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1 Introduktion	  

Den nya European Higher Education Area (EHEA) och den nya 
latinamerikanska arenan för utbildning (EU-LAC) betonar vikten av att 
utbildningsinstitutioner ”fokuserar på att undervisningen skall vara inriktad 
på studenternas lärande ", och att det är studenterna som skall uppnå 
färdigheter genom en process av "själv-lärande och för livet." Detta 
tillvägagångssätt innebär att studenterna skall reflektera över egna 
tankeprocesser samt självvärdering av det egna lärandet, därför krävs det 
forskning och utveckling av nya verktyg och metoder för att uppnå en mer 
framträdande roll i undervisning, särskilt ett större engagemang från 
studenterna sida kring utvärderingsprocesser.  

Bedömningen via eRubric ligger inom kunskapsområdet formativ 
bedömning som utvecklades inom ramen för distansutbildningar. Det är en 
utvärderingsmetod samt ett tekniskt och administrativt verktyg för 
självutvärdering, som har som uppgift att förbättra och uppgradera en 
specificering av kriterier, evidenser/bevis mot uppnående mål inom en kurs 
eller ett program. På det hela taget utgör verktyget en innovativ modell av 
inte bara distansutbildning som gör att både lärare och studenter kan uppnå 
och förbättra sin  professionella kompetens: I ett fall är det studenterna som 
lättare kan följa utvecklingen av det egna lärandet, och som kan identifiera 
indikatorer på framgång samt får bevis på den utvecklade yrkeskompetens 
samt kan upprätta en diskussion med lärarna om kvaliteten på dessa 
evidenser/bevis och lärandeförmåga, medan dessa utvärderas av kriterier 
och indikatorer från Rubric. I det andra fallet,  är det lärarna själva eftersom 
de måste definiera vad kompetens och evidenser/bevis är, samt kriterier 
och indikatorer och använda dem för att applicera dem på den uppvisade 
förmåga/bevisning från studenterna. 	  
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2 Vad	  är	  en	  Rubric?	  

Den etymologiska betydelsen för termen finner vi på följande 
wikipedia adress: http://en.wikipedia.org/wiki/Rubric 

"En rubrik är ett ord eller en del av tex som är skriven eller tryckt i 
rött bläck för att markera den. Begreppet härstammar från det latinska 
rubrica/rubrik, i betydelsen rödockra eller röd krita, och härstammar från 
medeltida illuminerade handskrifter från 1300-talet eller tidigare. I den, 
röda bokstäver används för att understryka startkapitel (kapitäler) (särskilt 
Psaltaren), rubrikeravsnitt och namnen av religiös betydelse, en företeelse 
som kallas rubrication, vilket ingick som ett steg i produktionen av ett 
manuskript. " 

"Rubrication var en av flera steg i processen för medeltida 
handskrifter. Proffesionella inom Rubrication, kallades rubricators , dessa 
var specialiserade skriftlärde som fick texten från det ursprungliga 
manuskriptet till skrivaren och kompletterades med ytterligare en text i rött 
bläck för att ge emfas åt det skrivna. Rubrication; termen kommer från det 
latinska rubriken: av röd färg " 

Men vi kommer att betrakta Rubric som ett verktyg som erbjuder 
studenterna information om de kompetenser och förmågor som förväntas 
av dem, tillsammans med "indikatorer" eller bevis (evidens) som beskriver 
för dem vad de ska göra för att uppnå dessa kompetenser. 

På detta sätt studenterna före kursstart, uppgifter, projekt, osv. har 
tillgång till en mer exakt och detaljerad information. Samtidigt, och under 
processen (i synnerhet när det handar om eRubric) kan förfoga över en mer 
omedelbart kommunikation över sina framsteg. 

