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Sammandrag 
 

Författare: Pontus Haglund och Wallentin Berggren 

 

Titel: ”Likvärdighet vid bedömning av elevtexter - orsaker och konsekvenser, en 

stickprovsstudie i en svensk gymnasieskola” 

 

”Equality in assessments of student texts - reasons and consequences, a sample study in a 

Swedish high school” 

 

Årtal: 2011/2012       Antalet sidor: 32 

 

 

Detta är en stickprovsstudie med målsättningen att jämföra hur fyra lärare från en 

gymnasieskola bedömde en elevtext och diskutera detta med hänsyn till validitet vid 

bedömning av elevtexter. Resultaten av denna undersökning visar att lärarnas bedömning av 

elevtexten var liknande både i tillvägagångssätt, värdering av innehållet och betyget de gav 

texten. Dock visar denna undersökning att validiteten i dessa bedömningar var låg då 

skillnaderna i de slutgiltiga bedömningarna var så pass stora att de inte kunde förbises. 

Resultaten visar också på vissa allmänna faktorer vid bedömning som är problematiska med 

hänsyn till bedömningarnas validitet och att vidare forskning bör bedrivas så att validiteten av 

lärares bedömningar och därmed betygens validitet kan fastställas. 

 

Nyckelord: Elevtext, validitet, likvärdighet, reliabilitet, bedömning  
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1 Introduktion

Frågor om betyg och om hur och när de skall sättas har varit en frekvent debatterad fråga 

inom utbildningspolitiken och för forskare inom utbildningsvetenskap. En av anledningarna 

till denna debatt är att just betygen är den markör i samhället som bestämmer mycket av 

elevers framtida förutsättningar, vare sig det handlar om att söka anställning eller fortsatt 

utbildning. Lärare har som tjänstemän en dubbel roll där yrket dels går ut på att ge eleverna så 

stora möjligheter som möjligt att lära och dels att i slutänden mäta deras prestationer. Denna 

dubbla roll är vanlig för lärare idag med undantaget för de som undervisar inom vissa 

internationellt utformade utbildningar där externa så kallade censorer betygsätter elevers 

prestationer helt utan inblandning av undervisande lärare. 

Intresset för denna uppsats har grunden i en händelse som ägde rum i en mellansvensk 

gymnasieskola. Denna händelse observerades under en av oss skribenters 

verksamhetsförlagda utbildning. Allting kretsar runt en ämneskonferens i svenska där tio 

lärare i ämnet träffades med målet att se hur likvärdig bedömningen av elevtexter var på 

skolan. Dessa lärare hade per instruktion under två veckor tagit den tid de behövt för att 

bedöma en genuin elevtext. Tillsammans med denna elevtext fick lärarna instruktionen som 

eleven hade arbetat utifrån samt de betygskriterier som hade utformats av den då 

undervisande läraren. Händelsen kulminerade vid denna konferens då det visade sig att 

bedömning skilde sig vida åt beroende på vilken lärare som gjorde bedömningen. Majoriteten 

av lärarna hade satt betyget väl godkänt men resten av lärarna hade satt betyg som varierade 

mellan icke godkänd och mycket väl godkänd. 

Med tanke på den stora roll betygen spelar i dagens samhälle så bestämde vi oss att göra 

vår egen undersökning med fyra informanter. Undersökningen kretsar runt att låta fyra 

behöriga lärare i ämnet svenska bedöma en och samma elevtext. Vi kommer dels jämföra och 

diskutera det slutgiltiga betyget varje lärare sätter men också titta på hur varje lärare kommer 

fram till betyget de sätter. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra, diskutera och problematisera hur fyra olika 

gymnasielärare bedömer en elevtext i svenskämnet i förhållande till bedömningens och i 

förlängningen betygens validitet. Uppsatsen strävar inte i någon högre grad efter att dra några 
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generaliserbara slutsatser rörande bedömningar eller betygs validitet, utan stävar snarare efter 

att diskutera detta lokalt utifrån just dessa fyra lärares bedömningar. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur går dessa lärare tillväga, i förhållande till varandra och de krav styrdokumenten 

ställer på dem, vid bedömning av en elevtext? 

2. Vad värderar dessa lärare, i förhållande till varandra och de krav styrdokumenten 

ställer på dem, i elevtexten de bedömer? 

3. Vilket betyg kommer de fram till att elevtexten förtjänar? 

4. Visar svaren på de ovan ställda frågorna på någon problematik rörande validiteten av 

dessa fyra lärares bedömning och i sådana fall vad är denna problematik och varför 

finns den? 
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2 Bakgrund 

Under denna rubrik kommer den forskning och litteratur som är aktuell i samband med denna 

uppsats presenteras. Denna forskning och litteratur handlar om betygens funktioner, betygs 

likvärdighet, bedömning av elevtexter, externt konstruerade prov och vad begreppet validitet 

betyder. 

2.1 Betygens olika funktioner 

Samuelsson & Nordgren (2008) och Wikström (2005) är eniga om att betygen fyller många 

olika funktioner i dagens skola. Dessa funktioner sträcker sig enligt Nordgren från 

mikronivåer som rör den enskilda eleven så som motivations- och disciplineringsfunktioner, 

till för samhället viktiga funktioner som urvals-, informations- och kontrollfunktioner. Dessa 

funktioner är författarna överens om är viktiga och att de skulle bli lidande av en situation där 

betygs reliabilitet och validitet inte existerade. 

2.2 Betygs likvärdighet 

Wikström (2005) kommer i sin avhandling fram till att det finns problematik rörande betygens 

reliabilitet och validitet. Hon skriver: 

 The general findings in the papers are therefore that there are problems with both the reliability 

 and the validity of the grades, both in terms of being instruments for educational evaluation and 

 selection instruments to higher education (Wikström, 2005, s.37). 

Wikström menar att de svenska betygen högst troligt inte är ett precist mått av elevers 

prestation. Denna slutsats menar hon kan dras trots att hennes undersökningar inte specifikt 

undersöker hur elever bedöms eller vilka mätinstrument som används vid denna bedömning i 

anslutning till de betygskriterier som finns. Detta, skriver hon, beror på att det i betygen ingår 

en viss del relativ bedömning samt att betyget påverkas av olika fel. Som resultat menar hon 

att en elevs betyg varierar beroende på hur, var och när en elev bedöms. 

När, menar hon, har betydelse då betygen lider av inflation i Sverige. Med andra ord sätts 

det successivt högre och högre betyg i den svenska skolan och detta menar hon inte enbart 

kan förklaras med att eleverna hela tiden presterar bättre. Denna inflation, skriver hon, beror 

snarare på att skolor nu i slutänden får mer pengar om de har elever som skenbart presterar 
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bättre. Hon menar att detta delvis beror på att skolorna konkurrerar med varandra och delvis 

på grund av frammarschen av privatskolor. 

Olika betygssystem har olika för- och nackdelar, vilket både Wikström (2005) och 

Samuelsson & Nordgren (2008) är eniga om. 

2.3 Bedömning av elevtexter 

Under denna rubrik kommer vi att presentera litteratur rörande verktyg och teorier som finns 

tillgängliga för lärare vid bedömning av elevtexter. 

2.3.1 Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 

Skolverket har formulerat riktlinjer för lärare kring bedömning som lyder: 

 

Läraren ska fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov 

och framgångar i studierna, i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med 

hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling, och redovisa för 

eleverna på vilka grunder betygsättning sker (Skolverket, 2006, s.16). 

 

Skolverket kräver här att läraren löpande ska informera eleven om studieresultat och vad 

eleven behöver förbättra i sina studier. Läraren ska också informera elevens hemförhållanden 

om elevens studier. Skolverket är också klar över kravet med att läraren ska redovisa för 

eleven hur och varför en viss bedömning görs.  

