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Syftet med denna studie är att undersöka hur några svensklärare på gymnasiet 
arbetar med bedömning av elevers skrivande och att ta reda på hur några elever 
upplever bedömningen. Detta undersöks genom lärarenkätundersökning, 
lärarintervjuer, elevenkätundersökning och lärarbedömningar av en elevtext. 
Resultaten visar att det är svårt för svensklärarna att bedöma elevtexter och de 
har olika arbetssätt gällande bedömning. Kunskapskraven är tolkningsbara och 
synen på vad som är viktigt i en elevtext varierar mellan lärare. Studien visar att 
det finns elever som upplever orättvisa i bedömningen. För att skapa samsyn 
önskar lärarna och eleverna att lärarna ges utrymme för fler 
sambedömningstillfällen. Slutsatserna som dras är att skolan behöver arbeta 
fram en tydligare gemensam syn på hur kunskapskraven ska tolkas och fler 
tillfällen för sambedömning behövs.  
_______________________________________________ 
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1  Inledning  

I bedömningen av elevernas skrivande ingår i svensklärarnas uppdrag att 

medvetet och pedagogiskt främja, följa och bedöma kunskapsutvecklingen. 

Bedömningen sammanhänger med undervisningen som handlar om att 

kartlägga, värdera kunskaper och återkoppla för att lära. För att lärarna ska 

kunna följa och stödja elevernas kunskapsutveckling behöver bedömningen 

vara integrerad i undervisningen (Skolverket 2012:4). Flera studier visar dock 

att bedömningen av elevtexter i svenskämnet är komplex. Emilia Aldrin 

(2015:63-83) och Suzanne Parmenius Swärd (2008:240–285) lyfter fram att 

kunskapskraven och vad som anses vara viktigast i elevtexter värderas olika 

beroende på vem bedömaren är. Skillnaderna i åsikterna om vad som anses vara 

textkvalité påverkar utformningen av undervisningen. Enligt Läroplanen för 

gymnasiet (2011) som hädanefter benämns Lgy11, strävar skolan efter 

likvärdighet i utbildningen men frågan är hur rättvis bedömningen blir. 

Bedömning är en ofrånkomlig faktor inom skolvärlden och syftet med den är att 

utveckla eleverna. Komplexiteten är dock uppenbar och bedömning av elevers 

skrivande verkar vara diffus. Inför vår kommande yrkesroll var det av stort 

intresse att undersöka hur några lärare arbetar och tänker om bedömning av 

elevers skrivande. Eftersom det i slutändan är eleverna som ska få en likvärdig 

utbildning var det i studien viktigt att synliggöra även deras åsikter. 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några svensklärare på gymnasiet 

arbetar med bedömning av elevernas skrivande. Ytterligare ett syfte är att 

utifrån ett elevperspektiv undersöka hur några elever upplever bedömningen. 

Följande frågeställningar behandlas:  

 Hur arbetar några svensklärare på gymnasiet med bedömning av elevers 

skrivande? 

 Vad anser dessa svensklärare om möjligheterna att göra en rättvis 

bedömning?  

 Vad anser några elever om svensklärarnas bedömning av sina elevtexter? 
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1.1.1 Disposition 

 

I Bakgrundskapitlet (2) redogörs för styrdokument och tidigare forskning. 

Under kapitlet Material och metod (3) presenteras materialet, 

insamlingsmetoderna, metod för analys samt undersökningens reliabilitet, 

validitet och etiska aspekter. I kapitlet Resultat (4) presenteras och 

sammanställs resultaten som framkommit från materialet. I Diskussionen (5) 

diskuteras resultaten relaterat till den tidigare forskningen. Under detta kapitel 

presenteras även slutsatser och framåtblickar.   

 

2  Bakgrund 

Genom hela skoltiden har elevers skrivande och skrivutveckling en central plats 

inom svenskämnet. Svensklärares arbete handlar till stor del om att läsa, 

bedöma och ge respons på elevtexter. Det ställs höga krav på likvärdighet och 

rättvisa bedömningar men den kvalitativa bedömningen är komplex. Det finns 

en påfallande bedömarvariation som ofta hänger samman med en variation i 

synen på vad som är viktigt i en text. Statliga utredningar av de nationella 

proven har påvisat skillnader i bedömningen mellan skolor, grupper och 

enskilda lärare. Olika åsikter om texter kommer alltid att finnas därför är det 

viktigt att de baseras på stor textkunskap hos lärarna (Aldrin 2015: 62–83).  

 

2.1 Styrdokument 

I Lgy11 (2011: 160) förklaras svenskämnets syfte där utvecklandet av 

skrivkunskaper är en del. Eleverna ska enligt Lgy11 utveckla sin förmåga att 

kommunicera i skrift samt att arbeta med olika texttyper. Undervisningen ska 

leda till att eleverna får kunskaper om det svenska språket och dess 

uppbyggnad. Utbildningen ska stimulera elevernas lust att skriva och lärarna 

ska bygga upp deras tro på sin språkförmåga. Eleverna ska tillägna sig språkliga 

redskap och få möjligheter att utveckla kunskaper om skriftlig kommunikation. 

Undervisningen ska erbjuda rikligt med skrivtillfällen och bör också ge eleverna 

möjlighet att värdera andras texter samt bearbeta sina egna.        
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 För att kunna sätta betyg utgår lärarna från en betygsskala. Dagens 

betygsskala innefattar sex steg, A-F där A-E är godkända betyg och F är ett icke 

godkänt resultat. Att sätta betyg handlar om att bedöma hur väl en elev visar det 

som kunskapskraven beskriver. Kunskapskraven framställer vad de olika 

betygen kräver. För ett A, C eller E ska samtliga kunskapskrav vara uppfyllda för 

respektive betyg och kunskaper motsvara kunskapskravets beskrivning i sin 

helhet. För ett B och D ska eleven i helhet ha uppnått det underliggande kravet 

och det överliggande till övervägande del. I slutet av terminen gör läraren en 

helhetsbedömning och om underlag saknas, sätts inget betyg (Skolverkets 

allmänna råd 2012: 22). 

Eleverna ska enligt riktlinjer i Lgy11 (2011:15) ges fortlöpande information 

om sina framgångar och utvecklingsbehov i studierna. Lärarna har skyldighet 

att föra en dialog med eleverna angående lärandeprocessen. Målet är också att 

varje elev ska lära sig att ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat. 

Eleverna ska även kunna bedöma sina utvecklingsbehov och studieresultat i 

förhållande till de krav som ställs. Det innebär att lärarna behöver hjälpa 

eleverna att utforma ett metatänk kring sitt lärande. Enligt Lgy11 ska skolan 

verka för en likvärdig utbildning och undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov.             

 

2.2 Bedömning i skolan 

Bedömning hör idag till ett av de mest diskuterade pedagogiska områdena inom 

skolvärlden. Området är komplext och i skolan sker flera olika typer av 

bedömningar. Exempel på vanliga bedömningsformer lärare ställs inför är 

betyg, individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal och kursprov. Lärares 

sätt att arbeta med bedömning varierar och det finns olika synsätt på hur 

arbetet med bedömning ska se ut. En del lägger stor vikt vid en mer kontinuerlig 

bedömningsprocess som ingår i formativ bedömning medan en del arbetar mer 

summativt. Bedömningsarbetet kan se olika ut men på lärares axlar vilar ett 

ansvar att verka för en likvärdig utbildning. Bedömning bör fungera som ett 

hjälpmedel att föra eleven framåt i sin lärandeprocess. För att kunna agera 

professionellt i bedömningssammanhang krävs att läraren är uppmärksam och 

medveten om vilka konsekvenser bedömning för med sig. Till komplexiteten hör 

dessutom att skolan är under ständig övervakning vilket får konsekvenser för 
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hur det vardagliga arbetet ser ut och för lärandet. Som lärare måste det finnas 

en balans mellan den mål- och resultatstyrning som idag genomsyrar skolan och 

huvudsyftet som handlar om att utveckla eleverna (Christian Lundahl & Maria 

Folke- Fichtelius 2014:9–10).   

Bedömningen är påverkad av samhällets ramar kring vad som anses vara 

viktig kunskap. Ramarna styr undervisningen och hanteringen av bedömningen 

per automatik menar Helena Korp (2011:8–84). En viktig del i 

bedömningssammanhang är enligt Korp att läraren analyserar sitt arbetssätt 

och definierar vilken kunskap, identitet och relation till samhället bedömningen 

har. För att bedömning ska vara gynnsam för elevers utveckling krävs att 

känslomässiga aspekter tas med i beräkningen. En medvetenhet kring elevers 

tidigare erfarenheter av att bli bedömda och hur det påverkar deras syn på sin 

förmåga att lära är central.  

Det är viktigt att lärare begrundar sitt sätt att arbeta med bedömning oavsett 

ämne. Utformningen av uppgifter och prov tenderar att vara enformig visar en 

studie av J Charles Anderson & Jayanti Banerjee (2002:79–113). Anderson & 

Banerjee menar att det i ett tidigt stadium är angeläget att kontrollera om 

uppgiften kommer att ge eleven möjlighet att visa det som läraren vill att hen 

ska visa. Möjligen finns det andra vägar att gå för att bättre testa elevens 

kunskap. Ibland behöver gamla mönster brytas för att skapa gynnsamma 

förutsättningar för eleverna. Det handlar om att säkerställa validiteten för mer 

rättvisa bedömningar. 

 

2.3 Bedömningens komplexitet i svenskämnet 

Tidigare forskning påvisar att bedömning i svenskämnet är en komplicerad del 

för svensklärarna. Elevtexter bedöms ofta på diffusa subjektiva grunder. 

Skrivandet av texten handlar i princip om en färdighetsuppvisning där 

uppgiften bedöms enligt kriterierna för texttypen och läraren som auktoritet 

väljer vilka skrivfärdigheter som värderas högst. För att eleverna ska utmanas i 

sitt skrivande behöver lärare komma bort från betygskraven och ensidig 

bedömningsfokusering. Experimenterande och ett kreativt förhållningssätt 

under skrivprocessens gång utan auktoritär underton bidrar till elevernas 

skrivutveckling. Samtalen som sker i klassrummet under skrivprocessen kan 



 5 

vara betydelsefulla och borde värderas in i bedömningen (Parmenius Swärd 

2008:240-285). 

Aldrin (2015:63-83) har undersökt praktiserande svensklärares attityder och 

erfarenheter kring textbedömning. Undersökningen visar graden av 

samstämmighet när ett stort antal lärare har fått bedöma en och samma 

elevtext. Studien påvisar att lärares syn på textkvalitén varierar vilket bidrar till 

en stor bedömningsvariation. Svensklärarna i Aldrins studie lyfter fram 

svårigheterna kring textbedömning och faktorer som skulle kunna göra arbetet 

lättare för dem. Det framkommer att var tredje deltagare upplever att ge god 

respons är en del av svårigheterna. Var femte deltagare uppger att det är svårt 

att väga samman olika aspekter av textens kvalité. Lärarna önskar mer 

sambedömningstillfällen för att underlätta textbedömningen och menar att det 

skulle öka likvärdigheten. De efterfrågar också mer fokus på bedömning inom 

lärarutbildningen vilket skulle förbereda nyutexaminerade lärare inför 

bedömningssituationer. För att underlätta bedömningsarbetet påpekar lärarna 

att skrivuppgifterna behöver vara tydliga med välformulerade instruktioner och 

kunskapskrav som valts ut för den specifika uppgiften med tillhörande 

bedömningsmall. Läraren behöver ha en klar bild över vad det är som ska 

bedömas för att sedan kunna instruera eleverna. Lärarna i studien efterlyser 

bättre bedömningsmatriser och exempeltexter med motiveringar från 

Skolverket. Katarina Kjellström (2013:190-204) menar att det är väsentligt för 

elevernas skrivutveckling att lärarna visar hur eleverna ligger till i sin 

skrivprocess och vad de behöver göra för att utvecklas. Att använda betygs- och 

bedömningsmatriser i svenskämnet är ett sätt att konkretisera men också att 

hjälpa eleverna med sitt metatänkande då de får vara delaktiga i sin lärprocess. 

En betygsmatris redogör för de olika kunskapskraven för respektive betygssteg. 