Generellt, rubric brukar visas på papper eller i text med många 
exempel på Internet. Men det finns inte många specifika software för att 
använda en rubrik i virtuella miljöer. Detta är känt som ett e-rubrik, och 
som har fler möjligheter än rubrikerna på papper av flera skäl: 

•De är mer interaktiva, 
 
 
• Bättre autonomi från studenterna för att kunna förutse vilka kompetenser 
de har uppnått och vad som återstår för att nå dem när som helst 
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• Mer kunskap och snabbhet  av läraren för att kunna upptäcka svårfångade 
kompetenser/förmågor inom grupperna eller individuellt (t.ex. kan vi se 
vilka kompetenser har mer problem att uppnås, eller kan vi se vilken 
kompetens en student tenderar att ha svårare för) 
 
• Läraren har större möjlighet och snabbare  kan redigera och förändra 
innehållet i rubric. 
 
• Mer omedelbarhet i kommunikationen vad gäller bedömning och 
värdering mellan lärare och elev 
 
• Fler möjligheter till samarbete inom samma rubric eller inom samma kurs 
bland lärarna oavsett tid och rum, 
 
• Mer fart och självkontroll i utvärderingen, osv. 
 
© Gtea. Dr. Manuel Cebrián de la Serna 
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3 Verktygets	  funktion	  

•Det är kompatibel med alla andra verktyg, plattformar eller system som 
används på institutionen 
 
• Låter färdigheter och deras bevis (evidens) med vikter eller i förhållande 
till proportioner mellan dem 
 
• Du kan använda olika åsikter som uttrycks i siffror eller kvalitativa 
uttryck 
 
• Underlättar gruppering av elever och bedömning av grupper 
 
• Gör att du kan exportera avsnitt i PDF-format samt utvärderingsresultaten 
i Excel-format för vidare statistisk analys 
 
• En grupp studenter kan bedömas av olika lärare var och en kan välja olika 
färdigheter/kompetenser  
 
• Läraren kan följa de framsteg som gjorts och de svårigheter av lärande 
utifrån två olika aspekter: a) en kompetens/förmåga och en evidens samt  
hur hela gruppen ser ut b) en student med alla de kompetenser och 
evidenser/ bevis 
 
• Är översatt till flera språk Spanska (galiciska, baskiska ...) och utomlands 
(engelska, franska, svenska ...) 
 
• Tillåter självbedömning, parbedömning och samtidigt utvärdering,  
utvärdering av flera utvärderare till en användare (medbedömare), eller en 
bedömare/utvärderare till många användare (lärare-studenter), osv. 
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4 Roller	  

På själva verktyget finns olika profiler som öppnar eller stänger 
programalternativ. För varje rubric/avsnitt kan man anta en annorlunda roll 
eller kan man förena olika roller. De olika roller är: 

• Administratör 

• Bedömare/utvärderare 

• Bedömd/ utvärderade 

I det följande beskrivs rollerna i detalj. 

 

4.1 Administrados	  

 Denna roll är den högsta nivå eller administrativ nivå, då den har 
möjlighet att slutföra den fullständiga konfigurationen av alla alternativ för 
rubric och hantera många användare som kommer att delta i densamma, där 
det kan tas bort eller ange lösenordet till sig självt. Den administrativa 
rollen förvärvas automatiskt bara skapar en rubric. Även en administratör 
kan också bjuda in en eller flera administratörer 

Funktionerna är: 

· Inbjuda  o tar bort användare 

· Skapa/ta bort Rubric 

· Anonymisera bedömare  

· Ge roller till användare  

· Generara redigera och tar bort bedömar/utvärderar grupper 

· Aktivera o desaktivera  rubric och kunna göra synlig eller icke 

synlig för användare  
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·  Dessutom kan man dela funktioner med användare i rollen 

som bedömare/utvärderare som kan vara: 

· Exportera  data från bedömningar/utvärderingar till Excel 

· Exportera  själva design från rubric till PDF 

· Se antalet medlemmar och medelbetyg av den slutgiltiga 

bedömning. 

Delar med sig i rollen som bedömd och bedömare följande 
 egenskaper: 

• Kunna se rubric:s design 

• Känna till medelbetyg från kursen och se procenten på alla 
bedömnda studenter 

4.2 Bedömare	  

Vad gäller herarquierna är denna medelroll eftersom den har mindre 
val än administratören, och mer än utvärderare/bedömare är den som har 
hand om att slutföra rubric utvärdering/bedömning. 

