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Det här är Kunskapsmatrisen

Visar vilka ämnen och kurser du har 
tillgång till.

Av din lärare får du en provnyckel för att 
kunna ansluta till ett digitalt prov.

Tydliga bedömningsanvisningar möjliggör 
självbedömningar på prov.

I övningsvyn kan du som elev öva på egen 
hand för att täppa igen kunskapsluckor eller 
som fördjupning.

Mina ämnen

Genomföra prov

Bedömningar

Öva själv



KUNSKAPSMATRISEN

Mina ämnen
Här visas alla dina ämnen som 
dina lärare gett dig tillgång till.



Här visas alla dina ämnen som 
dina lärare gett dig tillgång till.

Klicka på ett ämneskort för att 
komma till ämnessidan. 

Mina ämnen

Mina ämnen
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Genomföra prov
På Kunskapsmatrisen kan du 
genomföra digitala prov och 
andra uppgifter såsom 
diagnoser, exit-tickets, 
skrivuppgifter mm. 



Anslut till provet
För att kunna ansluta till ett digitalt prov 
behöver du en provnyckel som du får av 
din lärare. Provnyckeln består av 
bokstäver och siffror, exempelvis: s38kHk.

1. Skriv in provnyckeln

2. Klicka på Nästa

Genomföra prov



Dina svar döljs 
för att andra 
inte ska se dem.

Tillgängliga 
verktyg och 
resurser

Genomföra prov

Digitala prov



1. Klicka på Spara och stäng för att kunna 
återuppta provet vid ett senare tillfälle.

2. Klicka på Lämna in om du är färdig.

Avsluta provet

Genomföra prov
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Bedömningar
Du kan ta del av bedömningar 
som din lärare publicerar och de 
samlas under Prov & uppgifter. Din 
lärare kan göra det möjligt för dig 
att genomföra en självbedömning 
på dina prov.



Översikten visar en sammanställning av 
alla bedömningar, både elev- och 
lärarbedömningar. 

Ingång till övningar finns om din lärare 
låst upp övningsuppgifter

Översikt

Bedömningar



- Visar bedömning från alla prov och 
uppgifter som din lärare har publicerat.

- Om läraren gjort det möjligt så kan du 

- göra en självbedömning

- se rättning och kommentarer

Prov & uppgifter

Bedömningar



1. Klicka på Gör självbedömning.

2. Markera vilka bedömningsaspekter 

du klarat av i det gula fältet. 

Anvisningarna dyker upp när du 

ställer muspekaren i rutan.

3. När alla uppgifter är bedömda klicka 

på den gröna knappen Markera som 

färdigbedömt.

4. Klicka på Avsluta.

Självbedömning

Bedömningar
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Öva själv
Här kan du som elev öva på 
egen hand för att träna på 
sådant som är svårt, repetera 
inför bedömningar eller arbeta 
med fördjupningsuppgifter.



Här kan du öva på egen hand och få tydlig återkoppling på 
var förtjänster och eventuella kunskapsluckor finns. 

Övningsuppgifter

Din lärare styr vilka moment och uppgifter du har tillgång till.

Elevens vyÖva själv



Lycka till! 

Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel skapat av och för lärare. Det syftar till att effektivisera lärarens vardag och förbättra kunskapsutvecklingen hos eleverna. 