Betygsmatrisen kan fungera som underlag vid bedömningen genom att läraren 

fyller i vilka krav eleven har uppnått. 

 För att bedömningen ska vara utvecklande behöver undervisningen vara 

formad efter den bedömning som sker. Detta menar Per Blomqvist, Viveca 

Lindberg och Gustaf B Skar (2016:1-22) som undersökt tre lärargrupper 

gällande elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. 

Studiens resultat visar att det ofta saknas korrelation mellan bedömningen och 

lärarnas didaktiska beslut i undervisningen. Det lärarna förväntar sig att 

eleverna ska kunna lärs ut i begränsad utsträckning.  
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2.3.1 Sambedömning 
 

Dagens betygssystem i Sverige mål- och kunskapsrelaterat (Skolverket 2013). 

Elevers prestationer bedöms i relation till kunskapsrelationer som på förhand 

formuleras i ämnesplanernas och kursplanernas kunskapskrav. Detta system 

ställer höga krav på tolkning och analys både av elevers prestationer och 

formuleringarna i kurs- och ämnesplanerna. Samtidigt finns det förväntningar 

på lärarna att betygssättningen och bedömningen ska vara likvärdig vilket 

betyder att det bör finnas en samstämmighet i hur bedömningen ska gå till. I 

stödmaterial från Skolverket (2013) framhålls att samsynen i lärares tolkningar 

av elevtexter och styrdokument kan öka vid sambedömning genom att en 

gemensam förståelse utvecklas. Sambedömning innebär att lärare samarbetar 

om betygssättning eller bedömning. Det kan handla om att tillsammans 

diskutera bedömningen eller att bedöma elevers prestationer. Lärare kan 

gemensamt tolka och värdera elevers prestationer utifrån kurs-och 

ämnesplanerna och dess kunskapskrav. Syftet med sambedömning är att 

utveckla lärares kompetens att bedöma. Genom mer samstämmighet kan 

likvärdigheten öka. I Aldrins (2015: 72–73) studie har svensklärare tillfrågats 

vad som skulle kunna underlätta bedömningen av elevtexter. Sambedömning 

var det allra vanligaste svaret, 50 procent av lärarna menar att sambedömning 

genom gemensamma diskussioner om bedömning och textkvalité underlättar 

bedömningen av elevtexter.  

 

2.3.2 Formativ bedömning 

 

Bedömning kan göras med olika syften, det vill säga i summativa eller formativa 

syften. Lisa Björklund Boistrup (2013:108–110) menar att den summativa 

bedömningen innebär att en summering görs av vad eleven kan vid en viss 

tidpunkt. Till skillnad från den summativa bedömningen syftar den formativa 

till att utgöra ett stöd för lärandeprocessen och är en del av undervisningen. 

Den formativa bedömningen kan fungera som ett instrument i 

planeringsarbetet. Läraren och eleven får insikt genom en ständig dialog om var 

eleven befinner sig och vad som behövs för att utveckla skrivandet. 

Flera studier påvisar att formativ bedömning kan vara ett verktyg att hjälpa 

eleverna i sin utveckling. Ett exempel på en studie som pekar på den formativa 
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bedömningens positiva egenskaper är Paul Black & Dylan Wiliams (2001:1–18) 

undersökning. De har undersökt olika skolämnen och åldersgrupper där 

resultat har visat att lågpresterande elever drar nytta av den processinriktade 

kvalité som formativ bedömning innebär. Valerie J Shutes (2008:1–38) 

metaanalys om cirka 100 studier visar också att formativ återkoppling hjälper 

elever på flera sätt. Den kan öka elevers säkerhet vilket kan leda till att de blir 

mer motiverade och utvecklar effektiva inlärningsstrategier. Den formativa 

återkopplingen kan även ge eleverna verktyg att hantera information och på det 

sätt ta till sig den bättre. John Hattie & Helen Timperleys (2007:1–33) studie 

visar att återkopplingen är effektiv om målen tydliggöras för eleverna. 

Responsen bör genomgående kopplas till de aktuella målen och 

kunskapskraven. För att responsen ska vara effektiv för elevers skrivutveckling 

behöver den användas aktivt av eleverna under skrivprocessens gång. Om 

responsen endast ges vid färdigställd text får den inte lika stor effekt. Den 

respons som ges i samband med formativ bedömning menar Black & William 

(2001) kan indelas i två delar. Den ena delen handlar om att medvetandegöra 

vad eleven kan och vilka kvalitéer som hens prestationer visar. Läraren har i 

uppgift att hjälpa eleven att utveckla sin tilltro till sin kunskap som 

utgångspunkt för den fortsatta lärandeprocessen. Den andra delen handlar om 

att medvetandegöra vad som ska läras in framöver. Tillsammans med läraren 

kan eleven diskutera sin lärandeprocess och hur hen ska ta sig vidare. Målen 

som sätts upp bör relateras till styrdokumenten. Vidare menar Björklund 

Boistrup (2013) att formativ bedömning förutsätter kommunikation mellan 

lärare och elever.                       

2.3.3  Processinriktat skrivande och responsarbete 

Ann-Christin Randahl (2016:1–12) presenterar i en artikel metoder för att 

utveckla elevers skrivande. Processkrivandets metodik med fokus på 

responsarbete lyfts fram. En viktig del för att utveckla elevers skrivande handlar 

om att de ska få skriva flera utkast och göra revideringar. Textkvalitén blir 

bättre när eleverna får bearbeta sin text. Läraren bör visa vad eleven kan ta fasta 

på och hur redigeringen kan göras. Genom att läraren är med under hela 

skrivprocessen, vägleder läraren eleven mot målet och därmed blir 

bedömningen effektiv. Genreskrivandets metodik lyfts fram som går ut på att 

läraren bygger upp elevernas kunskap om genren och skrivuppgiften. 
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Tillsammans med eleverna granskas texter inom samma genre. Läraren och 

eleverna producerar en text tillsammans inom den valda genren för att de sedan 

ska arbeta på egen hand med en självständig text. Eleverna kan få skriva flera 

utkast som läraren granskar.                    

 Parmenius Swärd (2008:1–285) lyfter fram en problematik som finns vid 

processinriktat skrivande, nämligen tiden. Skrivandet i skolan omges av 

tidsbegränsningar vilka ofta resulterar i tidsbrist och tidspress. Bedömningen 

blir en produkt med fokus på ett färdigställt resultat istället för det önskvärda 

processorienterade skrivandet där utvecklingen centraliseras.       

 Enligt Randahl (2016) är respons en viktig del i det processinriktade 

skrivandet. Den bör kopplas till kunskapskraven vilket Randahl kallar 

kriteriefokuserad respons. Responsen kopplas ihop med uppgiftsinstruktionen 

och bedömningsmatrisen. Annette Kronholm-Cederberg (2009:49–52) menar 

att ur ett elevperspektiv handlar ofta skrivprocessen om att försöka gissa sig till 

vad läraren anser är textkvalité. Responsen ses av eleverna som en uppsättning 

regler snarare än som en utvecklande strategi från lärarens sida. Det är av stor 

vikt att eleverna tar till sig responsen på rätt sätt. Om responsen inte når fram, 

utvecklas inte eleverna och förlorar därmed sitt syfte. Korp (2011:80–84) 

poängterar att i situationer där återkopplingen upplevs som kontrollerande, är 

riktad mot eleven som person, uppfattas som komplex eller är nedslående gör 

den ingen nytta och dessa faktorer är saker som lärare behöver tänka på vid 

responsgivningen.                     

 Elever behöver precis som lärare kunskap om hur respons ges menar 

Randahl (2016). Genom att låta eleverna arbeta med kamratrespons kan det 

leda till att när de sedan ska producera en egen text förstår de vilka delar som 

läraren kommer att bedöma. Eleverna lär sig att följa en matris med 

kunskapskrav samtidigt som de producerar sin text. För att arbetet med 

kamratrespons ska optimeras ska den vara förberedd. Elever behöver även vara 

medvetna om att mottagaren är sårbar och därför är det bra om de har fått öva 

på att ge respons på en anonym text utan mottagare.  
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3  Material och metod 

Vi har uppmärksammat ett problemområde kring bedömningens komplexitet. 

För att få en helhetsbild av hur några svensklärare arbetar med bedömning av 

elevers skrivande har vi valt att använda oss av flera olika 

undersökningsmetoder. Olika perspektiv har samlats in genom 

lärarenkätundersökning, två lärarintervjuer, två lärarbedömningar av en 

elevtext och en elevenkätundersökning. Studien är en kvalitativ och kvantitativ 

undersökning i explorativt syfte (Patel & Davidsson 2011:12-14).  

 

3.1 Genomförande 

Studien är genomförd på ett gymnasium som vi valde utefter tidigare kännedom 

och kontakt med skolan. För en övergripande översikt av hur svensklärarna 

arbetar med bedömning av elevernas skrivande delade vi ut en lärarenkät till 29 

svensklärare på gymnasieskolan. En av rektorerna gav tillstånd att dela ut 

enkäten under ett personalmöte där svensklärarna tillfrågades att delta (se 3.1). 

Vi samlade in de besvarade enkäterna vid ytterligare ett personalmöte tre 

veckor senare. Av lärarenkätsvaren kunde vi urskilja olika arbetssätt mellan 

lärare på yrkesförberedande program och studieförberedande.        

 När vi fått en övergripande bild av svensklärarnas syn på bedömning av 

elevers skrivande, beslutade vi att utföra två separata lärarintervjuer med två 

svensklärare, en från ett yrkesförberedande program och en från ett 

studieförberedande. Båda svensklärarna arbetar på det gymnasium där 

lärarenkäten distribuerats (se 3.2). Intervjuerna skulle bidra till djupare 

förståelse av hur bedömningsarbetet av elevernas skrivande ser ut. Vi tog 

kontakt med lärarna vid upphämtningen av enkäten och de tillfrågades att 

vidare delta i undersökningen. Fortsättningsvis i studien benämns de två 

svensklärarna som Lärare S (studieförberedande program) och Lärare Y 

(yrkesförberedande program).                  

  Nästa steg innebar att vi konkret ville undersöka hur Lärare S och Lärare Y 

arbetar med bedömning av elevtexter. Vi delade ut en och samma elevtext med 

tillhörande uppgift och bedömningsmatris till de båda lärarna. Sedan samlade 

vi in bedömningsunderlaget med ifylld matris och kommentarer till elevtexten 

(se 3.3). Lärare S och Lärare Y fick tre veckor att göra sina enskilda 
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bedömningar som vi sedan analyserade och korrelerade.       

 Slutligen ville vi få ett elevperspektiv för att göra jämförelser med lärarnas 

åsikter om bedömning av elevernas skrivande. Lärare S och Lärare Y delade ut 

en elevenkät till varsin elevgrupp (kurs 2 och 3 i svenska) som de undervisar i 

(se 3.4). Vi valde dessa elevgrupper utefter att de hade Lärare S och Lärare Y 

som svensklärare. 

 

3.1.1 Lärarenkätundersökning 

För att få en helhetsbild av hur svensklärarna på den undersökta 

gymnasieskolan arbetar med bedömning av elevernas skrivande delade vi ut en 

lärarenkät till svensklärare på ett gymnasium. 29 enkäter distribuerades vid ett 

personalmöte varav 23 besvarades, 11 från lärare vid studieförberedande 

program och 12 från yrkesförberedande. Enkäten gav oss en uppfattning om 

svensklärarnas bedömningssituation och gjorde att vi kunde precisera studien 

utefter lärarsvaren och utforma intervjufrågor. De sju enkätfrågorna var 

kvalitativt utarbetade (Patel & Davidsson 2011:119) och utformade i syfte att 

informanterna övergripande skulle få beskriva sitt arbetssätt gällande 

bedömning av elevers skrivande. Frågorna formulerades på ett sådant sätt att 

svensklärarna inte skulle uppleva en styrning att svara på ett förväntat vis. (Se 

bilaga 1, lärarenkät). 