De egna funktionerna är: 

· Bedöma/utvärdera via en evidens till alla användare som har 

rollen som ”bedömd”  

· Bedöma/utvärdera en användare som har rollen ”bedömd” 

· Bedöma/utvärdera en användargrupp 

Funktionerna som delas med rollen som bedömare och administratör 
är: 

· Exportera bedömningar/utvärderingar till Excel 

· Exportera rubirc:s design till PDF 

· Kunna se antal medlemmar och medelbetyg på den slutgiltiga 

bedömningen/utvärderingen  
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Oh funktionerna som delas med rollen som bedömd och 
administratör är: 

· Kunna se rubric:s design 

· Känna till medelbetyg från kursen och de bedömnda 

studenternas godkända betygsprocent. 

4.3 Bedömda	  

Det är den mest begränsade roll i programmet 

Funktionerna är: 

· Möjlighet att kunna se medelbetyg som bedömare har satt 

Funktionerna som delas med rolen som adminstratör och 
bedömare/utvärderare är: 

· Kunna se rubric:s design  

 Känna till medelbetyg från kursen och godkändas procent 
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5 Rubrics	  Komponenter	  

 

1. Figur 5.1 Personligt område där rubrics finns  

è  Knappen som är  “portalen” används för att återgå till sidans 
början 

è  Knapp för  “ny Rubric” det väljs om man vill skapa en 
rubrik, där du måste ange fält, egenskaper,lösenord (så att användarna 
kan registrera sig) samt bedömnings/utvärderingskriterier 

è  Denna knapp är för att ta bort rubric som administreras. Till 
vänster visas de rubric man önskar ta bort och man klickar på knappen 
”ta bort”. På så sätt kan man ta bort flera samtidigt.  
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è “Aktivera/desaktivera Rubric” Denna knapp använder man 
för att visa eller dölja rubric för registrerade användare. 

Om du aktiverar rubric kan man inte redigera många områden, 
ändra procent eller lägga kompetens / evidenser (bevis), men 
genom att aktivera kommer den att bedöma/utvärdera samt göra 
rubric synlig för användarna. 

Om du inaktiverar  kommer att tas bort alla de bedömningar 
/utvärderingar som gjordes till medlemmar i rubric, men dessa 
medlemmar kommer att tillhöra densamma, och även tillåta 
redigering igen. 

è  “Edit/redigera Rubricanvänds för att kunna modifiera 
innehållet i rubric, den måste vara inaktiverade för att kuna redigera.  

è  Denna knapp ”Inbjudan till användarna” används för att 
kunna logga in studenterna o andra gäster. När man väljer ger den en 
länk, en  URL adress som administratören bör kopiera och lämna 
tillsammans med lösenordet till de användare som skall delta 

è “Kopiera denna Rubric till en ny” Denna alternativ kan väljas 
om man vill göra en  Kopia av en Rubric. Alla data kommer att vara 
samma med undantag for lösen. Det kan ges en ny om man så önskar,  

è Medlemmar i denna Rubric”När man väljer denna alternativ 
kan man se alla användarna som ingår i Rubric och vilken funktion var 
och en har. Man kan också skapa grupper som skall bedöma/utvärdera 

 

  
 
I det följande kommer att visas en figur över området där medlemmar i en 
Rubric ingår Figur 5.2: 
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Figur 5.2 Området för Rubrics medlemmar 

è  “Bedömning/utvärderings området” denna alternativ väljs för 
att kunna bedöma/utvärdera och bekräfta de slutresultat av 
bedömningarna/utvärderingarna såväl av grupper som individuella 
studenter. 

è Om man önskar exportera Excel samt resultat av 
bedömningar/utvärderingar. Denna knapp visas endast för 
bedömarna/utvärderarna och administratörer 

è  Om du vill exportera designen rubriken till PDF, med 
möjlighet att skriva ut på papper. Som ovan, visas endast rubric i fallet 
om man har rollen som bedömare/utvärderaren eller administratör 
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6 Skapa/Redigera	  Rubric	  

 

Figur 6.1 Knappar för att skapa/ redigera (edit) en Rubric 

Skapa Rubric:  

För att skapa en ny Rubric, välj ut knappen à som ligger till vänster.  

