
2010:075 

E X A M E N S A R B E T E

Nu fattar jag!
- hur elever i skolår 7 och 8 upplever arbetet med lokal

pedagogisk planering och bedömningmatris

 Sara Andersson
 Emma Öhman

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2010:075  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--10/075--SE



2
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Abstrakt

I den kommun vi arbetar pågår ett utvecklingsarbete kring implementeringen av individuella 
utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen. Som ett led i detta har vår skola påbörjat ett 
lokalt utvecklingsarbete som fokuserar på arbetet med på arbetet med lokal pedagogisk 
planering (LPP). Vårt syfte med detta arbete var att undersöka hur eleverna upplevde arbetet 
med LPP och bedömningsmatris. Vi genomförde studien i två grupper på en 6-9 i Norrbotten, 
en i skolår 7 och en i skolår 8. Studien genomfördes i klasser som vi vanligtvis undervisar i. 
Vi valde att använda oss av en enkät som metod för vår undersökning eftersom det 
överensstämde med vårt syfte. Förutom enkäten använde vi delar av den bedömningsmatris 
eleverna fyllt i efter arbetsområdets genomförande. Enkäten bestod av sex påståenden med 
fasta svarsalternativ som eleverna fick ta ställning till samt två öppna frågor. Resultatet vi 
fann var att eleverna var mycket positivt inställda till detta arbetssätt. Främst för att 
planeringen och bedömningen upplevs som tydligt Det fåtal elever som var mindre positivt 
inställda uppgav att de föredrog det sätt ”de var vana vid” vad gällde planering och 
bedömning. Man kan diskutera hur dessa elever skulle uppleva LPP och bedömningsmatris 
om vi hade haft tid att undervisa på det sättet en längre tid. De funderingar som infann sig 
efter studien var om utfallet hade varit annorlunda om vi hade gjort undersökningen i andra 
klasser än de vi undervisar.

Nyckelord: IUP, bedömningsmatris, LPP, formativ bedömning, analytisk bedömning,
elevupplevelse
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Inledning

Skolan har genomgått en stor förändring som fått konsekvenser för både elever och lärare på 
grund av paradigmskiftet vad gäller kunskapssynen och synen på bedömning. Den nuvarande 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, kallad Lpo 94 (Lpo 94, 2006) har inneburit att 
skolan idag är målstyrd mot att tidigare varit regelstyrd. Målstyrning innebär att eleverna 
förutom betygskriterier har mål att uppnå och mål att sträva mot. Det kommenterar bland 
annat Lindström (2005) som säger att fokus har flyttats från produkter (kunskaper och 
färdigheter) till processer (lärande och kunskapsbildning). “Den didaktiska forskningen har 
under senare år förskjutit tyngdpunkten från undervisning till lärande. Detta har lett till en ny 
syn på att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap.” (Lindström, 2005, s. 11)

Utifrån Lpo 94 kom direktiv att skolan ska upprätta individuella utvecklingsplaner, härefter
kallad IUP, för alla elever. IUP gav i förlängningen en fördjupning som innebar att eleverna 
ska förutom en IUP, även få skriftliga omdömen i alla ämnen de undervisas i. Denna process 
har tagit tid och vår upplevelse är att skolorna har haft svårt att implementera detta. Som ett 
led i implementeringen har vår kommun påbörjat ett lokalt utvecklingsarbete där kollegiet 
arbetar med IUP med skriftliga omdömen. Som en del av arbetet med IUP har vår skola valt 
att fokusera på den lokala pedagogiska planeringen, härefter kallad LPP. 

Under arbetet med vårt lokala utvecklingsarbete har vi fått uppfattningen att undervisningen 
gagnas av den struktur som LPP med bedömningsmatriser innebär. Vi har studerat 
Skolverkets allmänna råd och kommentarer samt dokumentation från 
utbildningsdepartementet och Skolverket gällande den här metoden. Vi redogör vidare för 
detta i vår bakgrund.

I vårt dagliga arbete med elever upplever vi att det finns elever som inte alltid ser nyttan med 
skolarbetet. Många elever saknar förståelse för vad de ska lära och varför. Den inneboende 
lusten att lära är inte en självklarhet. Lärare kan ibland brista i informationen kring vad 
undervisningens mål är samt hur eleverna ska nå målet. Även bedömningen upplevs av många 
elever som oklar och svårbegriplig eftersom de inte i förväg fått veta vilka kriterier de bedöms 
mot. Vi tror att detta i hög grad påverkar deras måluppfyllelse. 

Under våra år inom undervisningen har vi utvecklat olika personliga metoder som vi använder 
oss av i vår undervisning som ett svar på elevernas skiftande behov. Något som vi funnit 
gemensamt för flertalet elever är behovet av struktur och kortsiktiga mål. För att underlätta 
elevernas inlärning använder vi oss av lektionsmål, detta arbetssätt upplever vi som positiv. 
Vi har funnit stöd för detta hos bland andra Grosin (2003) som i sitt arbete med framgångsrika 
skolor kommit fram till att en tydlig struktur gagnar alla elever men främst de 
svagpresterande. ”Dessa elever har ofta särskilt svårt att tolka skolans förväntningar och 
tenderar därför att uppfatta verksamheten som mindre meningsfull.” (Lindström, 2005, s. 11)

I vårt examensarbete vill vi undersöka om eleverna upplever undervisningen och målen som 
tydligare och mer konkreta när läraren jobbar utifrån en LPP kompletterad med 
bedömningsmatris. Dessutom vill vi undersöka om bedömningen kommer att upplevas som 
mer begriplig. Bedömningsmatrisens funktion är både att underlätta elevens metakognition 
och att vara ett verktyg för lärarens bedömning. För utom det tror vi att bedömningsmatrisen
tydliggör lärarens bedömning för eleven i relation till målen, samt ger en framåtsyftande
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vägledning för elever som vill utvecklas mot högre betygskriterier. Kjellström (2005) skriver 
att måluppfyllelsen ökar om eleverna har klart för sig vad de ska lära sig samt hur de bedöms, 
även att eleverna själva kan bedöma sin egen utveckling är främjande. Därför tror vi att om
det blir ett positivt utfall av vår undersökning kommer vi att motiveras till att driva vårt lokala 
utvecklingsarbete framåt i positiv anda.

Undersökningen kommer att genomföras i två undervisningsgrupper vid högstadiet. Dessa är 
klasser som vi normalt undervisar i. Vi kommer att arbeta med en LPP med tillhörande 
bedömningsmatris avseende skönlitteratur inom ramen för ämnet svenska. Anledningen till 
vårt val av ämnesområde var att inom ramen för vår skolas utvecklingsarbete hade vår 
ämnesgrupp påbörjat utvecklandet av LPP och matris gällande skönlitteratur, se bilaga 3 och 
4. Vi var således ivriga att prova hur dessa skulle fungera i en undervisningssituation, samt 
nyfikna på om de skulle ge eleverna den tydlighet och struktur vi hoppades på.

I vårt examensarbete har vi gemensamt arbetat fram begreppsdefinitioner, syfte, metod, 
resultat samt diskussion. Emma har huvudsakligen ansvarat för avsnittet om teorier och 
tidigare forskning samt bedömning för lärande. Sara har huvudsakligen ansvarat för avsnitten 
om styrdokument, IUP, skriftliga omdömen samt LPP. 

Begreppsdefinitioner

I vårt examensarbete om elevers upplevelse av LPP med bedömningsmatris kommer vi att 
använda oss av dessa begrepp som vi väljer att definiera här. Detta för att det tydligt ska 
framgå hur vi tolkar begreppen. De centrala begreppen är bedömning, bedömningsmatris, 
IUP, LPP och metakognition. Dessa har vi valt att definiera för att de utgör grunden för vår 
undersökning.

Bedömning

Enligt nationalencyklopedin (NE, 2009) är bedömning ett värderande utlåtande över något. 
Det finns flera åsikter om vad bedömning är, vi har valt att se bedömning utifrån ett 
skolperspektiv, där diskussionen främst rör summativ och formativ bedömning som 
Lindström (2005) påtalar. Vi baserar vår grundsyn på S. Wretmans föreläsning (personlig 
kommunikation, 21 oktober, 2009) där han presenterar fyra olika bedömningsbegrepp som 
används i dagens forskning, dessa är summativ, formativ-, pedagogisk- och analytisk 
bedömning. Fokus i detta arbete kommer att vara den formativa och analytiska bedömningen. 
Petterson (2007) konstaterar att den formativa bedömningen sker fortlöpande för att kunna 
förbättra något under arbetets gång, till exempel feedback vid processkrivning. Lindström 
(2005) definierar analytisk bedömning som ”/…/ analys av ett bestämt kunskapsområdes 
struktur och omfattning.” (s. 22)

Bedömningsmatris

Vår definition av bedömningsmatris är att den är uppbyggd som en tabell, där pedagogen
väljer ut olika aspekter utifrån kursplanemålen som ska bedömas. Dessa kompletteras med 
olika kvalitativa nivåer. En matris kan å ena sidan bestå av ett mål och två kvalitativa nivåer 
men den kan å andra sidan innehålla flera mål och nivåer (Kjellström, 2005). Se bilaga 4.
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IUP

En individuell utvecklingsplan är det dokument som ska ge skolan större kunskaper om den 
individuella eleven för att hjälpa dem att nå mål i läroplaner och kursplaner. IUP upprättas av 
läraren i den dokumenteras överenskommelser mellan läraren, eleven och vårdnadshavare,
detta beskriver bland andra Moreau och Wretman (2009).

LPP

Moreau och Wretman (2009) skriver att innehållet ska vara konkretiserade nationella mål, 
vilka kunskaper och kunskapskvalitéer som bedöms samt konkret beskriva hur eleven ska 
utvecklas mot kursplanens och läroplanens mål. Vår definition av lokal pedagogisk planering 
är att det är det dokument som läraren använder för att tydliggöra strävansmålen samt 
eventuella betygskriterier för det aktuella arbetsområdet, detta kan ses i bilaga 3.

Metakognition

Nationalencyklopedin (NE, 2009) definierar kognition som ”de tankefunktioner med vilkas 
hjälp information och kunskap hanteras”. De kognitiva funktionerna är bland annat 
varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande och problemlösning. NE definierar 
metakognition som ”medvetenhet om och förståelse av den kunskap man har”. Denna 
kunskap eller förståelse kan yttra sig genom att man använder sin kunskap på ett effektivt sätt 
eller att individen verbalt beskriver sin kunskap, vilket Andersson (2002) nämner. Personen är 
alltså medveten om sitt eget tänkande. Denna medvetenhet gör att människor i förväg kan 
planera hur de ska lösa ett problem samt att de kan utvärdera sin problemlösning under 
arbetets gång och ändra sina planer om utfallet inte blir som önskat. 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ur ett elevperspektiv ta reda på elevens upplevelse
avseende undervisningsmetod och bedömning när läraren använder sig av LPP med 
bedömningsmatris som bas för undervisningen.

Forskningsfrågor

Utifrån syftet har vi utarbetat följande frågeställningar som vi söker svar på; 

1. Hur upplever eleverna arbetet med LPP och matris?
2. På vilket sätt påverkar arbetet med LPP och matriser elevers inställning till sitt 

lärande?
3. Det koncept som LPP utgör – ger det eleven insikt i sitt eget lärande?
4. På vilket sätt bidrar matriser till elevernas förståelse för lärarens bedömning och deras 

förmåga att bedöma sig själva?
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Avgränsning

Vi kommer att begränsa oss till en LPP med tillhörande bedömningsmatris, avseende 
skönlitteratur inom ramen för ämnet svenska. 

