

Och som vi säger till barnen: Kolla gärna till höger i matrisen!



Formulering av kriterier kring Sociala mål: 
Två fallgropar

Inte-kriterier
• Du ska inte säga fula ord
• Du får inte slåss
• Spring inte inomhus
• Spela inte fotboll i korridoren
• Cykla inte på skolgården
• Du får inte mobba någon

Amöbor
• Du ska visa respekt för vuxna
• Samarbeta bra nu
• Alla i klassen ska vara vänner
• Uppträd trevligt
• Lyssna på andra
• Ta ansvar för ditt lärande
• Sköt dina hemuppgifter



LM OCH SPECIALPEDAGOGIK



Vad du inte ska göra
•Sänka kraven och vara ”snäll” = lura elever 
•Formulera F-kriterier för vad elever inte klarar



Vad du kan göra
•Homogent svag klass: En nivå i taget

”För-LM”
•Heterogen klass: En rad i taget 
•Specifik svårighet:       En ruta (kriterium)i taget



”Anna behöver hjälp med 
läsningen”





Åtgärds-LM

Elev(grupp)ens kunskapsnivå Elev(grupp)ens önskade nivå 

LM som specialpedagogiskt verktyg

Elev(grupp)ens kunskapsbehov

UTVÄRDERING AV SPECIALPEDAGOGISK INSATS



LM vid specialpedagogiska insatser
Åtgärds-LM som...
• kartlägger specifika behov och kopplar till kunskapskrav
• grund för specialundervisning
•dokumenterar elevens kunskapsutveckling iakttagbart
•utvärderar utfallet av undervisningsinsatsen

= Evidensbaserad specialpedagogik!



Skol-Amöbor
”Med ett pedagogiskt ledarskap 
formar rektorer en kultur med höga 
förväntningar och fokus på 
elevernas resultat”

” Alla lärare ska utveckla sitt 
användande av digitala verktyg som 
naturliga pedagogiska hjälpmedel i 
undervisningen”

”Anpassa sig till 
syfte och mottagare”

Iakttagbara mål
Varje AL-möte har iakttagbara mål för all 
personal som leder mot uppsatta årsmål.
Målen formuleras för de områden där
elever behöver mest stöd för att lyckas

Lärare lägger in alla elevuppgifter i Google 
classroom, skapar länkar och videoklipp 
samt prövar stavningsprogram eller 
granska-funktioner i klass 

Tittar ofta upp på kamrater
talar starkt, tydligt och långsamt 
pekar och förklarar med händerna 

Iakttagbarhet på alla skolnivåer

Lärar-
nivå

Rektors-
nivå

Kommun-
nivå



Iakttagbara mål för AL-träff?

AL-TRÄFF ?Nästan alla är i 
någorlunda tid. 
Det finns en rubrik 
och ledare för träffen

?
E

Högt ställda förväntningar 
på lärares lärande?

• Formulerar iakttagbara mål för varenda AL-träff
• Väljer effektiva arbetssätt och (hand)ledningsformer
• Individuella, men gemensamma årsmål



LM-study
Utveckla min undervisning utifrån evidens
Analys grundad på vad elever verkligen lär sig av den!



Lesson study

Genomförs rätt snabbt

Fokus på läraren och 
undervisningsmetod

LM study

Genomförs rätt snabbt

Fokus på vad och hur 
eleven lär sig
genom undervisningen

Learning study

Tar mycket tid

Fokus på vad och hur 
eleven lär sig

Både lärare och elev utgår
från begripliga LM-kriterier



SAMMANSTÄLLNINGSMATRIS = Elevernas respons 
på min undervisning!



LM-study; arbetsmetodik
• Resultatsammanställning tillfälle 1

Varför blev resultatet som det blev?
Hur ska du förbättra resultatet till tillfälle 2?
• Resultatsammanställning tillfälle 2 

Hur föll dina förändringar från tillfälle 1 ut?
Hur ska du förbättra resultatet till tillfälle 3?
• Resultatsammanställning tillfälle 3

Hur föll dina förändringar från tillfälle 2 ut?

• Analys
Vilka förändringar kan du se i dina resultat från tillfälle 1-3?
Vad tror du har orsakat förändringarna? Vilka faktorer är viktigast?

• Slutsatser
Vad drar du för framåtriktade slutsatser av analysen?



Skolverkets nya Allmänna råd
•Undvik bedömningsmatriser
• Styr inte elever med uppgiftsmatriser
• Sluta överdokumentera i digitala plattformar!