Redigera/Edit Rubric:  

För att redigera/edit en Rubric som redan skapats, välj följande 
 knapp à 

Områdena som skall fyllas är samma som väljs i knappen ”Skapa 
Rubric”  

ë 

ë 
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Figur 6.2 Skärm för att skapa/edit en rubric 

6.1 Rubrics	  egenskaper:	  

Det bör noteras; 

· Rubrics Titel (Namn som skall anges, exempel ”Självständigt 
Arbete”) 

· Ägare, i detta fall den som skapar Rubric. (Ibland kommer det 
fram det personliga område därifrån man loggar in)Exemplet 
som visas på figur 6.2 “Usuario de prueba”= provanvändare 
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med undantag för institutioner som inte skickar namnet som 
identitet)  

· Beskrivning (detta område år frivilligt). Man kan lägga till en 
förklaring till Rubric men den är inte obligatorisk) 

Nedanför finner man fyra områden som kan väljas och som har att 
göra med vilka val den som skapade Rubric vill ha, Rubric, Figur 6.3; 

 

Figur 6.3 Alternativ kring Rubrics egenskaper 

· Aktiv: Rubric kommer att ses av användare, det används för 
att kunna bedöma/utvärdera. Man kan aktivera den senare från 
knappen    

· Vill du utvärderas/bedömas?: Personen som skapar Rubrik 
är den som ger alternativet för att kunna bli utvärderad av 
andra användare med på förhand tillåtelse. 

· Vill du bedöma/utvärdera?: Handlar också om personen som 
skapar Rubric. Erbjuds alternativ för att kunna 
bedöma/utvärdera. Det motsatta blir att det bara är 
administratören eller andra användare som kan 
bedöma/utvärdera eller enligt redigeraren 
bedömnda/utvärderare. 

· Anonymitet bland bedömare/utvärderare: Detta påverkar 
endast exporten av resultaten av utvärderingar/bedömningar 
av Rubric till Excel. Och i fallet när det markeras kommer 
namnet på utvärderare/bedömare att inte finnas med
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Självutvärdering: Gör rubriquen endast utvärderas av 
användaren 

 

6.2 Lösen	  för	  inloggning	  

 

Figur 6.4 Lösen för användare till Rubric som har skapats 

Skaparen av Rubric kan välja lösen som han kan ge användare som  
vill logga in tillsammans med  URL som kan göras med knappen 

Längst ner kan man peka på vilken rolle som du kan loggas in i 
Rubric, vilket kan vara: Administratör, Bedömare/utvärderare eller 
bedömd/utvärderade 

6.3 Bedömning/	  utvärderingsskriterium	  

 

Figur 6.5 Bedömning/utvärderings kriterier för Rubric 

I detta avsnitt specificeras de valda kriterier när man 
bedömer/utvärderar. 

Till exempel: 
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Figur 6.6 Exempel på bedömning/utvärderingskriterier 

Om du när du skall bedöma/utvärdera vill att det minsta värde skall 
vara noll kan du välja den första rutan. 

Rutorna som fylls i utifrån kriterierna är titeln samt procent på 
betyget som ges till det valda kriterium, den största kvantiteten är  100% 
som är maxvärdet och den lägsta/minimun är l 0% .  
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6.4 Rubric:s	  kompetenser	  

 

Figur 6.7 Rubric:s kompetenser 

*Kompetenseràär förmågor, kunskaper och färdigheter som den 
bedömde bör övervinna för att uppnå godkänt i ämnet. Inom varje 
kompetens finns subavdelningar à evidenser/bevis eller arbeten  (vídeor, 
uppgifter, texter, övningar, laborationer…) som studenterna bör visa för att 
bekräfta att de har uppnåt kompetensen(er) samt kunskapsvaliditeten utan 
några som helst tvekan. 

Man väljer knappar för ”Nya kompetenser”, eller ”Nya Evidenser” 
så man kan lägga till det man behöver.  