Bakgrund

Att ändra styrningen från regelstyrd till målstyrd har inneburit stora förändringar och 
måluppfyllelsen har varierat mellan skolor och kommuner (Skolverket, 2009). Därför 
beslutade riksdagen 2006 att alla elever ska ha en IUP som ska vara till hjälp för dem att nå 
målen i läroplanen och kursplanerna. Arbetet med IUP var tänkt att fungera som hjälp för 
skolorna och arbetslagen för att formulera gemensamma tydliga mål för undervisningen som 
var lätta för elever och föräldrar att förstå. Den individuella utvecklingsplanen skulle också ge 
skolan större kunskap om den individuella elevens kunskaper, vilken hjälp han/hon behövde 
samt var extra resurser skulle sättas in. Så blev dock inte fallet. Den individuella 
utvecklingsplanen fick inte den verkan som riksdagen avsåg. Därför kom år 2008 en 
vidareutveckling av IUP, som kallades IUP med skriftliga omdömen. Till denna omskrivning 
valde Skolverket att i efterhand utbilda skolorna i hur de skulle tänka kring den nya versionen. 
Därför skapades även ett exempelmaterial för skolor att använda sig av som utkom våren 
2009, där tar man bland annat upp behovet av LPP (Moreau & Wretman, 2009). Skolverket 
framhåller att ”den lokala pedagogiska planeringen har en avgörande betydelse för hela IUP-
processen.” (2009, s. 8)

Vår syn på skolans styrning i Sverige kan synliggöras med hjälp av figuren nedan som visar 
vilka och vad som påverkar och styr elevernas undervisning.

Figur 1. Skolans styrning
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Skollag med timplan

Lpo 94

Regering
Förordningar

Kursplan

Kommun
Verksamhetsuppdrag

Pedagog
Lokal pedagogisk planering
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Lokal arbetsplan
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Teorier och tidigare forskning 

Under vår lärarutbildning samt under våra år som lärare har vi kommit i kontakt med olika 
teorier om lärande. Här redogör vi för de teorier som vi anser ligger till grund för Lpo 94 samt 
modern skolutveckling i Sverige. Dessa utgör således grunden till vårt arbete med LPP och 
matriser.

Progressivism 

I grunden av progressivismen finner man Dewey (1859-1952), som med sitt begrepp 
”learning by doing” grundade tanken att när individen ser och förstår sambandet mellan 
handlingen och resultatet, det är då inlärning sker. Det fodrar att föreställningen om målet 
ständigt hålls vid liv så att aktiviteten varken blir rutinmässig eller slumpartad. Eftersom 
aktivitetens rörelse måste vara progressiv, leda från ett stadium till nästa, behövs observation 
och insikt på varje stadium för att övervinna hinder och upptäcka åtgärder som kan leda till ett 
allt bättre utförande (Dewey, 1999). I vår studie har vi försökt hålla målen vid liv genom att 
noga gå igenom vår LPP samt att återvända till den ett par gånger under arbetets gång. 

Det sociokulturella perspektivet

En av Vygotskijs mest framträdande teori om inlärning är det sociokulturella perspektivet
vilket Bråten (1998) belyser. Det innebär att den lärande individen är en del av ett samhälle 
med en viss kultur och att detta i hög grad påverkar vad vi lär oss och hur vi lär oss det. 
Vygotskij ansåg att tecken och symboler, det vill säga språket, är en produkt av kulturen och 
därmed en väsentlig kulturförmedlare.

Bråten (1998) menar att det väsentliga i det sociokulturella perspektivet är att Vygotskij skilde 
på högre och lägre psykologiska processer. De lägre psykologiska processerna är olika de 
högre genom att de lägre är naturliga medan de högre är en produkt av ett socialt 
sammanhang. Till exempel lär sig barn genom att tillhöra en social gemenskap där det kan 
åstadkomma mer tillsammans med andra än ensam, men att barnet senare kan åstadkomma 
detsamma på egen hand. ”Den sociala aspekten på mänsklig erfarenhet och mellanmänsklig 
kommunikation gör att individen kan tillägna sig och införliva det enorma förrådet av andras 
upplevelser.” (Bråten, 1998, s. 14)

Sammanfattningsvis är detta vad som sker i en klass när de gemensamt läser en skönlitterär 
bok för att sedan diskutera den i grupper eller i helklass. De elever som har utvecklat en 
djupare läsförståelse delar med sig av sin kunskap, vilket gör att andra kan ta till sig 
tankemönster och frågeställningar. De kan även uppfatta dolda budskap i den skönlitterära 
texten vilket de inte på egen hand skulle kunna. 

Kognitivism och konstruktivism

Piagets psykologiska utvecklingsteorier utgår ifrån att människan föds till en social varelse 
som bara kan utvecklas genom att växa upp tillsammans med andra människor i samhället
(Piaget, 2008). Det element som fått störst inflytande vad gäller synen på lärande är 
konstruktivism. Individen är aktiv och skapar meningsfulla helheter av det hon uppfattar. 
Enligt Imsen (2006) skapar människan med andra ord sin egen subjektiva kunskap. Detta 
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innebär att all input tolkas genom våra tidigare erfarenheter/kunskaper och därigenom skapar 
”ny” kunskap. 

Imsen (2006) påpekar att inom konstruktivistisk teori understryks det att inlärning är aktiv 
och subjektiv, att all kunskap skapas av individen. ”Bara eleven själv kan bygga upp sin 
kunskap genom olika former av tänkande och strukturering av kunskap”. (s. 53)

Kopplingen till Lpo 94 kan ses eftersom de kvaliteter som eftersträvas i mål att sträva mot, 
mål att uppnå samt kursplanens betygskriterier innebär att eleven är aktiv. Man kan se detta i 
att de förmågor som efterfrågas är bland andra tolkning, reflektion och analys, vilka alla 
kräver en aktivitet av eleven. I arbetets karaktär ligger ett stort mått av eget ansvar. För att 
kunna ta ansvar måste eleven vara medveten om målen för arbetet. Konkret innebär det att till 
exempel kursplanernas mål måste tolkas och konkretiseras, vilket man gör i en LPP, se bilaga
3.

Metakognition

Lev Vygotskij var föregångaren inom kognitionspsykologin. Även om han inte använde 
termen metakognition var det det han studerade. Metakognition har två delar dels att en 
person har kunskap som hon eller han kan använda på ett effektiv sätt och dels att person kan 
styra och reglera sina kognitiva processer till exempel minne och uppmärksamhet (Bråten, 
1998). 

För att elever ska kunna bedöma sin egen kunskapsutveckling behöver de besitta en 
metakognitiv förmåga. ”Bra lärande innefattar också förmågan att kunna betrakta sig själv 
under en lärandeprocess och uppleva och se vad som händer under lärandeprocessen 
(metakognition).” (Andersson, 2002, s. 164) I vårt arbete kommer eleverna att använda sin 
metakognitiva förmåga när de utifrån matrisen bedömer sina kunskapskvaliteér. Det innebär 
att eleven är medveten om sitt eget lärande i relation till målen (Sträng-Haraldsson, 1995).

Styrdokument

Med utgångspunkt i den litteratur som Skolverket gett ut har vi dragit slutsatsen att
Skolverkets syfte med LPP är att levandegöra läroplanen och kursplanerna i undervisningen. 
Skolverket (2007b) konstaterar att det som bestämts nationellt är vilka kvalitéer som 
undervisningen ska sträva mot, däremot ska innehåll och arbetsmetoder bestämmas lokalt. 
Skolverket har gjort detta tydligare i och med den lokala pedagogiska planeringen. LPP 
förutsätter att lärarna har en aktiv diskussion kring kunskapsbegrepp och kunskapsutveckling 
i sina arbetslag och ämnesgrupper, detta för att uppnå samsyn och likvärdig bedömning. 
Diskussionen ska även föras i skolan som helhet samt inom kommunen. 

Skolan har ansvar för att eleven utvecklar sin förmåga att själv bedöma och förstå sina resultat 
och ställa egna och andras bedömningar i relation till den egna arbetsprestationen. Portfolios, 
självvärderingar och annan dokumentation som t.ex. matriser, ger läraren underlag för 
bedömning och fortsatt planering. Dessutom kan de positivt påverka utvecklingen av elevens 
förmåga att förstå hur det egna lärandet går till och därigenom ta ett ökande ansvar för sina 
studier. Under rubriken Rättigheter och skyldigheter i Lpo 94, kan följande läsas:
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Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 
ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den 
enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 
elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. (Lpo 94, 2006, s. 5)

Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett aktivt verktyg för att stimulera elevens 
lärandeprocess. En förutsättning för att kunna stödja och stimulera elevens lärande är att 
känna till elevens kunskaper i förhållande till de nationella målen.

Utformningen av den individuella utvecklingsplanen 

Skolans skyldighet att kontinuerligt informera hemmet genom samtal har funnits sedan mitten 
av 70-talet först i form av kvartsamtal sedan i form av utvecklingssamtal (NE, 2009).
Informationen har varit till för att elever och föräldrar ska få redovisade en sammanfattning 
över elevens kunskapsutveckling i alla ämnen. Detta står klart att läsa i 7 kap. 2 § 
grundskoleförordningen. (SFS, 1997:599)

I många fall har utvecklingssamtalet i skolorna varit ett möte som antingen riktat in sig på 
elevens sociala förmåga eller på vad eleven inte kan ämnesmässigt. På de stadier där betyg 
sätts har det i vissa fall varit frågan om enbart betygsrapportering i stället för ett 
utvecklingssamtal. Detta uppmärksammade Skolverket och de ville förändra förhållningssättet
från skolornas sida. I och med 2006 års skrift Den individuella utvecklingsplanen skärptes 
kravet kring dessa samtals utformning och vad som skulle tas upp. Detta har lett fram till 
utvecklingen idag, med IUP med skriftliga omdömen.

Skriftliga omdömen 

Vi kommer att ta upp utvecklingen från IUP till IUP med skriftliga omdömen samt tidigare 
forskning. Det vi fått ta i beaktande är att eftersom IUP är ett relativt nytt begrepp finns det ett 
begränsat underlag att tillgå, de huvudsakliga källorna vi refererar till gällande IUP och LPP 
kommer från Skolverkets publikationer, förordningstexter och allmänna råd. 

Enligt Skolverket (2007a) har det visat sig att IUP under sina först år haft vissa 
implementeringsproblem runt om i landet. Två av de största frågorna har varit, vad den ska 
innehålla och hur den ska användas, dessutom har det varit oklart vad som ska följas upp och 
vad som ska dokumenteras vilket har lett till att lärare inte känt att det varit lätt att använda 
IUP. 

Moreau och Wretman (2009) har på uppdrag av Skolverket gått ut med direktiv där alla 
ämnesområden ska planeras enligt den modell som de presenterar i sin skrift Att skriva 
skriftliga omdömen. Där definierar Skolverket hur skolorna ska tänka kring begreppet IUP. 
Det man kan se både i denna och andra publikationer från Skolverket är att en lokal 
pedagogisk planering är ett led i utvecklingen av IUP där man ska utgå från LPP för att sedan 
dokumentera och analysera undervisning och bedömning.

Det som är beslutat kring IUP är att rektor har rätt att avgöra om det ska finnas med omdömen 
om elevens utveckling i övrigt. Detta tar Moreau och Wretman upp i sin publikation Att skriva 
skriftliga omdömen.
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Med utveckling i övrigt avses framför allt elevens sociala utveckling. De mål som anges i 
t.ex. avsnitt 2.1 ’Normer och värden’ samt avsnitt 2.3 ’Ansvarstagande och inflytande’ i 
förordningen SKOLFS 1994:1 om Lpo 94 kan tjäna som vägledning. Om en skola ger 
skriftliga omdömen om elevens utveckling i övrigt bör vårdnadshavarna få information om 
mot vilka mål elevens utveckling bedöms och vilken lärare som ansvarar för den skriftliga 
informationen. (2009, s.5)

De allmänna råden, SKOLFS 2009:16, ersätter de tidigare allmänna råden för arbetet med att 
upprätta individuella utvecklingsplaner, SKOLFS 2006:10. De nya bestämmelserna i 
förordningarna skiljer sig från de gamla i och med att pedagogerna numera får ge skriftliga 
omdömen med betygskaraktär. Även innehållet i IUP har förändrats, den ska inte bara vara 
framåtsyftande, utan även innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskaper i varje ämne 
som eleven får undervisning i, i varje årskurs, en så kallad nulägesbeskrivning där 
pedagogerna tydliggör hur elevens fortsatta utveckling ska stöttas och uppmuntras. Om det 
sker överenskommelser mellan skola och hem ska det alltid dokumenteras i 
utvecklingsplanen. 