 

3.1.2 Lärarbedömningar av elevtext 

För att undersöka hur lärarnas bedömningsarbete ser ut gav vi Lärare S och 

Lärare Y samma elevtext med tillhörande uppgift och matris. Lärarna bedömde 

elevtexten separat. De fick i uppgift att föra noggranna anteckningar och 

kommentera sitt tankesätt medan de bedömde elevtexten. Tanken var att 

genom bedömningarna med kommentarer och ifyllda matriser se om lärarna 

resonerade på samma sätt. Elevtexten är skriven av en elev från ett annat 

gymnasium för att undvika att varken Lärare S eller Lärare Y skulle ha kommit i 

kontakt med den tidigare. Lärarna fick samma elevtext och lika lång tid att 

utföra bedömningsarbetet, tre veckor. De två lärarbedömningarna 

sammanfattades sedan för att lärarnas svar skulle kunna jämföras. (se bilaga 4, 

elevtext, skrivuppgift och matris). 
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3.1.3 Lärarintervjuer  

För få en djupgående inblick i svensklärarnas arbetssätt gällande bedömning av 

elevernas skrivande utfördes två lärarintervjuer. En separat intervju utfördes 

med Lärare S respektive Lärare Y. Lärare S arbetar på ett studieförberedande 

program och Lärare Y arbetar på ett yrkesförberedande. Intervjuerna som 

spelades in och genomgående antecknades genomfördes i ett grupprum för att 

undvika störande faktorer. Samtalen utgick från ett frågeformulär med 12 frågor 

men gav möjlighet till följdfrågor och var semistrukturerat uppbyggda (Patel & 

Davidsson 2011:82). Det inspelade materialets längd från intervjun med Lärare 

S var 50 minuter respektive 55 minuter med Lärare Y. För att skapa en mer 

naturlig intervjusituation och undvika att sätta läraren i någon form av 

underläge antog en av oss intervjuarollen och den andra hanteringen av 

inspelningen och anteckningen. Intervjuerna grovtranskriberades och 

sammanfattades utifrån inspelningarna och anteckningarna. En 

sammanfattning utifrån vardera lärarintervju skickades i efterhand till lärarna 

för att de skulle kunna meddela oss eventuella missuppfattningar. (Se bilaga 2, 

frågeformulär).   

 

3.1.4 Elevenkätundersökning 

För att få ett elevperspektiv delades en elevenkät ut till två olika elevgrupper i 

svenska som Lärare S (Sve3) och respektive Lärare Y (Sve2) undervisar i. Lärare 

S och Lärare Y delade ut enkäten och berättade för sina elevgrupper att de 

skulle besvara den utifrån Lärare S och Lärare Y:s undervisning, att eleverna 

fick vara anonyma och att lärarna inte skulle titta på deras svar. Tanken med 

elevenkäten var att se om eleverna upplever lärarnas bedömningsarbete på 

samma sätt som Lärare S och Lärare Y uppger att de arbetar. Enkäten 

besvarades av 41 elever, 22 från det studieförberedande programmet där Lärare 

S arbetar och 19 från det yrkesförberedande där Lärare Y arbetar. Enkäten 

bestod av 8 frågor som var noggrant planerade och anpassade för att eleverna 

skulle förstå dem. De formulerades med svarsalternativ och möjlighet att 

utveckla svaren. De insamlade elevenkäterna från de två elevgrupperna 

sammanställdes och sammanfattades. (se bilaga 3, elevenkät). 
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3.2 Analysmetod 

Det insamlade materialet har systematiskt analyserats med utgångspunkt ur en 

kvalitativ dataanalys (Patel & Davidsson 2011:119). Analysprocessen innebar en 

organisering och nedbrytning av materialet. Vid analys av lärarenkäterna 

sammanställde vi först svaren för att sedan inordna dem i grupper med 

liknande svar. Likheter och skillnader tydliggjordes och möjliggjorde 

hanterbara enheter. Vi kunde urskilja skillnader mellan yrkesförberedande 

program och studieförberedande vilket gjorde att vi sorterade svaren utefter 

vilka program lärarna arbetar på. En detaljbeskrivning av resultaten skrevs 

fram och presenterades samt en sammanfattning av den. Vi utformade en tabell 

utifrån de kvantitativa frågorna med svarsalternativ för att ytterligare tydliggöra 

lärarsvaren.                        

 Vid analys av lärarintervjuerna gick vi först igenom de anteckningar som 

skrivits ned under intervjuerna. Sedan lyssnade vi på inspelningarna och skrev 

två grovtranskriberingar. Transkriberingarna jämfördes med anteckningarna 

för att kunna skriva en sammanfattning från vardera lärarintervju.  Vi 

sammanfattade lärarnas svar utifrån varje fråga vi ställt under intervjuerna. Ur 

intervjusammanfattningarna kunde vi urskilja likheter och skillnader mellan 

Lärare S och Lärare Y och sedan skriva en jämförande sammanfattning mellan 

dem båda. De svar som hade mest relevans för studiens syfte presenterades. 

 När materialet från elevenkäterna skulle analyseras sammanställde vi först 

svaren från Lärare S:s elever och sedan svaren från Lärare Y:s elever. Vi 

ordnade svaren i grupper med liknande svar för att kunna göra en 

sammanställning av varje fråga. Vi presenterade de svar som hade mest 

relevans för studiens syfte och skiljde för tydlighetens skull på Lärare S:s elever 

från det studieförberedande programmet och Lärare Y:s elever från det 

yrkesförberedande. En jämförande sammanställning mellan Lärare S:s elever 

och eleverna till Lärare Y kunde sedan skrivas och presenteras. Vi utformade en 

tabell utifrån de kvantitativa frågorna med svarsalternativ för att ytterligare 

tydliggöra elevsvaren.                    

 Vid analys av de två lärarbedömningarna läste vi först igenom lärarnas egna 

kommentarer till elevtexten. Därefter granskade vi hur lärarna hade fyllt i 

matrisen och vilka anteckningar de hade gjort i elevens text. Vi sammanställde 

vardera lärares bedömning genom att skriva fram ett referat av respektive 

lärarbedömning. Utefter referaten kunde vi se både liknande och olika 
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tankegångar mellan lärarna. Vi skrev sedan en sammanfattning där både 

lärarnas olika och liknande åsikter presenterades.     

 

3.3 Reliabilitet och validitet  

Forskare bör sträva efter hög reliabilitet och validitet. Reliabiliteten handlar om 

att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt medan validiteten handlar om 

att arbetet syftar till att undersöka rätt saker. För denna studies validitet har 

information inhämtats ur flera olika synvinklar. Vi har gjort en triangulering 

och kombinerat flera datainsamlingsmetoder, en lärarenkätsundersökning, två 

lärarintervjuer, en elevenkätsundersökning och två 

lärarbedömningsundersökningar i syfte att besvara forskningsfrågorna. (Patel & 

Davidsson (2011:102–108).  

För att få ett pålitligt material har varje enskild metod noggrant planerats och 

strukturerats. För att kunna dra troliga slutsatser har vi försökt undvika att 

styra lärarnas svar i lärarenkäten och gett förutsättningar för utvecklande svar. 

Lärarenkäten var anonym. En medvetenhet om att frågor som kräver 

omfattande svar kan medföra negligering av svaren gjorde att antalet frågor 

begränsades. Informanterna fick tre veckor på sig att besvara enkäten eftersom 

tidsbrist annars kan vara en faktor som gör att svarsfrekvensen blir låg eller att 

svaren blir vaga.  

Vid lärarintervjuerna antog en av oss intervjuarollen samtidigt som den 

andra nedtecknade intervjusvaren. Överrensstämmelsen mellan 

registreringarna utgör ett mått på reliabilitet som kallas 

interbedömarreliabilitet. Intervjuerna har inspelats i form av ljud som har 

transkriberats vilket försäkrar att registreringarna är korrekta (Patel & 

Davidsson 2011:104). För att försöka skapa en trygg stämning och undvika en så 

kallad intervjuareffekt där informanten känner sig pressad att svara på ett 

förväntat vis utfördes intervjuerna i en lugn miljö utan störande faktorer. 

Intervjuaren försökte hålla sig neutral och försiktig till informantens uttalanden 

för att undvika att styra svaren. Informanterna tilldelades intervjufrågorna i 

förväg och fick utse ett intervjutillfälle när det fanns gott om tid. Eventuella 

missuppfattningar under intervjuerna kunde korrigeras genom en 

deltagarkontroll av de sammanfattade intervjusvaren.  
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Vid utdelning av elevenkäten fick lärarna i uppgift att förklara för eleverna att 

de var anonyma och att svaren var till för studien och inte lärarna. Detta 

tydliggjordes i syfte att eleverna skulle våga svara på de frågor som handlade om 

deras svensklärare. Enkätfrågorna var utformade med svarsalternativ och 

tydligt preciserade så att eleverna skulle förstå dem. Lärare S och Lärare Y 

närvarade vid genomförandet för att svara på eventuella frågor.  

Vid bedömning av elevtexten har Lärare S och Lärare Y haft exakt samma 

förutsättningar. De blev tilldelade samma text med tillhörande uppgift och 

matris för att vi skulle se hur lärarna gör sina bedömningar. Lärare S och Lärare 

Y fick lika mycket tid på sig och informerades om hur de skulle nedteckna sin 

tankegång.                           

 

3.4  Etiska aspekter 

Under studiens gång har olika etiska aspekter beaktas med utgångspunkt i 

informationskravet konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2013: 5-17). De informanter som har deltagit 

i undersökningen har tilldelats ett informationsbrev med information om deras 

rättigheter och vad deltagandet innebär. Lärarna och eleverna har blivit 

upplysta om att uppgifter om dem endast använts för forskningsändamål (se 

bilaga 1, 2, 3).                       

 Vid de olika undersökningsmetoderna har vi genomgående haft etiska 

aspekter i åtanke. När vi delade ut lärarenkäten informerade vi om att den 

skulle besvaras anonymt. Innan vi påbörjade lärarintervjuerna och tilldelade 

Lärare S och B elevtexten för bedömning, tydliggjorde vi att deras namn inte 

skulle nämnas i studien. Vi förklarade även vid lärarintervjuerna att vi skulle 

skicka en sammanfattning av deras svar till dem. Syftet med detta var att 

lärarna skulle få möjlighet att ta ställning om vi uppfattat dem korrekt eller om 

de ville lägga till något. Innan Lärare S och Lärare Y delade ut elevenkäten bad 

vi dem tala om för eleverna att de fick behålla sin anonymitet och att det inte var 

deras lärare som skulle gå igenom enkätsvaren.  
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4  Resultat  

I detta avsnitt redogörs för resultatet av vår undersökning utifrån de fyra 

forskningsmetoderna lärarenkät (se 4.1), lärarintervjuer (se 4.2), elevenkät (se 

4.3) och lärarbedömningar av en elevtext (se 4.4).  

4.1 Lärarenkät 

Nedan följer en sammanfattning av lärarsvaren. Därefter presenteras ett 

detaljerat referat. 

 
Sammanfattning 
 
I lärarenkäten framkommer det att lärarna arbetar på olika sätt med bedömning 

av elevers skrivande. På studieförberedande program uppger alla lärare att de 

kontinuerligt arbetar med bedömningsmatriser. 5 av 12 lärare på 

yrkesförberedande program arbetar med bedömningsmatriser och 7 uppger 

ibland. De undersökta lärarna arbetar med olika typer av respons. Respons ges 

både under skrivprocessen och efter färdigställd text. Den form av respons som 

lärarna arbetar mindre med är kamratrespons. På studieförberedande program 

uppger alla lärare att de arbetar med sambedömning vid behov. Lärarna på 

yrkesförberedande program uppger att de arbetar med sambedömning ibland 

när det finns tid. De undersökta lärarna önskar fler sambedömningstillfällen. 

Lärarna anser att det är svårt att göra rättvis bedömning av elevers skrivande. 

Det är komplicerat att göra rättvis bedömning därför att det är svårt att hålla sig 

neutral inför den elev man bedömer och lärare tolkar progressionsorden i 

kunskapskraven olika. Lärare värdesätter även olika saker i elevtexten. Det är 2 

lärare från yrkesförberedande program som uppger att det inte är svårt med 

bedömning och skriver att deras erfarenhet av bedömningssituationer gör att de 

känner sig säkra.  
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Redovisning av svar 
 
1. På vilket sätt arbetar du med bedömning av elevers skrivande? 
 

Samtliga lärare uppger att de arbetar med ständig återkoppling både skriftligt 

och muntligt. Den muntliga responsen tenderar att vara mer generell till alla 

elever i helklass, medan den skriftliga är mer individanpassad. Alla 11 lärare 

som arbetar på ett studieförberedande program uttrycker vid denna fråga att de 

arbetar med matriser och kommenterar i elevtexten vid bedömningen. 1 av 12 

lärare som arbetar på ett yrkesförberedande program skriver att hen arbetar 

med matriser. De övriga lärarna från yrkesförberedande program uppger att de 

skriver kommentarer i elevtexterna.  