Skolverket har dessutom skrivit vad som förväntas av läraren vid betygsättning. Skolverket 

formulerar följande:  

 

Läraren ska vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper 

i förhållande till kraven i kursplanen, beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat 

sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen, beakta såväl muntliga som 

skriftliga bevis på kunskaper, och göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid 

beakta hela kursen. (Skolverket 2006)  

 

Med denna skrivelse ställer Skolverket fast att läraren måste bedöma elevens förmågor såväl 

skriftliga som muntliga och även väga in kunskaper som eleven tillgodogjort sig på annat håll än 

i den aktuella lärkontexten. (Skolverket 2006) 
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2.3.2 Kursplan för SV1202 - Svenska B 

I Lpf-94 har Skolverket preciserat vad eleven ska uppnå efter avslutad kurs. Denna skrift rör 

mål för faktakunskap, förståelse, färdighet och förtrogenhet i svenska språket, litteratur, 

kultur, historia, samhällsvetenskap och samhällsutveckling. Vem som har ansvar för att dessa 

mål uppnås är inte från Skolverkets sida lika klart. Det kan bedömas vara ett samarbete 

mellan samtliga aktörer i skolvärlden helt enligt Skolverket. Ansvaret för bedömningen står 

läraren för och har som hjälpmedel och styrdokument de betygskriterier som följer kursmål i 

aktuell kurs. Här presenteras nivåer för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet med ett 

antal skillnader sinsemellan. Den högre nivån bygger på ett uppfyllande av den föregående 

nivån. De olika nivåerna skiljer sig åt med hjälp av ord som med handledning – självständigt, 

av värdebegrepp så som uppslagsrikt, stilistisk säkerhet, intresseväckande, övertygande sätt 

och med hjälp av skillnader i ämnesområden samt skillnad mellan att redogöra, granska, 

reflektera, analysera, exemplifiera och värdera (Skolverket 2006).  

2.4 Externt konstruerade prov 

Under denna rubrik kommer litteratur och rapporter rörande externt konstruerade prov i 

skolväsendet presenteras. Med externt konstruerade prov menas att mätinstrumentet som 

används inte konstrueras av läraren utan till exempel en myndighet. 

2.4.1 Nationella prov 

I Sverige finns det enligt Skolverkets rapport från 2009 (Skolverket 2009, s. 6-11) stora 

skillnader mellan hur elever presterar på de nationella proven och vilket betyg de i slutänden 

får på den motsvarande kursen. I en rapport från Skolinspektionen som har granskat 29 000 

nationella prov påvisas en annan problematik. Denna rapport kommer fram till att det finns 

skillnader mellan hur lärare värderar elevers prestationer på de nationella proven. Dessa 

skillnader är stora, framförallt när det kommer till bedömning av långa sammanhängande 

texter från eleverna (Skolinspektionen 2010, s. 4-7). 

2.4.2 Egna prov kontra externa prov 

Selghed (2006) skriver att både lärarproducerade bedömningsunderlag och externt 

producerade bedömningsunderlag har för- och nackdelar. Han skriver att båda dessa 

förfaringssätt är renodlade eller extrema tillvägagångssätt. Det första tillvägagångssättets 
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styrkor och svagheter, menar han, är synonyma med människans styrkor och svagheter. Det 

andra tillvägagångssättet kan, enligt Selghed, enbart mäta delar av kunskapsområden hur 

sinnrikt konstruerade dessa än må vara. Den slutsats som Selghed drar med hänsyn till detta är 

att oavsett bedömningsformen så ger bedömningarna alltid begränsad information. 

Anledningen till att mätningar av elevers kunskaper är så komplicerade nu för tiden är att 

kunskapskraven är så pass komplexa. 

2.5 Vad är likvärdighet vid bedömning 

Skolverket (2012) skriver att likvärdig bedömning i grunden handlar om att utföra 

bedömningar av hög kvalitet som är i linje med kursplanernas mål och kunskapskrav och inte 

influeras av personliga preferenser. Skolverket ställer frågan om det räcker att lärare sätter 

likartade betyg eller om det som bedöms också måste vara likvärdigt. 

2.5.1 Reliabilitet och validitet i vetenskap 

Simon Wolming från enheten för pedagogiska mätningar vid Umeås universitet har skrivit en 

artikel i tidskriften Pedagogisk Forskning I Sverige om uttrycket validitet. 

Wolming (1998) skriver att samma sak kan mätas på en mängd olika sätt med olika 

mätinstrument. Han ger exemplet att ett föremåls längd kan mätas med en tumstock eller 

modern laserteknik. Den gemensamma faktorn för alla mätinstrument menar han är att inget 

instrument är perfekt i avseendet att ge en med verkligheten överensstämmande bild. 

Wolming menar att när man försöker få en bild av till exempel en företeelse eller fenomen så 

kan en mätning aldrig ge en fullständigt sann bild. Vidare menar Wolming att det som är av 

vikt vid en mätning är att resultatens felmarginal ligger inom ett praktiskt godtagbart område 

vilket innebär att felmarginalerna är av liten betydelse. 

Wolming skriver att det finns två olika typer av mätningar, direkta och indirekta. Direkta 

mätningar är mätningar där variabeln som mäts är direkt korrelerad till vad man egentligen 

vill ha reda på. Ett exempel är till exempel att mäta hur många centimeter lång en människa är 

för att få reda på dennas längd. Indirekt mätning är den typ av mätning där variabeln som 

mäts inte är direkt korrelerad till vad man egentligen försöker mäta. Ett exempel på detta är att 

man mäter avstånd mellan olika galaxer för att fastställa universums ålder. Kunskap, menar 

Wolming, tillhör den senare kategorin av mätningar. 
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För indirekta mätningar finns ett flertal problem menar Wolming. Ett problem är att för att 

mäta någonting indirekt är att man först måste konstruera en variabel som går att mäta. Ett 

annat problem som uppstår specifikt när man mäter psykiska variabler är att dessa mätningar 

måste ta hänsyn till ovidkommande faktorer eller faktorer som man inte är intresserad av att 

mäta. Ett exempel på en sådan faktor är till exempel stress.  

Wolming uppger att det i samband med mätning finns två begrepp som används för hur bra 

en mätning är i mätningar inom psykometri. Dessa begrepp är validitet och reliabilitet. 

Reliabilitet förklarar han är hur noggrann en mätning är utförd och validitet är om mätningen 

verkligen har mätt det som avses att mätas. Vidare skriver han att en mätnings validitet är 

beroende av en mätnings reliabilitet men inte tvärt om. Detta då en mätning med låg 

reliabilitet automatiskt har låg validitet men en mätning med låg validitet inte automatiskt har 

låg reliabilitet. 

3 Metod 

Nedanstående text kommer behandla den vetenskapliga metoden som tillämpats under 

produktionen av denna uppsats. Detta inkluderar val och motivation av den kvalitativa 

undersökningsmetoden, urvalsprocessen, forskningsetiska principer och reliabilitet. 

3.1 Kvalitativ metod 

Denna uppsats grundar sig i en kvalitativ undersökningsmetod i form av halvstrukturerade 

intervjuer. Denna metod valdes då det enligt Denscombe (2011) är passande i de fall där mer 

nyanserade svar krävs än de som en kvantitativ undersökningsmetod kan erbjuda. Nedan 

följer skillnader och likheter som Denscombe poängterar mellan helstrukturerade och 

halvstrukturerade intervjuer. Han skriver att en helstrukturerad intervju är mycket lik en 

enkätundersökning som helt enkelt ges muntligt till respondenten och därför lämpar sig där 

insamling av stora kvantiteter av ytliga data är målsättningen. En halvstrukturerad intervju å 

andra sidan är mycket mer öppen och tillåter respondenten att utveckla sina svar vilket i sin 

tur ger större djup. 

Halvstrukturerade intervjuer ger enligt Stukát (2011) möjligheten att komma längre och nå 

djupare än med en helstrukturerad intervjuform. Han menar att den fria interaktionen lämpar 

sig väl för att löpande kunna kringgå språkliga hinder som kan uppstå i samband med till 

exempel enkät undersökningar eller helstrukturerade intervjuer. 
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Stukat (2011) menar att undersökningsmetoden halvstrukturerad intervju, till skillnad från 

helstrukturerad intervju har en större arbetsbörda i intervjumomentet, eftersom en dynamisk 

interaktion med informanterna äger rum. 

3.2 Urval 

Urvalet i denna undersökning består av ett stickprov av fyra lärare på en gymnasieskola. Alla 

dessa lärare var behöriga att undervisa i ämnet svenska på gymnasienivå. Alla fyra lärare 

arbetar vid en och samma kommunala gymnasieskola men arbetar på olika program. Den 

primära faktorn vid urvalet av dessa lärare var att de var villiga att delta och att de arbetar på 

en plats som gjorde det enkelt för oss att resa till. 

Det finns enligt Stukát (2011) både för- och nackdelar med denna typ av urval. Den största 

nackdelen är att möjligheten att generalisera självklart blir lidande med ett så litet antal 

respondenter. Dock är detta ett nödvändigt ont då valet av en kvalitativ metod i stor 

utsträckning begränsar den mängden av informanter som kan medverka. Det är inte heller 

möjligt att bedriva denna undersökning med en kvantitativ metod då vi inte upplever att denna 

typ av datainsamling erbjuder tillräckligt nyanserade svar för att besvara frågeställningen. 