Lokal pedagogisk planering

Vi avser i denna del av bakgrunden att visa på hur behovet av en lokal pedagogisk planering 
kring varje undervisningsmoment vuxit fram i och med beslutet om en individuell 
utvecklingsplan för varje enskild elev.

Vi har som mål att belysa både den pedagogiska ursprungstanken och det så kallade top-down
(uppifrån) perspektivet, detta för att tydligare klarlägga bakgrunden till arbetet med LPP. Att 
den individuella utvecklingsplanen är obligatorisk för alla elever är bestämt i lag.  Den har 
införts genom ett så kallat top-down perspektiv vilket innebär att riksdagen styr verksamheten 
uppifrån och kommer med riktlinjer. (T. Kroksmark, personlig kommunikation, 17 september, 
2009) Man måste ta i beaktande att alla förändringar som genomförs genom top-down 
perspektiv kräver en implementering som tar hänsyn till hur skolpersonalen är redo att 
genomföra en skolreform. Man bör ta i beaktande att detta är en metod för implementering 
och inte ett teoretiskt synsätt.

Enligt promemorian En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen (2008) ska de 
skriftliga omdömena vara relaterade till hur eleven utvecklats i relation till lokala pedagogiska 
planeringar, där kan man också läsa att ett skriftligt omdöme beskriver elevens resultat i 
förhållande till hur långt han/hon nått på sin väg mot målen enligt den lokala pedagogiska 
planeringen.

När pedagoger ute i verksamheten arbetar med IUP måste de i grunden använda sig av en LPP 
eftersom man inte kan utveckla något om man inte vet vad man arbetar mot och var man 
befinner sig gentemot denna planering/tanke. Detta togs upp i Skolverkets konferens kring 
IUP som hölls den 31 mars 2009. Vid den konstaterades, för att kunna ge elever och föräldrar
en tydlig information när det gäller kunskapsutveckling måste undervisningen utgå från något, 
detta något är en LPP. 

Utbildningsdepartement (2008) definierar en lokal pedagogisk planering till att vara att man 
som lärare åskådliggör mål att sträva mot till undervisningen. I planeringen framgår det även 
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vilket stoff som används för att eleverna ska utvecklas mot de mål som satts upp. Lärarens 
bedömning av elevernas kunskapsutveckling utgår från denna planering. Detta innebär att den 
även innehåller vad som kommer att bedömas i elevernas arbeten.

Om skolan och eleverna ska ha möjlighet att arbeta mot läroplanens och kursplanernas mål 
innebär det att eleven får en kontinuerlig hjälp och vägledning för att på djupet förstå 
läroplanens och kursplanernas mål, detta nämner Johansson (2002). Detta betyder att eleverna 
i förväg måste kunna uttrycka vilken typ av kunnande som krävs för att ett mål ska vara 
uppnått. I en LPP ska det finnas en tydlig relation mellan det eleverna arbetar med, de mål 
som arbetet syftar mot samt vad läraren kommer att bedöma arbetet mot. Detta för att eleven 
ska se hur undervisningen kommer att ge dem möjlighet att utvecklas i riktning mot de 
nationella strävansmålen.

Det som är värt att tänka på är att om eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande måste 
de först vara medvetna om vad arbetet innebär och sedan även förstå vad slutmålet är. Detta 
innebär att en elev måste för att kunna ta ansvar, med egna ord, kunna uttrycka vad 
måluppfyllelsen verkligen innebär. Johansson (2002) poängterar att ”Först när eleven förstår 
målet kan arbetet med att göra upp planer för hur målet ska uppnås formuleras och först då 
kan ansvar utkrävas av eleven.” (s. 145)

Moreau och Wretman (2009) konstaterar vidare att när en LPP skapas görs den ofta i
arbetslag eller ämneslag eftersom man då även får möjlighet att utveckla ett gemensamt språk 
när man ska tolka och omsätta styrdokumenten till undervisningen. Även under konferensen 
från Skolverket gällande detta ämne, var deltagarna tydliga med att det gemensamma språket 
och den pedagogiska diskussionen som arbetet med LPP innebär för skolutveckling framåt
(IUP, personlig kommunikation, 31 mars, 2009).

En LPP kan tillsammans med bedömning, t.ex. i form av en bedömningsmatris, samt 
elevernas arbete vara en lämplig dokumentation inför skrivandet av ett skriftligt omdöme. Det 
finns ingen nationell mall för hur ett skriftligt omdöme ska se ut, det man ska tänka på är att 
den ska anpassas till elevernas ålder och mognad, detta skriver Moreau och Wretman (2009).

Enligt Moreau och Wretman (2009) ska läraren använda sig av formativ bedömning i sin 
information så att det stimulerar till fortsatt lärande. Det är mycket viktigt att omdömet 
grundas på vad eleven kan, men det ska mycket tydligt tala om vad som ska utvecklas. ”Av 
omdömet bör framgå om en elev riskerar att inte nå den lägsta godtagbara nivån, mål att 
uppnå, i årskurs 3, 5 eller 9 (4,6 eller 10 i Specialskolan) eller om eleven av andra skäl 
behöver särskilt stöd.”(s. 4)

I vår studie och vårt dagliga arbete har vi tagit fasta på det läroplanen och kursplanerna säger 
gällande elevens förmåga att själv bedöma och förstå sina resultat, vilket vi tror eleverna 
utvecklar i och med arbetet med bedömningsmatrisen. Med hjälp av vår LPP har vi försökt att 
vara tydliga i frågan om mål, innehåll och arbetsformer. 
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Sammanfattning

Man kan alltså sammanfatta en LPP med dessa tre punkter som framkommer i Skolverkets 
Allmänna råd om IUP med skriftliga omdömen. En LPP ska

1. beskriva hur de nationella målen har konkretiserats i undervisningen (s. 10)
2. informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskapskvalitéer som ska 

bedömas (s. 10)
3. konkret beskriva vad skolan ska göra för att eleven ska utvecklas i riktning mot 

läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot (s. 13) 

För att tydliggöra tanken kring utvecklingsarbetet kring IUP och LPP har vi valt att illustrera 
detta med en bild ur Att skriva skriftliga omdömen. Den visar att grunden för all undervisning 
i skolan ligger i den lokala pedagogiska planeringen, i relation till den dokumenteras 
elevernas arbeten och följs upp. Därefter analyseras och bedöms arbeten, dessa ligger till 
grund för de skriftliga omdömena. Dessa ska skickas hem till vårdnadshavarna innan 
utvecklingssamtalet, när samtalet äger rum ska en gemensam summering i varje ämne ske, 
därefter ska en överenskommelse mellan skola, elev och vårdnadshavare utmynna i en 
framåtsyftande planering, detta sammantaget ger en IUP som fungerar som sammanfattning 
för alla ämnen.

Figur 2. Hämtad ur IUP-processen Skolverket (2009, s.7)

Bedömning för lärande

Bedömning och betygsättning av elevers prestationer har i tidigare skolsystem fyllt två viktiga 
funktioner. Dels har de varit ett sorteringsinstrument inför nästa utbildningssteg till exempel 
från grundskolan till gymnasiet. Dels har de utgjort elevens kvitto på uppnådda resultat. De 
har inte haft någon intention att vidga elevens förståelse för sin egen prestation eller att utgöra 
ett pedagogiskt verktyg för att föra elevens utveckling framåt. Bedömningen har utgått från en 
norm där jämförelsematerialet har utgjorts av grupper av elever i mindre eller större 
sammanhang (Lindström, 2005). 
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Med Lpo 94 kom kravet att läraren ska ”utvärdera varje elevs kunskapsutveckling” (Lpo 94, 
s. 16) vilket i förlängningen innebär en analys av förmågor och resultat. Detta gör att det inte 
längre räcker med en siffra eller en bokstav som redogörelse för elevens utveckling eftersom 
bedömning idag ska fylla fler funktioner främst pedagogiska hävdar Lindström (2005).  

Diskussionen gällande bedömning idag handlar om nya användningsområden för 
bedömningar och nya infallsvinklar på hur lärarna ska bedöma elevprestationer (Lindström, 
2005). Fokus ligger inte längre på att testa vilka fakta eleverna minns av undervisningen utan 
syftar istället till att på ett djuplodande sätt kartlägga elevens förståelse för arbetsområdet. Till 
hjälp utvecklas metoder för bedömning som till exempel portföljer och matriser (Kjellström, 
2005). 

Lindström är en av dem som för den diskussionen vidare vad gäller vad som bedöms likväl 
som meningen med bedömningen. “Bedömning av kunskap och kompetens kan tjäna olika 
syften och fylla skilda funktioner.” (Lindström, 2005, s.13) Med det menar han alltså att man 
inte bara särskiljer summativ och formativ bedömning utan också att bedömningen kan ha fler 
syften än sortering av elever, den kan bland annat vara framåsyftande. Men eftersom lärare till 
sist ändå ska betygsätta elevprestationerna är både en summativ och en formativ bedömning 
nödvändig. 

Formativ bedömning

Formativ bedömning är väsensskild från betygsättningen eftersom den inte ska resultera i ett 
betyg. Lindström (2005) har gett en tydlig bild av vad formativ bedömning är, han skriver att 
den till sin karaktär är diagnostisk och tjänar pedagogiska syften. Det är alltså en bedömning 
som ska ge eleverna och lärarna kunskap om vilka elevernas starka och svaga sidor är vilket i 
sin tur ska resultera i en undervisning som passar eleverna.

Skolverket är inne på samma linje: ”Formativ bedömning syftar inte till att skapa ett 
betygsunderlag utan till att samla information för att kunna ge en tydlig bild om en elevs 
styrkor och svagheter som ett underlag i planeringen av elevens fortsatta lärande” skriver 
Moreau och Wretman (2009, s. 3). Det gäller alltså de kvalitativa nivåerna av elevers arbeten, 
inte kvantitet.

Det är också en elevaktiv bedömningsform där eleven delar, bedömer sig själv samt får 
feedback av läraren (Lindström, 2005). Även Lpo 94:s avsnitt ”Bedömning och betyg” 
beskriver skolans uppgift när det gäller elevens ansvar:

Skolan skall sträva efter att varje elev:
• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 
relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (s. 16)

Sammanfattningsvis måste eleverna alltså vara införstådda med bedömningskriterierna för att 
kunna göra en bedömning av sina prestationer. Dessutom förutsätts att lärare och elever 
avsätter tid till att gemensamt bedöma eller gå igenom bedömningar som både läraren och 
eleven gjort. Detta är ett viktigt steg i den formativa bedömningen och utan den dialogen får 
den formativa bedömningen inslag av summativ bedömning. 
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Summativ bedömning

Den summativa bedömningen är den sammanfattning läraren ger till eleverna i slutet av en 
kurs.  Bedömningen ger information om vad eleverna lärt sig samt hur väl kursen haft avsedd 
effekt (Lindström, 2005). Bedömningen resulterar i ett betyg som till sin karaktär är summativ 
eftersom det är en ”formaliserad och standardiserad information till elev och föräldrar i ett 
nationellt system.” (Utbildningsdepartementet, 2008, s. 5)

I de nationella kursplanerna finns målen som anger vilka kunskaper eleverna ska utveckla. 
Kopplat till detta finns betygskriterierna som beskriver och anger de kunskapskvaliteter som 
gäller för respektive betyg. ”Betygssättning är till sin karaktär summativ, d.v.s. en avslutad 
verksamhet värderas i efterhand.” (Utbildningsdepartementet, 2008, s. 5) Själva 
betygsättningen är alltså en jämförelse mellan aktuella elevprestationer och de i förväg 
uppställda målen som finns i kursplanerna. 