 

2. Upplever du att det är svårt att göra rättvis bedömning av elevers 
skrivande? 
 
Samtliga lärare besvarar frågan. Det är 17 lärare, 10/11 från studieförberedande 

och 7/12 från yrkesförberedande som uppger att det är svårt att göra rättvis 

bedömning av elevers skrivande. Från studieförberedande program är det 4 och 

från yrkesförberedande är det 3 som uppger att det är komplicerat att göra  

rättvis bedömning därför att det är svårt att hålla sig neutral inför den elev man 

bedömer. 4 lärare från studieförberedande program och 2 från 

yrkesförberedande uttrycker att det är svårt därför att läraren tolkar 

progressionsorden i kunskapskraven olika. 1 lärare från ett studieförberedande 

program och 1 lärare från ett yrkesförberedande uppger att beroende på vad 

läraren anser är viktigt i innehållet av elevtexten blir bedömningen olika och 

därmed orättvis. De flesta av de undersökta lärarna skriver att bedömningen 

underlättas genom tydliga matriser och sambedömning. 3 lärare från 

yrkesförberedande program skriver att det ibland är svårt att göra rättvisa 

bedömningar utan att motivera varför. 2 lärare som arbetar på 

yrkesförberedande program upplever inte att det är svårt att göra rättvis 

bedömning då de besitter lång erfarenhet alternativt ber om hjälp av en annan  

kollega om det behövs.  
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3.  Arbetar du med betygs- och bedömningsmatriser? 

 
Samtliga lärare besvarar frågan. Alla 11 lärare från studieförberedande program 

uppger att de arbetar med betygs- och bedömningsmatriser. 5 av 12 lärare från 

yrkesförberedande program skriver att de arbetar med matriser. Samtliga lärare 

som arbetar med matriser menar att matriserna tydliggör för eleverna var de 

befinner sig. 7 lärare från yrkesförberedande program uppger att de arbetar 

med matriser ibland. Av dessa 7 menar 2 att vissa skrivuppgifter kan ses som 

övning för eleverna. 1 av dessa menar att det är bättre att föra en dialog med 

eleven än att lämna en matris. 3 uppgav att vid vissa tillfällen finns inte tiden att 

arbeta med bedömningsmatriser. 1 lärare motiverar inte sitt svar. 

 

4. Arbetar du med sambedömning?  

 
23/23 lärare besvarar frågan. Alla 11 lärare på studieförberedande program 

uppger att de arbetar med sambedömning. Motiveringen lyder att 

sambedömning sker vid behov när det finns osäkerhet kring elevtexten. 11 av 12 

på yrkesförberedande program svarar att de arbetar med sambedömning ibland 

om det finns tid och vid behov. 1 lärare på det yrkesförberedande programmet 

uppger att hen mycket sällan arbetar med sambedömning på grund av ointresse 

från kollegornas sida. 20 lärare skriver att de önskar fler tillfällen att arbeta med 

sambedömning.  

 

5. Hur många skrivuppgifter ger du till eleverna per termin?  

 
23 lärare besvarar frågan. På studieförberedande program ger man färre men 

mer omfattande skrivuppgifter. På det yrkesförberedande ger man fler men 

mindre omfattande skrivuppgifter. De flesta lärare är överens om att antalet 

skrivuppgifter beror på kursen där det ofta är fler mindre skrivuppgifter i 

svenska 1. För varje kurssteg minskar antalet medan skrivuppgifterna blir mer 

avancerade.  

 

6. Arbetar du med responsgivning?  

 
23 Lärare besvarar frågan. Alla lärare uppger att de arbetar med olika typer av 

respons som varieras beroende på skrivuppgiften. De arbetar med muntlig och 
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skriftlig respons, har elevsamtal och ger respons under processen. 4 lärare från 

studieförberedande program och 2 på yrkesförberedande skriver att de arbetar 

med kamratrespons. 3 lärare på yrkesförberedande program menar att de sällan 

arbetar med kamratrespons därför att det är svårt och att det sällan finns tid.  

 

7. Något du vill tillägga?  

 
2 Lärare besvarar frågan och uppger att de önskar mer sambedömning och fler 

ämneskonferenser där de kunde diskutera elevtexter tillsammans. 

 

Tabell med lärarsvar från de kvantitativa frågorna 

I tabell 1 har vi sammanställt svaren från de frågor i enkäten där lärarna fick 

välja svarsalternativen ja, ibland eller nej.  

 

Tabell 1 Lärarnas svar på frågorna med svarsalternativ, angivet i antal lärare 
från yrkesförberedande program respektive studieförberedande 

Frågor  Ja Ibland Nej 

Upplever du att det 

är svårt att göra 

rättvis bedömning av 

elevers skrivande? 

7/12 Yrk 

10/11 Stud 

3/12 Yrk 

0/11 Stud 

2/12 Yrk 

1/11 Stud 

Arbetar du med 

betygs- och 

bedömningsmatriser? 

5/12 Yrk 

11/11 Stud 

7/12 Yrk 

0/11 Stud 

0/12 Yrk 

0/11 Stud 

Arbetar du med 

sambedömning 

tillsammans med en 

annan svensklärare 

gällande skrivandet? 

0/12 Yrk 

11/11 Stud 

12/12 Yrk 

0/11 Stud 

0/12 Yrk 

0/11 Stud 

Arbetar du med 

responsgivning? 

12/12 

11/11 

0/12 

0/11 

0/12 

0/11 

 

Av tabell 1 framgår att majoriteten Lärare anser att det är svårt att göra rättvisa 

bedömningar av elevers skrivande. Lärarna från studieförberedande program 

uppger i högre utsträckning än yrkeslärarna att de arbetar med betygs- och 

bedömningsmatriser och arbetar mer kontinuerligt med sambedömning. 

Responsgivning är något som de flesta uppger att de arbetar med.  
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4.2  Lärarintervjuer 

Nedan följer en sammanfattning av lärarintervjuerna. Därefter presenteras ett 

detaljerat referat från Lärare S respektive Lärare Y:s intervjuer.  

 

 

Sammanfattning 

Lärare S och Lärare Y arbetar båda med betygs- och bedömningsmatriser. 

Lärarna presenterar matriserna med kunskapskraven på kursplattformen 

Itslearning för eleverna vid uppstart av en ny skrivuppgift. Lärare S sätter betyg 

på skrivuppgiften med tillhörande kommentarer och ifylld matris. Därefter 

följer ett utvecklande samtal med eleven. För att förtydliga kunskapskraven för 

eleverna visar hon exempeltexter. Lärare Y sätter aldrig ett betyg utan visar 

vilka kunskapskrav eleven har uppnått genom ifylld matris. Lärare Y ger 

muntlig respons under skrivprocessen och visar exempel i deras texter på vilket 

sätt eleverna uppnår kunskapskraven. Lärare S och Lärare Y anser att det 

behövs mer kompetensutveckling kring bedömning av elevers skrivande. 

Bedömning är ett komplext område därför att kunskapskraven med dess 

progressionsord är tolkningsbara och vad en Lärare anser är textkvalité är 

subjektiv. Som lärare är det svårt att vara en opartisk bedömare och 

sambedömning är därför ett sätt att göra rättvisa bedömningar. 

Redovisning av svar 

Hur arbetar du med bedömning av elevers skrivande?  

Lärare S: Lärare S har alltid en momentbeskrivning innan hon påbörjar sitt 

arbete. Kunskapskraven tydliggörs för eleverna med hjälp av en matris och 

exempeltexter i syfte att medvetandegöra vad som förväntas av dem. Matriserna 

underlättar för läraren och eleverna och bidrar till en samsyn om vad som är 

centralt i skrivuppgiften. Efter färdigställd text kommenterar läraren i matrisen 

hur eleven har uppnått kunskapskraven. Den ifyllda matrisen läggs ut på 

Itslearning där eleven får ta del av kommentarerna och betyget på egen hand. 

Vid ett senare tillfälle har Lärare S ett utvecklande samtal med eleven om 

skrivuppgiften i syfte att fokusera på utvecklingsområden.    
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Lärare Y: Lärare Y uppger att hon arbetar formativt. Hon använder alltid 

matriser vid sin bedömning av elevtext. Bedömningsmatrisen läggs ut på 

Itslearning där eleverna själva får gå in och titta vilka mål de har uppnått för 

den specifika uppgiften. Lärare Y sätter aldrig ett betyg på en uppgift utan fyller 

i matrisen för att visa hur eleven ligger till. Betygen D och B är aldrig med i 

matrisen därför att dessa kunskapskrav saknar formulering och gör att eleverna 

inte förstår vilken nivå de ligger på menar Lärare Y. Hon visar exakt vilka krav 

eleven uppnår för A, C, E och låter eleven själv räkna ut om ett mellanbetyg är 

aktuellt. Vid uppstart av en ny skrivuppgift lägger Lärare Y ut matrisen på 

Itslearning. Hon uppger att hon informerar om att matrisen med kunskapskrav 

och bedömning finns på Itslearning och att det är upp till eleverna att gå in och 

titta på den. Lärare Y förklarar att vissa elever är mer engagerade i sin 

utvecklingskurva än andra. Under skrivprocessen försöker Lärare Y förklara för 

eleverna hur de ska göra för att uppnå ett högre betyg genom att peka på 

kunskapskraven. Hon visar i elevtexten exempel på kunskapskrav för att 

förtydliga vad de betyder.   

Hur många texter får dina elever skriva per termin och vilka olika typer av 
genrer skriver de inom?   

Lärare S: Lärare S uppger att antalet skrivuppgifter som tilldelas eleverna är 

beroende på svenskkurs. I svenska 1 skriver eleverna utifrån sig själva med egna 

tankar och åsikter, krönika är en vanlig skrivuppgift. I svenska 2 och 3 däremot 

är det mer fokus på vetenskapligt skrivande där eleverna får träna på att skriva 

PM. Lärare S låter eleverna skriva flera PM för att utveckla sitt vetenskapliga 

skrivande.   

Lärare Y: Lärare Y menar att det är olika många skrivuppgifter beroende på 

kurs och likaså texttypen. I svenska 1 arbetar de mycket med att skriva 

textanalys och referatskrivande. Eleverna tränas även i att skriva CV där de 

skriver till en riktig arbetsgivare. I svenska 2 och 3 får eleverna skriva 

vetenskapligt och skriver PM.   
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Arbetar du med respons och i sådana fall på vilket sätt?  

Lärare S: Inför en ny uppgift låter Lärare S eleverna gå igenom sina tidigare 

texter med ifylld matris och kommentarer. Eleverna ges möjlighet att ställa 

frågor om utvecklingsmöjligheter. Efter färdigställd text läggs ifylld matris med 

betyg ut på Itslearning med ett efterföljande samtal. Om detta samtal inte skulle 

hinnas med lämnar Lärare S en mer utförlig skriftlig respons till elevtexten.   

Lärare Y: Lärare Y går nästan aldrig in och språkrättar i elevtexterna. Hon ber 

eleverna gå igenom texterna innan inlämning och rätta sina grammatiska fel. 

Under skrivprocessen går Lärare Y runt till eleverna och ger direktrespons. 

Efter färdigställd text fylls bedömningsmatrisen i och läggs ut på Itslearning. 

Lärare Y brukar även skriva kommentarer till elevtexten i form av två positiva 

saker och ett område som eleven kan utveckla. Lärare Y menar att hon har 

börjat använda sig av fler provsituationer för att kunna ge bättre respons. Det 

finns en risk att eleverna inte arbetar på lektionerna om de har för mycket tid på 

sig menar Lärare Y. 

Påverkas din undervisning av det du konstaterar i din respons? Om ja, på 
vilket sätt?  

