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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar i allt väsentlig om attityder och strukturer i undervisningen på 

gymnasiets yrkesförberedande linjer med speciell fokusering på Hotell- & Restaurang- 

programmet. Framför allt har tonvikten i undersökningen lagts på yrkeslärarnas attityder till 

arbetet med matriser och olika bedömningar utifrån dessa, speciellt i relation till den nu 

gällande läroplanen Gy 2000 och den förestående läroplanen Gy 2011, under förutsättning av 

att den sistnämnda kommer att godkännas av Riksdag och Regering.  

Undersökningen genomfördes i enkätform med diverse frågor till 15 yrkeslärare, alla aktiva 

inom gymnasiets Hotell- och Restaurang – program. Så gott som samtliga yrkeslärare hade 

lång erfarenhet som kock och kocklärare och de representerade 5 olika gymnasier.                    

Det blev inget externt eller internt bortfall under undersökningens gång. 

Skolverket gav år 2000 ut ett Hotell- och Restaurangprogram med programmål, kursplaner, 

betygskriterier och rekommendationer (HR 2000:09).                                                                    

Ett av undersökningens syfte var att medels enkäten ta reda på om nämnde program idag 

används enligt Skolverkets intentioner. Ett annat om programmet är så utformad att det är lätt 

att förstå och använda och ett tredje om det finns en obligatorisk kurslitteratur att luta sig 

emot och om det finns behov för det. Kan matriser spela någon roll i detta sammanhang? 

Ett litteraturgenom visade att mycket lite forskning gjorts kring användandet av matriser i 

gymnasieskolan och på det yrkesförberedande programmet i synnerhet. Detta gäller såväl 

matriser för att strukturera grunderna i utbildningen som användandet av bedömningsmatriser 

vid betygssättning och dylikt. 

En rad olika bedömningsteorier och bedömningsformer finns att tillgå. Flera av dessa beskrivs 

och exempel ges på deras användning.                                                                                   

Skolverket har i rundskriv och förordningar det senaste decenniet efterlyst en skärpning vid 

bedömning av elevernas prestationer och givet direktiv för hur problemet kan angripas. Bland 

annat påpekas förordningen från 2008 som påbjuder bedömningsprotokoller vilket innebär en 

skriftlig dokumentation av elevernas prestationer. Bedömningsmatriser nämns som ett möjligt 

verktyg i detta sammanhang. 

Begreppet matriser belyses och exempel ges på byggandet och användning av matriser i 

undervisningen. 

Undersökningen utfördes i form av en enkät med en titelfråga och två huvudfrågor med 

följdfrågor, totalt 10 frågor som alla besvarades av de 15 yrkeslärarna. Endast ett fåtal 

följdfrågor förblev obesvarade.                                                                                          

Titelfrågan handlade om bedömningsmatriser som ett eventuellt underskattat verktyg för att 

säkerställa läroplanens intentioner.                                                                                                               

Den första huvudfrågan handlade om yrkeslärarnas attityd till skriftlig dokumentation av 

elevernas prestationer.                                                                                                                    

Den andra huvudfrågan handlade om yrkeslärarnas attityd till matriser som verktyg till att 

strukturera och säkerställa att vissa minimum krav i undervisningen uppfylls.                              
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Enkätsvaren med kommentarer beskrivs.                                                                                  

Svaren på titelfrågan såväl som de två huvudfrågorna med följdfrågor pekar i riktning av att 

matriser är ett underskattat verktyg i undervisningsarbetet på det yrkesförberedande H & R 

programmet. Svaren visar vidare att det finns ett behov för strukturerade undervisningsplaner, 

ny kurslitteratur och samordning av lärarresurserna i den lokala skolmiljön. 

Ett framtida forskningsområde för matriser på gymnasienivå skisseras. 

 Nyckelord: Betyg. Bedömning, Lärare, Matris, Mål. 
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Förord 

Jag vill med detta rikta ett varmt tack till mina handledare KG Hammarlund och Anders 

Urbas för deras konstruktiva kritik som hjälpt mig utveckla mitt examensarbete. Stort tack 

också till mina framtida yrkeskollegor för deras medverkan med öppenhjärtliga kommentarer 

och värdefulla synpunkter. 
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1. Introduktion till problemområdet.  

1:1 Bakgrund 

När jag skulle välja examensarbete föll det sig naturlig att skriva om och titta närmare på 

användandet av bedömningsmatriser i den svenska gymnasieskolan. Från mitt forna hemland 

Malaysia har jag en viss erfarenhet av att arbeta med bedömningsmatriser. Jag har själv också 

utformat sådana bedömningsmatriser för användande i arbetet med normalpresterande 

gymnasieelever och tillika i arbetet med elever med särskilda behov.                                       

Under min lärarutbildning AU 90 ingick en verksamhetsförlagd utbildning (VFU), för min del 

på gymnasieskolans Hotel & Restaurang- program. Där dök frågan om användandet av 

bedömningsmatriser i undervisningen återigen upp i samband med diskussioner om elevernas 

betyg, undervisningsplanens utformning, behovet för skriftlig dokumentation av elevernas 

prestationer och kurslitteratur. Det väckte mitt intresse hur svenska yrkeslärare på 

gymnasienivå ser på användandet av bedömningsmatriser i deras dagliga arbete. Samtidig 

föddes titelfrågan på mitt examensarbete: Är matriser ett underskattat verktyg etc.   

1:2 Problemområde .                                                                                                                

Under mina VUF perioder fick jag också möjlighet att testa några av mina egna 

bedömningsmatriser på elev på H & R programmet. De finns med i mitt examensarbete.      

Det sporrade till fortsatt arbete med frågan bedömningsmatriser i den svenske gymnasieskolan 

och inom den yrkesinriktade undervisningen i synnerhet.  Min undersökning kom därför i 

huvudsak att handla om yrkeslärarnas attityd till användandet av bedömningsmatriser i deras 

dagliga arbete.  

1:3 Syfte och frågeställning            

En gengångare i skolarbetet har i åratal varit betygsfrågan. Det kan ha sin naturliga förklaring 

genom att vi i Sverige under 1900-talet haft tre övergripande principer för betygsättning.  

Johan Samuelsson (2008) har i hans bok Betyg i teori och praktik beskrivit det absoluta 

betygssystemet före 1960-talet, avlöst av det relativa betygssystemet som gällde fram tills 

mitten av 1990-talet, slutligen avlöst av det nu gällande målrelaterade betygssystemet som 

började användas hösten 1994.  Riksrevisionen gjorde 1994 en granskning av statens insatser 

för likvärdiga betyg i skolan vilket ledde till att Skolverket 2004 gav ute en handlingsplan för 

en rättssäker och likvärdig betygssättning (Dnr 00-2004-556).                                                    



9 
 

Där kan man läsa följande:                                                                                                  

”Insatserna  har dock inte varit tillräckliga. Det finns bland många lärare en okunskap om 

kursplaner och betygskriterier vilket leder till stora skillnader i betygssättningen. Att fler av 

dem som undervisar och kunskapsbedömer elever saknar behörighet för yrket är 

problematiskt och inger oro för framtiden. Det förstärks av att det förekommer förvånansvärt 

lite diskussioner i skolor om vad man mäter och hur man mäter och hur det svara upp mot 

målen. Dessutom analyseras sällan betygsresultat och skillnader mellan skolor och ämnen, 

vare sig på skol- eller kommunnivå. Skolverket har även funnit att det finns skolor som för att 

gynna egna elever medvetet agerar i strid med de bestämmelser som har till syfte att säkra en 

likvärdig betygssättning ”. Klara ord från Skolverkets sida.                                                                            

År 2000 gav Skolverket ut tydliga direktiv om kunskapsbedömning (SKOLFS 2000:134) 

vilket pekade på att bedömningssystemet visade klara täcken på problem bland användarna.       

I tillägg skall nämnas Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för gymnasieskolan 

(SKOLFS 2007:42) .  I § 5 beskrivs vad en betygskatalog skall innehålla, att betygskatalogen 

skall föras fortlöpande och att betygen skall föras in i betygskatalogen i anslutning till att 

kursen avslutas eller i anslutning till prövning.                                                                             

Mot bakgrund av det som nämnts ovan önskade jag i stora drag ta reda på följande:                                                                                

1. Yrkeslärarnas inställning i stort till användandet av matriser i det dagliga arbetet, bl.a. 

for skriftlig dokumentation, betygssättning, planering med mera.                

2. Finns en utarbetat strukturerad undervisningsplan som tar hänsyn till Skolverkets 

målbeskrivning i undervisningsplanen Gy 2000 och i viss mån även den kommande 

Gy 2011. 

3. Finns en tillfredsställande arbetsfördelning mellan yrkeslärarna som säkerställer att 

eleverna får de kunskaper de bör ha i relation till läroplanens mål. 

4. Finns behov för en ny och eventuell obligatorisk kurslitteratur på det 

yrkesförberedande gymnasieprogrammet                                                                                                                                           

För att få en hanterbar undersökning blev jag tvungen att begränsa dessa frågor till att 

gälla undervisningen i karaktärsämnen på Hotel & Restauranglinjens yrkesförberedande 

program.                                                                                                                                  
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Av den fortsatta texten framgår att jag valde enkätformen för att få svar på de frågor jag ställt. 

Jag anser att svaren på dessa frågor kommer att få betydelse om den nu aktuella 

undervisningsplanen Gy 2011 kommer att godkännas av Riksdag och Regering.            