Urvalet av texten styrdes även det till stor del av tillgängligheten. Syften med den utvalda 

texten var att jämföra hur informanterna går till väga och vad de kommer fram till vid 

bedömning av en och samma elevtext. Texten som valdes ut var producerad föregående läsår 

av en elev och var tidigare bedömd av den undervisande läraren. Den undervisande läraren 

arbetar på samma skola som informanterna men deltog inte i vår undersökning. Resultatet av 

den tidigare bedömningen var inte heller känt av informanterna som deltog. En annan faktor 

som spelade in var att det var en diskursiv text där instruktionerna som eleven arbetat utifrån 

fanns kvar och som också gavs till informanterna. De övriga instruktioner vi gav 

informanterna var att de skulle göra bedömningen med hjälp av de medel som de normalt 

använder vid en sådan typ av bedömning. 

3.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Enligt Stukát (2011) är reliabilitet ett mått på hur bra mätinstrumenten är i en undersökning. 

Mätinstrumentet som används i denna undersökning är halvstrukturerade intervjuer. Detta var 

det enda mätinstrumentet som var väl anpassat för att mäta vad vi ämnade mäta med denna 

undersökning. Med det sagt är halvstrukturerade intervjuer inte det mätinstrumentet som har 
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störst reliabilitet. Det finns många aspekter som spelar in och påverkar mätningarna. Dessa 

kan vara allt från fel i transkription till att vi författare valt respondenter som inte är 

representativa. Problematik vid jämförelser mellan vad olika respondenter säger är också 

svårare att göra med denna typ av mätinstrument. Mätinstrumentet vi använder anser vi dock 

är bra nog för att underbygga validitet i denna uppsats. Validitet menar Stukát (2011) är om 

mätinstrumenten mäter det som de bör mäta. I denna undersökning strävar vi självfallet efter 

det. Vad mätinstrumenten mäter stämmer överens med vad syftet och frågeställningarna 

efterfrågar. 

Stukát (2011) definierar generaliserbarhet som om undersökning är eller inte är applicerbar 

överallt. En stor extern validitet eller generaliserbarhet är inte aktuellt i denna undersökning. 

En lokal urvalsgrupp och ett mätinstrument som i stor utsträckning begränsar antalet 

respondenter gör att undersökningen inte är särskilt generaliserbar. Detta påverkar dock föga 

undersökningens validitet då det inte är dennas syfte att nå generella slutsatser som är 

applicerbara överallt. Relaterbarhet är det dock förmodligen frågan om då det knappast 

förefaller omöjligt att liknande situationer och i förlängningen problematik existerar på andra 

skolor. 

3.4 Forskningsetiska hänsynstaganden 

I frågan om etiska principer har vi följt de fyra kraven som Vetenskapsrådet ställer i rapporten 

Forskningsetiska principer (2002).  

Det första är informationskravet, detta uppfylls i denna uppsats av att alla involverade 

deltog frivilligt och informerades både skriftligt och muntligt om vad studien syftade till att 

uppnå. Informanterna blev också informerade om att de närhelst kunde avbryta sin medverkan 

i undersökningen. Det andra är samtyckeskravet, vilket uppfylls då alla inblandade har 

samtyckt till att medverka. Det tredje är konfidentialitetskravet, detta uppfylls då ingen 

information som samlats in som kan användas för att identifiera en person framgår i uppsatsen 

eller kommer på något annat sätt att offentliggöras, detta inkluderar användandet av 

könsneutralt pronomen. Det fjärde är nyttjandekravet, vilket vi uppfyller då all insamlad 

information endast används till det den avsetts att användas till. 
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3.5 Tillvägagångssätt 

Under hösten 2011, efter det att vi kommit över en passande elevtext, så etablerade vi kontakt 

med fyra lärare som var villiga att delta i denna undersökning. Vid denna kontakt 

informerades informanterna verbalt om målet med undersökningen. Dessa lärare arbetade på 

en skola som vi båda har haft tidigare kontakt med. Efter dessa lärare fått sitt utskick 

(fotokopior av dessa finns bifogade i bilagor 2-5) genomfördes intervjuerna under vintern 

2012. 

Dessa intervjuer genomfördes i enskilda rum. Vid intervju ett, tre och fyra var vi båda 

närvarande och interagerade med respondenten, men vid intervju två närvarade endast 

Wallentin Berggren då Pontus Haglund insjuknade. Intervjuerna spelades in med två 

mobiltelefoner vid alla tillfällen utom vid intervju nummer två då endast en telefon användes. 

Vi valde att använda mobiltelefoner efter det att testinspelningar hade genomförts för att 

kontrollera att ljudkvaliteten var tillräckligt hög. Dessa intervjuer transkriberades sedan i 

referatform av den ena och kontrollerades av den andra för att i största möjliga mån se till att 

transkriptionerna reflekterade vad som sades av informanterna. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer de fyra informanternas svar på de frågor som ställdes under 

intervjuerna presenteras. 

4.1 Informant 1 

Nedan följer resultaten av den första informantens intervju. 

4.1.1 Markeringar/kommentarer 

Intervjun inleddes med att låta informanten klargöra vissa markeringar och kommentarer i den 

bedömda texten. Informanten förklarade att hen använder sig av bockar och vågor i 

marginalen. Bockar betyder att målet med uppgiften är helt uppfyllt och att vågen står för att 

målet delvis är uppfyllt. Vågorna är också använda i bedömningen av elevtextens analysdel 

och där står då vågen för att det finns spår av, men inte fullt ut klargjorda sammanhang etc.  

4.1.2 Helhetsbedömning 

Vi låter informanten utveckla sin bedömning av texten och uppmanar informanten att ge ett 

övergripande helhetsintryck och/eller ta upp om något speciellt uppfattats som problematiskt 

vid bedömningen. Informanten menar att texten genomsyras av att skribenten visar egna 

åsikter och visar vilja till förståelse. Vidare säger hen dock att eleven inte har allt klart för sig 

själv och saknar verktygen som krävs för litteraturanalys (dessa verktyg är de litterära 

begreppen som högre betygsnivåer kräver, se bilaga 1 och 2). Informanten belägger sin 

ståndpunkt med att texten är full av referenser till något självupplevt men saknar 

ämnesspecifik begreppsförståelse och användningen av dessa begrepp uteblir därför. 

Informanten anger att det i texten finns delar av ett resonemang som är vitalt och givande men 

upprepar att det är tydligt att skribenten saknar verktygen för att uppfylla uppgiftens mål. 

4.1.3 Verktyg och hjälpmedel 

Vi leder sedan in intervjun på frågor rörande verktyg för bedömning. Vi frågar om vilka 

hjälpmedel informanten använder sig av vid bedömning. Informanten uppger att det beror på 

vilken kurs som bedömningen sker i och att det beror på vilken klass det är samt vilket stoff 

det arbetas med. Informanten beskriver att det är klassen, stoffet och läraren som är de 
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väsentliga delarna i ett klassrum, alltså samspelet mellan dessa faktorer. Informanten 

tillägger att det också är uppdraget från myndigheter. Informanten uppger att hen använder sig 

av så kallade bedömningsmatriser som arbetats fram lokalt i samarbete med andra 

gymnasieskolor i samma kommun.  

Tillsammans har dessa skolor arbetat med att tolka målen för kurserna menar hen. I 

samarbetet har de riktat in sig på färdigheterna tala och skriva. En annan vanlig metod som 

informanten använder sig av är att hen för ett resonemang kring en elevs inlämningsuppgifter 

med eleven själv. Informanten anger även att hen någon gång också endast ger en bokstav 

(åsyftandes en bokstav som i betygssystemet GY11). Hen berättar att hen ändå alltid har 

kursmål, myndighetskrav och kvalitetsuppfyllelse som ständiga faktorer i medvetande vid 

bedömning oavsett vad som bedöms. Informanten beskriver att det som lärare är viktigt att 

veta vilket mål man styr mot och att det utan denna vetskap skulle vara väldigt svårt att utföra 

sitt arbete.  