Lärare S: Lärare S bestämmer innan påbörjat arbete vad innehållet ska fokusera 

på. Läraren utformar skrivuppgiften och undervisningen utefter vad hon 

kommer att titta på i bedömningen. Lärare S tror att det är utvecklande för 

eleverna med enskild respons och arbetar mycket med det, både skriftlig och 

muntlig. När generella brister upptäcks i elevtexterna arbetar Lärare S med att 

försöka utveckla eleverna i helklass och har genomgångar.   

Lärare Y: När Lärare Y märker att det är flera elever som inte förstår en viss sak 

går hon igenom det i helklass. Ofta uppmärksammar hon att eleverna inte 

förstår hur strukturen för texttypen ska se ut och har då extra genomgångar för 

att förtydliga.  

Upplever du att eleverna tar till sig responsen?  

Lärare S: Lärare S upplever att eleverna på det studieförberedande programmet 

är motiverade och vill få reda på hur de ligger till. Ibland tycker eleverna till och 

med att Lärare S hjälper dem för mycket och ger direkt facit på hur de ska göra 
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för att nå ett högre betyg. Lärare S tycker att det ibland blir mer fokus på betyget 

och bedömningen istället för den utvecklande responsen.   

Lärare Y: Lärare Y upplever att eleverna för det mesta tar till sig responsen och 

att de vet hur de ska använda sina matriser. Lärare Y menar att för att eleverna 

ska ta till sig responsen får man aldrig skriva ut ett betyg som lärare för då läser 

inte eleverna kommentarerna. Lärare Y menar att det är viktigt att först ge 

respons och sedan visa betygsnivån. Lärare Y låter eleverna använda sina 

tidigare texter och dess respons för att utveckla sitt skrivande i nästa 

skrivuppgift.   

Får eleverna ta del av kunskapskraven vid en ny skrivuppgift? Om ja, på vilket 
sätt?  

Lärare S: Lärare S låter eleverna ta del av kunskapskraven (se fråga 1).   

Lärare Y: Lärare Y låter eleverna ta del av kunskapskraven (se fråga 1).  

Använder du dig av betygsmatriser? Om ja, på vilket sätt?  

Lärare S: Lärare S använder alltid betygmatriser och menar att de hjälper henne 

att inta ett objektivt perspektiv i sin bedömning. Utan bedömningsmatriser 

uppger Lärare S att det är svårt att inte ha förutfattade tankar om eleverna.   

Lärare Y: Lärare Y använder alltid betygsmatriser och tycker att de underlättar 

både för henne och eleverna. (se fråga 1).   

I vilka avseenden upplever du att det är lätt respektive svårt att bedöma 
elevtexter?  

Lärare S: Lärare S menar att det aldrig är lätt att bedöma elevtexter. Det är inte 

säkert att bedömningen skulle bli densamma om två olika lärare tittade på 

samma elevtext. Vad läraren anser är viktigt i innehållet är i allra högsta grad 

subjektiv. Läraren bör dock vara tydlig med vad syftet med skrivuppgiften är. 

Lärare S uppger även att kunskapskraven aldrig kommer att vara helt rättvisa 

därför att de är tolkningsbara. Det är svårt att hitta en enighet i vad 

progressionsorden verkligen betyder. Vad ett ”nyanserat språk” betyder för en 

lärare kan betyda något annat för en annan. Lärare S önskar att arbetslagen och 
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skolorna skulle få arbeta mer med kunskapskraven i syfte att komma fram till 

en tydligare samsyn.   

Lärare Y: Lärare Y menar att bedömningen underlättas om man har klart för sig 

vad man vill med uppgiften. Lärare Y arbetar ofta tematiskt för att det tydliggör 

syftet med uppgiften. Både läraren och eleverna vet vad som förväntas av dem. 

Kursproven är inte lika lätta att bedöma därför att läraren inte är insatt i 

uppgiften på samma sätt som när läraren själv har utformat den. Det behöver 

diskuteras mer om bedömning och lärare behöver ha en samsyn för att 

utbildningen ska kunna vara likvärdig.   

Arbetar du med sambedömning och analyserar elevtexten tillsammans med en 
annan lärare eller låter en annan lärare titta på texten efter din bedömning?  

Lärare S: Det är helt klart fördelaktigt att arbeta med sambedömning eftersom 

det bidrar till rättvis bedömning. Om sambedömning ska vara effektiv bör också 

lärarna ha liknande planering och arbeta med samma texttyp. Det är svårt att 

sätta sig in i en annan lärares elevtext utan tydlig information om uppgiften. 

Lärare S efterfrågar mer samarbete med kollegor för att möjliggöra 

sambedömning.   

Lärare Y: För att sambedömning ska vara effektiv krävs att lärare arbetar med 

samma område. Läraren behöver vara insatt i uppgiften för att kunna göra en 

rättvis bedömning. På programmet där Lärare Y arbetar försöker lärarna att 

samarbeta och sambedömer vid behov. Lärare Y menar att det vid bedömning 

är svårt att inte utgå från den personliga relationen till eleven men när hon 

känner sig osäker tar hon hjälp av en annan kollega.  

Tror du att man bedömer på olika sätt beroende vem bedömaren är?  

Lärare S: Eftersom kunskapskraven är otydliga blir bedömningen olika 

beroende på vem bedömaren är. Lärare fokuserar och värderar olika saker olika 

vilket påverkar bedömningen. Lärare S tror även att bedömningen kan skilja sig 

beroende på vilket program läraren arbetar på. På ett yrkesförberedande 

program kan det vara lättare för eleven att få ett högre betyg genom visat 

engagemang. På ett studieförberedande program är det ofta högre krav och det 

räcker inte att eleven visar att hen vill. 
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Lärare Y: Lärare Y tror att man bedömer på olika sätt beroende på vem läraren 

är. För vissa lärare kan det vara svårt att vara opartisk i sin bedömning och 

bortse från den personliga relationen. Lärare tittar också på olika saker i 

elevtexterna och kunskapskraven tolkas olika. Lärare Y tror att vissa 

programskillnader finns gällande bedömning eftersom uppgifterna ofta är 

inriktade på programmet. Man kräver andra skriftliga kvalitéer på 

studieförberedande program än vad man gör på yrkesförberedande.  

Tror du att det finns något sätt att göra bedömningen mer rättvis?  

Lärare måste vara tydliga med vad som förväntas av eleverna, både ha en tydlig 

bild själv och gentemot eleverna. Lärare S förespråkar textexempel som hjälper 

till att förtydliga målen. Det räcker inte med att endast visa en matris. För en 

mer rättvis bedömning behövs också mer sambedömning.   

Lärare Y: Lärare Y tror att mer sambedömning skulle skapa mer rättvisa 

bedömningar. För att sambedömning ska vara effektiv behöver lärare arbeta 

med samma moment.    

4.3  Elevenkät 

Nedan följer en sammanfattning av elevsvaren. Därefter presenteras ett 

detaljerat referat. 

 
Sammanfattning 
 
41 elever har besvarat elevenkäten, 22 från det studieförberedande programmet 

(Lärare S) och 19 från det yrkesförberedande (Lärare Y). 

 Merparten elever anser att betygsättningen av deras skrivna texter är rättvis. 

Det är endast 3 elever från det yrkesförförberedande programmet som inte 

anser att deras svensklärare sätter rättvisa betyg. För att göra bedömningen 

ännu mer rättvis skriver eleverna att de skulle kunna vara anonyma vid 

inlämning av skrivuppgift. De menar även att det vore bra om lärarna arbetade 

mer med sambedömning. 

 Det råder skilda meningar om huruvida eleverna tror eller inte tror att lärare 

bedömer olika beroende på vilket program de arbetar. 18/41 elever tror att 

bedömningen kan se olika ut beroende på vilket program lärare arbetar på, 7 

från det studieförberedande programmet och 11 från det yrkesförberedande. 
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 Även om flertalet elever från det studieförberedande programmet och det 

yrkesförberedande inte anser att deras svensklärare favoriserar eleverna vid 

betygsättningen av deras skrivna texter finns det vissa som tycker det. Det är 

8/19 elever från det yrkesförberedande programmet respektive 1/22 från det 

studieförberedande som uppger att deras lärare favoriserar.  

 Enligt elevsvaren har Lärare S och Lärare Y olika sätt att arbeta med 

bedömningen av deras elevtexter. Alla 22 elever till Lärare S uppger att deras 

svensklärare arbetar med matriser som en del i bedömningen. Enligt de flesta 

elever till Lärare Y arbetar hon inte med matriser utan skriver att de får betyget 

A-E med tillhörande kommentarer. Elevsvaren visar också att Lärare S och 

Lärare Y:s responsarbete ser olika ut. På det yrkesförberedande programmet 

menar 6 av 19 elever att de inte får någon utvecklande respons överhuvudtaget 

på deras elevtexter medan 21 av 22 på det studieförberedande skriver att de får 

utvecklande respons. Enlig eleverna till Lärare S är responsen i skriftlig och 

muntlig form under skrivprocessen och efter färdigställd text. De elever till 

Lärare Y som anser att deras svensklärare arbetar med respons uppger att den 

sker muntligt och skriftligt efter färdigställd text. 

 

Redovisning av svar 

 

1. Upplever du att dina skrivna texter betygsätts på ett rättvist sätt?  
 
Studieförberedande program: Samtliga 22 elever som besvarade enkäten på det 

studieförberedande programmet upplever att deras skrivna texter betygsätts på 

ett rättvist sätt.  

 
Yrkesförberedande program: 16 av 19 elever upplever att betygssättningen är 

rättvis. 3 elever upplever inte att deras skrivna texter blir rättvis betygssatta. 1 

elev av dessa 3 uppger att hen har svårt att förstå bedömningen för att 

utvecklas. 1 menar att bedömningen inte är rättvis på grund av att hen aldrig får 

godkänt. Den tredje saknar motivering.  

 

2. Tror du att man bedömer på olika sätt beroende på program?  
 
Studieförberedande program: 7 elever uppger att lärare bedömer på olika sätt 

beroende på vilket program hen arbetar på. 15 elever tror inte att programmet 

spelar någon roll vad gäller betygsättning och bedömning.  
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Yrkesförberedande program: 11 elever tror att man bedömer på olika sätt 

beroende på program. 8 elever tror inte det.  

 
 

3. Upplever du att läraren favoriserar vissa elever vid betygssättningen av 
elevers skrivna texter? 
 
Studieförberedande program: En av 22 elever skriver att läraren favoriserar 

elever vid betygssättning utan att motivera varför. Övriga 21 anser inte det.  

 
Yrkesförberedande program: 8 elever upplever att läraren favoriserar elever vid 

betygssättning. 2 elever skriver att läraren favoriserar genom att hjälpa en elev 

extra mycket vid prov. 1 elev förklarar att det finns mer förväntningar på 

eleverna som tillhör ett studieförberedande program än om de tillhör ett 

yrkesförberedande. De övriga som uppgett att läraren favoriserar saknar 

motivering. 11 elever uppger att de inte sker någon favorisering.  

 

4. På vilket sätt bedömer läraren den skrivna texten? 
 
Studieförberedande program: De 22 elever som besvarat enkäten menar att de 

får sin bedömning i en matris. 14 av 22 menar att de får kommentarer till 

matrisen medan 8 elever uppger att de inte får kommentarer. 6 elever uppger 

att de får muntlig respons på sin text medan 4 uppger att de får muntlig respons 

om de frågar efter det.   

 
Yrkesförberedande program: 13 elever ringar in att de får ett betyg A-E med 

tillhörande kommentarer på sina texter. 4 elever uppger att läraren använder en 

bedömningsmatris. 2 elever menar att de endast får ett betyg A-E utan några 

kommentarer. 1 elev uppger att läraren ger muntlig respons.  

 

5. Får du ta del av betygskriterierna när du får en ny uppgift? 
  
Studieförberedande program: 20 elever svarar att de får ta del av 

betygskriterierna vid en ny uppgift. 1 elev svarar att hen inte får det och 1 elev 

uppger att hen får det ibland.  
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Yrkesförberedande program: 11 elever skriver att de får ta del av 

betygskriterierna vid en ny skrivuppgift. 3 elever uppger att de får det ibland. 5 

elever menar att de inte får ta del av kriterierna.  