Analytisk bedömning 

I kölvattnet efter övergången till mål och kunskapsrelaterat system för undervisning och 
bedömning finns behov av andra former och metoder för bedömning. ”Mål- och 
kunskapsrelaterad bedömning /…/ förutsätter en djupgående analys av ett bestämt 
kunskapsområdes struktur och omfattning.” (Lindström, 2005, s. 22)

För att kunna göra en sådan analys behöver läraren ett annat slags underlag att bedöma än 
bara till exempel skriftliga prov. ”Samtidigt som de situationer som bedöms blir mer 
realistiska, sker en förskjutning från enbart skriftliga prov i riktning mot dokumentation av 
olika slag loggar, portföljer /.../.” (Lindström, 2005, s. 24) Den analytiska bedömningen för 
således med sig förändringar i både vad som bedöms och hur det bedöms. ”Man bedömer 
olika aspekter av kunskap. De aspekter som bedöms kan vara olika beroende på syftet med 
bedömningen (summativt eller formativt), bedömningssituationen (enskilt arbete, projekt, 
portfölj eller grupparbete), redovisningens form (muntlig eller skriftlig) och naturligtvis 
ämne.” (Kjellström, 2005, s. 194)

För att kunna genomföra detta, en analytisk bedömning av ett komplext material, behövs det 
metoder för bedömning som underlättar lärarens arbete men som är lättillgängligt för elever 
och föräldrar. ”För att klara detta behövs /…/ nya bedömningsredskap.” (Kjellström, 2005, s. 
193) Ett av dessa nya redskap är bedömningsmatriser som beskriver vilka kunskaper eleven 
har tillägnat sig, hans eller hennes starka och svaga sidor samt vilken förståelse han eller hon 
uppnått samt kvalitéerna i denna förståelse (Lindström, 2005 ).

Bedömningsmatriser

En matris är uppbyggd som en tabell med aspekter som ska bedömas längs med y-axeln och 
de olika kvalitativa nivåerna längs med x-axeln. Mellan dessa finns ett rutsystem med 
målbeskrivningar för varje aspekt i de olika kvalitativa nivåerna, se bilaga 4, (Kjellström, 
2005).

Att tillverka en matris är både svårt och tidskrävande. För att de ska vara funktionella krävs 
förutom att de är lättlästa att de har ”tydliga/konkreta nivåbeskrivningar i rutorna och 
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dessutom behöver aspekterna definieras i relation till målen.” (Kjellström, 2005, s. 195) En 
svårighet kan också vara att läraren för in kvantitativa nivåbeskrivningar vilket motverkar den 
formativa bedömningen vilken ska fokusera på kunskapskvalitéer istället för kvantitet. 

Men när arbetet med tillverkningen är klar finns det vinster både för elever och lärare hävdar 
Kjellström (2005). ”Lärandet förbättras när de lärande har en klar uppfattning om vad det är 
de ska lära sig, vilken form av bedömning som används och hur de själva kan bedöma vad de 
kan.” (Kjellström, 2005, s. 209) Matriserna kan alltså fylla fler funktioner än att bara 
presentera en analytisk och formativ bedömning för eleverna. De kan också hjälpa eleverna
att bedöma sig själv samt medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande. ”De kan alltså vara
ett led i att öka elevens medvetenhet om sitt eget lärande, som ingår i målen för skolans 
arbete.” (Kjellström, 2005, s. 208) Särskilt för elever som är svagpresterande har
bedömningsmatriserna, enligt gjorda studier, positiv effekt (Kjellström, 2005).

Andra positiva effekter av matriser är att de underlättar en likvärdig bedömning. Dessutom 
ger det eleverna en bättre förståelse för ämnet och ämnesområdet (Kjellström, 2005). 
Slutligen kan formen för bedömningen påverka elevers lärande enligt Leder (1992) Hon
skriver att det är få aspekter i lärandeprocessen som har så stor potential att forma lärandet 
som de processer vi använder för att utvärdera elevers framsteg (Kjellström, 2005).

För att få en korrekt och funktionell matris till vårt arbete valde vi att förutom Kjellström
(2005) även använda oss av Språket på väg (2008) som är en publikation av Skolverket riktad 
mot grundskolans senare år.  I publikationen finns det både lärarmatriser för bedömning och 
elevmatriser för självbedömning. I vårt arbete valde vi att sammanföra dessa i ett dokument, 
se bilaga 4.

Sammanfattning

Man kan alltså sammanfatta bedömning av lärande som mångfacetterat begrepp, där vi 
fokuserat på formativ och analytisk bedömning men även vidrört summativ bedömning. 
Formativ bedömning har som syfte att beskriva ett nuläge i elevens utveckling samt ge eleven 
konkreta förslag på vad han/hon kan utveckla för att närma sig mål att sträva mot. Analytisk 
bedömning är en metod som kan bestå av bland annat portfolio, checklista eller en 
bedömningsmatris. I en matris fokuseras bedömningen på ett fåtal strävansmål, där pedagogen 
gör en djupare analys av elevens kunskaper. En bedömningsmatris kan användas som ett 
metakognitivt verktyg, för att underlätta elevens självbedömning. Slutligen kan vi nämna 
summativ bedömning som är det betyg eller poäng på ett prov som eleven uppnår när en 
termin eller moment är avslutat.

Metod 

Val av undersökningsmetod

Backman (2008) talar om kvantitativa samt kvalitativa aspekter och metoder inom 
vetenskaplig forskning. Den kvantitativa aspekten enligt Backman (2008) är att man 
generaliserar och förhåller sig objektiv till omgivningen. Medan den kvalitativa aspekten 
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ställer individens upplevelser i centrum, dvs. hur människan tolkar sin omgivning. Den senare 
aspekten ger en mer subjektiv och nyanserad bild av verkligheten. 

De kvantitativa metoderna innebär att resultatet kan omvandlas till siffror. Exempel på dessa 
metoder kan vara, frågeformulär, test, prov och enkäter. (Trost, 2007) De kvalitativa 
metoderna kan inte omvandlas till siffror utan de är muntliga och skriftliga utsagor som till 
exempel vid en intervju, enligt Stukát (2005). Backman (2008) påpekar att man kan använda 
sig av kvantitativa metoder när man har en kvalitativ aspekt. Det innebär att det är möjligt att 
använda sig av enkäter och prov som redskap i en kvalitativ undersökning. Det avsåg vi att 
göra i vår studie. Trost (2007) poängterar att metoderna kompletterar varandra och är lika 
mycket värda men att en av nackdelarna med enkäter är att man är utlämnad till individens 
villighet att svara ärligt och korrekt på frågorna.

Vi menar att enkätmetoden hjälper vår studie eftersom vi genom det når ett större antal elever, 
samt får ett djup på elevernas svar. Patel & Davidsson (2003) skriver att enkätmetoden är den 
mest effektiva metoden för att mäta flera personers upplevelser. Det vill säga, spegla det 
generella utfallet. 

Vi utformade en enkät, bilaga 5, med både fasta svarsalternativ och avslutande öppna frågor. 
Denna enkät hävdar vi har en både kvantitativ och kvalitativ karaktär. (Stukát, 2005) Vår 
aspekt var kvalitativ – vi ville undersöka elevernas upplevelse av LPP med bedömningsmatris 
men vårt arbetssätt var främst kvantitativa eftersom vi till största del använde oss av 
påståenden med fasta svarsalternativ i vår enkät, samt enbart fasta svarsalternativ i vår 
bedömningsmatris. Vi hävdar att enkäten innehöll kvalitativa påståenden och frågor eftersom 
de fokuserade på elevernas upplevelser. De öppna frågor som vi enligt Trosts (2007) 
rekommendation avslutade enkäten med innebär att eleverna själva formulerar ett svar. Där 
fann vi även stöd hos Stukát (2005) som anser att man kan likna öppna frågor vid en intervju.

Även tidsmässigt ansåg vi att enkätmetoden var mest försvarbar eftersom vi hade sju veckor 
på oss att förbereda, genomföra samt dra slutsatser av vår studie. Ett intervju förvarande med 
samma antal elever hade möjligen gett oss ett mer djuplodande resultat men tolkningen av en 
sådan faktainsamling är mycket tidskrävande och hade inte rymts inom vår tidsram. 

Som komplement och för att tydligare synliggöra den kvalitativa aspekten av vår studie valde 
vi att även redogöra för avsnitt ur den bedömningsmatris eleverna använt under 
undersökningen. Vi menar att bedömningsmatrisen belyser elevernas metakognition och 
därmed ger oss en djupare förståelse för elevens upplevelser av LPP med bedömningsmatris. 
Vi nyttjade de avsnitt ur bedömningsmatrisen som följer, för att de ger ytterligare fördjupad 
information om elevernas upplevelser samt anknyter till de frågeställningar vi använt oss av i 
vår studie. Bedömningsmatris är en metod med fasta svarsalternativ som även den kan 
betecknas som en kvantitativ metod. 

Syftet med vårt val av redovisningsformer var att vi ville visa materialet på ett överskådligt 
sätt. Detta innebär att svaren som vi mottagit i vår studie kommer att presenteras i 
stolpdiagram samt tabellform. Syftet med dessa är att ge läsaren en överblick över 
svarsfördelningen, för att kunna tydliggöra trender och indikationer i svaren. 
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Etiska ställningstaganden

När vi beslutat oss för att använda oss av en enkät i vår undersökning tog vi ställning till 
några etiska riktlinjer som bland andra Trost tar upp. (2007) Han skriver om informanternas 
anonymitet och att en eventuell intervju skall vara konfidentiell. Våra informanter var 
anonyma eftersom de inte behövde lämna namnuppgift på enkäten. Detta innebar att enkäten 
kan anses vara konfidentiell då det endast är vi som utfört undersökningen som vet hur 
informanterna svarat. Patel & Davidsson skriver följande: ”Är enkäten konfidentiell betyder 
det att vi vet vem vi har fått svar från men att det bara vi som har tillgång till de uppgifterna.”
(2003, s. 70)

Vi informerade eleverna inför ifyllandet av enkäten att de var anonyma, de skulle inte skriva 
namn på den. Eftersom bedömningsmatrisen skulle användas i andra sammanhang, 
bedömning och planering, skrev de namn på denna. Vi förklarade för eleverna vad 
konfidentiell betyder, att bara vi vet vem som skrivit vilka svar och att vi som lärare och 
studenter inte avslöjar vem som sagt vad.

Innan enkätundersökningen och ifyllandet av matrisen hade vi informerat föräldrarna om att 
en studie skulle genomföras i klasserna. Ett informationsbrev skickades hem som bilaga till 
det elektroniska veckobrevet, se bilaga 6. Föräldrarna kunde därmed kontakta oss vid frågor 
kring studien. 

Undersökningsgrupper

Vi utförde utvecklingsarbetet i två grupper, en grupp i år 8 bestående av 19 elever som deltog 
i undervisningen varav 16 deltog i studien och en i år 7 bestående av 14 elever som deltog i 
undervisning och studie. Totalt deltog 30 elever i studien. Eleverna går på högstadiet i en 6-9 
skola. Undersökningen genomfördes i två grupper för att öka underlaget. Vi utförde arbetet i 
klasser vi undervisar i. 