4.1.4 Teori bakom praktiken/ Teoretisk grund vid bedömning 

Vi frågade om informanten använder sig av någon speciell litteratur för att ha en teoretisk 

grund till sin bedömning. Hen svarar att fortbildning och ett nära samarbete med de kollegor 

som ingår i ett så kallat ämneslag (en grupp av lärare som har samma undervisningsämne) har 

hjälpt att kvalitetssäkra bedömning. Hen fortsätter med att ta upp att de i detta samarbete även 

fått ta del av litteratur som behandlar kunskapssyn. Informanten tar där upp Sten Areviks bok, 

Att göra tänkandet synligt. Informanten uppger att denna litteratur hjälpt hen att sortera tankar 

kring kunskapsbildning i förhållande till språk. Hen säger att den litteraturen har synliggjort 

problematiken och hjälpt hen till en högre förståelse kring detta. Informanten redogör sedan 

kort för grunderna i denna bok.  

Den första nivån av tänkande menar hen är upplevelsenivån. Hen säger att denna nivå är 

intuitiv, något som vi har tillsammans med djuren. Hen anger som exempel att vi människor 

känner lukten av rök och kan då tänka oss att det är en eld här och att vi inte behöver säga 

någonting. Den andra nivån är konkret verbal – detta menar hen betyder att vi människor har 

kommit överens om vissa sakers namn, som tex. ljus, bord etc, med detta kan vi interagera 

och att det är vad som är unikt för människan, symbolanvändande. Runt denna konkret 

verbala nivå säger informanten att majoriteten av skolans arbete kretsar. Den tredje nivån, 

förklarar informanten, är den abstrakta nivån. Där drar vi slutsatser, slutleder, resonerar och då 



Pontus Haglund och Wallentin Berggren    

17(66) 

behövs ett abstrakt språk. Vad Sten Arevik enligt informanten menar är att alla nivåer krävs 

för att kunna tillägna sig och sedan använda sig av kunskap. Informanten menar att dessa 

begrepp och förklaringar har tydliggjort tänkande, kunskapsinhämtning och därmed 

informantens egna praktiska arbete. 

4.1.5 Likvärdighet mellan bedömning  

Informanten säger att likvärdigheten mellan skolornas bedömning endast kan bedömas 

intuitivt. Men informanten redogör för att hens medel för att få likvärdighet är att ha ett utbyte 

mellan andra skolor när det gäller nationella prov. Detta för att få en slags ”rikslikare” i och 

med utbytet vid bedömning av nationella prov. Detta upplever informanten ger ett 

handledande samarbete som rör sig just kring resonemang om kvalitet i skolarbeten. Hen 

upplever att detta samarbete fungerar som en slags måttstock som ger hjälp och stöd. 

4.1.6 Angående IB med utomstående ”censorer” 

Vi frågade vad informanten hade för inställning till att ha helt utomstående bedömare av allt 

skolarbete. Alltså att lärare undervisar och censorer som inte har relation till elever eller 

undervisande lärare bedömer elevernas prestationer. Informanten svarar att hen inte känner sig 

främmande för detta förfarande vid bedömning. Hen uppger att det skulle kännas befriande att  

enbart förhålla sig till att lära eleverna. 

4.1.7 Angående Gy11 /Betygssystem 

Informanten tycker att det kan liknas med läroböcker, hen kan inte bedöma den nya 

läroplanen eller betygssystemet innan man använt den under en viss tid. Informanten har ändå 

gjort ett visst arbete med att ”översätta” det nya systemet till det gamla betygsystemet och 

tydliggör det för sig själv på det sättet.   

4.1.8 En jämförelse mellan det nya och det gamla systemet 

Informanten uppger att ordet relativt förekommer otroligt ofta i Engelska 5, vilket skiljer sig 

från det tidigare systemet.  

4.1.9 Sammanfattande om bedömning 

Intuitivt känner man om det finns kvalitet i texter vid bedömning. Det gäller bara att hitta ett 

system där man kan kommunicera med elever så att de känner sig nöjda och rättvist bedömda. 
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Informanten uppger att hen använder sin intuitiva förmåga för bedömning i sitt dagliga arbete, 

men att hen alltid kontrollerar sin bedömning med hjälp av de styrmedel som finns 

tillgängliga, i form av matriser, betygskriterier och kursmål. Informanten uppger att det ändå 

förekommer att den första föreställningen vid bedömning ändras när hen analyserar med de 

verktyg som finns tillgängliga.  

4.2 Informant 2 

Nedan följer resultaten av den andra informantens intervju. 

4.2.1 Markeringar/kommentarer 

Intervjun inleds med att låta informanten klargöra markeringar och kommentarer som hen har 

gjort i och med bedömningen av den aktuella texten. Informanten uppger att hen alltid skriver 

ord som ingår i uppgiften i marginalen, så som miljö, handling och karaktär vid en 

dramaanalys. Detta, förklarar hen, är till för att uppmärksamma för sig själv och för eleven att 

uppgiften är eller inte är utförd enligt anvisningar.  

4.2.2 Helhetsbedömning  

Informanten uppger att hen inleder sin bedömning genom att läsa igenom texten och skriva 

stödord för eleven och sig själv. Stödorden, förklarar hen, är de samma som uppgiftens 

anvisningar och krav på innehåll. Sen tittar hen vidare på strukturen i texten. Informanten 

skriver i texten vad som bör förbättras rörande rubriker, styckeindelning med mera. Språket, 

säger informanten, är nästa fokusområde i hens tillvägagångssätt. Genom markeringar i texten 

kommunicerar hen till eleven vad som skall ändras. Dessa markeringar rör formella fel i 

texten som avsaknad av vissa ord eller hur meningarna är konstruerade. Informanten redogör 

sedan för den innehållsliga bedömningen och bedömer texten som eleven producerat som 

något tunn. Detta på grund av att eleven saknar grund för sina slutsatser då det saknas 

exempel ur källan. Informanten ger texten betyget G+. 

4.2.3 Verktyg och hjälpmedel 

Informanten uppger att de verktyg som hen använder är bedömningsmatriser från 

samverkansgrupper med svensklärare från andra kommunala gymnasieskolor. Där har 
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svensklärarna arbetat fram en bedömningsmatris som är tänkt att fungera med de färdigheter 

svenskämnet kräver att eleverna visar.  

4.2.4 Uppfattning av bedömning i diskursivt skrivande  

Informanten säger att bedömning av skriftliga uppgifter ibland är tråkig då det kommer till att 

sätta plus eller minus på elevers arbeten. Informanten menar att elever oftast gör sitt allra 

bästa och att det då är tråkigt att inte kunna uppmuntra eleven med positiv bedömning om 

texten i fråga har för många brister. Informanten säger att det i de fallen är viktigt att vara 

konstruktiv så att eleven ser att det är en process. Hen upplever däremot inte 

bedömningsarbete vara svårt i någon annan mening. Informanten säger att hen upplever målen 

och kriterierna från det förra betygssystemet (lpf94) som svårtydda och svåra att 

implementera. Hen tillägger att det har varit en stor hjälp vid bedömningsarbetet att vara med 

i samarbetet för att ta fram bedömningsmatriser i svenskämnet. Informanten arbetar nu också 

med Gy11 och upplever detta system vara mycket bättre genom att mål och betygskriterier nu 

är tydligare och lättare att implementera. 

4.2.5 Bedömning av nationella prov 

Informanten uppger att hen byter prov med någon lärare på samma skola eller med lärare på 

annan kommunal gymnasieskola. Hen tillägger att bedömande lärare diskuterar specifika 

texter med varandra vid problematiska bedömningar. Informanten uppger i samband med 

frågan om nationella prov att hen inte ser de nationella proven som utslagsgivande för 

elevernas kursbetyg. Proven är trots detta en bra markör för likvärdig bedömning som ger 

lärare trygghet i bedömningsarbetet med övriga uppgifter säger hen. 

4.2.6 Angående IB med utomstående ”censorer” 

Informanten uppger att en neutral bedömning är bra på skriftliga uppgifter för att få en så 

objektiv bedömning som möjligt, men informanten menar också att helhetsbedömning av 

elevens övriga kvaliteter missas i ett sådant bedömningssystem och upplevs av informanten 

som försvårande för processarbetet vid läs- och skrivinlärning. 

4.2.7 Kunskapssyn/litteraturbas för kunskapssyn 

Informanten anger Dewey som en ledfigur för sitt lärararbete. Informanten uppger att det 

centrala för lärande är att pröva och få respons och pröva igen, för att utvecklas. Informanten 
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tilläger att det är just där eleven ibland kommer i kläm, att tiden är för knapp mellan första 

försök och slutbedömning inom ett kunskapsområde. 
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4.3 Informant 3 

Nedan följer resultaten av den tredje informantens intervju. 