Skolverkets informationsskrift (www.skolverket.se/gy 2011) talar där om övergripande mål i 

undervisningen och att detaljerna i läroplanen måste utformas lokalt i skolan av lärarna i 

samförstånd med skolpolitiker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/gy%202011
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2:1 Historik om matriser.                                                                                                        

Ordet matris härstammar från det latinska ordet matrix som betyder livmoder.                        

Matriser i form av en uppställning av siffror i rektangulära tabeller går långt tillbaka i tiden.     

Matristeorin utvecklades emellertid runt 1850 av den engelska matematikern James Joseph 

Sylvester. Han använde namnet matris för en rektangulär tabell av tal och tänkte sig matrisen 

som en typ av behållare.  Den egentliga skaparen av matrisbegreppet sägs vara den engelska 

matematikern Arthur Cayley (1851-1895) som införde matriser som självständiga objekt.          

I 1858 gav Cayley ut boken Memoir on theory of matrices där han sammanfattade hans 

grundläggande insatser inom matristeorin: addition, subtraktion, multiplikation med skalär, 

matrismultiplikation och matrisinvers. (http://www.math.kth.se/~tek/matte2-02/anteck).  

Sedan 1930-talet har matriser också kommit till användning inom psykologin. 1938 

utformade Dr. John C. Raven det som senare har fått namnet Ravens matriser. Det är ett 

intelligenstest inriktad på vad som ofta kallas flytande intelligens och tros mäta arbetsminne 

snarare än erfarenhet. ( http://sv.wikipedia.or/wiki/Ravens-matriser). 

Av stor betydning för undervisningen inom skolor och universitet har den amerikanske 

pedagogikpsykologen Bejamin Bloom (1956) haft med ett matrisliknande 

klassificeringssystem (Blooms taxonomi table) till hjälp i lärandet. Systemet utformades på 

1940 talet och beskrev 1956.  

2:2 Om bedömning  

2:2:1 Bedömningsformer.                                                                                                       

Flera olika bedömningsformer av elevernas prestationer alt. betyg kommer till användning 

inom gymnasiets yrkesförberedande program.  Bedömningsunderlag i form av prov och 

lärarens iakttagelser är alltid begränsad till innehåll och form, vilket även gäller yrkesrelaterat 

kunnande . I slutändan handlar det om bedömningens validitet (säkerhet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet).(Carlson, Gerrevall & Pettersson 2007)                                                                

Här skall kort nämnas de vanligast förekommande bedömningsformerna i skolan (Anders 

Jönsson 2008,2010).                                                                                                                                  

Frågeteknik som dialog mellan lärare och elev.                                                                    

Feedback i form av skriftlig eller muntlig återrapportering mellan lärare och elev. 

http://www.math.kth.se/~tek/matte2-02/anteck
http://sv.wikipedia.or/wiki/Ravens-matriser
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Bedömningsmatriser som ett verktyg för elev och lärare att bedöma elevens prestationer. 

Kamrat- och självbedömning vilket ger eleven träning i att bedöma eget arbete i skolan. 

Hollistisk och analytisk bedömning som speglar lärarens helhetsbedömning resp. 

produktbedömning                                                                                                              

Summativ och formativ bedömning som en kontroll över vad eleven lärt sig (summativ) 

respektive en vägledning av eleven mot målen (formativ) .Dessa två är mycket vanliga 

bedömningsformer och därför kräver ett förtydligande ( se nedan). 

Nedan ett grafiskt exempel på feed back (Anders Jönsson, 2010)  

 

 

              Planering                                 Stöka runt        X X X                      Utvärdering  

 

Undervisning 

 En schematisk bild av lärande bedömning integrerad i undervisningen. Första pilen 

symboliserar planeringsfasen, den andra pilen undervisningen och den tredje 

utvärderingsfasen. Undervisningen är uppdelad i två faser: ” Stöka runt” och! ”Bedömning 

och feedback”    

 

Vidare ett exempel på validitets- eller säkerhetsbedömning enlig Kane (Anders Jönsson 2008) 

                 Bedömning                         Generalisering                             Extrapolering 

 

 

 

 

 

Observation                  Omdöme på enskilda                Flera likartade               Mål/domän                                                                                           

av prestation                  på enskilda uppgifter                uppgifter                                                       

En schematisk bild av Michel Kanes validitets modell (Kane m.fl., 1999)   
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Vi bedömning skiljer man generellt på två olika utgångspunkter för en bedömning när 

helheten skall bedömas, dels den holistiska och dels den analytiska. Hollistisk kallar man en 

bedömning som grundas på bedömarens helhetsintryck. Analytisk kallar man en bedömning 

som gäller olika delar eller olika aspekter/kriterier/dimensioner av en produkt (Korp, 2003) 

Båda har betydelse som utgångspunkt för en bedömning (Katarina Kjellström, 2008)  

 2:2:2 Summativ och formativ bedömning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Summativ bedömning är den vanligaste bedömningsformen av de två. Den görs för att 

kontrollera hur mycket eleverna har lärt sig. Den summativa bedömningen är inte ett betyg 

utan finns med i underlaget för betyg. Det är en bedömningsform som summerar en persons 

samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle och den personen som bedöms får inte, eller sällan 

en återkoppling som förklarar varför denna gjort fel alternativ vad som eleven kunnat göra 

annorlunda. Ett exempel på detta kan vara körkortprovet.                                                                                                  

Formativ bedömning används i stället för att vägleda eleverna mot målen med 

undervisningen. Den syftar till att underlätta för eleverna och vidare värdefull för lärarnas 

planeringsarbete och dialog med eleverna.(Lindström & Lindberg, 2008) På samma sätt som 

den summativa bedömningen är den formativa bedömningen inte ett betyg i sig utan ett 

underlag för betyg. Den formativa bedömningen syftar till att stimulera till fortsatt lärande 

genom att lyfta fram en persons styrka och svagheter under pågående läroprocess. Personen 

förväntas få någon form för återkoppling i form av en muntlig eller skriftlig dialog om vad 

denna har lyckats med alt. kan göra bättre. Den bedömda personens egna tankar om sin 

kunskapsutveckling anses vara av stor vikt vid bedömningen. (Anders Jönsson 2008).                                                                                                                         

Blooms taxonomi (se ovan) har fått flera efterföljare bl.a. med en förenklad och mera 

lättförståelig utgåva i boken A taxonomy for learning,teaching and assessing (L.W. Anderson 

& D.R.Krathwohl ,2001). Här beskrivs hur man kan använda summativ och formativ 

bedömning (sidan245). Generellt säger författarna, att ”the taxonomi table” är mera relevant 

för summativ än för formativ bedömning med vissa undantag där båda glider in i varandra 

(sidan 247).                                                                                                                                    

Den formativa bedömningen kan också innefatta elevens självbedömning. Forskarna Black 

och William (1998,2001) har studerat vilka effekter förändrad och förstärkt formativ 

bedömning i klassrummet haft på eleverna. (Inside the Black Box) Raising Standards Through 

Classroom Assesment; King´s College London School of Education.)                               
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2:2:3 Bloom´s  taxonomy  table                                                                                                   

Ovan under punkt  2:1 har nämnts Benjamin Blooms matrisliknande klassifiseringssystem till 

hjälp i lärandet men också för bedömning. Bloom använder sig av det han kalla The taxonomi 

table (1956) vilket vidareutvecklades av Andersson & Krathwohl (2000). 

För den som önskar fördjupa sig i Blooms originalversion från 1956 av The Taxonomi Table 

med tillhörande förtydligande (The Knowledge Dimension) samt Anderson & Krathwohls 

modifierade utgåva från 2001 av samma sak (The cognitive process dimension) hänvisas till 

Bilagorna I till IV.  

2:2:4 Hur och vad skall bedömas?    

Först några ord om problem vid bedömning av elevernas prestationer i skolan.                                                                         

Utgångsläget för eleverna är att de lär sig det de tror sig kommer att bli bedömda efter. Det 

kan innebära att eleverna inte har kunskapen i fokus när de befinner sig i skolan. Något 

annorlunda formulerad: kan eleven se en praktisk nytta av det som pågår i skolan och får 

kunskapen därigenom ett bruksvärde som kan användas utanför skolans väggar?                  

Om eleven däremot inte ser någon praktisk nytta av skolarbetet anstränger han/hon sig i stället 

för att få så bra betyg som möjligt. Betygen får därigenom ett bytesvärde och kan vara bra att 

ha när eleven t.ex. söker annan utbildning.(Anders Jönsson, 2008)  

Det finns likheter i grund- och gymnasieskolans undervisning.                                                      

Vad gäller användning av matriser och matrisbedömning i grundskolan har på senare år flera 

arbeten dykt upp. Här skall nämnas Cristina Nordmans intressanta magisteruppsats 2009 om 

elevers uppfattning kring bedömningsmatriser i svenska.                                                    

Skolverket utgav i februari 2010 ett rundskriv (hhp://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062) 

som handlar om styrsystemet och betygssystemet.  I rundskrivet reflekterar Skolverket inte 

endast över själva styr- och betygssystemet utan även över de nationella styrdokumenten, de 

lokala styrdokumenten, bedömning och betygssättning och slutligen om kommunala och 

fristående skolor. Ovan nämnde skriv kompletterades samma dag med ett annat rundskriv 

med titeln ”Avprickningsschema och bedömningsmatriser - att arbeta med formativ 

bedömning från Årskurs 1 till 9.” (htpp://www.skolverket.se/sb/d/3032/a/17102). Rundskrivet 

bygger på en djupdykning i läro- och kursplanerna av pedagogen Anna Skrak och 

medarbetare.  De beskriver bl.a. att det tar tid att skapa fungerande matriser och de 
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begränsningar som måste göras i strävandemål och på olika teman. Samtidig nämns fördelar 

man har som lärare i bedömningsarbetet och vid utvecklingssamtal i olika ämnen. 