Undersökningens genomförande

Efter arbetsområdets avslutande genomförde vi enkätundersökningen, eleverna befann sig i 
sina ordinarie klassrum och vi avsatte en lektion á 60 minuter till ifyllande av matris och 
enkät. I början av lektionen samtalade vi med grupperna om de kvalitativa nivåerna i 
bedömningsmatrisen samt de strävansmål som de syftade mot, denna information grundades 
på en gemensam mall. Där definierade vi för eleverna vad de olika stegen representerade. 
Sedan fick eleverna med hjälp av oss och LPP fylla i självskattningen i bedömningsmatrisen. 

Efter att matrisen fyllts i kontrollerade vi att eleverna var införstådda med de olika termer och 
begrepp som vi använde i enkäten, vi definierade även att det mest positiva svarsalternativet 
låg till vänster medan det mest negativa låg till höger. Efter det delade vi ut enkäten. Vi läste 
också påståendena och frågorna högt för grupperna samt svarade på frågor. Vi hade i förväg 
kommit överens om den information som eleverna skulle få kring enkät. Detta för att 
minimera skillnaderna i form av tolkning kring enkäternas påståenden, frågor och 
svarsalternativ. Under tiden eleverna enskilt svarade på enkäten hade de LPP och matris
tillgängliga. 
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Bortfall

Vid mättillfället var två av de 19 eleverna i år 8 sjuka och en lämnade inte in enkäten. I år 7 
var det inget bortfall.

Innan vi sammanställde svaren på enkäten valde vi att göra en bortfallsanalys, så att vi kunde 
använda oss av ett godkänt underlag, Trost (2007) poängterar att svarsfrekvensen bör vara 
mellan 50 och 75 procent för att resultaten ska vara godkända. Vår analys visade på en 
svarsfrekvens på 90,9 procent vilket innebar att undersökningen var godkänd. Vår bedömning 
är att bortfallet inte påverkade vårt resultat

Lektionsplaneringar

Vi använde två olika lektionsplaneringar, detta för att vi läste olika skönlitterära böcker i de 
två grupperna. Orsaken till litteraturvalet var att vi utförde studien i en år 7 samt en år 8, på 
vår skola har vi kommit överens om att arbeta med olika böcker för olika årskurser, det 
innebar att år 7 läste Gömstället av Felice Holman medan år 8 läste Kyrkdjävulen av Mikael 
Niemi. Lektionsplaneringen till Kyrkdjävulen har vi baserat på Brännmark m.fl. (2002).

Vi började arbetsområdet med att i helklass gå igenom vår LPP med bedömningsmatris, vilka 
eleverna fick behålla. Under arbetets gång har vi dels läst högt för eleverna. Bearbetningen 
har bestått av loggboksskrivande och boksamtal i enlighet med Aidan Chambers modell. 
Vidare har vi återkopplat till LPP och matris under löpande arbete. Som avslutning har både 
eleven och läraren bedömt elevens prestation med utgångspunkt i matrisen. Efter avslutat 
arbete svarade eleverna på en enkät. Se bilaga 4 samt bilaga 5.
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Resultat

Vi har använt oss av enkäter för att mäta elevernas upplevelser och har valt att redovisa 
enkätsvaren i diagram- och tabellform. Resultatet från både matris och enkät gjordes om till 
frekvenstabeller, en för varje fråga och klass detta enligt Stensmo (2002). Efter det valde vi att 
presentera resultatet av påståendena i enkäten med stapeldiagram för att vi upplevde dessa 
som tydligare. Då förde vi också in båda klasserna i samma stapeldiagram för att lättare kunna 
utläsa det totala utfallet på varje påstående. Vi valde att göra diagrammet tvåfärgat för att 
tydligt kunna utläsa eventuella skillnader mellan gruppernas upplevelser. Detta för att kunna 
analysera de eventuella skillnader och likheter som de uppvisade. Diagrammen visar även det 
totala utfallet för varje fråga. Värdeaxeln graderas utifrån antal elever och kategoriaxeln anger 
svarsalternativen. 

Svaren på de öppna frågorna i enkäten lästes, tolkades samt fördes in i kategorierna  positiv,
neutral och negativ. Detta resultat omvandlades sedan till en frekvenstabell Svaren på 
enkätfrågorna åtta och nio redovisas i tabellform. Vi baserar vår tolkning av elevsvaren 
utifrån tabellerna, det vill säga att vi använder oss av inferensstatistik, detta i 
överensstämmelse med Stensmo (2002). Vi väljer att redovisa dem årskursvis och dra 
slutsatser men kommer även att tolka det sammanlagda resultatet.

Ur bedömningsmatrisen som eleverna har fyllt i, har vi valt att ta med två strävansmål med 
tillhörande steg för att redogöra för elevernas självbedömning. Eftersom bedömningsmatrisen 
innehöll fasta svarsalternativ fördes resultatet in i en frekvenstabell, en tabell för varje 
strävansmål med en rad för varje klass samt en rad för det totala utfallet. Dessa delar av 
matriser svarar mot vår fjärde frågeställning.
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Resultat av enkät

Påstående 1: När en lärare inleder ett arbetsområde berättar han eller hon vilka mål
arbetsområdet har och vad som kommer att bedömas samt på vilket sätt. 
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Figur 3: Introduktion till arbetsområde

Figuren visar att majoriteten av eleverna upplever att lärarna ofta eller alltid går igenom mål 
och bedömning i början av ett arbetsområde. En av 30 elever har dock aldrig uppfattat att 
lärarna gått igenom dessa saker.

Påstående 2: Det hjälper mig att förstå varför vi jobbar med ett ämnesområde när det inleds 
med en LPP.

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Håller
med

Håller
med i

viss mån

Håller
med lite
grann

Håller
inte alls

med

År 8

År 7

Figur 4: Förståelse av ämnesområde

Figuren visar att alla elever i år 8 är positiva till användandet av LPP i början av ett 
arbetsområde medan år 7 har mer blandade åsikter, ungefär en tredjedel har markerat 
svarsalternativet, håller med lite grann. 
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Påstående 3: När jag vet vad målet är och vad som kommer att bedömas siktar jag mot ett 
högre betyg.
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Figur 5: Betygssträvan

Figuren visar att 13 av 30 elever håller med om att de siktar mot ett högre betyg när de vet
vad målet är. Medan 15 av 30, dvs. hälften av eleverna håller med i viss mån. Endast två av 
30 elever svarar att de liten utsträckning påverkas av att veta vad målet är och vad som 
bedöms. 

Påstående 4: Det är hjälper mig att lösa uppgifterna när jag har fått se bedömningsmatrisen 
först
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Figur 6: Bedömningsmatrisen som stöd

Figuren visar att år 8 har en majoritet av eleverna som anser att bedömningsmatrisen varit till
hjälp, medan år 7 har ett resultat som visar att hälften av klassen är positiv medan den andra 
hälften är tveksam till om bedömningsmatrisen hjälper dem att lösa uppgifterna. Det är endast 
en elev som inte ser någon vinst med bedömningsmatrisen.
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Påstående 5: Bedömningsmatrisen hjälper mig att förstå hur mitt arbete blivit bedömt av 
läraren?
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Figur 7: Bedömningsmatrisen som bedömningsinstrument

Figuren visar att eleverna överlag är positiva, 24 av 30 elever har ringat in att de håller med
eller håller med i viss mån. Alla elever upplever att bedömningen blir tydligare även om sex 
elever markerat att de bara håller med lite grann.

Påstående 6: När vi jobbat med ett arbetsområde utifrån en LPP med bedömningsmatris, vet 
jag vad jag lärt mig.
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Figur 8: Metakognition utifrån LPP och bedömningsmatris

Figuren visar att i år 8 upplever 15 av 16 att de vet vad de lärt sig efter att ha arbetat utifrån
denna metod. I år 7 visar elevsvaren en stor spridning men trots det är en majoritet positiva till 
denna metod.
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Tabell 1. Enkätfråga 7. Tabellen nedan visar gruppernas totala svarsfördelning.

Fråga 7: Vad tycker du är skillnaden mellan att jobba utifrån en LPP jämfört med det 
arbetssätt du är van vid?

Positiv Neutral Negativ Totalt antal 
svar

År 7 7 6 0 13
År 8 5 2 2 9

12 8 2 22

Tabellen visar att en majoritet av eleverna har svarat på ett positivt sätt gällande LPP, där de 
identifierat vad de tyckte skillnaden var mellan arbetssätten. Åtta elever förhåller sig neutrala, 
dvs. de identifierar inge skillnad. Två elever tycker att de arbetssätt de är van vid är bättre.

Tabell 2. Enkätfråga 8. Tabellen nedan visar gruppernas totala svarsfördelning.

Fråga 8: Vad tycker du är skillnaden mellan att få dina prestationer bedömda utifrån en 
matris jämfört med den bedömning du är van vid?

Positiv Neutral Negativ Totalt antal 
svar

År 7 7 5 1 13
År 8 6 4 4 14

13 9 5 27

Tabell 2 visar att 26 av 30 elever har besvarat frågan. Av dessa har hälften uttryckt sig positivt 
gällande bedömningsmatriser.  Åtta elever förhåller sig neutrala, dvs. de identifierar inge 
skillnad. Medan fem elever föredrar traditionell bedömning.
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Resultat av matris

Syftet med matrisen är att belysa elevernas metakognition och belysa elevens upplevelse av 
LPP med bedömningsmatris. Stegen representerar var eleven befinner sig samt en 
fingervisning om i vilken riktning eleven bör utvecklas. Vi menar att steg 1 representerar en 
kunskapskvalité som behöver utvecklas mycket för att nå mål att uppnå. Medan steg 4 
representerar en kunskapskvalité som motsvara mål att sträva mot.

Tabell 3. Strävansmål ur matris. Tabellen nedan visar gruppernas totala svarsfördelning.

Strävansmål Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4
Utvecklar sin 
förmåga att läsa, 
förstå, tolka och 
uppleva texter
av olika slag och 
anpassa 
läsningen och 
arbetet med 
texten till dess 
syfte och 
karaktär

Jag funderar 
inte kring det 
jag läser 

Jag funderar 
ibland kring 
det jag läser 

Jag funderar 
kring det jag 
läser och kan se 
samband 
mellan 
händelser, med 
hjälp av texten 
kan jag dra 
slutsatser.

Jag funderar 
kring det jag 
läser och kan se 
samband mellan 
händelser, med 
hjälp av texten 
kan jag dra 
slutsatser. Jag 
kan 
argumentera för 
mina slutsatser.

Totalt antal 
elever som 
fyllt i 
matrisen

År 7 antal svar 3 5 5 1 14
År 8 antal svar 3 7 4 2 16

Tabell 3 visar att en majoritet av eleverna bedömer att de ligger på steg 1 eller 2, endast tre av 
30 bedömer att de behärskar steg 4.

Tabell 4. Strävansmål ur matris. Tabellen nedan visar gruppernas totala svarsfördelning.

Strävansmål Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4
Utvecklar sin 
förmåga att i 
dialog med 
andra uttrycka 
tankar och 
känslor som 
texter med olika 
syften väcker 
samt stimuleras 
till att reflektera 
och värdera

Jag deltar inte 
i samtalet

Jag deltar 
sparsamt i 
samtalet.

Jag behöver 
stöd för att 
delta i samtalet.

Jag deltar 
aktivt i 
samtalet och 
kopplar det jag 
säger till ämnet 
och/eller till 
vad någon 
annan sagt.

Jag vänder mig 
till flera och 
kopplar ihop vad 
andra sagt.

Jag är drivande 
och kan få andra 
engagerade i 
samtalet.

Jag utvecklar 
innehållet i 
samtalet genom 
att sammanfatta, 
tolka och dra 
slutsatser.