4.3.1 Bedömningsprocess och hjälpmedel 

Informanten säger att hen läser igenom texten snabbt först och sedan blir ganska petig med 

språkriktighet och innehåll. Hen förklarar att alla aspekter av texten tas med i den slutgiltiga 

bedömningen. Vid bedömning av elevtexter har hen kriterierna bredvid sig. 

4.3.2 Helhetsbedömning/Omdöme kring texten 

Den aktuella elevtexten bedömer informanten till ett Godkänt. Informanten uppger att texten 

skulle behöva fördjupas i analysdelen. Analysen rörande relationen mellan aktörerna i pjäsen 

behöver utvecklas, menar hen. Hen anser också att det saknas motiveringar i texten för de 

slutsatser som eleven drar.  

4.3.3 Kunskapssyn  

Informanten resonerar kring begreppets komplexitet och uppger att hen kan lära ut till en viss 

gräns men att eleven också måste vilja lära. Lärare, elev och klassrumsmiljö spelar stor roll 

för lärande, säger hen också. 

4.3.4 Teori bakom praktiken/ Teoretisk grund vid bedömning 

Informanten uppger att hen fokuserar mycket på uppgiftsanvisningarna vid bedömning och 

ger konsekvent ett lägre omdöme om inte alla anvisningar följts i en uppgift. Informanten 

uppger att om man gör undantag i ett fall så blir det väldigt problematiskt vid andra fall. Jag 

gör det speciellt för rättvis bedömning, säger hen. Informanten uppger att det framför allt är 

styrdokument som hen använder som teoretisk bas vid bedömningsarbete.  

4.3.5 Likvärdighet mellan bedömning  

Informanten uppger att det ibland är svårt att se vilken nivå texten har och att hen då behöver 

fundera länge kring en text. Informanten uppger att vid sådana tillfällen så frågar hen en 

kollega om hjälp att bedöma texten. 
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Informanten funderar på likvärdighet och det bekymrar hen när hen hör andra lärare 

diskutera texter och hur de resonerar kring texter och vad de lägger vikt vid. Hen upplever att 

språkriktigheten är den del som är mest olika behandlad lärare emellan. Det är ett ständigt 

bekymmer, menar hen, på grund av att betygskriterier trots allt är öppna för viss tolkning. 

Trots detta så upplever informanten att likvärdigheten är större än vad den skulle kunna vara. 

Informanten säger att i betygskonferenser/ämneskonferenser där lärare fått i uppgift att 

bedöma samma text så har utslaget enligt informanten blivit till största del likvärdigt. 

4.3.6 Angående IB med utomstående ”censorer” 

Informanten uppger att hen tycker det vore ganska bra att ha utomstående personer sköta 

bedömningen då relationen mellan lärare och elev kan vara problematisk för en rättvis 

bedömning. Denna problematik säger hen uppstår då det kan vara svårt att vara helt objektiv 

när en relation finns mellan parterna. Hen säger dock att detta är något hen försöker vara 

medveten om. 

4.3.7 Angående Gy11 /Betygssystem 

Informanten förklarar att hen inte har någon praktisk erfarenhet av att arbeta med Gy11 och 

det nya betygssystemet, eftersom hen inte för närvarande har några elever som är unga nog. 

4.3.8 Sammanfattande om bedömning 

Informanten uppger att hen ofta får en ”känsla” vid bedömning av en texts helhet oavsett om 

det är en MVG- eller G-text, sedan använder hen de hjälpmedel och den erfarenhet och 

professionalitet som hen har för att belägga sin känsla med grundade argument. 
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4.4 Informant 4 

Nedan följer resultaten av den fjärde informantens intervju. 

4.4.1 Process/metod vid bedömning 

Informanten uppger att hen läser igenom uppgiften och anvisningar och sedan läser igenom 

den aktuella texten. Vidare skriver hen också att hen gör mycket anteckningar vid den första 

genomläsningen.  

4.4.2 Markeringar/kommentarer 

Hen säger att hen använder streckade markeringar vid meningar som är bra och 

understrykningar använder hen där eleven gjort fel. Informanten säger att hen använder sig av 

frågor i kanten som eleven ska använda sig av vid omarbetningar av texten.  

4.4.3 Omdöme av elevtexten 

Informanten berättar att innehållet är ofullgånget i texten. Samtidigt upplever informanten att 

eleven berörts och att det finns en vilja att förmedla någonting. Att eleven förmedlar att den 

har berörts av texten är elevtextens styrka, detta säger hen i många fall kan vara mer värdefullt 

än en text som är skriven av någon som vet exakt hur man producerar en analys. Informanten 

uppger att vissa formuleringar står ut så pass att man bör googla på dem för att se om de är 

kopierade. Informanten uppger ändå att vissa uttryck som ”kär i kärleken” kan vara bevis på 

en viss kvalitet i sammanhanget. Hen uppger att texten som helhet är ”på väg” men inte har 

riktigt nått fram till en god analys.  

4.4.4 Verktyg och hjälpmedel 

Hen menar att hen upplever matriser som svåra att arbeta med då hen tycker att det är svårt att 

säga vad en ”bra text är” utan att det är helhetsuppfattningen som är viktig. Informanten 

svarar att hen gör egna anvisningar till de uppgifter hen delar ut till eleven och att det är dessa 

som hen arbetar utifrån. Hen uppger att hen tycker att det är problematiskt att vara för snäv i 

anvisningar och om en elev inte följer anvisningarna till pricka kan det ändå bli ett högt betyg 

om texten har ett bra djup. Informanten säger att detta lätt kan leda till att elever skriver helt 

efter de anvisningar som finns och i många fall missar ett självständigt förhållande till 
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skrivuppgiften och att texterna därför kan sakna djup. Informanten uppger att det är först och 

främst djupet hen är ute efter i en diskursiv text. 

4.4.5 Likvärdighet mellan bedömning  

Informanten upplever inte att bedömning av elevtexter lärare emellan är likvärdig.  

Tolkningen av betygskriterierna är vad informanten tror är upphovet för olikheterna i 

bedömningar mellan lärare. Informanten redogör för ett exempel: En elev skulle skriva en 

bokreflektion av Gardells bok Ett ufo gör entré och skulle reflektera över ett citat ur boken 

och skrev att det gjorde ont på Juha vilket informanten upplevde vara bevis på en stilistisk 

kvalitet, vilket inte upplevdes av medbedömaren i fallet som bedömde detta som ett språkligt 

fel. Liknande faktorer är svåra att ha en likvärdig bedömning av säger hen. Informanten 

fortsätter sitt resonemang kring likvärdighet med att referera till målkriterier för nationella 

proven, hen frågar sig vad smärre förändringar är i sammanhanget av att en text efter smärre 

förändringar kan publiceras i en tidsskrift. Informanten säger att det handlar om uppfattningar 

om värdebegrepp. Problemet, fortsätter hen, grundar sig nog ändå i ämnets natur. 

4.4.6 Angående IB-exempel med utomstående ”censorer” 

Informanten uppger att hen inte tycker om den modellen. Hen uppger att lärare missar en 

helhetsbild och inblick i elevens process och att det är mycket mer som kan bedömas än hur 

en elev presterar under ett fåtal provsituationer. Hen är också bekymrad av att lärare kan 

förlora en del friheter när det kommer till utformningen av deras undervisning. 

4.4.7 Kunskapssyn 

Informanten uppger att hen upplever begreppet som mycket komplicerat och att efter en 

utbildning i mastersprogrammet i didaktik blir det bara mer och mer problematiskt. Hen säger 

att det är många faktorer som spelar roll vid kunskapsförvärv. Informanten säger att 

situationen, utrymmet, engagemanget är några faktorer som hen upplever som centrala vid ett 

införlivande av kunskap. Hen tror att det är i kommunikation som kunskap uppstår. 

Informanten refererar till ett talesätt som lyder: ”man måste vara beredd att förändra sin 

världsbild för att lära sig något”. Informanten menar att det är en process som också är mycket 

krävande.  
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4.4.8 Sammanfattande om bedömning 

Informanten tycker att allt för snäva anvisningar och ett stort fokus kring språkriktighet 

snarare kväser elevens språkrikedom och snarare leder till modelltexter än till duktiga 

skribenter. Informanten tycker det är viktigt att elever får ta ut svängarna för att prova sitt eget 

språk och sin stilistiska förmåga för att utvecklas. 
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5 Diskussion 

Nedan följer diskussion och slutsatser. 