Kunskapsmål

ElevuppgiftElevuppgiftElevuppgiftElevuppgiftElevuppgiftElevuppgiftElevuppgiftElevuppgift
Elevuppgift

Elevuppgift
Elevuppgift

ElevuppgiftElevuppgift
ElevuppgiftElevuppgift

Elevuppgift

(generella, abstrakta)

(specifika, konkreta)

BEDÖMNINGSMATRISER

LÄRANDEMATRISER
Generella och specifika!

UPPGIFTSMATRISER

Överförbara kriterier



Om jag inte formulerar vad eleven ska lära sig utföra…

… skapar jag inte valfrihet, utan osäkerhet (Elevperspektiv)

… hur ska jag kunna undervisa och stötta elevers lärande 
när jag inte gjort klart vad de ska lära sig? (Lärarperspektiv)

LM styr undervisningen, inte eleven!



• Eller/och-progression: Eleven väljer själv vad de vill pröva

•Referenslistor att välja ur: 
Eleven väljer själv vilka perspektiv/aspekter:

LM beskriver bredden:

•Kvalitativa A++ kriterier till de som klarar ”tredje rutan”

Ge valfrihet och utmana inom LM-ramen



relativt god säkerhet, 
med godtagbart resultat, 
på ett i huvudsak fungerande sätt…

Ett samband, två samband…
Tre slutsatser, fyra slutsatser…
Fem exempel, sex exempel… 

AMÖBADIKET RÄKNEDIKET



Mätbara kriterier

STÖD

UNDERBYGGNADMÄNGD

ANPASSNING

STRUKTUR
RELEVANS

KOMPLEXITETHUR OFTA/LÄNGE

SNABBHET

KORREKTHET

BREDD
PERSPEKTIV

Kvalitativa kriterier

Steg 2 TOLV KRITERIETYPER



Matematik och de 12 kriterietyperna
”Jag kan tabellerna” Vad kan det innebära?



Mätbara kriterier

STÖD

UNDERBYGGNADMÄNGD

ANPASSNING

STRUKTUR
RELEVANS

KOMPLEXITETHUR OFTA/LÄNGE

SNABBHET

KORREKTHET

BREDD
PERSPEKTIV

Kvalitativa kriterier

Steg 2 TOLV KRITERIETYPER



Matematik och de 12 kriterietyperna

• KORREKTHET: Formulera hur mycket fel eleven får göra

• SNABBHET:            Låt eleven själv mäta sina framsteg

• MÄNGD/BREDD:  Vilka tabeller? Vilka delar av tabellerna?

• PERSPEKTIV: 7x6=42 42=6x7 42/6=7     7x3x2=42

• UNDERBYGGNAD: Förklarar relationen mellan multiplikation och addition/bråk

• STRUKTUR: 2:ans/4:ans/8:ans tabell resp. 3:ans/6:ans/9:ans tabell

• KOMPLEXITET: Klarar tabeller i algoritmuppställning, bråk, problemlösning

• RELEVANS: I vilka uppgifter/vardagssituationer behöver jag tabellerna?

• STÖD: Med/utan hjälp av kompis, konkret material, fingrar, räknedosa…

• ANPASSNING: Lägger till/väljer bort vissa delar som utmanar/skapar frustration 

”Jag kan tabellerna” Vad kan det innebära?

Träna och ge respons utifrån kriterier, aldrig poäng: 
”klarar tabell 6, 7, 8, 9 under en minut med högst tre fel”
”förklarar med kamratstöd olika kopplingar mellan tabeller och mellan bråk och multiplikation”



= Lärandeperspektiv
IAKTTAGBARA MÅL



GRUPPARBETE!

jämför/beskriv samband
mellan Malmö och Stockholm

...så utförligt du kan!

Vadå Elevperspektiv?



Nationellt prov åk 6
Religionskunskap

Kunskapskrav:
visar kunskaper om några 
heliga platser eller rum 
genom att föra resonemang 
om likheter och skillnader 
mellan några religioner



Uppgiften till eleven:
Skriv så utförligt som möjligt om 
likheter och skillnader mellan byggnaderna

Bedömningsanvisningarna till läraren:



VIKTEN AV ATT
UPPLEVA

ELEVPERSPEKTIV



JÄMFÖR
(BESKRIVER SAMBAND)

förklarar

KOPPLAR

till nya 
sammanhang

(FÖRDELAR/
NACKDELAR)

sätter rubrik på 
”tankehögar”

ger exempel

X antal LIKHETER/SKILLNADER

(BEGRÄNSNINGAR/
MÖJLIGHETER)

generaliserar

SORTERAR

egna erfarenheter

tidigare annan kunskap
begrepp

ÖVERFÖR

SPRÅKLIGT

formulerar 
budskap

strategier
metoder

ORDNAR

ur olika aspekter

sambandsord
delar upp i högar

storlek

kronologiskt

rangordning

styckeindelar

hänvisar till 
regel/modell

sammanställer

beskriver

SAMMAN
FATTAR

tar ut nyckelord



”Nu vet jag hur jag ska bedöma
elever i att beskriva samband!”
Nu vet jag vad elever ska lära sig 
om att beskriva samband!

Hur lär de sig det lättast?

Hur undervisar jag
så att de lär sig det lättast??
Vilka arbetssätt/uppgifter gör att 
elever tränar just detta?

LÄRANDESTRATEGIER

LÄRARSTRATEGIER

1

2

3

LÄRANDEMATRISER



GRATTIS!
Där har du en detaljerad 

lektionsplanering!



OCH HUR SKA JAG 
HINNA MED 

DETTA?!



•Du vet i förväg vad eleven ska lära
Mesta responsen ger eleverna själva

•Bedömning blir enkel, snabb och öppen.
Inga onödiga samtal: 
Vad har jag i betyg?
Är jag duktig?
Varför får inte mitt barn godkänt?
•Dessutom…

Lärandematriser = Tidsbesparing!





KUNSKAPSKRAVENS 
UTFORMNING 
I LÄROPLANERNA...





PLANERING



Gymnasiet:



Fr.revolutionen

Industriella 
revolutionen

Kolonialism

Industriella 
revolutionen

Fr.revolutionen

Kolonialism

Kolonialism

Fr.revolutionen

Industriella 
revolutionen

Industriella 
revolutionen

DOKUMENTATION



LMX
Den första lär-plattformen 
byggd på begripligt lärande



LMX
Sparar lärartid vid LM-skapande
• Alla kunskapsöversikter och läroplansmål inbyggda
• All layout sköts av LMX
• Kollegialt skapande av gemensamma LM



LMX
Eliminerar all dokumentationstid
• Du bedömer direkt i lärandematrisen
• Resultaten sammanställs direkt på klass- och individnivå
• Undervisningsanalys och begriplig bedömning



Markör 
= Ej bedömd





Rött = Underkänd



Summativ bedömning: C-



Summativ bedömning: A+



Summativ bedömning: E

Skriv respons:
”Utgå från kriterier. 
Beskriv hur eleven 
lär sig nästa steg”



Begripliga, iakttagbara
Kommentarer
kopplade till kunskapskrav:

Vad jag klarat
Nya mål att sikta mot

Lärandematris Omdömen
i flera steg 
utifrån olika aspekter

Specifik respons
utifrån elevprestation:
Hur klara nästa ruta? Håll nere tempot även på slutet! 

Träna på att även avsluta bra, inte ”bli färdig”.



• Eleven begriper
Bedömning kopplas till lärande i uppgifter

• Professionella lärare

• ... som spar tid

Automatisk överföring 
av elevens resultat till en
Individuell kunskapsöversikt

Betyg och Omdömen:

Klicka på punkten så 
kommer elevens 
LM-bedömning upp



Elevresultat i  
tidsordning



• Eleven begriper
Bedömning kopplas till lärande i uppgifter
Betyg och utveckling förklaras visuellt 

Professionella lärare
Kopplar kunskapskrav till lärande
Visar hur betyg sätts (skapar tillit)

• Spar tid
All överföring sköts automatiskt

Automatisk överföring av 
elevresultat till
Individuell kunskapsöversikt

Betyg och Omdömen:



Med lärplattform...
Eleven undrar...
Vad betyder 
alla kopierade 
läroplansfraser?

När fick jag de 
bedömningarna?

På vilka uppgifter då?

Varför då?



Bedömning med...  
Traditionell lärplattform

• Obegripliga läroplanskriterier

• En aspekt per kunskapskrav

• Inget bedömningsunderlag

• Bedömningar överförs för hand

LMX

• Kriterierna som eleven lärt från

•Många aspekter i tidsordning

• Kopplingen till lärandet 
synlig för alla – hela tiden
• Automatisk överföring LM - KÖ





Mejla: larandematriser@gmail.com

eller lmx.nu

mailto:larandematriser@gmail.com