Totalt antal 
elever som 
fyllt i 
matrisen

År 7 antal svar 1 5 7 1 14
År 8 antal svar 1 8 5 2 16

Tabell 4 visar att en två av de 30 eleverna inte deltar i samtal, steg 1, medan en majoritet 
anger att de kan ha deltagit med stöd, steg 2. 3 av eleverna bedömer att de uppnår kriterierna i 
steg 4.
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Diskussion

Syftet med vårt arbete är att ur ett elevperspektiv ta reda på elevens upplevelse avseende 
undervisningsmetod och självbedömning när läraren använder sig av lokal pedagogisk 
planering med bedömningsmatris som bas för undervisningen. I metoddiskussionen kommer 
vi att resonera kring vårt metodval. I efterföljande stycken gällande reliabilitet och validitet 
kommer vi att diskutera trovärdigheten och tillförlitligheten i vår studie. I resultatdiskussionen 
har vi för avsikt att diskutera huruvida vi besvarat våra frågeställningar och i och med detta 
uppnått vårt syfte.

Metoddiskussion

Det vi i efterhand reflekterat över är bland annat att vi gjort studien i klasser som vi 
undervisar i, vilket innebär att vi inte varit helt objektiva. Konsekvenserna av det skulle kunna 
vara att vi påverkat utfallet i en positiv riktning. Genom att eleverna känner oss väl och 
märker vår positiva inställning till arbetssättet. 

Fördelen med att ha gjort undersökningen i våra egna klasser är att vi själva kan använda 
resultatet från studien i vår undervisning och dess utveckling. Det vi har gjort påminner om 
aktionsforskning med den skillnaden att vi inte gjort någon förstudie för att fastställa 
utgångsläget.

Vi hade gärna gjort undersökningen i fler klasser men det är svårt att med så kort varsel få 
komma in och styra undervisningen i andra lärares undervisningsgrupper. Dessutom hade det 
kanske lett till skillnader i undervisning och information till eleverna eftersom inte alla lärare 
använder LPP och matriser på samma sätt som vi gör.

Reliabilitet

Med reliabilitet (pålitlighet) menas att mätningen inte är utsatt för slumpinflytelser, det vill 
säga att situationen ska vara lika för alla och om så föreligger, vid alla tillfällen. För att kunna 
hävda en hög reliabilitet måste situationen vara likformig för de inblandade enligt Trost 
(2007).

Vi tycker att undersökningen har en hög reliabilitet eftersom båda grupperna har fyll i samma 
enkät och matris. Eleverna har svarat på enkäten och matrisen i en trygg och välbekant miljö 
och med en för dem bekant lärare. De har fyllt i bedömningsmatrisen och svarat på enkäten 
vid ett vanligt lektionstillfälle, avsatt för detta ändamål. Tidsmässigt har de båda grupperna 
samma utrymme (Stensmo, 2002). Vi bedömer att vi har varit mycket samstämmiga i vår 
undervisning eftersom vi sett det som en garant för undersökningens reliabilitet.

”Inte sällan menar man med reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt skall ge samma 
resultat vid en förnyad mätning” skriver Trost (2007, s. 64). Vad gäller denna del av 
reliabiliteten kan man tänka sig att om någon gör om studien i en annan klass beror utfallet på 
hur eleverna är vana vid att bli undervisade. Alltså i hur hög grad de delgivits information om 
strävansmål och kvalitativa nivåer. Detta för att vår undersökning är en jämförelse mellan det 
eleverna är vana vid och arbetet med LPP och bedömningsmatris. 
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Trost förklarar att en enkät ska vara lätt att läsa och fylla i för att reliabiliteten ska vara god 
(2007). Han förklara vidare att den ska vara enkel att fylla i och lättöverskådlig. Vi anser att 
vår enkät har en god reliabilitet eftersom den var ganska kort och förhållandevis lätt att fylla i. 
Vi hade ett upplägg med fyra fasta svarsalternativ för att underlätta informanternas 
ställningstagande. Vi placerade de mest positiva svarsalternativen till vänster och sedan i 
fallande skala till höger, se bilaga 5. Trost (2007) skriver också om språket i enkäter, att man 
ska undvika krångliga ord och formuleringar för att undvika missförstånd. Vi har en del 
fackord i vår enkät men bedömer att detta inte har påverkat utfallet eftersom eleverna är 
bekanta vid termerna från arbetet med ämnesområdet som undersökningen baserades på. 
Dessutom fanns vi tillgängliga under ifyllandet för att förklara och exemplifiera 
frågeställningarna.

Det som sagts ovan gällande enkäten stämmer också gällande vår matris. Den har också ett 
visst inslag av fackmässiga ord som elever kanske inte alltid är familjära med. Men som sagts 
ovan har eleverna fått lära sig uttrycken och vi var även vid matrisens ifyllande närvarande för 
att förklara om det behövdes. Eleverna har också tidigare arbetat med bedömningsmatriser, 
även om dessa inte varit identiska med denna, vilket ger dem en förförståelse för 
användandet.

Validitet

Med validitet (överensstämmelse) avses att frågorna mäter det de är avsedda att mäta. Trost 
(2007) nämner att om ett enklare språk används i undersökningar är det mer sannolikt att 
uppnår en högre validitet än om språket är tillkrånglat. Vi hävdar att vår studie har god 
validitet eftersom utomstående personer har granskat enkäterna. För att ytterligare stärka 
validiteten önskar vi att vi hunnit pröva enkäten på en motsvarande grupp innan vi använde 
den. Av resultatet anser vi att vi kan utläsa att vi har fått svar på de frågeställningar vi hade. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att ur ett elevperspektiv undersöka elevens upplevelse av 
undervisningsmetod och självbedömning när läraren använder sig av LPP med 
bedömningsmatris som bas för undervisningen. Vi hävdar att vi lyckats undersöka detta, i och 
med svaren på vår enkät.

Vi har valt att tolka det insamlade resultatet från enkäten på ett kvantitativt sätt det vill säga vi 
har sammanställt resultatet i tabellform som vi sedan omvandlade till stapeldiagram. Sedan 
har vi använt oss av det sociokulturella perspektivet när vi tolkat betydelsen av vårt resultat. 
Vid resultatbehandlingen av bedömningsmatrisen har vi utgått från metakognitiva aspekter för 
självbedömningen. 

I vår resultatdiskussion kommer vi att tolka och dra slutsatser av vår studie det vill säga, 
redogöra för hur eleverna upplever att LPP tydliggör de mål som de ska sträva mot och de mål 
de ska uppnå samt vad och hur läraren bedömer i relation till kriterierna.
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Utifrån vårt syfte har vi formulerat fyra frågeställningar och vi har valt att diskutera dessa i 
nummerordning. Vi kommer att diskutera de påståenden och frågor som vi använt oss av i vår 
enkät under respektive frågeställning.

Diskussion utifrån frågeställningarna

Det första påståendet på enkäten svarar inte mot någon av våra frågeställningar utan den har 
vi tagit med för att få bakgrundsinformation om eleverna upplever att lärarna introducerar nya 
arbetsområden med information om mål och bedömning. Med vår studie som utgångspunkt 
har vi dragit slutsatsen att de lärare som våra elever möter är noga med att redogöra för mål 
och bedömning av ett arbetsområde, vilket figur 3 visar. Detta påverkar vårt utfall eftersom 
eleverna sedan tidigare är vana vid tydlighet och struktur vad gäller mål och bedömning.

Vi har noterat att en elev uppger att lärarna aldrig lämnar denna information. Vi ställer oss 
frågan om eleven förstått påståendet i enkäten, om dagsformen påverkat svaret eller om 
individen har svårt att ta till sig informationen kring mål och bedömning som vi förmodar 
oftast ges i helklass. Vi kommer inte att beröra detta påstående vidare.

Vår första frågeställning var hur eleverna upplever arbetet med LPP och matris. De frågor i 
enkäten som svarar på den frågeställningen är fråga sju och åtta. Svaren på fråga sju som
synliggör en positiv syn på LPP eftersom eleverna uttryckt att de upplever att det underlättar 
när de arbetar målinriktat, vilket visas i tabell 1. Detta styrker vår teori om att struktur i 
undervisningen gagnar elevers lärande, vilket både Grosin (2003) och Lindström (2005) 
påtalar. Ett fåtal elever uttrycker negativa åsikter, dessa menar att det de är vana vid är bättre. 
Vi tror att ett invant arbetssätt kan kännas tryggt och därför frågar vi oss om utfallet blivit ett 
annat om eleverna arbetat en längre tid med LPP. I utfallet kan vi se att förhållandevis många 
elever förhåller sig neutrala, detta menar vi, kan bero på att de antingen inte uppfattat någon 
skillnad i arbetssätt eller på att planering är en fråga som inte engagerar eleverna. Den senare 
teorin styrks av skillnaden mellan antalet svar på fråga sju och åtta. Där fråga åtta har en 
högre svarsfrekvens från år 8.  Skillnaden i svarsfrekvens tolkar vi som att bedömning är 
angeläget för eleverna i år 8 som några veckor efter undersökningen slutfördes skulle erhålla 
sina första betyg.

Av svarsfördelningen på fråga åtta, som synliggörs i tabell 2, drar vi slutsatsen att eleverna 
tycker att bedömningsmatriser är ett tydligt verktyg för bedömning. De fem som svarat 
negativt har uttryckt att de känner sig tryggare när bedömningen sker som de är vana vid. Vi 
drar slutsatsen att när vi arbetat under en längre tid med detta arbetssätt så att det framstår som 
norm istället för undantag skulle en ny undersökning sannolikt visa ett tydligare positivt 
utfall.

Vår andra frågeställning är ”På vilket sätt påverkar arbetet med LPP och matriser elevers 
inställning till sitt lärande?” De påståenden i enkäten som besvarar denna är påstående tre och
fyra vars svar redovisas i figur 5 och 6. Vår tolkning av svarsfrekvensen är att LPP med 
bedömningsmatriser är ett tydligt och bra verktyg i undervisningen. Vi ser även att eleverna i 
hög grad anser sig mer motiverade när målen och bedömningen är tydliga. Däremot visar 
figur 6 att eleverna inte i lika hög grad upplever att bedömningsmatrisen hjälper dem att lösa 
uppgifterna. Detta kan tolkas som att eleverna ännu inte behärskar användandet av matriser 
som ett hjälpmedel i till exempel textproduktion. Här hade vi kunnat vara tydligare och 
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förklarat användandet på ett mer detaljerat sätt. En anledning till att vi inte förutsåg 
svårigheten med användandet av matrisen som hjälpmedel är att metoden är ny för oss.  Vi 
tror att med mer rutin kommer vi i framtiden kunna hjälpa eleverna att bättre nyttja matrisen 
som stöd.

Vår tredje frågeställning ”Det koncept som LPP utgör – ger det eleven insikt i sitt eget 
lärande?” besvaras av påstående två och sex, dessa presenteras i figur 4 och 8. Vår 
uppfattning är att när strävansmålen finns som en röd tråd genom både LPP och matris 
behöver inte eleven fråga sig vilka kunskaper och kvalitéer som arbetsområdet ska utmynna i. 
Figur 4 och 8 visar överlag på en positiv upplevelse av LPP och bedömningsmatris. Eleverna 
uppger att de förstår varför de arbetar med ett arbetsområde när detta förankrats i 
styrdokumenten, vilket ger dem en ökad insikt i undervisningens syften och mål. Detta i 
enlighet med vad Johansson (2002) nämner angående att arbeta mot uppställda mål. 

Vidare synliggör vårt resultat att elevens insikt i sitt eget lärande, metakognition, stärks av 
LPP och bedömningsmatris, detta är i enlighet med vad Kjellström (2005) säger. Eleverna 
upplever att de vet vilka kvalitéer och kunskaper de bär med sig efter arbetet med LPP och 
bedömningsmatris. Vi ställer oss frågan om resultatet kan bero på att vi i högre utsträckning 
avsatt tid för reflektion i och med att bedömningsmatrisen ska diskuteras och fyllas i. 
Bedömningsmatrisens utformning inbjuder till eftertanke och därigenom metakognition.
Något som vi kommer att använda oss av i fortsatta yrkesutövande är i planeringen lämna mer 
tid till reflektion för eleverna.