5.1 Likvärdighet i bedömning och vid betygsättning 

Innan någon form av diskussion kan föras rörande likvärdighet vid bedömning och i 

fortsättningen betygssättning finner vi att det är av intresse att diskutera vad detta egentligen 

innebär. Skolverket (2012) ställer frågan om det räcker att lärare sätter likartade betyg eller 

om kunskaperna som ligger till grund för det betyget också måste vara likvärdiga. Vi finner att 

det senare är av vikt och har därför valt att använda oss av begreppet validitet vid diskussioner 

rörande bedömning och betygssättning. 

Begreppet validitet används ofta i sammanhang som har med betyg och bedömning att 

göra. Trots det upplever vi det föga självfallet vad begreppet innebär. Wolming (1998) 

beskriver på ett klart sätt som vi anser tydligt representerar vad begreppet validitet egentligen 

betyder. Även Stukát (2011) beskriver begreppet men på ett sätt som förefaller mycket mer 

riktat till människor som skriver uppsatser. 

Wolming skriver att begreppet validitet enkelt uttryckt betyder hur väl ett mätinstrument 

mäter det som instrumentet är avsett att mäta. Vad som avses att mätas i skolan är en elevs 

kunskaper. För att mätningar inom skolan skall hålla hög validitet, alltså mäta elevers 

kunskaper, måste mätningen också ha hög reliabilitet. Detta beror på som Wolming uttrycker 

det att en mätning med låg reliabilitet automatiskt kommer att ha låg validitet men inte vice 

versa. 

De mätinstrument som finns i skolan, till exempel muntliga och skriftliga prov är indirekta 

mätinstrument då resultatet dessa ger indirekt korrelerar med vad som avses mätas. Ett prov  

där en elev skall kryssa i flervalsfrågor finns inte där för att mäta hur många poäng hen kan få 

utan hens kunskaper inom ämnet. För att nå validitet i en mätning måste man först enligt 

Wolming uppnå reliabilitet, med andra ord måste resultaten som mätinstrumentet genererar 

vara praktiskt godtagbart. 

Så vad innebär praktiskt godtagbar i samband med mätningar av elevernas kunskaper? För 

enkelhetens skull har vi valt att anta att praktiskt godtagbar i detta fall är tillräckligt exakt för 

att inte kunna knuffa en bedömning upp eller ner i betygsskalan, och i förlängningen skada 

betygens reliabilitet och validitet. Alltså en mätning med hög reliabilitet bör vara exakt nog 
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för att samma kunskaper alltid skall ge samma utslag på betygsskalan. Om möjligt ännu 

svårare är att fastställa om provet mäter det som faktiskt avses att mätas, att försöka mäta 

någonting så abstrakt och mångfacetterat som kunskap är krångligt nog utan att behöva ta 

hänsyn till ovidkommande faktorer. 

Wolming skriver att psykometriska mätningar, som mätningar av till exempel kunskap är, 

måste ta hänsyn till ovidkommande faktorer. Dessa faktorer kan spela in då validitet skall 

fastställas eftersom att mätinstrumentet inte skall mäta den faktorn. Ett exempel på en sådan 

faktor som kan påverka validitet är stress eller skrivsvårigheter. Om en elev är stressad i en 

provsituation kan detta påverka hur bra denna presterar och därmed påverka vad resultatet av 

provet egentligen mäter och därmed mätningens validitet. Det samma gäller för 

skrivsvårigheter i en provsituation där en elev skall producera text. 

Så sammanfattningsvis kan det sägas att betyg med hög validitet behöver många saker. 

Dels måste de mätinstrument som används ha hög reliabilitet för att nå hög validitet. 

Mätinstrumentets validitet är inte heller enbart beroende av dess utformning utan också 

avläsning i skolsituationer. Likvärdiga resultat av samma eller liknande mätinstrument måste 

värderas och tolkas på samma eller åtminstone mycket liknande vis. Detta kan komma vara av 

intresse vid till exempel bedömning av nationella prov.  

Alltså grundar sig betygens validitet i om bedömningen sker med tillräckligt stor 

reliabilitet och validitet och avläses på rätt sätt då betygens reliabilitet och validitet mer eller 

mindre direkt grundas i detta. Vidare räcker det inte att samma betyg sätts på två elever med 

likvärdiga kunskaper för att bedömningen skall vara likvärdig, utan bedömningen måste mäta 

samma saker med stor precision för att vara av hög validitet. 

5.2 Bedömning av elevtexten 

Nedan kommer resultaten av informanternas bedömning av elevtexten diskuteras. 

Alla informanterna gjorde en bedömning av elevtexten som de fick utifrån samma 

förutsättningar, de fick samma text och samma instruktioner. Betyget lärarna gav texten i 

fråga var dock enbart liknande men inte detsamma och de styrkor och brister de pekar på i 

sina bedömningar av texten skiljer sig åt. Informant 4 anser att inte att texten når betyget 

godkänt men informant 1, 2 och 3 å andra sidan upplever att texten uppfyller kraven och ger 

texten betyget G+, G+ och G. 
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Skillnaden av ett steg i betyg är måhända inte så stor som den kunde vara men är ändå 

intressant. Dessa fyra informanter jobbar på samma skola och betygen de sätter väger lika 

tungt och skall fylla samma funktioner i samhället. Dessa funktioner är de funktioner som 

Wikström (2005) och Samuelsson & Nordgren (2008) skriver om. Författarna nämner också 

att dessa funktioner skulle bli lidande i en situation där samma betyg inte motsvarade samma 

uppvisade förmåga från elevernas sida. På grund av detta finner vi denna skillnad i 

betygssättning intressant och relevant. En elev har producerat en text som en lärare bedömer 

som godkänd, två andra lärare bedömer som godkänd och lite till och en lärare tycker inte att 

texten lever upp till kriterierna och behöver omarbetas. 

5.2.1 Informanternas tillvägagångssätt vid bedömning 

Men innan vi diskuterar eventuella konsekvenser av dessa skillnader i bedömning är det 

måhända av intresse att beröra eventuella orsaker till dessa skillnader. Nedan kommer vi 

presentera och diskutera hur informanterna uppger att de går tillväga vid bedömning av 

elevtexter. 

Informant 1 säger att hen i sitt bedömningsförfarande ibland för ett resonemang med 

eleven om texten de producerar samt att hen använder sig av de lokalt framarbetade 

bedömningsmatriserna som finns på skolan och styrdokumenten. Informanten antecknar i 

texten med olika symboler som bockar och vågor där hen ser att mål uppfylls eller nästan 

uppfylls (se bilaga 2).  

Informant 2 gör även hen anteckningar i texten för att klargöra var och om målen uppfylls i 

texten, dessa anteckningar är dock specifika ord som överensstämmer med uppgiftens krav (se 

bilaga 3). Efter de specifika kraven för uppgiften har behandlats går hen in i djup på textens 

kvalitet, såsom skiljetecken, stavning och styckeindelning. 

Informant 3 gör en snabb genomläsning av sina elevtexter och blir sedan petig med 

stavningen och innehållet i texten utifrån uppgiftens instruktioner (se bilaga 4).  

Informant 4 läser först igenom uppgiften och anvisningarna, sedan den aktuella texten. 

Under den första genomläsningen gör hen anteckningar och markeringar i texten samt skriver 

frågor i marginalen som eleven kan använda sig av vid omarbetning av texten (se bilaga 5). 

Tillvägagångssättet som lärarna använder sig av vid bedömning av elevtexter skiljer sig 

mycket lite mellan varandra. Vissa är mer ingående med vilka dokument de arbetar utifrån 

och/eller vilken ordning de gör saker i men överlag är tillvägagångssätten närmast identiska. 
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Med detta i åtanke finner vi att det knappast finns något större utrymme för problematisering 

eller diskussion rörande informanternas tillvägagångssätt. Inte heller i litteratur förespråkas 

eller för den delen omtalas specifika tillvägagångssätt vid bedömning av texter. Det verkar 

dock finnas en praxis som ingen av de lärare som vi intervjuade divergerade ifrån nämnvärt. 

5.2.2 Vad informanterna värderar i elevtexten 

De olika informanterna värderar antingen olika saker i elevtexter eller tolkar kriterier olika, 

den slutsatsen drog vi då informanternas tillvägagångssätt vid bedömning var närmast 

identiskt. Nedan kommer vi diskutera vad informanterna säger att de värderar i elevtexten. 