Exempel: 

 
Figura 6.8 Exempel för kompetenser och evidenser/bevis för Rubric 

Avdelningar som skall fyllas i: 

Poäng à här anger man värdet på Kompetenser och 
Evidenser/bevis. Det kan vara i procent kring totalt värdet eller i poäng. 
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Ett exempel kring poäng genom procent är att uppge över exempel i 
Figur 6.8 procenten som skall ges till varje kompetens och som anger det 
totalet över hela kompetensen. Till den första kan man exempelvis ges 20% 
till den andra 40% och till den tredje och sista resterande tills man uppnår 
hundra, dvs 40%.  

Ett annat exempel är att skapa poäng via relevans. Om man vill att 
alla kompetenser och evidenser har samma värde, måste man introducera 
samma värde till alla kompetenser och evidenser, utifrån det kan man ge 
värde över eller under beroende på betydelsen av kompetensen och 
evidensen i relativt form. 

För att kunna förklara detta avsnitt har man i Figur 6.8. kompetenser 
som introducerar procent medans evidenserna har fått et värde. 

Avdelning Obligatorium à Används om denna Kompetens och 
Evidens/bevis är nödvändigt för godkänt, oberoende av poängsättning 

Här påverkas det totala resultatet oavsett om övriga är godkända. Om 
de obligatoriska inte finns påverkas helheten och då är det underkänt i alla 
fall för hela innehållet. 

.  
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7 Aktivera	  och	  Desaktivera	  Rubric	  

För att göra detta val klicka à 

à Aktiv Rubric 

à Inaktiv Rubric 

Aktiv Rubricà Det används för att göra Rubric synligt för 
användarna. Senare kan de logga in med lösen som administratören 
skickar.  När den aktiveras kan man göra bedömningar/utvärderingar.  

Inaktiv Rubricà Det måste vara inaktiv under tiden man skapar 
Rubric o när man editerar. Då är den inte synlig för användarna. 

Akta! När man gör Rubric inaktiv går bedömningarna förlorade 
under själva området bedömning/utvärdering. Men, inom själva Rubric 
finns de kvar. Det rekommenderas att göra en kopia om man vill 
återanvända den i en ny kurs.  
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8 Bjuda	  in	  användare	  

 

Figur 8.1 Knapp för att bjuda in användare 

För att kunna bjuda in användare klicka på knappen som visas ovan. 

När du klickar på knappen kommer det att visas en länk som skall sändas 
till användarna så dessa kan logga in sig i Rubric, Figur 8.2 

 

Figur 8.2 Fönster med lösen där användarna kan logga in 

Användare som vill logga in på Rubric bör kopiera länken i den egna  
dator. Sedan kommer det att krävas ett lösen för själva Rubric för att logga 
in. Figur 8.3. 
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9 Kopiera	  Rubric	  

 

Figur 9.1 Rubric:s kopieringsknapp  

För att skapa en Rubric med samma innehåll som redan gjorts skall 
man välja knappen “Kopiera Rúbrica till en ny”, se ovan, inom vilken  
Rubric som helst. 

Det kommer att göras en exakt kopia till det man har valt med 
undantag till lösen som måste göras på nytt. 

 

Figur 9.2 Knapp för att se Rubric:s medlemmar 

Det går att se medlemmar inom en specifik Rubric, samt roller som 
var och en har (Administratör, bedömare/utvärderare och 
bedömd/utvärderade), Figur 9.3. 

 

Figur 9.3  “Rubric:s medlemmarnas område” 
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Gruppering av användarnaà Om man bestämmer att man bildar 
en grupp med Rubricanvändarna räcker det att göra ett urval och klickar på 
à 

  

( Om man vill göra ett val av flera användarna på samma gång räcker 
det att man väljer varje fyrkant brevid Namnet. För att välja alla användare 
samtidigt väljer man fyrkanten Titel)  

 Lösa upp grupper av användareà      Man gör samma 
procedur som föregående men i detta fall klickar man på  

 

Figur 9.4 Området mer personer med 3 Rubric var och en med olika 
roller 

Bilden ovan Figur 9.4, kan man åskåda de tre olika rollerna; den 
första är administratör, den andra bedömare/utvärderare, den tredje 
bedömnd/utvärderade, som det visar i Rubric i var och en av de tre fallen. 