När det gäller användandet av matriser och matrisbedömning i gymnasieskolan förefaller det 

vara sparsamt med publikationer. Helena Tsagalidis doktorsavhandling (2008) Däför fick jag 

bara Godkänt …, handlar om bedömning i karaktärsämnen på gymnasiets HR-program. 

Bra att känna till när det gäller bedömning av yrkesförberedande kunskap är en rapport från 

Skolverket 2007. Där redovisas tio EU-länders utbildningar med konklusionen att 

”yrkesutbildningens innehåll, resurser, organisation och resultat m.m. är bland de mest 

svårfångade delarna av utbildningssystemen” (Tsagalidis 2008). 

När det gäller kunskapsbedömning i karaktärsämnen har denna en bestämd inriktning och 

särskild karaktär eftersom den inte skall utgår från läraren eller lärargruppens värderingar, 

tyckande eller åsikter skriver Skolverket. Bedömningen skall bygga på de nationellt 

fastställda målen för respektive utbildning som i sin tur speglar den kunskapskultur som 

beslutsfattarna önskar förmedla. Lärarens uppgift blir då att bedöma om kunskapsmålen och 

kvaliteten på måluppfyllelsen är uppnådda. (Skolveket, 2001,Lpf 94). 

På de yrkesförberedande linjerna representerar karaktärsämneslärarna två yrkeskårar. Dels 

representerar de lärarkåren, dels den yrkeskår som eleverna utbildas för (Höghielm, 2001) . 

Det innebär att lärarna i bedömningssituationen dels måste ta hänsyn till gott 

yrkesmannaskap, dels skolkulturens bedömningsprinciper. 

Skolverket utgav 2009 en rad föreskrifter med allmänna råd och kommentarer, bl.a. Vad du 

måste veta för att sätta betyg på gymnasiet - föreskrifter om betygskatalog, Frågor och svar. 

Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen och Författningskommentarer för 

likvärdig bedömning och betygssättning (http://www.skolverket.se/sb/d/2512) 

I en tidningsartikel i Dagens nyheter (2009) med titeln Svårare att få högt betyg i matlagning 

än i matte citeras en lärare på den gymnasiala HR utbildningen som anser att de nationella 

betygskriterierna borde korrigeras eftersom de är för dårligt skrivna. Detta är helt i linje med 

vad Helena Tsagalidis kom fram till i hennes doktorsavhandling anser författaren till artikeln 

(Lenita Jällhage, 2009 ).  (http:// www.dn.se/nyheter/sverige/svarare-fa-hogt-betyg-i-

matalgning-an-i-matte-1.84..)                                                      
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Yrkeslärarnas bedömning grundar sig på deras yrkeskultur snarare än på de nationella 

kriterierna. Tsagalidis doktorsavhandling (2008) visar att yrkeslärarna bedömer eleverna 

utifrån nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper, där de första bedöms som mer 

värdefulla än de andra. Därmed läggs ribban för högt när betygen skall sätta. I slutordet på 

hennes avhandling skriver Tsagalidis: ” Studien har visat att bedömning av kunnande på HR- 

programmet i gymnasieskolan är en sammansatt företeelse. Karaktärsämneslärarna behöver 

ha erfarenhet och kunskap om fyra begreppssystem (kunskapsformer, nyckelkvalifikationer, 

specifika yrkeskunskaper, kunnande nivå ). Därutöver måste de applicera detta kunnande i 

realtid i verksamhetsanknuten klassrumssituation och klassrumsmiljö”. 

Att det inte är lätt att sätta rättvisa betyg framgår av det ovan nämnde.                                               

I Svenska Dagbladet 2009-11-30 finns följande artikel: Betygen i gymnasiet inte rättvisa. Här 

refereras till Skolverkets analys av 469 betyg i gymnasieklasser som visar att samma insats av 

eleven kan landa i olika betyg beroende på vem som bedömer. 

(http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel-3867205.svd.) 

De åtta vanligast förekommande nyckelkvalifikationerna vid bedömning inom H & R-

programmet är (Lindström och Lindberg (2008)                                                                              

1) Kommunikation                                                                                                                          

2) Självständighet                                                                                                                                             

3)  Samarbetsförmåga                                                                                                                            

4) Planeringsförmåga                                                                                                                    

5) Kundkontakt                                                                                                                                                             

6) Analysförmåga.                                                                                                                                                    

7) Problemlösningsförmåga                                                                                                                                 

8) Utveckling  

2:2:5 Betygskriterierna    

Enligt ett tidigare påpekande har mitt examensarbete begränsats till att omfatta det 

yrkesförberedande programmet på gymnasiets H & R-linje med speciellt fokus på 

matlagningskunskap.                                                                                                                         

För att läsaren skall få en uppfattning om hur betygskriterierna kan/bör användas inom 

gymnasieskolans yrkesinriktade program följer här Skolverkets rekommendationer för 

bedömning av matlagningskunskaper (HR 2000:09) som exempel:                                  
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Matlagningskunskap för varmkök ser ut så här:                                                                                                   

Ämne: Matlagningskunskap                                                                                                                                               

Kurs: Varmkök                                                                                                                                                            

Kurskod: AKU 1210                                                                                                                                                            

Hotel – och  restaurangprogrammet 

Arbetsområde G VG MVG Exempel på moment 

Identifiera 

olika typer av 

matlagnings- 

metoder  

Eleven måste 

kunna 

identifiera 

olika metoder i 

matlagningen 

med hjälp av 

böcker. 

Kunna omsätta 

teoretiska 

kunskaper till 

praktiska göromål 

(steka, koka, fritera, 

pochera, m.m) 

Ha kunskap om 

olika typ av 

matlagning och 

hur val av 

arbetsmetod 

påverkar 

slutprodukten 

Grundläggande 

kunskap och 

erfarenhet om 

diverse 

matlagningsmetoder      

 

Kännedom 

om alternativ 

matlagning 

Vara 

medveten om 

att olika typer 

av mat kan 

framkalla 

allergi 

Känna till olika 

konserveringsformer 

av mat (saltning, 

torkning, rökning 

rimning etc) 

Ha kunskap om 

hur man 

tillbereder mat för 

en allergiker 

(laktos, kryddor 

m.m.) 

Matlagning med 

beaktande av allergi, 

gluten intolerante, 

laktos intolerantce 

och olika 

konserveringsformer 

Hantering av 

det varma 

kökets 

råvaror, samt 

tillagning och 

förvaring av 

varma rätter.  

 

Med hjälpe av 

lärobok kunna 

identifiera 

olika typ av 

grönsaker och 

känna till deras 

användnings 

område     

Ha kunskap om 

kvalitén på 

råvarorna. 

Kunna tillaga och 

ge förslag till 

adekvat förvaring 

av varma rätter 

Kännedom om olika 

typ av råvaror: 

1) Grönsaker 
2) Rotsaker 
3) Baljväxter 
4) Olika typ av 

svamp 5) Kött 
6)fisk 

Ekonomisk 

kunskap 

Självständigt 

kunna jämföra 

priser på olika 

råvaror 

 Kunna räkna ut de 

mängder som går 

åt i maträtter till 

mera än en 

person. 

Ekonomisk kunskap   

Kunskap om 

personlig 

hygien  

Kunna 

framvisa god 

personlig 

Hålla rent på 

tilldelad arbetsplats 

Spontant rycka in 

med åtgärd vid 

hygienbrist 

Värdet av rena 

kökskläder, 

handtvätt m.m.  
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hygien   

Organisation 

av utrustning 

för 

kommande 

uppgifter 

Med hjälpe av 

skriftlig 

instruktion 

kunna 

organisera 

given arbetes 

uppgift   

Självständig kunna 

organisera och 

planera aktuell 

verksamhet i köket 

Ut över god 

förmåga att 

planera kunna visa 

god 

samarbetsförmåga 

med övriga som 

arbetar i köket.  

Organisation och 

planering 

Kunskap om 

arbetsmiljö 

och säkerhet 

inom köket 

Med hjälp av 

lärobok kunna 

identifiera 

säkerhetsrisker 

i köket 

Ha god kunskap om 

säkerheten i köket 

och om arbetsmiljön 

inom köket 

Själv räta till 

säkerhetsrisker 

som eleven blir 

medveten om (ägg 

på golvet t.ex.) 

Säkerhet och arbetes 

miljö inom kök: 

1) Hantering av 
köksredskap 
(knivar)  

2)Halkfria skor 
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3.  OM MARTISER                                                                                                                  

3: 1  Introduktion                                                                                                                  

Eftersom begreppet matris är ett genomgångstema i detta examensarbete kan det vara på sin 

plats att ge en kort införing i begreppet matriser ( ut över det som nämnts ovan under rubriken 

2.1  Historik om matriser). Användandet av matriser har lång tradition inom undervisningen 

och har så långt huvudsakligen använts inom det naturvetenskapliga området. Matriser går 

dock att tillämpa på många flera undervisningsområden.                                                                                        

3:2 Vad är en matris?                                                                                                           

Matriser är enkelt uttryckt en protokoll utformad som ett system av rutor där det man önskar 

bedöma finns inskrivet i de olika rutorna. Utifrån detta drar man i undervisningssammanhang 

slutsatser som underlag för bedömning av en persons färdigheter eller betyg.  

3:3 Hur bygger man en matris?       