För att kunna föra en diskussion om vilka aspekter informanterna värderar i elevtexter är 

det viktigt att ha en grund att utgå ifrån. Grunden vi valt att utgå ifrån under denna rubrik är 

vad Skolverket säger att varje lärare skall göra. Anledningen till detta är att det finns en 

närmast oändlig mängd stoff rörande ämnet där det endast är styrdokumentet som är 

obligatoriskt för lärare att följa. 

Informant 1 menar att det enda hen kan säga om likvärdighet vid bedömning är intuitivt. 

Vid hens egna bedömningar uppger informanten att hen använder sig av alla tillgängliga 

styrmedel, så som matriser och styrdokument. Hen säger att texten ifråga är full av elevens 

åsikter och att denna visar vilja till förståelse men att det finns en avsaknad av 

begreppsanvändning vilket tyder på att eleven saknar verktygen som krävs för litteraturanalys. 

Informant 2 gör bedömningen att elevens text är något tunn. Detta beror på att eleven inte 

underbygger sina slutsatser i analysen med exempel ur källtexten. Informanten säger också att 

hen använder bedömningsmatriser som ett verktyg vid bedömning, dessa matriser har 

utformats tillsammans med andra skolor i kommunen. 

Informant 3 säger att hen tycker att det är svårt att veta vad som skall värderas i en text och 

att hens uppfattning är att det skiljer sig mycket lärare emellan. Denna uppfattning har hen fått 

då hen resonerat med kollegor runt problematiska texter och hört vad de värderar i texter. 

Framförallt skiljer sig synen på språkriktighet mellan lärare vid bedömning av texter 

konstaterar hen. Informanten säger i sin bedömning av texten att analysdelen behöver 

fördjupas. Denna saknar motivering menar hen och att analysen rörande relationerna mellan 

aktörerna i pjäsen saknar djup. 

Informant 4 tycker att det är svårt att bedöma vad som är av värde i en text. Av denna 

anledning tycker hen inte heller om för snäva anvisningar och kriterier då hen inte 
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nödvändigtvis tycker att det är nödvändigt för en elev att följa alla anvisningar till punkt och 

pricka för att nå ett högt betyg. Värdet i en text är helheten och djupet som den har och att 

detta inte är helt bundet till om anvisningar och kriterier följs av eleven. Informanten upplever 

i denna text att innehållet inte är vad det borde vara men att eleven berörts och vill förmedla 

något och att detta är textens styrka. Trots detta säger hen att texten inte nått fram då 

innehållet är ofullgånget i texten. 

Informanterna pekar alla på svagheter i elevtexten. Deras svar angående vad de bedömt är 

dock föga identiska, vilket är oroande med hänsyn till bedömningens validitet. Informant 2 

och 3 är eniga om att det är elevens slutsatser som behöver förbättras och underbyggas. 

Informant 1 pekar på andra aspekter i texten som inte duger, detta menar hen är att eleven 

saknar verktygen som krävs för litteraturanalys. Informant 4 pekar på att innehållet i texten är 

ofullgånget. Dessa svagheter som pekas på från lärarnas sida är inte ordagrant de samma men 

de verkar alla vara överens om att texten saknar något för att vara en bra litteraturanalys. 

5.2.3 Vad Skolverket skriver om hur och vad som skall värderas 

Med liknande tillvägagångssätt och olika värderingar av vad som är bra och dåligt i texten 

från informanternas sida återstår det att diskutera vad Skolverket säger att lärarna skall 

bedöma och hur. 

De krav som Skolverket (2006) ställer på lärare vid bedömning samt de anvisningar som 

finns rörande vad som skall bedömas (se kursplanen) finns presenterade ovan, kursplanen för 

svenska b finns dessutom i sin helhet bifogad som bilaga 1. Dessa krav och anvisningar är 

dock skrivna med värdeord. Värdeord kommer med problematiken som grundas i att de är 

öppna för tolkning. Ord som uppslagsrikt, stilistisk säkerhet, intresseväckande, övertygande 

sätt redogöra, granska, reflektera, analysera, exemplifiera och värdera förekommer i 

kursplanen och dessa ord har i sin tur ofta funktionen att skilja mellan olika betygsgrader. 

Skolverket kräver att lärare löpande skall informera elever om deras studieresultat och 

varför och hur denna bedömning görs. Dessutom skall lärare informera eleverna om vad de 

behöver förbättra. Det som Skolverket inte berättar för lärare är hur denna kommunikation 

skall ske eller hur djupgående den skall vara. Alla informanterna kommunicerar på ett eller 

annat sätt till sina elever den bedömning de har gjort och varför. Djupet av denna 

kommunikation och hur den går till skiljer sig dock. 
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Dessa informanter uppger att deras tillvägagångssätt och observationer av vad som är av 

värde i en text är liknande och alla inom ramen för det Skolverket kräver av lärare vid 

bedömning. Något som en del av informanterna delger i sina intervjuer är att formuleringen 

av styrdokumenten är öppna för tolkning. 

De skillnader som vi kan se i denna undersökning mellan informanternas bedömningar av 

texterna verkar grunda sig i ambiguiteten som finns i styrdokumenten. De fyra informanterna 

fick samma resultat från samma mätinstrument men avläste dessa olika. Detta förefaller 

knappast som något förvånande då dokumenten som berättar för informanterna vad som är av 

värde, innehåller värdeord.  

5.3 Externt konstruerade mätinstrument 

Nedan kommer vi presentera, diskutera, problematisera och dra slutsatser rörande 

bakgrundsforskningen och resultaten om externt konstruerade och bedömda mätinstrument. 

5.3.1 Nationella prov 

Att beröra nationella prov som en form av externt konstruerade mätinstrument faller sig 

naturligt i frågan om bedömningars validitet. Nationella prov är idag den enda obligatoriska 

formen av externt konstruerade prov som finns i grund- och gymnasieskolan. De nationella 

proven är externt konstruerade men lokalt bedömda, med andra ord är det den undervisande 

läraren som avläser resultaten från mätinstrumentet.  

Problematiken som vi ser med de nationella proven verkar grunda sig i att proven bedöms 

lokalt trots att de produceras externt. Detta innebär att mycket av den problematik som finns 

kring de lokalt producerade mätinstrumenten som används dagligen i skolorna även finns 

kring de nationella proven. Något som är unikt för de nationella proven är dock att 

bedömningen av dessa behandlas i diverse rapporter från Skolverket och Skolinspektionen. 

De två rapporterna vi hänvisar till (Skolverket 2009 och Skolinspektionen 2010) visar på två 

olika aspekter som vi finner problematiska i förhållande till validitet i bedömning. 

Det första är att Skolverket visar på att vad elever presterar på de nationella proven skiljer 

sig mycket från vilket betyg de får i slutändan. Det andra är att olika lärare värderar elevers 

prestationer på provet olika, framförallt vid bedömning av längre sammanhängande texter. 

Båda dessa resultat finner vi mycket oroande då de pekar på att bedömningen av de nationella 

proven har liten validitet. 
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De nationella proven är som ovan nämnt det enda obligatoriska externa mätinstrumentet 

under en elevs utbildning. Det är det enda nationella mätinstrumentet, vid sidan av de 

slutgiltiga betygen, för kvalitet i Sverige. Denna problematik som påvisas skall dock inte 

misstas för att vi på något vis finner att de nationella proven är av ondo, snarare tvärt om. Vi 

anser att det är mycket bra att de nationella proven finns så att dessa problem med 

likvärdighet i bedömning kan kvantifieras.  

Vissa av informanterna valde att prata om de nationella proven i samband med deras 

intervjuer. Informant 1 sa att hen använder de nationella proven som ett verktyg för 

likvärdighet mellan skolor. Detta sker genom ett utbyte mellan skolorna när det kommer till 

bedömning av de nationella proven. Vidare menar hen att detta utbyte ger ett samarbete där de 

för resonemang om kvalitet i skolarbeten. Informant 2 har mycket liknande observationer men 

tillägger att hen inte tycker att det nationella provet är utslagsgivande för elevers betyg utan 

snarare kanske ett verktyg för att ge lärare trygghet i annat bedömningsarbete. Informant 3 

säger inget specifikt om de nationella proven men pratar om att det kan vara hjälpsamt att få 

hjälp av andra lärare med svåra bedömningar. Informant 4 pratar även hen om att byta texter 

och hur problematiskt det kan vara då olika lärare värderar olika saker. Vidare pratar hen även 

om hur svårt det kan vara att tolka kriterierna för de nationella proven. 

