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Innehåll
 Vad är en LM?

 Hur kan man använda LM som ett verktyg i 

det formativa arbetet?

 På vilket sätt påverkar LM elevernas språk-

och kunskapsutveckling?

 Varför kombinera kollegaobservationer och 

LM?

 Hur kan LM leda till ökad likvärdighet?

Vad tycker eleverna/pedagogerna om LM?



Ängslättskolans väg mot Lärandematriser

• 2010 – 2014 Böcker, föreläsningar, kollegialt arbete -

Christian Lundahl, Anders Jönsson, James Nottingham, 

John Hattie

• PP – enhetlig mall, kollegaobservationer, 

Enkäter och utvärderingar visar att behov av LM uppstår



Formativ undervisning
skapar kvalitet i undervisningen enligt forskningen

De fem strategierna

1. Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer så att eleverna 

förstår dem. 

2. Att skapa synliga tecken på lärande.

3. Att ge återkoppling som utvecklar lärandet.

4. Att aktivera eleverna som resurser för varandra.

5. Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer.

Lundahl, C, 2011, Bedömning för lärande



Läsåret 16/17

Lärt oss skapa Lärandematriser med hjälp av Johan Alm, läst 

hans bok och lärt oss LMX.

Mål: 
- Skapa två LM kollegialt.

- Undervisat utifrån två LM.

- Gett respons på en LM.



17/18 och 18/19

• Fortsatt arbeta kollegialt med matrisskapandet –

minst två matriser/termin.

• Enskilt – minst en matris/termin.

• Ge respons på minst en matris/termin.

• Undervisa utifrån två matriser.



Framtiden

Alla pedagogerna ser nyttan av att använda matriserna för 

att synliggöra lärandet.

Skapa en röd tråd med hjälp av matriserna från 

förskoleklass till åk 6. 



Fördjupning – forskning om matrisanvändande enligt 

Skolporten

Ett effektivt verktyg för eleven att äga sitt eget lärande och sin 

progression.

https://www.skolporten.se/app/uploads/2017/01/undervisning-larande-2-
2017.pdf

https://www.skolporten.se/app/uploads/2017/01/undervisning-larande-2-2017.pdf


Kollegialt skapande av matriser

1. Välj kunskapskrav och uppgift

2. Skriv ner alla iakttagbara kriterier du kan komma på. Vad ser 

du att elever gör som ett bevis på att de kan? Tänk ut verb i 

presens. Jag skriver…. Jag räknar…

3. Skapa progression på olika sätt för att skilja olika kvaliteter 

åt. (använd gärna elevuppgifter och lägg i tre olika högar 

beroende på kvalité)

4. Formulera kriterierna så att eleverna kan och orkar läsa. 

5. Gör en layout som är lätt att förstå och enhetlig för eleverna. 

Fetstil visar progressionen, korta rubriker, styckesindelningar.













Formativt vid prov och efter
Rättningsmatris – luft och vatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







Matris av Johan Alm



Utvärdering pedagoger+ 

Bra att sitta tillsammans och skapa matriser. Det ger en större 

förståelse för kunskapskraven och möjlighet att bolla idéer.

Bra att få skapa matriser utifrån egna önskemål – workshops.

Bra att praktiskestetiska lärare får möjlighet att samarbeta med 

lärarna på Sundsbroskolan.

Mycket lättare att göra bedömningar och sätta betyg med hjälp av 

LM.

-

Tar för lång tid att skapa LM.

Svårt att formulera rätt kriterier.

Känns extra svårt att skapa LM för elever i åk 1.



Elevutvärdering+

Vägleder en så att man kan utveckla sina svar.

Man vet vilken nivå man är på och hur man ska göra för att komma 

till nästa nivå.

Lättare att förstå uppgiften och vad som förväntas av en.

Man kan rätta sin uppgift själv med en LM.

Vet vad man ska göra för att nå målen.

-

Ibland lite förvirrande, för många ord och för mycket text.

Vill ibland utvecklas på egen hand, utan stöd från en LM.

Man kan känna sig dålig om man kommer på en för låg nivå, stress.

Det är jobbigt att behöva förbättra sitt arbete/göra om.

Förstår inte alltid hur jag ska göra för att förbättra (förstår inte den 

högre nivån).



Varför använda LM?

• verktyg vid kamratrespons

• stöd för likvärdig bedömning av prov eller andra uppgifter

• synliggör vad kunskapskraven står för på uppgiftsnivå

• träna in olika moment som behöver förtydligas

• struktur för kollegiala samtal kring kunskapskravens koppling till enskilda 

uppgifter

• tydliga bedömningsunderlag som ger en röd tråd mellan olika årskurser

• får syn kritiska aspekter – Vem behöver stöd?    Vem behöver utmaning?

• mm



De fem strategierna

1. Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer så att eleverna 

förstår dem.

2. Att skapa synliga tecken på lärande.

3. Att ge återkoppling som utvecklar lärandet.

4. Att aktivera eleverna som resurser för varandra.

5. Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer.

Lundahl, C, 2011, Bedömning för lärande

Vid vilka steg är LM ett stöd?  Varför?



Tack för att ni lyssnat. Hoppas ni har fått svar på 

frågorna:

✓Vad är en LM?

✓Hur kan man använda LM som ett verktyg i det 

formativa arbetet?

✓På vilket sätt påverkar LM elevernas språk- och 

kunskapsutveckling?

✓Varför kombinera kollegaobservationer och LM?

✓Hur kan LM leda till ökad likvärdighet?