Gripps (1994) betonar att vi måste använda bedömningsmetoder som passar för att pröva den 

kunskap vi vill att eleverna skall utveckla. Vill vi att alla elever ska kunna tolka, analysera, 

tillämpa, undersöka och föra resonemang måste vår bedömning spegla detta. (Lindström & 

Lindberg, 2008). Det ovan nämnda har stor betydelse vid utformningen av matriser .                  

Här följer några exempel på matrisuppbyggnad:                                     

Matriser kan byggas på olika sätt, här exempel 3 enkla modeller (Anders Jönsson2010).                                                 

Modell: A   

Kriterier/ 

Nivå  

Nivo:1 Nivo:2 

A   

B   

C   

D                                                            

S:a  

Modell: B 

Kriterier/Nivå Nivo:0 Nivo:1 Nivo:2 Nivo:3 

A     

B     

C     

D                                                              

S:a  
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Modell: C 

Kriterier/Nivå Nivo:0 Nivo:1 Nivo:2 Nivo:3 Nivo:4 Nivo:5 

A       

B       

C       

D                                                                

S:a  

 

Ovan visas 3 olika typer av matris modeller med Kriterier (lodrätt) och Nivåer (vågrätt).         

A till D representerar sålunda kriterier och N 0 till N 5 representerar nivåer.                                   

På varje nivå i matrisen tilldelas ett siffervärde, till exempel från 0 till 5  

För att en matris skall vara användbar, behovs tydliga och konkreta nivåbeskrivningar i 

rutorna. I tillägg behöver kriterierna (=aspekterna) definieras i relation till målen. De kriterier 

(aspekter) som bedöms kan vara olika beroende på syftet med bedömningen (summativt eller 

formativt) bedömningssituationen (enskilt arbete, projekt, portfölj eller grupparbete) 

redovisningsform (muntlig eller skriftlig) och ämnet som sådan. Inom varje kriterium (aspekt) 

bedömer man kvalitén i ett antal nivåer (Katarina Kjellström 2008).                                          

Nedan ytterligare ett exempel på uppbyggnad av en matris (Katarina Kjellström 2008): 
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4.  METODBESKRIVNING                                                                                                                                       

Gruppen som ingår i min undersökning är alla verksamma som yrkeslärare på gymnasiets         

H & R-program, samtliga med lång yrkeserfarenhet både som kock och yrkeslärare. En 

tredjedel, dvs. fem av yrkeslärarna är kvinnor, övriga män. Det finns en kvinnlig yrkeslärare 

på var och en av de fem deltagande skolorna. Det gjordes ingen uppdelning av svaren efter 

kön. 

Vad beträffar undersökningens uppläggning och genomförande valdes enkät -formen, 

(eftersom jag på grund av mitt relativa språkhandicap var rädd att tappa bort värdefull 

information i en direktintervju).                                                                                                                                     

Telefonkontakt togs med 5 gymnasieskolor, alla med H & R-program med förfrågan om de 

kunde tänka sig delta i enkäten för mitt examensarbete. Responsen var genomgående positiv 

på alla 5 skolorna. Jag åkte därefter till de nämnda skolorna för att presentera mig själv och 

mitt arbete. Vidare utlovade jag skolorna och deltagarna i enkäten anonymitet samt att 

skolorna skulle få ta del av det färdiga examensarbetet. Svarskuvert bifogades. Endast en 

muntlig och en telefonpåminnelse behövdes för att få in alla svaren.                                                                                                                                 

För att examensarbetet skulle bli hanterbart, begränsades min undersökning till enbart de 

yrkeslärare som arbetade aktivt med karaktärsämnen på H & R programmet. Tre av de 

svarande lärarna arbetade med både matlagning och teoretisk undervisning för 

serveringssidan, en yrkeslärare enbart med teori och servering. Totalt medverkade 15 

yrkeslärare på H & R-programmet i enkäten, vilket torde ge ett tillförlitligt material att arbeta 

utifrån. Det blev inget externt bortfall bland de tillfrågade lärarna.                              

Förutom titel frågeställningen i detta examensarbete fanns det i enkäten två huvudfrågor med 

diverse följdfrågor. Samtlige yrkeslärare besvarade såväl titelfrågan som de två 

huvudfrågorna och följdfrågorna.                                                                                                                                                         

För de yrkeslärare som förmodades vara ovana med begreppet bedömningsmatriser 

utarbetades ett exempel på hur man utifrån ett givet matrecept kan överföra detta till en matris 

och vid hjälp av denna bedöma en elevs prestation och därigenom kunna sätta betyg.   
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5.  RESULTATBESKRIVNING 

5:1 ” Är bedömningsmatriser ett underskattat verktyg i arbetet med att säkerställa 

läroplanens intentioner på gymnasiet yrkesinriktade undervisningsprogram?  

Svar och antal: 

 

Ja / 15  Nej / 0 Vet ej / 0 Annat / 0 

Kommentar: 

 

Inga 

 

 5:2 ”Kan matriser vara ett lämpligt hjälpmedel till en mera objektiv och fortlöpande 

dokumentation av elevernas prestationer (betyg) och kan man därigenom samtidig 

dokumentera elevernas personliga utveckling genom att jämföra matrisresultaten från 

olika deluppgifter?”     

Svar och antal: 

 

Ja / 15  Nej / 0 Vet ej / 0 Annat / 0 

Kommentar: 

10/15 

Matriser kan hjälpa eleven att veta vad som krävs för att uppnå ett visst 

betyg.                                                                                                         

De tydliggör förhållandet mellan prestation och betyg .                                       

Matriser är högst lämpliga hjälpmedel när det kommer till betygssättning 

för eleven och för läraren för att se den utveckling som sker i elevens 

lärande och kunskapande.                                                                                

Jag kan tydligt visa för eleven vad som krävs för det betyg de vill uppnå. 

Användandet av matriser för att sätta ett rättmässigt betyg som eleven 

förstår.                                                                                                  

Matriserna ger en säkerhet att alla elever får samma utbildning över tid.  

Matriser är tidskrävande att utarbeta och tidskrävande vid bedömning, de 

är bra men kan inte användas i alla lägen.                                                                                                                                       

Matriser underlättar undervisningen, beskriver målen och 

betygskriterierna.                                                                                     

Matriser hjälper läraren till en rättvis bedömning av eleven utifrån målen. 

Matriser underlättar kontinuerligt arbete och bedömning.                   

Användandet av matriser förenklar bedömningen av elever.                              
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5:2:1 Hur ställer du dig personligen till användandet av matriser för fortlöpande 

betygssättning.? Om du är emot användandet av matris enligt, begrunda varför? 

Svara och antal: 

        15/15 

Positivt / 15  Negativt /  0 Vet ej /   0 Annat /  0  

Kommentar: 

         0/15 

Inga 

 

5:2:2 Att utarbeta matriser för olika undervisningsmoment kan vara tidkrävande. I alla 

fall första gången.  Anser du att du har tid till detta i ditt vanliga arbete?                                                                                                                              

Svar och antal: 

         15/15 

Ja / 5 Ne j / 9 Vet ej / 1 Annat / 0 

Kommentar: 

5/15 

 

Nej, men vi har fått tid avsatt till detta(1).                                                        

Nej, men en arbetsgrupp borde gemensamt klara av det(1).                               

Ja, med tvekan (1) .                                                                                            

Både ja och nej (2) 

 

5: 2: 3 Om du i ditt dagliga arbete inte anser dig ha tid att utarbeta matriser, vem tycker 

du då borde utarbeta matriserna; A) Skolverket B) Regionalt, C) Lokalt?  

Svar och antal  

15/15 

a) skolverket: 6                                                                                                

b) regionalt  3                                                                                                    

c ) lokalt. 4                                                                                                               

d) annat: 2        

e) ingen åsikt : 1              

Kommentar: 

2/15 

 ”Skolverket så att bedömningen kan bli jämförbart mellan skolorna (1) . 

Både Skolverket och Lokalt (1). 
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5:2:4 Utifrån skolverkets krav på bedömningsprotokoller (skriftlig dokumentation av 

betygen med kommentarer), skulle användandet av matris för olika undervisningen:                        

A) underlätta din bedömning av elevens personliga utveckling inom olika ämnen?                                       

B) vara ett hjälpmedel i tvistefrågor?                                                                                                                      

C) vara ett hjälpmedel på elevvårds konferenser?                                                                                                     

D) annat.                                                                                                                                                                                                                                              

Svar och antal: 

 

A) 13/15 besvarade frågan positivt   

 B) 13/15 besvarade frågan positivt                                                                                                                  

C)  11/15  besvarade frågan positivt                                                                                                 

D)   2/15   hade annan åsikt                                              

 

Kommentar: 

5/15 

 Matriser blir en påminnelse om vad som skall betygssättas.                   

All skriftligt underlag är bra!                                                                                                                            

Matriser skulle vara bra för utvecklingssamtal och betygssamtal.        