 

6. Ger din lärare dig respons och visar vad du behöver göra för att utveckla 
ditt skrivande?  
 
Studieförberedande program: 21 av 22 elever skriver att deras lärare ger dem 

respons och visar vad de behöver göra för att utveckla sitt skrivande. 1 elev 

uppger att detta endast sker ibland. 9 elever uppger att de får både skriftlig och 

muntlig respons när de är klara med texten. 13 menar att de får muntlig och 

skriftlig respons både under tiden de skriver och efter färdigställd text.  

 
Yrkesförberedande program: 11 av 19 elever anser att läraren ger respons och 

visar vad eleven behöver göra för att utvecklas. 5 av dessa elever menar att 

responsen ges i muntlig och skriftlig form efter färdigställd text. 3 elever menar 

att de endast får skriftlig respons men önskar mer muntlig. 1 elev saknar 

motivering om på vilket sätt responsen sker. 2 elever har inte svarat på frågan. 6 

elever skriver att de inte får någon utvecklande respons alls. 3 av dessa elever 

uppger att responsen måste bli mer tydlig för att eleverna ska förstå vad de 

behöver utveckla. 1 elev menar att klasserna bör vara mindre för att läraren ska 

ha tid att hjälpa alla. 2 elever saknar motivering.  

 
7. Tror du att det finns något sätt man skulle kunna göra bedömningen av 
skrivande mer rättvis i skolan?  
 
Studieförberedande program: 18 elever skriver att anonymitet vore bra för att 

bedömningen ska kunna vara mer rättvis. 7 av de elever som önskar anonymitet 

uppger även att lärare bör låta andra lärare göra separata bedömningar av 

texten. 3 elever menar att deras svensklärare klarar av att göra rättvisa 

bedömningar utan anonymitet eller hjälp av annan lärare, de tre eleverna menar 

däremot att det finns andra lärare som inte klarar av att göra rättvisa 

bedömningar på egen hand. Vid denna fråga blev det 2 bortfall på grund av icke 

ifyllt svar.   

 
Yrkesförberedande program: 3 elever skriver att det vore bra om flera lärare 

rättade elevtexterna tillsammans. 4 elever uppger att de tror att det finns sätt 

som skulle göra bedömningen av skrivandet mer rättvis men motiverar inte 
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varför. 1 elev menar att bedömningen skulle bli mer rättvis om klasserna var 

mindre. 7 elever tror inte att det finns något sätt som skulle göra bedömningen 

av skrivandet mer rättvis i skolan. 4 elever har inte svarat på frågan. 

 

Tabell med elevsvar från de kvantitativa frågorna 

I resultaten har vi kunnat se skillnader mellan eleverna från det 

studieförberedande programmet och det yrkesförberedande. I tabell 2 har 

svaren sammanställts från de frågor i enkäten där eleverna fick välja 

svarsalternativen ja eller nej.  

 

Tabell 2 Elevernas svar på frågorna med svarsalternativ, angivet i antal elever 
från yrkesförberedande program respektive studieförberedande 

Frågor  Ja Nej 

Upplever du att dina 

texter betygsätts på 

ett rättvist sätt? 

16/19 Yrk 

22/22 Stud 

3/19 Yrk 

0/22 Stud 

Tror du att man 

bedömer på olika sätt 

beroende på 

program? 

11/19 Yrk 

7/22 Stud 

8/19 Yrk 

15/22 Stud 

Upplever du att 

läraren favoriserar 

vissa elever vid 

betygsättning av 

elevers skrivna 

texter? 

8/19 Yrk 

1/22 Stud 

11/19 Yrk 

21/22 Stud 

Får du ta del av 

kunskapskraven när 

du får en ny 

skrivuppgift?* 

11/19 Yrk 

20/22 Stud 

5/19 Yrk 

1/22 Stud 

Ger din lärare dig 

respons och visar vad 

du behöver göra för 

att utveckla ditt 

skrivande?** 

11/19 Yrk 

21/22 Stud 

6/19 Yrk 

0/22 Stud 

*: 1/22 Stud och 3/19 Yrk uppger ”ibland”. 

**: 1/22 Stud och 2/19 Yrk har ej besvarat frågan.  

 

Av tabell 2 framgår att det är fler elever på yrkesprogrammet än på det 

studieförberedande som upplever att deras texter betygsätts på ett orättvist sätt, 

som tror att Lärare bedömer olika beroende på program och som upplever att 

deras svensklärare favoriserar vissa elever vid betygsättning. Några av eleverna 
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på det yrkesförberedande programmet anser inte att deras lärare ger dem någon 

utvecklande respons.   

4.4 Lärarbedömningar 

Nedan följer en sammanfattning av Lärare S respektive Lärare Y:s bedömning 

av en elevtext. Därefter presenteras en detaljbeskrivning. 

 

Sammanfattning 

Lärarna är eniga att eleven uppfyller E-kravet för dispositionen och innehållet. 

Båda anser att elevtexten innehåller många upprepningar. Gällande språket 

menar Lärare S att eleven inte uppfyller E medan Lärare Y menar att eleven gör 

det. Lärare S:s ifyllda matris visar att eleven får ett F på uppgiften. Lärare Y:s 

ifyllda matris visar att eleven får ett E på uppgiften. (se bilaga 4, elevuppgiften, 

elevtexten och matrisen).  

Lärare S:s bedömning 

Lärare S ger eleven betyget E på kunskapskraven om disposition då det finns en 

tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Lärare S bedömer betyget E på 

samtliga delar för textens innehåll då eleven fokuserar på uppgiften och 

beskriver, resonerar och utreder frågeställningen. Mottagaren som inte har läst 

källorna kan i huvudsak förstå resonemanget och eleven använder fler källor än 

en. Lärare S har gett betyget F på textens språk då det inte är varierat eller 

innehåller goda formuleringar. Lärare S kommenterar genomgående i 

elevtexten och ger slutkommentarer. Lärare S rättar språket i texten genom att 

kommentera upprepning, tempus, talspråk, stavning, långa meningsbyggnader, 

ofullständiga meningar, ordval och ordföljd. Lärare S skriver att textbindningen 

inte riktigt fungerar eller tillför något men att texten ändå är rimligt planerad 

och det råder balans mellan de olika delarna. Lärare S skriver att hon anser att 

innehållet fungerar och som läsare kan man förstå resonemanget även om det 

är tämligen enkelt. Språket är inte tillräckligt varierat i texten och har inte 

tillräckligt goda formuleringar.  

Lärare Y:s bedömning 

Lärare Y ger eleven betyget E på kunskapskraven om disposition då det finns en 

tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Lärare Y bedömer betyget E på 

samtliga delar för textens innehåll. Läraren menar dock att första delen endast 
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uppfylls till viss del där eleven ska fokusera på uppgiften och beskriva, resonera 

och utreda frågeställningen. På övriga delar gällande innehållet får eleven 

betyget E utan några kommentarer. Mottagaren som inte har läst källorna kan i 

huvudsak förstå resonemanget och eleven använder fler källor än en. Lärare Y 

har gett betyget E på textens språk då hon anser att språket är varierat och 

innehåller goda formuleringar. Lärare Y kommenterar dock i matrisen gällande 

språket att texten har smärre språkfel, slarvfel och upprepningar.     

 Lärare Y kommenterar i elevtexten ett meningsbyggnadsfel, att textbindning 

saknas och kommenterar brister i inledningen och att hon inte förstår 

slutsatsen. Hon skriver även att en källhänvisning är ofullständig. Vid sidan av 

elevtexten skriver Lärare Y att texten har många upprepningar och att den 

skulle behöva bearbetas.  

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och analyseras studiens resultat utifrån 

forskningsfrågorna. Kapitlet innehåller även en metoddiskussion samt en 

avslutning med slutsatser och framåtblickar.  

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen behandlar varje frågeställning och är uppdelad i två delar. 

Lärarnas perspektiv (5.1.1) behandlar frågeställningen 1 och 2 och diskuteras 

med utgångspunkt från resultatet av lärarsvaren och av lärarbedömningarna. 

Elevernas perspektiv (5.1.2) behandlar frågeställning 3 och diskuteras med 

utgångspunkt från resultatet av elevsvaren.  

 
5.1.1 Lärarnas arbetssätt gällande bedömning och komplexiteten  
 

Resultatet visar att bedömning av elevernas skrivande är komplicerad. De flesta 

lärare anser att det är svårt att göra rättvis bedömning av elevernas skrivande. 

Komplexiteten ligger i att det är svårt att hålla sig neutral inför den elev man 

bedömer. Kunskapskraven är också svårtolkade och lärare tolkar dem olika. 

Lärare S uppger att med dagens kunskapskrav i svenskämnet, kommer 

bedömningen aldrig kunna vara helt rättvis på grund av de tolkningsbara 

kunskapskraven. De undersökta lärarna menar även att lärare värdesätter olika 
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kvalitéer i en elevtext vilket gör att bedömningen blir subjektiv. Likt vår studie 

visar Parmenius Swärds (2008:240–285) också att bedömningen av elevers 

skrivande sker på diffusa subjektiva grunder. Detta kan i praktiken innebära att 

om en och samma elevtext delas ut till olika lärare kommer 

bedömningsresultatet se olika ut. Trots att Swärds studie skrevs innan dagens 

läroplan infördes verkar det som att målen fortfarande är otydliga. Vår studie 

visar att lärarbedömningarna skiljer sig åt. Vid bedömning av en och samma 

elevtext sätter Lärare S betyget F medan Lärare Y sätter ett E. Aldrins (2015:62–

82) studie uppvisar en påfallande bedömarvariation vilket ofta sammanhänger 

med lärares variation i synen på vad som är viktigt i en text. Lärare S menar i 

sin bedömning av elevtexten att språket inte uppfyller kraven för E medan 

Lärare Y anser det. Synen på vad som är ett tillräckligt bra språk skiljer sig 

mellan de två lärarna och Lärare S verkar värdera språket mer än Lärare Y. 

Detta kan vi se eftersom Lärare Y i bedömningsmatrisen har markerat att eleven 

uppnår kravet för E gällande disposition och innehåll. Tillhörande 

kommentarer visar dock att Lärare Y anser att elevtexten har brister gällande 

dispositionen och innehållet. Hon skriver att hon inte förstår slutsatsen och 

enligt kunskapskravet om dispositionen ska den vara tydlig. Lärare Y anser även 

att eleven endast till viss del uppnår det första kravet angående innehåll. Enligt 

Skolverkets allmänna råd (2012:22) ska eleven uppfylla alla kunskapskrav i sin 

helhet för att få ett visst betyg. Detta betyder att Lärare Y egentligen precis som 

Lärare S skulle ha gett elevtexten ett F.               

  Det framkommer att bedömningen kan se olika ut beroende på vilket 

program läraren arbetar på. Det verkar vara lättare att få ett högre betyg på 

yrkesförberedande program genom visat engagemang än vad det är på 

studieförberedande. Studieförberedande program ställer också krav på andra 

skriftliga kvalitéer än vad yrkesförberedande gör eftersom det handlar om olika 

programinriktningar. Vi ställer oss frågande till varför det verkar finnas 

förutfattade meningar om hur mycket eleverna klarar av beroende på 

programval. Kunskapskraven för svenskkurserna ser likadana ut oavsett 

program. Lärarbedömningarnas resultat skiljer sig mellan Lärare S och Lärare 

Y, kan lärarnas olika programinriktning ha haft påverkan? 

 Alla undersökta lärare förutom en uppger att sambedömning är ett arbetssätt 

som skulle skapa mer rättvisa förutsättningar för eleverna i bedömningen av 

deras texter. Lärarna i Aldrins (2015:72–73) studie visar också detta. Både ur 
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lärarenkäten och lärarintervjuerna i vår studie framkommer det att fler 

sambedömningstillfällen önskas. Dock menar Lärare S och Lärare Y att för att 

sambedömning ska vara effektiv behöver lärarna ha liknande planering och 

arbeta med samma texttyp. Annars är det svårt att sätta sig in i en annan lärares 

elevs text. Enligt Skolverket (2013) kan sambedömning öka samsynen och bidra 

till en gemensam förståelse för kunskapskraven som är tolkningsbara. Både 

Lärare S och Lärare Y anser att det behövs mer kompetensutveckling för att öka 

likvärdigheten i svenskämnet. Det vore fördelaktigt om lärarna på skolan fick 

möjlighet att arbeta mer med sambedömning som ett sätt att ge eleverna 

samma förutsättningar.   