Den sista av våra fyra frågeställningar handlar om på vilket sätt matriser bidrar till elevernas 
förståelse för lärarens bedömning och deras egen självbedömning. Påstående fem på enkäten 
knyter an till denna frågeställning, det gör även de två strävansmål som vi valt ut ur 
bedömningsmatrisen för tolkning. Resultatet kan utläsas i figur 7 samt tabell 3 och 4.

Utifrån det figur 7 samt tabell 3 och 4 visar drar vi slutsatsen att en tydlig majoritet av 
eleverna känner att bedömningsmatrisen tydliggör bedömningen. Detta är i enlighet med 
Lpo94 där det uttalas att varje elev ska träna på att bedöma sina prestationer. Utfallet i år 8 är 
något positivare än i år 7, det kan bero på en ökad mognad hos år 8 som gör det lättare för 
dem att ta till sig och tolka en matris. Skillnaden kan även bero på att eleverna i år 8 fokuserar 
mer på bedömning, detta eftersom de betygssätts. 

Tabell 7 och 8 synliggör att en majoritet av eleverna skattar att de ligger i mittenspektrat av de 
olika stegen. Vi hävdar att detta är en realistisk självbedömning eftersom den stämmer 
överens med vår uppfattning av elevernas prestationer. Matrisen förmår eleverna att reflektera 
runt prestationer och kunskapskvalitéer, eftersom det tvingas ta ställning till de olika stegen i 
matrisen. Vilket vi anser leder till en förståelse för bedömning och betygssättning. 

Självbedömningen hos eleverna i bedömningsmatrisen visar att fler elever angett att de 
upplever sig ha deltagit i samtalet än antalet som angett att de inte funderat över vad de läst, 
detta visar tabell 7 och 8. Från denna skattning drar vi slutsatsen att eleverna kan tillgodogöra
sig gruppens kommentarer och därigenom delta i samtalet även om de inte bidrar aktivt själva. 
Detta är i enlighet med Vygotskijs teorier, där han bland annat påtalar att barnet lär sig mer i 
en gemenskap.
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Sammanfattningsvis anser vi att vi lyckats uppnå vårt syfte med studien eftersom våra 
frågeställningar besvaras av enkätresultaten. Vi kan dra slutsatsen att LPP och 
bedömningsmatriser främjar elevernas självbedömning samt tydliggör målet med 
undervisningen. Vi kan också dra slutsatsen att eleverna upplever lärarens bedömning som 
mer begriplig

Om man tittar på den samlade bilden av enkäten visar den en väldigt positiv bild, 120 
enkätsvar som antigen håller med eller håller mer i viss mån, jämfört med 30 som håller med 
lite eller inte alls. Det är alltså 6/7 av eleverna som upplever användandet av LPP med 
bedömningsmatris som bas för undervisningen som en strukturerad och tydlig arbetsmetod. 

Fortsatt forskning

Lokal pedagogisk planering är ett ganska nytt koncept inom svensk skola, därför är området 
relativt outforskat. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie där alla terminens 
moment inom svenskämnet, eller något annat ämne, genomförs med LPP och 
bedömningsmatris. Detta skulle ge eleverna en chans att vänja sig vid metoden. Vi anser att 
detta skulle ge ytterligare belägg för de tendenser vi funnit i vår studie. 



28

Källförteckning

Andersson, H. (2002). Betygen i backspegeln – beskrivning och reflektioner. I Skolverkets Att 
bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Elanders 
Gotab.

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

Bråten, I. (Red.). (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 

Brännmark, M., & Lundström, A., & Öhlund, G. (2002). ”100 röster hördes inte på en 
gång”: en studie om högläsning för gymnasieelever. Luleå: 2002:016 PED

Chambers, A. (2003). Böcker inom oss. Om boksamtal. Stockholm: Norsteds förlag.

Dewey, J. (1999). Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos.

Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap. En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. 
Kalmar: Lenanders Grafiska AB.

Grosin, L. (2003). Forskning om framgångsrika skolor som grund för skolutveckling. I 
Skolutvecklingens många ansikten. Berg, G. & Scherp, H-Å. (Red.) Kalmar: Lenanders 
Grafiska AB. 

Imsen, G. (2006). Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. 4:e upplagan. 
Danmark: Narayana Press. Studentlitteratur

Johansson, H. (2002). Elevinflytande och arbetet med mål och betygskriterier. I Skolverkets 
Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Elanders 
Gotab.

Kjellström, K. (2005). Bedömningsmatriser – en metod för analytisk bedömning. Lindström, 
L & Lindberg, V. (Red.) (2005). Pedagogisk bedömning, Stockholms Universitetsförlag.

Korp, H. (2003). Kunskapsbedömning – hur, vad och varför? Kalmar: Lenanders Grafiska 
AB.

Leder, G. (1992). Assessment and learning of mathematics. Australia: ACER.

Lindström, L. (2005). Pedagogisk bedömning. I Lindström, L & Lindberg, V. (red.) 
Pedagogisk bedömning, Stockholms Universitetsförlag.

Lpo 94 (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Moreau, H. & Wretman, S. (2009). Att skriva skriftliga omdömen. www.skolverket.se 2009-
01-30



29

Nationalencyklopedin. www.ne.se 2009-12-02 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.

Pettersson, A. (Red.). (2007). Sporre eller betyg – om bedömning och betyg. Malmö: Elanders 
Berlings.

Piaget, J. (2008). Barnets själsliga utveckling. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

SFS (1997:599) Grundskoleförordningen (1994:1194). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. 

Shepard, L. (2000). The role of classroom assessment in teaching and learning. Educational 
researcher.

Skolverket. (2008). Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen med 
skriftliga omdömen. Stockholm: Fritez.

Skolverket. (2002). Att bedöma eller döma, www.skolverket.se 20090916

Skolverket. (2000). Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. Svenska www.skolverket.se
(2009-03-31)

Skolverket. (2007a). Hur används individuella utvecklingsplaner? en studie efter införandet 
av nya bestämmelser. www.skolverket.se 20091230

Skolverket. (2009). IUP-processen – Arbetet med den individuella utvecklingsplanen med 
skriftliga omdömen, www.skolverket.se 20091221

Skolverket. (2007b). Likvärdig bedömning och betygsättning. Stockholm: Fritez.

Skolverket. (2008). Språket på väg. Stockolm: Elanders Sverige AB.

Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: X-O Graf Tryckeri AB.

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund:
Studentlitteratur.

Sträng – Haraldsson, M. (1995). Att själv välja väg för lärandet. I Lendahls, B. & Runesson, 
U. (red.) Vägar till elevers lärande. Lund: Studentlitteratur.

Trost, J. (2007). Enkätboken. Polen: Pozkal

Utbildningsdepartementet. (2008). Departementspromemoria: En individuell utvecklingsplan 
med skriftliga omdömen.



Bilaga 1

Planering Gömstället Felice Holman Svenska år 7

Lektionstillfälle 1 Presentation och genomgång av momentet:
- LPP
- matris
- reflektionshäften

Presentation av Felice Holman

Lektionstillfälle 2 Högläsning två kapitel – 1 och 2
Uppgift: Skriva ned spontana tankar och reflektioner om boken och högläsningen utan att 

skriva till mig. Men gärna om mig. Bra eller dåligt med högläsning? Vad kände 
du? Etc. 
Låt dem skriva konkreta svar till frågorna; Vad hände fågeln? Vad hände med 
Joseph? Hur länge stannade Slake i tunnelbanan? Vad fann Slake i tunnelbanan?
Skriv ner era tankar kring ovanstående frågor. (reflektion)

Lektionstillfälle 3 Genomgång av förra lästillfällets uppgift. Läs gärna något 
elevexempel högt.

Högläsning två kapitel - 3 och 4 
Uppgift: Skriva ner sin tolkning av att ”/…/ nu hade Slake för tillfället slutat springa.” 

Vad innebär den meningen? Skriv även varför du tror att Slake är ”osynlig” och 
varför texten om Willis Joe är skriven med annat typsnitt?

Lektionstillfälle 4 Högläsning ett kapitel
Uppgift: Svara på följande frågor Vad är ditt intryck av tunnelbanan, varför det? Varför 

undersöker Slake den så ordentligt och skulle du ha gjort det, varför eller varför 
inte? Varför besöker han inte stationerna ovan jord, tror du?

Lektionstillfälle 5 Genomgång av förra lästillfällets uppgift. Läs gärna något 
elevexempel högt.

Högläsning kapitel 6 – 8
Uppgift: Ingen skrivuppgift denna gång

Lektionstillfälle 6 Högläsning två kapitel – 9 och 10 
Uppgift: Skriv ner vad de tycker om boken hittills och vad de tror kommer att hända? 

Vilka personer kommer i fortsättningen att spela en roll i Slakes liv?

Lektionstillfälle 7 Genomgång av förra lästillfällets uppgift. Läs gärna något 
elevexempel högt.

Högläsning av två kapitel – 11 och 12 
Uppgift: Ingen skrivuppgift denna gång



Lektionstillfälle 8 Högläsning av två kapitel – 13 och 14 
Uppgift: Skriv ner svaret på dessa frågor; Willis Joe och Slake träffas helt kort, vad tror 

du de betyder för varandra? Vykortet som Slake fick av Willis Joe vilken 
betydelse hade det för Slake?

Lektionstillfälle 9 Högläsning av boken slut
Uppgift: Boksamtal om boken enligt Chambers modellen – Jag undrar…

Lektionstillfälle 10 Återkoppling till LPP och bedömningsmatrisen samt enkät.



Bilaga 2

Planering Kyrkdjävulen Mikael Niemi Svenska år 8

Lektionstillfälle 1 Presentation och genomgång av momentet: 
- LPP
- matris
- reflektionshäften

Genren fantasy och presentation av Mikael Niemi

Lektionstillfälle 2 Högläsning tre kapitel – Ett ödesdigert möte, Historia är skittrist
och En fruktsodaflaska

Uppgift: Skriva ned spontana tankar och reflektioner om boken och högläsningen utan att 
skriva till mig. Men gärna om mig. Bra eller dåligt med högläsning? Vad kände 
du? Etc. 

Lektionstillfälle 3 Högläsning två kapitel – Ett anfall och Varningar
Uppgift: Ge exempel på det levande förgångna och förflyttningar i tiden. (Tyd drömmen)

No rakas poikani – Älskade son
Jeesuksen nimessä ja veressä – Jesu namn och blod
Kuinkas sie juksat? – Hur mår du?
Net tulevat! – De kommer!
Varo! – Akta!

Lektionstillfälle 4 Genomgång av förra lästillfällets uppgift. Läs gärna något 
elevexempel högt.

Högläsning två kapitel - Nattliga röster och Älgens hus
Uppgift: Ge exempel på – vänskap/kärlek, det onda/det goda och livet/döden

Lektionstillfälle 5 Genomgång av förra lästillfällets uppgift. Ge exempel på alla tre. 
Vad är viktigast i handlingen och vilket tema tror du boken är 
uppbyggd kring?

Högläsning tre kapitel - Gåtfulla krafter, En sådan där onödig 
människa och På liv och död

Uppgift: Ingen skrivuppgift denna gång

Lektionstillfälle 6 Högläsning två kapitel – Från andra sidan och Språk och spöken
Uppgift: Svara på frågorna, hur byggs handlingen upp och vad är det som skapar 

spänning?
No nytkös sie tulet? – Nå kommer du nu?
Haluatteko ruokka? – Vill du ha mat?
Ei kiitos – Nej tack
Mean kieltä – Vårt språk
Väylä – Älven
Haltia – Vätte
Maahiaiset – Underjordiska
Nähemiin – Adjö
Otso – Björn



Lektionstillfälle 7 Genomgång av förra lästillfällets frågor. Detaljerade beskrivningar 
av miljöer och händelser, det förutsägbara men ändå sagda, 
spänning – det förgångna, mystiska som försöker hjälpa honom, 
drömmarna

Högläsning två kapitel – Den dräper djävlar och Kom igen Pajala
Uppgift: Ingen skrivuppgift denna gång

Jumalan terve! – Guds frid! (Laestadianernas hälsning. Pajala hemvist för 
denna religion.)
Paina pääle!  - Kämpa på!
Ei se kannatte! – Det är ingen idé!