De nationella proven är prov som kan antas inneha hög validitet som mätinstrument. Som 

mätinstrument är proven förmodligen välgjorda med en stor potentiell validitet,  men 

problematiken som uppstår runt de nationella proven är att dess validitet går förlorad då 

tolkningen av elevers prestation inte värderas lika. Detta tar oss åter till slutsatsen att 

bedömning och i förlängningen betyg som saknar validitet gör det till synes för att 

instruktionerna till vad som skall värderas är öppna för tolkning. 

5.4 Metoddiskussion 

Metoden som användes i denna uppsats anser vi har fungerat bra. Det insamlade materialet 

gav ett tillfredsställande diskussionsunderlag som vi i slutändan anser besvarade 

frågeställningarna. Den valda metoden av halvstrukturerade intervjuer var måhända inte 

optimal då det extra djupet denna typ av intervju erbjuder över helstrukturerade intervjuer i 

efterhand inte framstår som fullt nödvändigt. Helstrukturerade intervjuer hade gjort 

resultatpresentationen och i förlängningen diskussionen lättare att skriva och förmodligen 

enklare att överskåda för läsaren. Antalet informanter och den kvalitativa metoden som valdes 
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i denna undersökning hade varit ytterst problematisk om uppsatsen strävade efter 

generaliserbarhet men då detta inte är fallet påverkar detta inte i stor utsträckning 

undersökningens validitet. Vad vi menar med detta är att mätinstrumentet som användes och 

studiens omfattning är i linje med studiens syfte, vilket enbart behandlar dessa fyra lärare och 

deras bedömning av elevtexten. 

För att nå större generaliserbarhet i detta forskningsområde anser vi att en studie av större 

omfattning skulle behövas. En välgjord kvantitativ undersökning i form av till exempel 

enkäter skulle kunna innefatta hundratals lärare från skolor överallt i landet. Utformandet av 

en sådan enkät är dock förmodligen svårt om forskningsfrågorna 1-2 skulle finnas med. En 

kvalitativ undersökning av större omfattning skulle självfallet också kunna genomföras och 

skulle kunna vara grunden till en studie med större generaliserbarhet. 

Urvalet av elevtexten och respondenterna i denna undersökning kan framstå som något 

godtyckligt. Detta anser vi dock inte påverkar undersökningens validitet, då syftet med 

undersökningen inte tar hänsyn till faktorer som genus, ålder, andra undervisningsämnen, 

antal undervisande år och program. Om detta hade varit fallet hade detta urval självfallet 

påverkat undersökningens validitet. Inte heller urvalet av texten var särskilt relevant för 

undersökningens validitet bortsett från att instruktionerna var tillgängliga. 

5.5 Avslutande kommentarer 

Denna uppsats har knappast nått något generaliserbart resultat rörande bedömning eller betygs 

validitet i skolan, detta var inte heller målet med arbetet. Det denna uppsats dock visar på är 

att just dessa fyra lärare har ett liknande tillvägagångssätt vid bedömning och att detta 

tillvägagångssätt är inom ramen för vad Skolverket kräver av dem. De fyra informanternas 

värderingar av innehållet i elevtexten var liknande men inte identiskt och föll alla inom ramen 

av Skolverkets krav. Trots denna likhet i tillvägagångssätt och värdering blev utslaget inte 

identiskt på elevtexten utan den bedömdes falla i två betygskategorier.  

Den mycket begränsade slutsats som vi drar från detta är att ambiguiteten i Skolverkets 

styrdokument är grunden till dessa variationer och är orsaken till att bedömningens validitet i 

detta fall inte var optimal. Denna ambiguitet synliggörs som vi ser det även i Skolverket och 

Skolinspektionens rapporter om bedömningar av nationella prov. Även när externt 

producerade prov samlas in från hundratals olika skolor och bedömningarna jämförs 

(Skolinspektionen 2010) syns skillnader i hur elevers prestationer värderas. Detta är med prov 
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som vi kan anta är utformade för att ge hög reliabilitet och validitet vid mätningar. Så vi 

återkommer till att användningen av värdeord är grunden till problematiken. 

Dessa värdeord kallar vi just för det eftersom de har med värderingar att göra, vi menar 

alltså att det inte finns någon garanti för att två lärare uppfattar ett värdeladdat uttryck så som 

stilistisk säkerhet på ett sätt som gör att en mätning baserad på detta uttryck blir praktiskt 

godtagbar. Detta är utan att ens vidröra problemet med ovidkommande faktorer, även om 

dessa till synes borde kunna mitigeras med hjälp av varierade examinationsformer. 

Även om Skolverket och Skolinspektionens kontroller av nationella proven pekar på att en 

problematik existerar rörande bedömningars validitet och i förlängningen betygs validitet så 

kan detta arbete knappast komma till någon generaliserbar slutsats om detta. Den slutsats som 

vi kan dra utifrån detta arbete är dock att bedömningen som just dessa fyra informanter har 

gjort av just denna elevtext visar på en viss problematik. Den problematik vi kan visa på 

grundar sig dock i att antagandet att avvikelserna i bedömningarna här skadar validiteten. Vi 

tycker dock att detta antagande inte är långsökt i förhållande till den diskussion som förts 

rörande vad validitet betyder. 

5.5.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till framtida forskning skulle vara att undersöka hur bedömningar går till och om 

de håller hög validitet och att detta gjordes på ett sätt så att undersökningen hade större 

generaliserbarhet. Med andra ord en studie likt denna men med långt fler lärare och större 

spridning på varifrån de kommer, både geografiskt och i vilka åldergrupper de undervisar. 
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Bilagor 

Nedan följer kursplanen och de anteckingar informanterna förde i samband med bedömning 

av elevtexten. 

Bilaga 1: Kursplan SV1202 – Svenska B 

Detta är bilaga 1 vilket är en kursplan för svenska B. 

Kursplan för SV1202 - Svenska B 

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:2  

100 poäng  

Ämne:  

Svenska  

Mål  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall 

kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och 

utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir 

tydliga och anpassade till målgrupp och syfte 

ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i 

kommande studier och arbetsliv 

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan 

texter med anknytning till vald studieinriktning 

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha 

stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker 

kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på 

ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser?_xurl_=http%3A%2F%2Fsvcm.skolverket.se%2Fsb%2Fd%2F2503%2Fa%2F13845%2Ffunc%2Famnesplan%2Fid%2FSV%2FtitleId%2FSvenska
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känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till 

våra dagar. 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven samlar, sovrar och sammanställer med handledning material för muntlig och skriftlig 

framställning ur olika informationskällor, argumenterar och drar slutsatser i en form som är 

anpassad efter målgrupp och syfte. 

Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film 

och påvisar samband och skillnader. 

Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina intryck i 

tal och skrift. 

Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar. 

Eleven redogör för huvuddragen i utvecklingen av svenska språket, gör iakttagelser och 

reflekterar över historiska och sociala språkskillnader och minoritetsspråkens ställning i 

Sverige. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för skriftlig och muntlig 

framställning samt granskar och värderar informationen. 

Eleven planerar i tal och skrift sin framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet i 

olika sammanhang erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande 

och övertygande sätt.  

Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter och använder sig av litterära 

begrepp.  

Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som 

format texten och över textens giltighet för vår tid. 

Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar självständigt 

sådana medier. 

Eleven exemplifierar olika varianter av det svenska språket som sociolekter, dialekter och 

stilnivåer samt redogör för minoritetsspråken och deras ställning i Sverige.  
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Eleven redogör för grunddragen i de europeiska språkens släktskap, ursprung och deras 

påverkan på svenska språket samt påvisar utifrån textstudier likheter och skillnader mellan de 

nordiska språken. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande 

till den miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått. 

Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter. 

Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och medier 

och drar egna slutsatser. 
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Bilaga 2: Informant 1 elevtext 

Nedan följer elevtexten som informant 1 fick utlämnad till sig och har antecknat i. 
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Bilaga 3: Informant 2 elevtext 

Nedan följer informant 2 utskick med de anteckningar informanten gjort. 
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Bilaga 4: Informant 3 elevtext 

Nedan följer informant 3 utskick med de anteckningar som gjorts under bedömning. 
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Bilaga 5: Informant 4 elevtext 

Nedan följer elevtexten som informant 4 har bedömt och antecknat i. 
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