Denna studie visar att de undersökta lärarna på skolan har olika sätt att 

arbeta med bedömning av elevernas skrivande. Det finns skillnader mellan 

studieförberedande program och yrkesförberedande i arbetssätten vad gäller 

bedömning. Lärare som arbetar på studieförberedande program använder 

matriser mer kontinuerligt än lärare på yrkesförberedande. Att använda betygs- 

och bedömningsmatriser i svenskämnet menar Kjellström (2013:190-204) är ett 

sätt att konkretisera kunskapskraven och gör eleverna delaktiga i sin lärprocess. 

Lärare S:s matriser presenterar alla betygsnivåer (A, B, C, D, E) medan Lärare 

Y:s visar (A, C, E). Bedömningssättet skiljer sig åt på det sätt att Lärare Y aldrig 

ger ett betyg på en uppgift utan markerar i matrisen hur eleven har uppnått 

kunskapskraven medan Lärare S sätter betyg utefter de markerade uppnådda 

kunskapskraven. Lärare S ger respons i samband med betyg vilket inte Lärare Y 

gör. Risken med att ge respons och betyg samtidigt är att eleverna struntar i 

responsen och endast tittar på betyget. Vi tror att detta kan innebära att 

eleverna inte vet hur de ska utvecklas om de inte tar till sig responsen.    

 Lärare S visar eleverna matrisen i pappersform och lägger ut den på 

kursplattformen Itslearning. För att tydliggöra matrisen visar Lärare S 

exempeltexter och pekar på vilka kunskapskrav i texten som finns i matrisen. 

Lärare Y informerar eleverna om att hon lägger ut bedömningsmatrisen på 

kursplattformen och låter eleverna ta eget ansvar att gå in och titta på den. 

Under skrivprocessen visar Lärare Y exempel i elevernas texter på vilket sätt de 

uppnår kunskapskraven. Hon går sällan in och språkrättar utan låter eleverna 

rätta sina egna grammatiska fel. Lärare Y:s arbetssätt innebär att hon utgår från 

att eleverna själva tar ansvar för de grammatiska felen och att eleverna själva 

går in på Itslearning och tittar på matrisen. De ska också på egen hand förstå 
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hur de ska tolka bedömningsmatrisen. Enligt Lgy11 är målet att varje elev ska 

lära sig att ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat men vad händer om 

Lärare Y:s elever inte tar detta ansvar och inte förstår vad de har gjort för fel? 

Lgy11:s riktlinjer innebär också att lärare har skyldighet att ge fortlöpande 

information om studiegången och frågan är hur stort ansvar läraren ska ta och 

hur stort ansvar som ska läggas på eleverna? 

Något som även framkommer i vår studie är att de undersökta lärarna 

arbetar med flera typer av respons i sitt bedömningsarbete beroende på vilken 

skrivuppgift det rör sig om. Responsen sker i muntlig form, skriftlig form, under 

processen och efter färdigställd text. Randahl (2016:1–12) menar att 

responsarbete är en viktig del i den processinriktade skrivprocessen vilket ingår 

i formativ bedömning. Flera studier t.ex. Shutes (2008:1–38), Black & Wiliam 

(2001:–18), Hattie & Timpeley (2007:1–33) påvisar att arbeta formativt kan 

vara ett verktyg att hjälpa eleverna i sin utveckling. Lärare Y menar att hon 

försöker arbeta formativt genom att hon under skrivprocessen går runt och ger 

direktrespons på elevtexterna. Samtidigt uppger hon att hon har börjat använda 

sig av fler provsituationer för att förbättra responsens kvalité. Genom 

provsituationer får inte eleverna chansen att arbeta processinriktat vilket den 

formativa bedömningen handlar om och som studier visar är utvecklande. Även 

om lärarna i enkäten uppger att de arbetar med respons under skrivprocessen 

framkommer det från Lärare S:s intervju att arbetet med respons mestadels 

sker efter färdigställd text. Hattie & Timperleys (2007:1–33) studie visar att 

respons på en slutversion inte ger någon effekt på skrivutvecklingen. I 

Blomqvist, Lindberg & Skars (2016:1–22) studie påvisas att det ofta saknas 

korrelation mellan bedömningen och lärarnas didaktiska beslut i 

undervisningen. Vid frågan om hur Lärare S och Lärare Y:s respons påverkar 

undervisningen uppger de att det är när generella brister upptäcks i 

elevtexterna som de har genomgångar för att förtydliga. För att eleverna ska 

förstå hur de ska utvecklas behöver lärarna vara flexibla och utforma sin 

undervisning efter vad de märker att eleverna behöver. Det går inte att ta 

förgivet att alla elever lär sig på samma sätt. Om undervisningen endast 

anpassas när generella brister upptäcks verkar den inte utefter elevernas 

förutsättningar och behov vilket Lgy11 menar att skolan ska göra.  
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5.1.2 Elevernas synpunkter på bedömning 

 

Det framkommer flera olika aspekter som berör bedömningens orättvisa. Det 

finns faktorer som påverkar bedömningen och Lärare Y:s elever verkar anse att 

deras svensklärare arbetar mer orättvist än vad Lärare S:s elever tycker att 

deras svensklärare gör. 

Elevenkätsresultaten överensstämmer med hur Lärare S själv uppger att hon 

arbetar med bedömning av elevers skrivande. Det som eleverna dock lyfter fram 

mer än vad Lärare S gör berör responsen under skrivprocessen. Många av 

Lärare S:s elever menar att de får utvecklande respons medan de skriver vilket 

ju i sådana fall är positivt. Lärare Y:s elever uppger inte samma sak som hon 

själv gör. På många punkter säger eleverna emot sin svensklärare vilket är 

oroväckande. De flesta elever till Lärare Y uppger att hon inte arbetar med 

matriser utan skriver att de får betyget A-E med tillhörande kommentarer på en 

skrivuppgift. Detta motsäger det som Lärare Y själv säger angående matriser. 

Utvecklande respons är något som 6 av Lärare Y:s elever uppger är något som 

de inte får överhuvudtaget vilket också motsäger vad Lärare Y uppger. 3 av de 

elever som menar att de inte får någon utvecklande respons skriver att den 

måste bli mer tydlig för att de ska förstå vad de behöver utveckla. Detta resultat 

tyder på att det finns en kommunikationsbrist mellan läraren och eleverna. Om 

responsen inte når fram utvecklas inte elevernas skrivförmåga och förlorar sitt 

syfte menar Kronholm Cederberg (2009:49–52). Randahl (2016:1–12) förklarar 

att responsen måste vara tydlig och kopplas ihop med uppgiftsinstruktionen och 

bedömningsmatrisen för att öka effektiviteten. Det finns meningsskiljaktigheter 

mellan några av Lärare Y:s elever och vad hon själv uppger gällande 

utvecklande respons. Vi misstänker att dessa elever inte tar sitt ansvar och går 

in på Itslearning för att titta på bedömningsmatrisen, eller att 

kommunikationen brister mellan eleverna och Lärare Y.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Enkätundersökningen gav oss möjlighet att få en översiktlig bild om hur 

svensklärare arbetar med bedömning. Det kan ha varit en nackdel att frågorna i 

enkäten var av omfattande karaktär. Anledningen till att frågorna var 

formulerade på det sättet var att vi ville undvika att styra svaren. Vi märkte att 

vi fick utvecklade svar genom frågornas formulering. Den långa svarstiden som 
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informanterna fick på sig att besvara enkäten kan ha bidragit till de utvecklade 

svaren.                           

 Genom lärarintervjuerna kunde vi fördjupa oss i två olika lärares arbetssätt 

gällande bedömning av elevers skrivande. Genom arbetsfördelningen där en av 

oss intervjuade och en av oss antecknade blev intervjuerna naturliga 

samtalssituationer som bidrog till utvecklade svar. Frågorna var formulerade på 

sådant sätt att lärarna själva skulle få beskriva hur de arbetar med bedömning 

av elevers skrivande. Med frågor som är så pass öppet ställda finns dock också 

risken att viss information inte framkommer. Vi misstänker att Lärare S 

fokuserade mer på bedömning av färdigställd text än under processens gång 

eftersom det vid elevenkäten framkom att eleverna anser att hon arbetar med 

respons under processen. Under intervjun skulle vi ha frågat mer om hur Lärare 

S arbetar under processens gång.                 

 I elevenkäten var frågorna utformade i syfte att kunna jämföras med Lärare S 

och Lärare Y:s svar om hur de arbetar med bedömning av elevtexter. 

Elevenkäten gav oss möjlighet att se om eleverna upplevde bedömningen på det 

sätt som lärarna beskrev. Enkätfrågorna var utformade med svarsalternativ för 

att eleverna lättare skulle förstå frågorna. I efterhand upptäckte vi att frågan om 

hur eleverna upplever att deras svensklärare arbetar med matriser var otydlig. 

Vi misstänker att eleverna till Lärare Y fyllde i svarsalternativet A-E + 

kommentarer och tänkte att det betydde samma sak som att deras svensklärare 

arbetar med matriser. Detta tror vi eftersom Lärare Y var mycket tydlig med att 

hela hennes bedömningsarbete utgick från matriser. För att kunna korrigera 

missuppfattningar som dessa hade det varit bra om vi hade varit på plats medan 

eleverna besvarade enkäten.            

 Lärarbedömningarna av elevtexten gjorde att vi kunde undersöka lärarnas 

bedömningsarbete. Uppgiften vi gav lärarna var tidskrävande och risken fanns 

att deras kommentarer inte skulle bli utförliga. När vi läste igenom 

bedömningarna såg vi att Lärare S hade beskrivit sin tankegång mer utförligt än 

Lärare Y. Uppgiften var också krävande på det sätt att lärarna förväntades ha 

läst ett verk och en artikel för att kunna bedöma elevtexten. Vi säkerställde att 

lärarna hade läst verken men kan inte uttala om oss hur pass insatta de var i 

dem. Sammanfattningsvis gav lärarenkäten, lärarintervjuerna och 

lärarbedömningarna oss svar på hur några svensklärare arbetar med 

bedömning av elevers skrivande och vad de anser om möjligheterna att göra en 
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rättvis bedömning. Elevenkäten gav svar på vad några elever anser om 

svensklärarnas bedömning av sina texter.  

 

5.3  Avslutning, slutsatser, framåtblickar 

Vi ville undersöka hur några svensklärare arbetar med bedömning av 

elevernas skrivande. Dessutom ville vi ta reda på hur eleverna upplever 

bedömningen av deras skrivna texter. Studien visar att det finns olika sätt att 

arbeta med bedömning och det finns skillnader mellan yrkesförberedande 

program och studieförberedande. Det framkommer att det är komplicerat att 

göra rättvis bedömning av elevernas skrivande. Den faktor som gör att 

bedömningen av elevernas skrivande inte blir helt rättvis är subjektiviteten. 

Genom de resultat vi fick fram av de två lärarbedömningarna kan vi se att en 

och samma elevtext blir bedömd och betygsatt på olika sätt. Slutsatsen vi kan 

dra av detta är att förutsättningarna lärarna har i och med tolkningsbarheten i 

kunskapskraven gör bedömningen komplicerad. Det är svårt att skapa rättvisa 

förutsättningar för eleverna gällande bedömningen av deras skrivna texter.   

 Av studien framgår det att Lärare Y:s elever inte beskriver hennes arbetssätt 

gällande bedömning som hon själv gör. Eleverna upplever inte att deras 

svensklärare arbetar med bedömningsmatriser och några av dem uppger att de 

inte får någon utvecklande respons. Forskning visar att kontinuerlig respons 

under skrivprocessen utvecklar elevernas skrivförmåga. Responsen behöver 

vara konkret för att eleverna ska kunna ta till sig den (se 2.3.3). Slutsatsen vi 

kan dra av detta är att Lärare Y behöver vara tydligare i sitt bedömningsarbete.  