Matriser skulle kunna bli ett bra hjälpmedel i planeringen innan kurserna 

starter.                                                                                                      

Matriser bra för att få eleven att reflektera                                                                                                                                                 

 

5:3:1 Kan matriser vara ett medel till att strukturera upp och säkerställa att vissa 

minimum krav i undervisningen uppfylls?                                                                      

Svar och antal: 

      15/5    

Ja  / 7 Ne j / 5 Vet ej /  0 Annat / 3 

Kommentarer 

        0/15 

Inga 

 

                             

5:3: 2 Finns det på Er skola en strukturerad undervisningsplan med obligatoriska minsta 

krav på kunskaper i årskurs I,II & III?                                                                  

Svar och antal: 

         9/15 

Ja 0/15  Ne j 8/15 Vet ej 0/15 Annat 1/15 

Kommentarer 

         9/15 

En plan finns men den är inte heltäckande (3)                                                      

En plan finns men den täcker bara delvis (2)                                            
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Kursplanen Gy 2000 används (1)                                                                   

En plan utarbetad av programrådet finns (2)                                                      

En plan utarbetad av en ansvarig lärare finns (1) 

 

 

                                                               

 5:3:3 Om en sådan undervisningsplan finns, när utarbetades den och av vem?  

Svar och antal: 

8/15 

Ja - Nej- Vet ej - Annat - 

Kommentar: 

8/15 

Lärarlaget 1998/2009 (2) ,                                                                          

Lärare och ledning 2008-09 (1 )                                                              

Utarbetad lokalt  2008-09 ( 3)                                                               

Skolverket 2000 (1),                                                                            

2008/09 utan närmare specifikation (1) 

 

5:3:4 Har du som lärare personligen saknat en sådan undervisnings plan?  Tre av 

lärarna besvarade inte frågan, övriga besvarade frågan med följande utfall:                                                    

Svar och antal: 

12/15 

Ja 5/15 Nej 2/15 Vet ej 3/15 Annat 5/15                                                                                 

Kommentar: 

5/15 

 

 Har delvis saknat en sådan plan (3).                                                           

Har möjligen saknat en undervisningsplan (2)                     

 

5:3:5 Har eleverna efterfrågat en sådan plan?      

Svar och antal: 

11/15 

Ja 1/15 Nej 10/15 Vet ej 4/15 

 

Annat / 0 

Kommentar:  Inga 
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5:3:6 Finns det en klar uppdelning på Er skola av vem som undervisar vad och hur är 

den utformad. 

Svar och antal: 

15/15 

Ja/9 Nej/0 Ej besvarad/1 

 

Annat/4 

Kommentar: 

12/15 

Uppdelningen varierar (1)                                                                

Uppdelningen varierar efter årskurs (1)                                                     

Uppdelnings finns efter kunskap (1).                                                           

Både ja och nej (4).                                                                                    

Ibland finns det en uppdelning (1)                                                                              

Plan finns och våra personliga kunskaper och erfarenheter avgör vem som 

tar vilken kurs och det avgörs i god tid innan termin start (3).                     

Tveksamt om man kan kalla det uppdelning (3)” 

 

5:3:7 Har undervisningsplanen på Er skola förankrats ömsesidig mellan de lärare som 

undervisar olika årskurser med syftet att säkerställa att eleverna fått tillgodosett 

minimum kraven av grundläggande kunskap i varje årskurs?                                                                                                        

Svar och antal: 

14/15 

Ja/9 Nej/1 Ej besvarad/1 

 

Annat/4 

 

Kommentar: 

11/15 

Vet inte (1)                                                                                                   

Planen är delvis förankrad (6) .                                                                           

Har inte konfererat med övriga lärare (1)                                                                 

Vi är ett väl sammansvetsat gäng som delar med oss av våra erfarenheter 

till varandra. (1)                                                                                              

Vi har ofta ingående pedagogiska diskussioner om hur vi kan göra det 

bättre för eleverna. (1) .                                                                                 

Nej, jag har själv utarbetat undervisningsplanen (1) ”                                                                                                                                                                                                                                                                     
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5:3:8 Det finns idag ingen enhetlig obligatorisk kurslitteratur för eleverna på gymnasiets 

H & R-linje vilket det gör i vissa länder inom EU med Frankrike som föregångsland.    

Vilken kurslitteratur använder Er skola för närvarande?                                     

Svar och antal: 

15/15 

Ja / - Nej /- Ej besvarad /0 

 

Annat / - 

Kommentar: 

14/15 

Vi använder eget framtaget material (2).                                                       

Eget material tillsammans med diverse läroböcker (3),                                             

Tar utgångspunkt i existerande kursplan Gy 2000 (1).                                       

Vi använder lokalt producerat material (1).                                                     

Vi hämtar mycket information från internet (1).                                                  

Vi har en receptsamling som används sparsamt (1)                                              

Vi använder boken Matlagning av Hallberg/Hjelmberg (3).                                         

Vi använder böckerna Servering & Dryckeskunskap (2).                                           

Vi använder böckerna Näringslära, Livsmedelshygien & 

Livsmedelskunskap (1) 

 

 

5:3:9 Tycker du att den kurslitteratur som Er skola använder för närvarande täcker de 

behov som du personligen skulle vilja ställ på en pedagogisk god kurslitteratur inom H 

& R- undervisningen?   

Svar och antal: 

15/15 

Ja/7 Nej/6 Ej besvarad/0 

 

Annat/2 

Kommentar: 

5/15 

Nej, kurslitteraturen täcker inte behovet fullt ut (3).                                        

Är osäker på om den täcker behovet (2) 

 

5:3:10 Finns det behov för en helt ny kurslitteratur på området?                                                              

Svar och antal:   

15/15 

Ja / 9 Nej / 3 Ej besvarad /0 

 

Annat /3 

Kommentar: 

3/15 

Ja möjligen finns det ett behov (2).                                                            

Jag är osäker eftersom jag inte läst all tillgänglig litteratur i skolan (1) 
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5:3:11  Skulle du som yrkeslärare se det som en tillgång att i likhet med t.ex. 

franskmännen, ha en obligatorisk strukturerad undervisningsplan som innehåller 

minimum kraven på kunnande för varje årskurs? (det finns ändå alltid utrymme för 

individuell undervisning dessemellan) Motivera ditt svar.                                                                                                                                             

Svar och antal: 

15/15 

 

Ja / 10 Nej /  2 Ej besvarad / 0 

 

Annat / 3 

Kommentar: 

10/15 

 

 Ja så absolut, för att ge eleven rättvist betyg (1) .                                            

Ja speciellt för minsta kraven (1) .                                                                     

En sådan plan skulle kunna vara ett steg på vägen mot nationella prov och 

en likartad bedömning på landsbasis (1).                                                          

Jag saknar Skolverkets grundläggande material från 1970-talet (1).                       

Ja, för att säkerställa att eleverna får de kunskaper de skall ha (1).                           

Jag saknar bra kurslitteratur som vägledning vid utarbetandet av en 

strukturerad undervisningsplan (1) .                                                           

Svenska skolan har en allt för flexibel profil till att kunna genomföra en 

strukturerad undervisningsplan, men visst skulle det  varit bra att ha. (1) .                                                                                                       

En strukturerad undervisningsplan skulle höja standarden inom yrket! (1). 

En strukturerad undervisningsplan vore bra eftersom vi saknar normer för 

”lägsta nivå” (1) .                                                                                          

Ingen åsikt (1)                                                                                        

Tveksam om det skulle fungera på grund av ständiga ändringar inom 

branschen (1).                                                                                                                                                                    

 

5:3:12  Hur ser du som yrkeslärare på gymnasiets Hotell- & Restaurangprogram på 

modellen av matris ovan? Har den ändrat din syn på användandet av matris i ditt 

arbete? Din helt personliga kommentar rack! 

Svar och antal: 

15/15 

Positiv 14 Negativ 1 Ej besvarad / 0 

 

Annat / 0 

 

Kommentar:  

13/15 

Matriser är säkert en bra lösning och även rättvis för eleverna (1).  

Matriser skulle underlätta betygssättningen (1).                                       

Matriser skulle underlätta arbete så klart (1)                                                     
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Våra matriser handlar mest om självkunskap, och är inte så detaljerade 

som i exemplet(1).                                                                                     

Matriser ökar elevinflytandet (1)                                                                      

Det är bra att eleverna får ta del av kommentarerna (1) .                             

Utarbetandet av matriser tar tid och jag er rädd att det kan bli fel (1) . 

Matriser bra för olika delmoment i kurserna (1).                                        

Jag är tveksam till matriser på grund av merarbetet (1).                            

Matriser borde lämpa sig bra för arbete i mindre grupper (1).                 

Matriser är ett utmärkt hjälpmedel i undervisningen (1).                        

Matriser kan göra det lättare för vissa elever att nå deras mål, men 

metoden är tidskrävande (1).                                                                     

Genom självbedömning vid hjälp av matriser synliggörs elevens stärka 

och svaga sidor (1) .                                                                                      

Både lärare och elever har nytta av matriser, då vet man vad som skall 

läras ut (1).” 

 

 

5:3.13  Ett exempel på hur man kan omvandla ett recept till en bedömningsmatris.       

För att underlätta för läsarna hur en sådan omvandling kan se ut, utarbetade jag en 

bedömningsmatris utifrån ett recept.                                           
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STEKT ENTRECOTE MED ROSTAD POTATIS OCH BEARNAISESÅS.                     

Ingredienser 

4 skivor av entrecote (varje 160 till 180 g), salt, vitpeppar, smör & olja för stekning.                      