Lektionstillfälle 8 Högläsning två kapitel – Den ondes hjerta och Att möta faran
Uppgift: Försök hitta några typiska saker eller händelser för Tornedalen och Finland 
(företeelser)

Voi poika rukka – Stackars pojke
No haluatko nuuskua? – Vill du ha snus?
En halua, kiitos! – Nej tack!
Puhutko suomea? – Pratar du finska?
Puhun vähän kylläk – Lite grann

Lektionstillfälle 9 Genomgång av förra lästillfällets frågor. Exempel att visa på; bastu 
– björkruskor, islossning, hjortron, pörten, Tornedalslåset, 
laestadianism, renkött, mygg samt männen i Tornedalen – uthärdar 
vad som helst för att bevisa sin manlighet.

Högläsning fyra kapitel – Nedstigandet, Borta, Avgrunden och Till 
minne av en död man

Uppgift: Beskriv och förklara följande; hjältemyten – nedstigandet, kallelse/uppdrag, 
sökandet, äventyrlig färd, nedstigandet – återvändandet

Tule fölhjuun! – Kom i min famn!
Autta kaa meitä – Hjälp oss
Maasta voima ja vitusta väki! – Kraft från jorden och familjen från fittan!

Lektionstillfälle 10 Genomgång av förra lästillfällets frågor. Läs gärna något 
elevexempel högt.

Högläsning ett kapitel – Den onde
Uppgift: Du ska skriva ett eget slut på boken. Inte ”jag vill att den ska sluta…”, utan en 

direkt fortsättning där jag slutade läsa. 

Lektionstillfälle 11 Högläsning av de återstående kapitlen – Natten fasor och Maasta 
voima

Uppgift: Boksamtal om boken enligt Chambers modellen – Jag undrar…

Lektionstillfälle 12 Återkoppling till LPP och bedömningsmatrisen samt enkät.



Bilaga 3

Lokal pedagogisk planering/LPP Svenska 

Mål att sträva mot:

 Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen 
hand och av eget intresse.

 Utvecklar sin förmåga att genom eget skrivande fördjupa sin insikt i grundläggande 
mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa 
skriftspråkets normer i olika sammanhang.

 Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och 
anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär

 Utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som 
hjälpmedel

 Utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter 
med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera

Konkretiserade strävansmål:

 Genom högläsning av litteratur ur olika genrer visa på varierande stoff
 Att i loggboksform bearbeta stoffet utifrån generella och specifika frågeställningar
 Att efter respons från lärare reflektera över och bearbeta det egna materialet
 Att vid boksamtal ge uttryck åt konkreta samt abstrakta reflektioner kring litteraturen

Vilket stoff vi använder oss av:

 Gömstället av Felice Holman samt Kyrkdjävulen av Mikael Niemi
 Böcker inom oss – om boksamtal av Aidan Chambers
 Projektplanering

Vad jag bedömer under läsprojektet:

 Elevens förmåga att fantisera fritt
 Elevens förmåga att använda sig av skriftspråkets normer och grundläggande 

grammatiska strukturer
 Elevens förmåga att skriva läsligt/ eller använda dator
 Elevens förmåga att först, tolka och uppleva texten
 Elevens förmåga att arbeta med texten utifrån generella och specifika frågeställningar
 Elevens förmåga att uttrycka sina tankar och känslor om texten i dialog med andra

Hur jag bedömer läsprojektet:

 Loggboksinlämning med personlig kommentar
 Enligt bedömningsmatrisen



Bilaga 4

Lärarbedömning = normal stil Elevens självbedömning = fet stil
Bedömnings-
matris   

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4

Utvecklar sin 
fantasi och lust att 
lära genom att läsa 
litteratur samt 
gärna läser på 
egen hand och av 
eget intresse

Är inne i texten och 
rör sig något i textens 
föreställningsvärld.

Jag kommer in i 
textens värld och ser 
den framför mig då 
och då.

Rör sig lätt och ledigt i 
textens 
föreställningsvärld, 
dvs. är inne i boken, 
stundtals uppslukad.

Jag är inne i textens 
värld och glömmer 
ibland min egen 
verklighet.

Ser på världen och dig 
själv i skenet av 
litteraturen.

Får insikter från textens 
föreställningsvärld.

Jag är helt inne i 
textens värld. Jag 
jämför textens värld 
med min egen och 
förstår saker om mig 
själv med hjälp av 
texten.

Distanserar sig från 
textens 
föreställningsvärld och 
granskar den kritiskt.

Analyserar, tolkar och 
värderar.

Jag är helt inne i 
textens värld, men 
ibland distanserar 
jag mig från textens 
föreställningsvärld 
och granskar den 
kritiskt.

Utvecklar sin 
förmåga att 
genom eget 
skrivande 
fördjupa sin insikt 
i grundläggande 
mönster och 
grammatiska 
strukturer i 
språket samt 
utvecklar sin 
förmåga att 
tillämpa 
skriftspråkets 
normer i olika 
sammanhang.

Använder ett 
bristfälligt språk.

Jag har ett begränsat 
ordförråd och svårt 
med grammatik och 
stavning.

Använder till viss del 
ett korrekt språk när 
det gäller ordförråd, 
stavning och 
grammatik.

Jag har ett något 
begränsat ordförråd, 
och använder oftast 
rätt grammatik och 
stavning.

Använder ett korrekt 
språk när det gäller 
ordförråd, stavning och 
grammatik.

Jag har ett bra 
ordförråd och kan 
använda mig av 
stavning och 
grammatik på ett bra 
sätt.

Använder ett säkert 
språk när det gäller 
ordförråd, stavning 
och grammatik.

Jag har ett gott 
ordförråd, och kan 
reglerna för stavning 
och grammatik.

Utvecklar sin 
förmåga att läsa, 
förstå, tolka och 
uppleva texter av 
olika slag och 
anpassa läsningen 
och arbetet med 
texten till dess 
syfte och karaktär

Reflekterar inte över 
sin text.

Jag funderar inte 
kring det jag läser.

Reflekterar till viss del 
över sin text.

Jag funderar ibland 
kring det jag läser.

Reflekterar och ser 
sammanhang och kan dra 
slutsatser med stöd av 
texten.

Jag funderar kring det 
jag läser och kan se 
samband mellan 
händelser, med hjälp av 
texten kan jag dra 
slutsatser.

Reflekterar, ser 
sammanhang, tolkar, 
drar slutsatser med 
stöd av texten samt 
argumenterar för 
dessa.

Jag funderar kring 
det jag läser och kan 
se samband mellan 
händelser, med hjälp 
av texten kan jag dra 
slutsatser. Jag kan 
argumentera för 
mina slutsatser.



Utvecklar sin 
förmåga att skriva 
läsligt för hand
och att använda 
dator som 
hjälpmedel

Har stora svårigheter 
att skriva läsligt.

Har stora svårigheter 
använda dator.

Jag kan inte använda 
mig av dator.

Jag kan inte skriva 
läsligt

Har svårigheter att 
skriva läsligt.

Har svårigheter att 
använda dator.

Jag har svårigheter 
att använda mig av 
dator.

Jag har svårt att 
skriva läsligt.

Skriver läsligt.

Kan använda dator.

Jag kan använda mig 
av dator.

Jag skriver läsligt.

Skriver läsligt och 
tydligt.

Använder dator på ett 
säkert sätt.

Jag använder mig av 
dator på ett säkert 
sätt.

Jag skriver läsligt 
och tydligt.

Utvecklar sin 
förmåga att i 
dialog med andra 
uttrycka tankar 
och känslor som 
texter med olika 
syften väcker samt 
stimuleras till att 
reflektera och 
värdera

Deltar inte i samtalet.

Jag deltar inte i 
samtalet

Yttrar sig.

Deltar sparsamt i 
strukturerade och icke-
strukturerade samtal.

Eleven behöver stöd 
för att delta i samtalet.

Jag deltar sparsamt i 
samtalet.

Jag behöver stöd för 
att delta i samtalet.

Kopplar till texten eller 
till vad någon annan sagt.

Deltar aktivt i både 
strukturerade och icke-
strukturerade samtal.

Jag deltar aktivt i 
samtalet och kopplar 
det jag säger till ämnet 
och/eller till vad någon 
annan sagt.

Utvecklar innehållet i 
samtalet genom att 
kommentera, 
argumentera, ställa 
frågor, analysera, 
värdera och jämföra.

Kan sammanfatta, 
tolka och dra 
slutsatser.

Jag vänder mig till 
flera och kopplar 
ihop vad andra sagt.

Jag är drivande och 
kan få andra 
engagerade i 
samtalet.

Jag utvecklar 
innehållet i samtalet 
genom att 
sammanfatta, tolka 
och dra slutsatser.

Ansvarstagande 
och planering

Brister i ansvar och 
planering.

Jag kan inte ta 
ansvar och planera.

Visar stundtals 
förmåga att ansvara 
och planera.

Jag kan ibland ta 
ansvar och planera.

Kan ta ansvar och 
planera, gör det som 
förväntas.

Jag tar ansvar, 
planerar och gör det 
jag ska.

Tar aktivt ansvar och 
planerar självständigt.

Jag tar aktivt ansvar 
och kan planera 
självständigt.



Bilaga 5 Enkät

Ringa in ett svarsalternativ

Klass 7 Klass 8

1 När en lärare inleder ett arbetsområde berättar han eller hon vilka mål
arbetsområdet har och vad som kommer att bedömas samt på vilket sätt. 

Alltid oftast ibland aldrig

2 Det hjälper mig att förstå varför vi jobbar med ett ämnesområde när det 
inleds med en LPP.

Håller med   håller med i viss mån håller med lite grann    håller inte alls med

3 När jag vet vad målet är och vad som kommer att bedömas siktar jag mot 
ett högre betyg.

Håller med   håller med i viss mån håller med lite grann    håller inte alls med

4 Det är hjälper mig att lösa uppgifterna när jag har fått se 
bedömningsmatrisen först.

Håller med   håller med i viss mån håller med lite grann    håller inte alls med

5 Bedömningsmatrisen hjälper mig att förstå hur mitt arbete blivit bedömt 
av läraren?

Håller med   håller med i viss mån håller med lite grann    håller inte alls med

6 När vi jobbat med ett arbetsområde utifrån en LPP med 
bedömningsmatris, vet jag vad jag lärt mig.

Håller med   håller med i viss mån håller med lite grann    håller inte alls med



7 Vad tycker du är skillnaden mellan att jobba utifrån en LPP jämfört med 
hur vi tidigare har arbetat i svenskan?

8 Vad tycker du är skillnaden mellan att få dina prestationer bedömda 
utifrån matrisen jämfört med hur ni tidigare blivit bedömda i svenskan?



Bilaga 6 Informationsbrev

Hej föräldrar i klass 7X och 8X!

Vi kommer under höstterminen att genomföra en studie i ert barns klass. Vi undersöker hur 
eleverna upplever lokal pedagogisk planering och bedömningsmatriser som en arbetsmetod. 
Ditt barn kommer att fylla i en anonym enkät som berör ovanstående. Undersökningen 
kommer att redovisas i rapportform i januari 2010. 

Har ni frågor kring detta hör gärna av er.

Med vänlig hälsning: Emma och Sara