ë ë 
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Observera att administratör har kontroll för hela rubric, den kan 
eliminera användare, editera/redigera, eliminera rubric, exportera data, 
exportera rubrica, etc. 

Bedömare/Utvärderare har begränsningar då den inte kan 
aktivera/ta bort, editera/redigera, eliminera, kopiera, eller eliminera eller 
lägga till användare av densamma...endast bedöma/utvärdera. 

Slutligen den som har bedömts/utvärderat kan endast se sitt betyg 
och medelvärdet av sin grupp/klass gemensamt.  

De olika  rubric användarna kan ha mer än en roll av densamma, de 
kan ha från ett till tre roller. 
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Bedömningsområde 

 

Figur 10.1 Knapp för att komma in på 
bedömnings/utvärderingsområde 

Väl inne kommer man att se följande fönster,Figur 10.2 : 

 

Figur 10.2 Sida med “Bedömnings/utvärderingsomåde” 

1) Namnà Namnet på individen som skall bedömas/utvärderas 

2) Gruppà namnet på gruppen som man tillhör gruppen (Valfritt och 
kan vara tomma om man inte tillhör någon grupp) 

  Hur kan man bedöma/utvärdera en grupp? 

Om man bedömer/utvärderar en grupp, väljer numret eller namnet på 
gruppen från Gruppens, kolumner då är det inte nödvändigt att 
bedöma resten som tillhör gruppen, arbetslag eller projekt och 
arbeten. 

Om man genomför bedömning/utvärdering av gruppen eller 
arbetslag, kan man sedan bedöma en individ från gruppen eller 
arbetslag genom att klicka på hans namn utan att det påverkar övriga 
i gruppen eller arbetslag. På så sätt kan man individualisera 
bedömningar/utvärderingar av en medlem inom gruppen 
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Om vi genomför bedömningar/utvärderingar tvärtom dvs. man 
bedömer/utvärderar en individ och sedan gruppen kommer denne att 
ha gruppens bedömning/utvärdering och den individuela 
bedömning/utvärdering går förlorad.  

3) Min bedömning/utvärderingnà visar det slutgiltiga betyg som 
bedömare/utvärderera av Rubric har valt 

4) Godkänt genom min bedömning/utvärderingàI detta avsnitt 
synsà  om man har blivit godkänt. (Som det förklarades i avsnittet  
“Rubrics Kompetenser”,kan det finnas “kompetenser” eller 
“evidenser/bevis” som är obligatoriska för att kunna bli godkänd och 
för att kunna komma uppfylla mål och som är nödvändiga för det 
slutgiltiga betyg och för att kunna uppnå minst 50% av det totala 
betyget) 

5) Nº på bedömare/utvärderareàhär finns de totala siffror på antal 
bedömare/utvärderare 

6) Medelvärde på utvärderare/bedömareàDenna kolumn visar 
medelbetyg 

7) Godkänt av alla bedömareàsamma som avsnittet  2), visas à  
om den som är bedömd/utvärderade blir godkänt 

I det följande kommer att visas ett exempel från vilket fönster visas 
när man vill bedöma en bedömare vare sig genom namnet eller gruppen 
Figur 10.3: 
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Figur 10.3 Exempel från bedömningar av en Rubric 
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10 Generera	  en	  PDF-‐fil	  

Detta är ett val som tillhör Bedömare/utvärderare eller 
Administratörer. 

 

 à När man  klickar på denna knapp från Rubric, kommer det 
att exporteras till en PDF, med möjligheten att skriva ut på papper, man 
kan  fylla i detta som ett test och dela med sig med kollegor. 

 

 

Figur 11.1 Exempel på en Rubric exporterad till PDF 

11 Generera	  Excel-‐fil	  

 Val som tillhör Bedömare/utvärderare eller Administratörer  

à Exporterar data från Rubric till Excel. 
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Figur 12.1 Exempel från  resultat av bedömningar/utvärderingar 
exporterad till Excel 

Kalkylbladet på betyget i kolumnen ”Godkänt” i detta fall en 1 
betyder att det är godkänt och en 0 att det är underkänt. 

 