250 g smör                                                                                                                                                             

10 vitpepparkorn, krossade                                                                                                                                                             

1 tesked dragon i vinäger eller 3 kvistar färsk dragon                                                                                         

1 Schalottenlök, finhackad                                                                                                                              

2 dl vitt vin                                                                                                                                                 

3 äggulor                                                                                                                                                 

10 droppar Worcesterchire sås                                                                                                                                   

600 – 70 g potatis                                                                                                                                         

400 g blomkål                                                                                                                                          

Gör så här                                                                                                                                                    

1. Smält smöret och låt det sedan svalna något.                                                                                           

2. Lägg vitpeppar, dragon, schalottenlök och vit vin i en rostfri kastrull. Koka ihop till några 

matskedar vätska återstår.                                                                                                                             

3. Sila av kryddorna och håll tillbaka vätskan i kastrullen. Tillsätt äggulorna och vispa 

kraftigt.                                                                                                                                                

4. Ställa kastrullen på svag värme och hetta upp under ständigt vispning tills blandning 

tjocknar och blir pösig.                                                                                                                                

5. Ta kastrullen från värmen. Tillsätt det smälta smöret under kraftig vispning, först droppvis 

och sedan i en mycket fin stråle. Ta inte med bottensatsen. Se till att smöret hela tiden vispas 

in i äggulorna.                                                                                                                                                   

6. Om såsen börjar skära sig brukar det hjälp om man tillsätter lite kallt vatten och vispa 

kraftigt.                                                                                                                                                              

7. Smaksätt den färdigt såsen med hackade dragon eller persilja, några droppar worcesteerhire 

sås, peppar och en aning salt.                                                                                                                           

8. Skiva potatis i klyftor. Salta och peppra. Lägg potatisklyftorna på ett bläck och ställa in det 

i varm ugn (200°C) i cirka 20 till 30 minuter.                                                                             

9. Skiva blomkål i buketer och blanchera i lätt saltat vatten. 10. Steck köttet 3 till 4 minuter på 

varje sida med lite olja och smör och servera med potatis, blomkål och sås.          
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Ämne: Matlagningskunskap                                                            Kurskod: MAKU1210 

Kurs: Varmkök 

Matris: Mall för lärarbedömning    

Elevens namn: XXXXXX                                          Personnummer:                               

Datum:    

Dagens uppgift: Stekt entrecote med rostad potatis och bearnaisesås 

Moment och poäng 0 1 2 3      Total       Observation  

       

Självständighet       

1) Förstå receptet    x          3  

2) Planering av arbetsuppgiften    x          3  

3) Hålla tidsramen (klar inom utsatt tid)    x          3  

Säkerhet       

1) Kontroll av el/gas   x           2   

2) Förmågan att använda arbetsredskap   x           2  

3) Halkfritt golv?    x          3  

Hygien       

1) Personliga hygien    x          3  

2) Arbetsplats hygien (arbetsbänk)   x           2   

3) Livsmedels hygien (hantering)   x           2  

Förberedelse momenten       

1) Finhacka gul lök    x          3  

2) Separera äggvita från gula    x          3  

3) Förbereda ingredienserna för bearnaisesåsen   x           2  

4) Skiva entrecoten   x           2  

5) Skiva potatisen      x          3  

Tillagningsmomenten       

1) Tillaga bearnaisesås   x           2  

2) Tillaga rostad potatis     x          3  

3) Blanchera grönsaker  x            1  

4) Kryddning och tillsatser enligt receptet    x           2  

5) Stekning av entrecote (vid beställning)    x          3  

6) Varma upp grönsaker   x           2  

 Kvalitet på serveringsfärdig produkt       

        

 Det är möjligt att få max 60 poäng (3 x 20 moment)       

 Total:                     Total poäng delar 3                                49 /60 = 16,3  

0 står för att detta klarar jag 

inte av. 

En 1:a står för att jag klarade 

av det si så där, 

En 2:a att jag tycker jag 

lyckades bra, 

och en 3:a att jag är mycket 

nöjd med mitt resultat.  

 

Ny betygsskala: 

A  =  20         

B  =  17.5      

C  =  15 

D  =  12.5  

E  =  10 

F  =  9-0 

 

 

 

I dag: 

MVG  =  20 

VG  =  15 

G  =  10 

IG  =  underkänd 
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Ämne: Matlagningskunskap                                                            Kurskod: MAKU1210 

Kurs: Varmkök 

Matris: självbedömning  eller kompis bedömning 

Elevens namn: XXXXXX                                          Personnummer:                               

Datum:    

Dagens uppgift: Stekt entrecote med rostad potatis och bearnaisesås 

Moment och poäng 0 1 2 3             Observation  

       

Självständighet       

1) Förstå receptet                

2) Planering av arbetsuppgiften                

3) Hålla tidsramen (klar inom utsatt tid)                

Säkerhet       

1) Kontroll av el/gas                 

2) Förmågan att använda arbetsredskap                

3) Halkfritt golv?                

Hygien       

1) Personliga hygien                

2) Arbetsplats hygien (arbetsbänk)                 

3) Livsmedels hygien (hantering)                

Förberedelse momenten       

1) Finhacka gul lök                

2) Separera äggvita från gula                

3) Förbereda ingredienserna för bearnaisesåsen                

4) Skiva entrecoten                

5) Skiva potatisen                  

Tillagningsmomenten       

1) Tillaga bearnaisesås                

2) Tillaga rostad potatis                 

3) Blanchera grönsaker                

4) Kryddning och tillsatser enligt receptet                 

5) Stekning av entrecote (vid beställning)                

6) Varma upp grönsaker                

 Kvalitet på serveringsfärdig produkt       

        

        

 

0 står för att detta klarar jag inte av. 

En 1:a står för att jag klarade av det si så där, 

En 2:a att jag tycker jag lyckades bra, 

En 3:a att jag är mycket nöjd med mitt resultat.  
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5:3:14 Efter att ha tagit del av hur en bedömningsmatris kan utformas utifrån ett 

recept; har exemplet ändrat din syn på användandet av matriser i ditt arbete?     

Svar och antal: 

15/15 

Positivt inställd 

14 

Negativt inställd 

1 

Annat / 0 Ej besvarad  0 

Kommentar: 

13/15 

 

 Matriser är säkert en bra lösning och även rättvis för eleverna (1) 

Matriser skulle underlätta betygssättningen (1)                                       

Matriser skulle underlätta arbetet så klart (1)                                                      

Våra matriser handlar mest om självkunskap, och är inte så detaljerade 

som i exemplet (1)                                                                                 

Matriser ökar elevinflytandet (1)                                                                     

Det är bra att eleverna får ta del av kommentarerna (1)                        

Utarbetandet av matriser tar tid och jag är rädd att det kan bli fel (1)  

Matriser bra för olika delmoment i kurserna (1)                                                

Jag är tveksam till matriser på grund av merarbetet (1)                                 

Matriser borde lämpa sig bra för arbete i mindre grupper (1)                      

Matriser är ett utmärkt hjälpmedel i undervisningen (1)                              

Matriser kan göra det lättare för vissa elever att nå deras mål, men 

metoden är tidskrävande (1)                                                                       

Genom självbedömning vid hjälp av matriser synliggörs elevens starka 

och svaga sidor (1)                                                                                 

Både lärare och elever har nytta av matriser, då vet man vad som skall 

läras ut (1) 
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6. DISKUSSION                                                                                                                                             

6:1 Återblick                                                                                                                                 

Det är alltid lätt att vara efterklok men i ett examensarbete som detta gäller framför allt två 

saker: begränsningens ädla konst och att ”lagt kort ligger”, dvs. att man inte kan ändra 

enkäten i efterhand.                                                                                                                   

Ämnet matriser som hjälpmedel i lärandet har varit intressant att titta närmare på och kan i 

princip göras hur stort som helst, men det är här begränsningens ädla konst kommer in. Därför 

fick arbetet begränsas till att enbart omfatta yrkeslärarnas attityd till användandet av matriser i 

lärandet på gymnasieskolans yrkesförberedande program och då inom Hotel & Restaurang. 

Detta var en absolut nödvändighet för att få ett hanterbart material att arbeta med.                   

Med lärandet menas i detta sammanhang det som normalt ryms inom en yrkeslärares dagliga 

arbete och ordet Skolverkets intentioner syftar på Gy 2000 med programmål, kunskapsplaner, 

betygskriterier så som de utformats i HR 2000:09. 

När jag tittar självkritisk på enkätfrågorna i backspegeln finns några områdesfrågor som jag 

borde ha tagit med.                                                                                                                       

Den ena gäller frågor till yrkeslärarna hur hygien och säkerhetsaspekterna tas tillvara och 

integreras i lärandet.  Detta av den enkla grund att det är kockeleverna som kommer att bära 

huvudansvara för hygien och säkerhet när de som kockar kommer ut i arbetslivet. Ett av 

skälen till att jag bedömer frågan som viktig är, att vem som helst utan yrkeskunnande kan 

öppna en restaurang eller matservering i dagens Sverige. Svikt i säkerhetstänkandet kan få 

ödesdigra konsekvenser för den enskilde och svikt i hygienhanteringen kan medföra 

konsekvenser för folkhälsan.                                                                                 

Den andra frågan som med fördel borde ha varit med i enkäten vore frågor relaterade till hur 

yrkeslärarna idag dokumenterar och bedömer elevernas prestationer och framför allt vilken 

bedömningsform som då kommer till användning. (se under punkt 6 )                                      

Detta borde räcka till ett arbete i sig.                                                                                   

Skolverket har sju själv påpekat bister i lärarnas dokumentation och bedömning av elevernas 

prestationer. Min intention var aldrig att skärskåda det ovan nämnde, utan att ta reda på 

yrkeslärarnas attityd till bedömningsmatriser på det ovan nämnda arbetsområdet.                                                                                                                                                                                                         
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Den tredje frågan borde ha handlat om i vilket omfång matriser kommer till användande i 

lärandet i på gymnasieskolans yrkesförberedande program och då menar jag i planering av 

själva undervisningen.  