Merparten elever anser att deras svensklärare betygsätter och bedömer deras 

skrivna texter på ett rättvist sätt. Det finns dock elever som upplever orättvisor i 

bedömningen och de flesta av dessa studerar på det yrkesförberedande 

programmet. Orättvisan består i upplevd favorisering av elever och att 

bedömningen ser olika ut beroende på program. De intervjuade lärarna uppger 

precis som eleverna att det kan finnas skillnader i hur lärare bedömer beroende 

på vilket program de arbetar på. Lärarbedömningarna visar att Lärare S från det 

studieförberedande programmet gav ett lägre betyg än vad Lärare Y från det 

yrkesförberedande gjorde. Dessa resultat ger en antydan om att 

programinriktning kan påverka bedömningen. Ämnesplanen är densamma 
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oavsett vilket program eleverna studerar på och lärarna arbetar. Bedömningen 

ska alltså inte påverkas av denna faktor. Vi är kritiska till att bedömningen ska 

låtas påverkas av en sådan faktor som programinriktning. Det måste finnas 

samma förväntningar på eleverna oavsett vilket program de går på eller vilken 

lärare de har för att bedömningen ska kunna vara rättvist. Det är oroväckande 

att lärarna verkar vara medvetna om denna orättvisa. Det är högst nödvändigt 

att lärarna på skolan arbetar tillsammans för att bli mer samspelta vad gäller 

bedömning. Förslagsvis skulle de olika programmen kunna samarbeta både när 

det handlar om bedömningen men också när det handlar om upplägget av 

arbetssätten. Ett sådant programöverskridande arbetssätt innebär att lärarna 

måste vara öppna för att kollaborera mot samma mål, nämligen likvärdig 

bedömning.   

I framtiden anser vi att skolan behöver skapa fler tillfällen och ge utrymme 

för sambedömning. Sambedömning utvecklar lärares kompetens att bedöma 

och skapar mer samstämmighet kring bedömningen. Skolan behöver arbeta 

fram en tydligare gemensam syn av hur kunskapskraven ska tolkas. 

Kunskapskraven behöver förtydligas och tolkningsbarheten bör ses över.   
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Bilaga 1. 

Bedömning av skrivna elevtexter - Lärarenkät 
 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? ________________________ 

Vilket program arbetar du på?______________________________ 

 

 

1. På vilket sätt arbetar du med bedömning av elevers skrivande? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Upplever du att det är svårt att göra rättvis bedömning av elevers skrivande? 

Motivera ditt svar.  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Arbetar du med betygs- och bedömningsmatriser? Ringa in ditt svar. 

 

Ja          Ibland      Nej 

 

Om ja, beskriv hur du använder matriserna? 

Om ibland eller nej, varför? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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4. Arbetar du med sambedömning tillsammans med en annan svensklärare gällande 

skrivandet? Ringa in ditt svar. 

 

Ja       Ibland     Nej 

 

Om ja och ibland, hur? 

Om nej, varför inte? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Hur många skrivuppgifter ger du till eleverna per termin? 

 

 

 

 

 

6. Arbetar du med responsgivning? Ringa in ditt svar.  

Ja      Ibland     Nej 

 

Om ja, på vilket sätt? (Muntlig, skriftlig, elevsamtal, under processen, kamratrespons 

etc.) 

Om nej eller ibland, motivera ditt svar. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

7. Något övrigt du vill tillägga? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 Bilaga 2. 

Bedömning av elevtexter 

Intervjufrågor  

 

1. Hur arbetar du med bedömning av elevers skrivande? 

2. Hur många texter får dina elever skriva per termin och vilka olika typer 

av genrer skriver de inom?  

3. Arbetar du med respons och i sådana fall på vilket sätt? 

4. Påverkas din undervisning av det du konstaterar i din respons? Om ja, på 

vilket sätt? 

5. Upplever du att eleverna tar till sig responsen? 

6. Får eleverna ta del av kunskapskraven vid en ny skrivuppgift? Om ja, på 

vilket sätt? 

7. Använder du dig av betygsmatriser? Om ja, på vilket sätt? 

8. I vilka avseenden upplever du att det är lätt respektive svårt att bedöma 

elevtexter? 

9. Arbetar du med sambedömning och analyserar elevtexten tillsammans 

med en annan lärare eller låter en annan lärare titta på texten efter din 

bedömning? 

10. Tror du att man bedömer på olika sätt beroende vem bedömaren är? 

11. Tror du att det finns något sätt att göra bedömningen mer rättvis? 

12. Anser du att det behövs kompetensutveckling kring bedömning av 

elevers skrivna texter?  
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Bilaga 3. 

Bedömning av elevtexter – Elevenkät 
 

Program:____________________________________________ 

 

Årskurs: ____________________________________________ 

 

 

 

1. Upplever du att dina skrivna texter betygssätts på ett rättvist sätt? Ringa in ditt svar. 

 

Ja    Nej  

 

Om nej, varför inte? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Tror du att man bedömer på olika sätt beroende på program? Ringa in ditt svar. 

 

Ja    Nej  

 

 

3. Upplever du att läraren favoriserar vissa elever vid betygssättning av elevers skrivna 

texter? Ringa in ditt svar. 

 

Ja    Nej  

 

Om ja, hur har du sett det?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4. På vilket sätt bedömer läraren den skrivna texten? Ringa in det/de alternativ som 

passar bäst.  

 

Din text får endast ett betyg (A-E) 

 

Din text får ett betyg (A-E) + kommentarer 

 

De mål du uppnått visas genom en matris  

 

Läraren ger muntlig respons på din text 

 

Läraren ger utförlig skriftlig respons på din text 

 

 

Ser betygssättningen och bedömningen ut på något annat sätt? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Får du ta del av kunskapskraven när du får en ny skrivuppgift? Ringa in ditt svar. 

 

Ja     Ibland    Nej  

 

 

 

6. Ger din lärare dig respons och visar vad du behöver göra för att utveckla ditt 

skrivande? Ringa in ditt svar. 

 

Ja     Nej 

 

Om ja, på vilket sätt? (muntlig, skriftlig, under skrivandet, när du är klar med texten 

etc.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Om nej, hur önskar du att läraren hjälpte dig att utveckla ditt skrivande? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7. Tror du att det finns något sätt som skulle göra bedömningen av skrivandet 

mer rättvis i skolan? (Exempelvis två eller flera lärare bedömer tillsammans, att du får 

vara anonym, att annan än din svensklärare bedömer etc.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Är det något du vill tillägga angående bedömning av elevtexter? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Bedömningsuppgift  
 
Sv2  
Tema: Jakten på ett bättre liv 
 

Examinationsuppgift 

Vi lever i en orolig värld. Människor har i alla tider flytt för att skapa sig nya liv. Vilka 

svårigheter möter människor som söker drömmen om en bättre tillvaro? 

Presentera frågeställningen: Vilka svårigheter möter människor som söker drömmen om en 

bättre tillvaro?  

Beskriv utifrån källorna de svårigheter som människor ställs inför.  

Jämför och dra slutsatser kring frågeställningen. 

Din text ska vara sammanhängande och du ska använda dig av flera källor.  

Rubrik: Jakten på ett bättre liv 

Tid: 120 min 

Omfång: 500-700 ord 

Tänk på att din uppsats ska vara självbärande. Vad behöver du då ha med för information? 

Struktur 

Inledning: Din inledning är intresseväckande och för in läsaren i ämnet. Inledningen avslutas 

med en presentation av frågeställningen. 

Huvuddel: Din huvuddel utreder frågeställningen. Du för fram exempel, beskriver och förklarar 

utifrån källorna.  

Avslutning: Avslutningen består av ett resonemang som leder fram till en slutsats.  

 

 

Källor: 

Lund, Lina: ”Oro bland polacker i London”, DN.se 

Fogelström, Per-Anders: Mina drömmars stad 
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Betygsmatris 
 E C A 

Disposition 
 

Dispositionen är tydlig 
d.v.s. det finns en 
inledning, huvuddel 
och avslutning. 
 

Dispositionen är tydlig 
och anpassad efter 
uppgiften.   

Dispositionen är tydlig 
och anpassad efter 
uppgiften. 

Innehåll 
 

Du fokuserar på 
uppgiften och 
beskriver, resonerar 
och utreder 
frågeställningen 
 
En mottagare som inte 
har läst källorna kan i 
huvudsak förstå ditt 
resonemang. 
 
Du använder dig av fler 
källor än en. 

Du fokuserar på 
uppgiften och beskriver, 
resonerar och utreder 
frågeställningen. Du ger 
ett nytt perspektiv på 
det lästa. Du drar även 
någon slutsats. 
 
Resonemanget är 
utvecklat och 
förklarande. En 
mottagare som inte har 
läst källorna kan förstå 
vad du menar d.v.s. 
texten är självbärande. 

Du fokuserar på 
uppgiften och 
beskriver, resonerar 
och utreder 
frågeställningen. Du ger 
nya och vidgade 
perspektiv på det lästa. 
Din slutsats är 
välgrundad och 
nyanserad. 
 
Du har använt dig av väl 
valda exempel från 
källorna som stödjer 
ditt resonemang. 
 
Beskrivning, 
resonemang och 
utredning hänger ihop 
och bildar en enhet. 
Innehållet är tydligt och 
välutvecklat. 
 
Texten är självbärande. 
 

Språk 
 

Språket är varierat och 
innehåller goda 
formuleringar 

Språket är klart och 
varierat samt innehåller 
goda formuleringar 

Språket är träffsäkert, 
klart, varierat och 
innehåller goda 
formuleringar 
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Elevtext 
 

Jakten på ett bättre liv 
Världen vi lever i är en mycket orolig plats med krig och andra problem runt omkring i 

hela världen. Runt om i hela världen är det människor på flykt från krig och elände i 

hopp om att hitta en plats där de kan göra sig som hemma och få leva ett bättre liv i 

allmänt, men vilka svårigheter möter människor på som söker drömmen om ett bättre 

liv? 

I boken ”Mina drömmars stad” (Fogelström, Per-Anders) träffar man en ung kille som 

heter Henning som är på jakt efter drömmen om ett bättre liv. För att kunna få ett 

bättre liv så bryter Henning alla band med sitt förflutna och flyttar från landet in till 

staden Stockholm. Henning tror att om han flyttar in till staden bort från landet och 

sitt förflutna så kommer han kunna få ett bättre liv. När han väl kommer till staden 

märker han att det inte riktigt är som han hade förväntat sig. Henning stöter på alla 

möjliga motgångar när han kommer till staden. Ett stort problem som han stöter på är 

att stockholmare inte gillar när folk kom utifrån in till staden. De gillade inte att det 

kom folk och tog deras jobb och deras bostäder. Stockholmarna var inte Hennings 

enda problem, det var inte lätt för människor som kom utifrån att få jobb eller bostad. 

Henning träffar en man som kallades Tummen. Tack vare Tummen lyckades Henning få 

ett jobb och han fixade även en plats där Henning kunde sova. Trots att det var svårt 

och med många motgångar lyckades ända Henning träffa en fru och han lyckades göra 

livet bättre.  

I artikeln ”Oro bland polacker i London” (DN.se 2016-06-23) skriver Lina Lund om hur 

det är för polacker som lämnar Polen och kommer till London i hopp om att kunna 

göra det bättre för sig och sin familj. I artikeln har Lund intervjuat en polsk man som 

heter Tomek Adamczyk som kommit till London och väntar på att sin familj ska komma 

dit till honom. I intervjun säger Tomek Adamczyk att det är lättare att leva i London för 

att hans fru kunde tjäna mer pengar på att vara städare i london än om hon skulle vara 

restaurangschef hemma i Polen. Motgångar som polackerna i London har är t.ex. att 

det är ganska svårt att hitta boende. Ett annat problem är att folket som bor där tycker 

inte om dem. Lina Lund har även intervjuat engelsmän som bor där och i en intervju  

med Anthony Elley, en 78-årig man som är hemlös. ”Men en regering måste kunna 

kontrollera en så snabb befolkningsökning. Det finns inte bostäder åt oss som redan 

bor här” Säger Anthony Elley. En del av engelsmännen som redan bor i London vill 

alltså inte ha dem där då det inte finns bostäder nog för dem.  

Sammanfattningsvis kan man säga att både Henning från boken och polackerna som 

flyttar till London, gör samma sak i jakten på ett bättre liv. De flyttar från ett ställe till 

ett annat i hopp om att få det bättre, de möter även på liknande svårigheter så som att 

komma överäns med de som redan bor där och att hitta bostäder för sig själva för att 

komma in i samhälle 