6:2 Undersökningens genomförande och metoddiskussion          

 Personligen känner jag mig mycket nöjd med den respons jag fått på min enkät ifrån mina 

framtida kolleger, yrkeslärarna på H & R programmet. En muntlig och en telefonpåminnelse 

var allt som behövdes för att få in svaren som alla var lättlästa.                                             

Enkätfrågorna som alla gällde den yrkesförberedande utbildningen på gymnasiets H & R-

program, har över lag besvarats på ett klart och tydligt sätt.                                                 

Enkätundersökningen omfattade 15 aktiva yrkeslärare på H & R programmets 

matlagningsdel, samtliga lärare med lång yrkeserfarenhet. I undersökningen ingick 5 

gymnasieskolor fördelade på 4 kommuner och två län. Bland de 15 yrkeslärarna fanns 5 

kvinnor representerande var och en av de 5 gymnasieskolorna. Det gjordes ingen uppdelning 

av svaren efter kön.                                                                                                                            

Även om man hade önskat ett större material att arbeta ut ifrån , var detta det som stod till 

buds inom närområdet vid undersökningens genomförande.                                                                                                                                         

När man gör en enkätundersökning som i detta fall, står valet mellan en muntlig enkät, en 

skriftlig enkät eller en kombination av båda. Vad som i detta fall hade varit bäst är svårt att 

uttala sig om. Personligen valde jag den skriftliga enkätformen av den enkla anledning, att jag 

på grund av mitt relativa språkhandicap var rädd att missa viktig information vid en muntlig 

utfrågning.( Det samma hade nog varit fallet om jag utformat och ställt frågorna till 

yrkeslärarna på engelska.)  

Enkäten utformades med konkreta frågor på de valda områden vilka i princip kan rubriceras 

som ja, nej. vet ej eller annat (annan åsikt) svar. Emellertid gavs utrymme till personliga 

kommentarer på varje enskild fråga vilket yrkeslärarna flitigt använde sig av och vilket i sin 

tur gav en värdefull fördjupning av svaren.                                                                                                                                        

Endast ett fåtal frågor i enkäten förblev obesvarade. Det är lätt att förstå eftersom några av 

frågorna kunde uppfattas som avslöjande för den egna verksamheten. På en skola och delvis 

på en annan, hade lärarna utan tvekan diskuterat vissa av frågorna gemensamt innan de 

svarade. Det framgick av tämligen likartade svar vilket kan visa på samhåll och styrka inom 

nämnda skolor (två), men gjorde att en del personliga åsikter kanske inte kom till uttryck.                      
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På övriga skolor förefaller det som om frågorna besvarats individuellt.                                        

Svaren från en skola var i vissa stycken motsägelsefulla, vilket tolkas i riktning av att inte alla 

varit lika ärliga i deras svar. Generellt sätt förefaller svaren tillförlitliga varför jag betraktar 

såväl reliabiliteten som validiteten som tillfredsställande.  

6:3 Matriser som hjälpmedel i lärandet.    

Skolverket har gett generella förslag till hur matriser kan utformas och vidare i rundskriv 

rekommenderat skolorna till utökat användande av matriser i lärandet vilket omfattar såväl 

planering som genomförande av lärarnas undervisning som bedömning av elevernas 

prestationer (se ovan).                                                                                                                                     

Eftersom matriser än så länge inte förefaller ha fått något större genomslag inom de 

yrkesinriktade programmen i gymnasieskolan, lämnades en mall för hur man vid hjälp av ett 

recept kan utforma en bedömningsmatris och därigenom sätta betyg och ge kommentarer.    

Yrkeslärarna som inte varit vana med användningen av bedömningsmatriser, kan därför inte 

sägas ha varit ovetande om principen för hur man utarbetar och använder en 

bedömningsmatris, när de besvarade frågor i enkäten kring detta.                            

I ovan nämnde matrisexempel ingår även bedömning av säkerhets- och hygienaspekter i det 

praktiska arbetet. Enligt nu gällande undervisningsplan Gy2000 skall de två ovan nämnda 

momenten; säkerhet och hygien ingå i utbildningen på den treåriga yrkesförberedande 

utbildningen på H & R -programmet.                                                                                                                                   

Läroplanen har som tidigare nämnts, successivt ändrat karaktär sedan 1994, från detaljstyrd 

undervisning till en undervisning med endast angivande av övergripande mål. Ansvaret för 

undervisningen har med åren kommit att förskjutas mer och mer från Skolverket till den 

lokala Skolverksamheten. Detta ställer helt nya och utökade krav på bl.a. yrkeslärarna.                           

Ett av syftena med denna enkät var bl.a. att ta reda på hur väl dagens yrkeslärare är förberedda 

att möta denna nya verklighet, inte minst om den nya planen för H & R-programmet Gy 2011 

kommer att antas. En strukturerad undervisningsplan torde då vara en förutsättning för att 

såväl yrkeslärare som elever skall klara av jobbet/studierna. En av frågorna i enkäten 

handlade just om strukturerade undervisningsplaner.                                                      

Enkätsvaren visar att det är litet si och så med den frågan. På några skolor har arbetet kommit 

igång, på andra är det mera tveksamt om det gjort det. Merparten av yrkeslärarna anger att de 
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ser en klar möjlighet i att ta hjälp av matriser för att utarbeta strukturerade undervisnings-

planer.                                                           

6:4 Bäddar Hotell- och restaurantprogrammet HR 2000:09 för konflikter? 

Skolverket gav år 2000 ut ett Hotel – och restaurangprogram med programmål, kursplaner, 

betygskriterier och kommentarer (HR 2000:09). Där står följande att läsa om de mål som 

eleverna skall ha uppfyllt efter avslutad kurs i matlagning/restaurang:    

”Eleven skall kunna tillaga ett urval av i ett restaurangkök vanligt förekommande anrättningar 

och hantera råvaror på ett ekonomiskt sätt. Eleven skall kunna välja förvaringssätt för vanliga 

råvaror så att de bevaras på bästa sätt. Eleven skall ha kunskap om metoder för upptining, 

varmhållning, nedkylning och kylförvaring av råvaror och färdiglagade matrester. Eleven 

skall kunna komponera och planera för en enkel meny. Eleven skall ha kunskap om rutiner för 

rengöring och skötsel av lokaler och utrustning enligt gällande bestämmelser. Eleven skall ha 

kännedom om och erfarenhet av egenkontroll.” 

I enlighet med anvisningarna i HR 2000:09 om betygskriterierna för G, VG och MVG har jag 

gett ett exempel på hur dessa kriterier kan omvandlas i matrisform (se sidan 15/16 )                      

Som synes innehåller målsättningen/betygskriterier för Matlagning/ Restaurang programmet 

enligt HR 2000:09 knappast något som skulle kunna betraktas som detaljstyrning. Nämnda 

program går redan i riktning av övergripande mål, vilket i förlagan till Gy 2011 kommer att 

förstärkas än mera.                                                                                                                                                

Varför då ställa ovan nämnda enkätfrågor (se under punkt 5) när det från Skolverkets sida 

finns ett program med målbeskrivning?     

Det finns framför allt två skäl till det:                                                                                          

I)  Används programmets målsättning enligt Skolverkets intentioner ?                                                                     

II) Är programmets målsättning utformad så att det är lätt att förstå och använda?                                          

På fråga ett meddelade endast 1 av 15 yrkeslärare att vederbörande förhåller sig mer eller 

mindre strikt till målsättningarna i undervisningsplanen, övriga förhåller sig till lokalt 

utarbetade eller egna undervisningsplaner. Svaren kan tyda i riktning av att skolorna bara 

delvis följer programmålen eftersom många yrkeslärare uppger att de upplever målen som 

”luddiga”.  
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På fråga två om programmets målsättning är så utformad att det är lätt att förstå, föreligger 

tydligen en viss tveksamhet bland yrkeslärarna. Det nu gällande programmet HR 2000:09 är 

så utformad att det ger ganska fria tolkningsramar. Att förstå vad Skolverket menar är inte 

svårt, men yrkeslärarna efterlyser i deras enkätsvar mera preciserade krav på vad Skolverket 

anser vara basala kunskaper eller minimum krav. Som skäl för detta anger yrkeslärarna att det 

behövs för att kunna jämföra elever, klasser, skolor och eventuellt även genomföra nationella 

prov.  Yrkeslärarnas uttalande kan indirekt tolkas som uttryck för att programmet inte anses 

helt lätt att använda.                                                                                                                        

Här tycks föreligga en konflikt mellan Skolverkets intentioner med vida tolkningsramar för de 

övergripande målen på den ena sidan, och Skolverkets krav till den lokala skolmiljön att 

utarbeta detaljerade kursplaner på den andra sidan.  Flera av de svarande yrkeslärarna i 

enkäten anser nämligen att Skolverket själv borde utarbeta detaljerade kursplaner. Antigen har 

yrkeslärarna missförstått Skolverkets intentioner i Gy 2000 eller så har de helt enkelt svårt att 

acceptera nuvarande direktiv.                                                                                                                       

En yrkeslärare som jag talade med i samband med att jag lämnade enkäten uttryckte det så 

här.” Vi har sett många läroplaner komma och gå så varför inte vänta och se om Gy 2011 blir 

verklighet innan vi lägger ned en massa arbete på att anpassa vår undervisning ”.                           

Det är möjligt att detta kan vara en hållning som delas flera yrkeslärare och en av 

förklaringarna till att utarbetandet av mera strukturerade undervisningsplaner på lokalplanet 

inte riktigt kommit igång.                                                                                                               

På alla arbetsplatser är frågan om samarbete och arbetsfördelning en återkommande fråga.        

Enkätsvaren kan tyda på, att det på några av skolorna finns behov för utökat koordination när 

undervisningsmomenten skall fördelas i en strukturerad undervisningsplan enligt ovan.            

Kan man inte säkerställa att eleverna tillförs de absolut viktigaste basala kunskaperna för 

varje årskurs, måste dessa kunskaper repeteras i en högre årskurs och inverkar då på den 

ordinarie undervisningen. Det kan i värsta fall medföra att läraren måste sänka kraven för hela 

klassen. 

6:5 Matriser som hjälpmedel vid bedömning av elevernas prestationer  

Det kan möjligen förefalla som om frågorna i enkäten har utformats utifrån en ”normativ 

hållning” men detta har i så fall inte varit medvetet. Däremot har många yrkeslärare som jag 

talat med uttryckt att det idag finns en viss ”normlöshet” på de yrkesförberedande gymnasiala 

programmen som det här syftas till. Att yrkeslärarna på H & R programmet efterlyser en 
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definition på vad basala eller minimum kunskaper är och vidare efterlyser en obligatorisk 

kurslitteratur, kan vara uttryck för att de önskar ”råda bot på” den s.k. normlösheten.  

För att kunna bedöma resultaten av egen undervisning respektive en skolas undervisning, 

måste man ha något att jämföra med. För att kunna utföra en test/ ett prov etc. är det en 

förutsättning att de som skall jämföras har ett jämförbart basalt kunskapsförråd.                           

Hur utför man lokala, regionala eller nationella prov när direktiv för en gemensam 

kunskapsbas saknas? Skolverket har själv uttryckt önskemål om detta (se ovan).             

Enkätsvaren visade att många yrkeslärare skulle välkomna direktiv från Skolverket på vad 

som bör klassas som basala eller minimums krav i undervisningen. Yrkeslärarna anser sig 

idag sakna möjligheten till jämförelseprov mellan olika skolor på lika villkor.                                          

Ytterligare två frågor blir då aktuella:       

I) Finns det en obligatorisk kurslitteratur att luta sig emot?                                                          

II) Finns det behov för en ny kurslitteratur och bör den vara obligatorisk? 

På fråga ett om det finns en obligatorisk kurslitteratur att luta sig emot visade enkätsvaren att 

det idag inte finns någon obligatorisk kurslitteratur som tillgodoser de basala kraven på 

kunskaper inom H & R-programmet. Den lärobok som flera av yrkeslärarna angivit är idag ca 

20 år gammal och merparten av yrkeslärarna efterlyser ny tidsenlig kurslitteratur. Endast en 

av de yrkeslärare som deltog i enkäten pekar på det internationellt välkända standardverket av 

Michel Maincents ” Practial kitchen work. The basic art of cooking”) som en lämplig lärobok 

för den strukturerade undervisningsplanen i t.ex. årskurs I. (Boken finns än så länge bara på 

engelska och originalspråket franska)                                                                              

På fråga två om behovet för en ny kurslitteratur och om den bör vara obligatorisk visade 

enkäten svaren att flera yrkeslärare skulle välkomna nya och uppgraderade läroböcker som 

mycket gärna får vara obligatoriska. Detta skulle enligt yrkeslärarna underlätta jämförelse av 

resultaten mellan elever, olika skolor och ev. nationella prov enligt ovan. 

Att göra en adekvat och rättvis bedömning av en elevs prestationer är inte lätt. Helena 

Tsagalidis doktorsarbete från 2008 visade det. Sedan 2008 har kraven skärpts genom att det 

skall finnas en skriftlig dokumentation av de samma. Under punkt 2:2:1 i detta arbete finns en 

beskrivning av de idag vanligast förekommande bedömningsformerna, här kort repeterad: 

frågeteknik, feed - back, bedömningsmatriser, kamrat och självbedömning samt 

summativ och formativ bedömning.                                                                                            
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Under punkt 2:2.4 finns en beskrivning på de åtta vanligaste förekommande 

nyckelkvalifikationerna vid bedömning inom H & R programmet som kort repeterad är: 

kommunikation, självständighet, samarbetsförmåga, planeringsförmåga, kundkontakt, 

analysförmåga, problemlösningsförmåga och utveckling. 

Vad hjälper en massa fina ord, begrepp eller modeller om de inte omsätts i verklig handling? 

Att ta reda på detta vore en lämplig uppgift för ett annat examensarbete (se under punkt 6)                   

Bedömningsmatriser är emellertid bara en av många bedömningsformer av elevernas 

prestationer.  Anders Jönsson beskrev 2010 ett feed back system (sidan 10)som kan användas 

i undervisning där man från planering via ”prova och fela eller stöka runt” kommer fram till 

en utvärdering. Hans modell kan läggas till grund för utarbetning av matriser. Det samma 

gäller Kanes validitetsmodell från 1999 (sidan 11) med bedömning, generalisering och 

extrapolering från observation till mål/domän.                                                                           

Närmast matrisbedömning kommer bedömning enligt Blooms taxonomi table som inte faller 

direkt under begreppet matriser men som kan vara till god hjälp vid utarbetandet av matriser 

för bedömning av elevernas prestationer.  Blooms taxonomi table utvecklades en gång med 

syftet att vara ett studiehjälpsmedel, men modellen kan lika gärna användas även i lärarnas 

arbetsplanering.  

Detta examensarbete handlar som tidigare nämnts om matrisernas roll som ett hjälpmedel i 

undervisningen på H & R-programmet i den gymnasiala yrkesförberedande 

gymnasieutbildningen..                                                                                                       

Skolverket har i flera rundskriv de senaste åren pekat på behovet av en rättvisare bedömning 

av elevernas prestationer och vidare på behovet av skriftlig betygsdokumentation, s.k. 

bedömningsprotokoller. Efter innehållet i nämnda rundskriv att döma förefaller det tyvärr 

mycket kvart att önska i den vägen.                                                                                                                      

Utifrån enkätsvaren ser så gott som samtliga yrkeslärare inom H & R- programmet en klar 

fördel i att utarbeta och använda matriser för bedömning av elevernas prestationer. Vidare ser 

yrkeslärarna klara fördelar att ha bedömningsmatriser som en skriftlig dokumentation av 

elevernas prestationer i utvecklingssamtal, på elevvårds konferenser och i fall där tvivel kan 

uppstå.  
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6:6 Slutsatser    

Efter att ha arbetat flera år med matriser på ett college i mitt forna hemland önskade jag ta 

reda på svenska yrkeslärares attityd till användandet av matriser inom det yrkesförberedande 

programmet på gymnasiets Hotell& Restaurangprogram.                                          

Undersökningen utfördes i enkätform. Den gör inget krav på att vara uttömmande inom ämnet 

matriser eller betyg på något som helst sätt.  Centralt har stått läroplanens struktur och 

målsättning, undervisningens koordination och utformning samt bedömning av elevernas 

prestationer ut ifrån ett matrisperspektiv.                                                                                                  

Enkätsvaren tyder i riktning av att matriser så långt varit ett underskattat hjälpmedel i 

undervisningen och då på gymnasiets Hotel & Restaurangprogram i synnerhet. Yrkeslärarna 

upplever undervisningsplanens utformning och målsättning som ”luddiga” och efterlyser klara 

riktlinjer för vad som bör falla under basala eller minimuns krav i undervisningen. Som skäl 

för detta anger de möjligheten att därigenom kunna bedöma egen undervisning i relation till 

andra motsvarande skolor och till att kunna göra nationella prov. Yrkeslärarna ser matriser 

som ett positivt arbetsredskap i det dagliga arbetet i skolan med planering och genomförande 

av undervisningen samt vid bedömning av elevernas prestationer.   Yrkeslärarna uttrycker 

bekymmer för att de inte kommer att ha tid att utarbeta matriser i olika former. Yrkeslärarna 

uttrycker vidare behov för en ny modern kurslitteratur som gärna får vara obligatorisk.                                                                                                                       

Jag anser mig därmed ha fått bekräftat att i Sverige förefaller matriser vara ett underskattat 

hjälpmedel i undervisningen på Hotell - & Restaurang programmet i enlighet med de frågor 

jag ställt inledningsvis i min enkät.                                                                             
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7. LÄMPLIGA ARBETSUPPGIFTER FÖR FRAMTIDA FORSKNING     

Helena Tsagalidis har i hennes doktorsarbete ”Därför fick jag bara godkänt…”tagit upp 

betygsfrågan till diskussion. Hennes arbete fokuserar på diskrepansen mellan de betyg 

eleverna fått i jämförelse med deras verkliga prestationer.                                                            

Hon fokuserar mindre på grundstrukturerna i H & R-programmet och hur dessa kan 

förbättras, inte minst på lokalplanet.  Det sistnämnda området vore värd en fördjupad studie, 

vidare att ta reda på om det idag finns en gemensam nämnare för de olika yrkesförberedande 

programmen på olika gymnasieskolor.                                                            

En studie över hur utbredd skriftlig bedömning av elevernas prestationer är i verkligheten och 

vilka bedömningsformer som då kommer till användning tycks angeläget.                                      

Matriser är ju bara en av många bedömningsformer vilket framgår av texten ovan. 

Önskvärd vore också att göra en studie över betydelsen av elevernas närvaro i undervisningen 

på de yrkesförberedande programmen eftersom många av de praktiska kunskaperna endast 

kan tillägnas i skolan. Detta stupar idag på att det inte är tillåtet att göra en sådan registrering.                                                                                                                                                     
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