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Sammandrag 

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur gymnasielärare i svenska förhåller sig till 

Lgy11:s kunskapskrav i bedömningsprocessen av elevtexter samt hur de ser på likvärdighet 

inom bedömning av elevtexter. För att besvara undersökningens frågeställningar används en 

kvalitativ metod i form av intervjuer med fem blivande samt fem yrkesverksamma 

gymnasielärare i svenska. Respondenterna ska dessutom bedöma och betygssätta två 

elevtexter. Deras betygssättning av elevtexterna jämförs därefter mot en kontrollgrupp som 

består av två personer ur nationellaprov-gruppen i svenska 3 på Uppsala universitet. Två olika 

material ligger till grund för undersökningen. Det ena materialet består av utvalt material från 

nationella proven i svenska 3 från 2015 (d.v.s. uppgifterna elevtexterna bygger på, texthäften 

eleverna utgår från och bedömningsmatrisen för delprov A), två elevtexter från nationella 

proven i svenska 3 från 2015 samt bedömningsunderlag av de två elevtexterna från nationella 

prov-gruppen i svenska på Uppsala universitet. Det andra materialet utgörs av 

bedömningsunderlag av de två elevtexterna från fem blivande samt fem yrkesverksamma 

gymnasielärare i svenska samt intervjuer med dem. Resultatet visar att det är stora skillnader i 

hur respondenterna betygsätter de två elevtexterna. Detta oavsett om de är blivande eller 

yrkesverksamma gymnasielärare i svenska. Resultatet ger i sig fog för att befara stora brister i 

validiteten och likvärdigheten inom bedömning av elevers skrivande. 

 

Nyckelord: nationella prov, svenskämnet, bedömning, bedömningsprocess, kunskapskrav, 

validitet, likvärdig bedömning
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1. Inledning 

Betyg och bedömning i skolan är områden som väcker starka känslor, såväl positiva som 

negativa. Enligt Klapp (2015) verkar det inom den svenska lärarkåren råda en hel del 

frustration kring bedömning och betygssättning (Klapp, 2015:9). I den svenska skolan har 

betyg och betygsättning olika funktioner. De ger bland annat information på nationell nivå, 

det vill säga mäter hur skolan utvecklas. Det ger också information på en individuell nivå där 

elever och deras vårdnadshavare kan följa elevens prestation och utveckling. Klapp menar att 

bedömning och betygssättning dessutom har en motiverande effekt på elevens prestation 

(Klapp, 2015:9f). I Sverige har bedömning och betygsättning stor betydelse för elevernas 

framtid då de är av high stakes-karaktär, vilket innebär att bedömning och betygsättning till 

stor del påverkar elevens möjlighet till vidare utbildning, eftersom betyg fungerar som 

instrument för urvalet att komma in på olika universitet och högskolor (Klapp, 2015:9f). 

Enligt Skar (2013) utgör bedömningen av elevers prestationer även en framträdande del av 

lärares yrkesutövning. Till skillnad från lärare i flera andra länder har lärare i den svenska 

skolan uppdraget att förutom att undervisa, vara väl insatta i pedagogiska och didaktiska 

teorier och modeller, ha kunskap i ett eller flera ämnen också vara väl insatta i bedömning och 

betygssättning. Skar (2013) menar att kraven på de svenska lärarna därmed är mycket höga 

(Skar, 2013:1f). 

Lundahl (2011) lyfter fram hur viktigt det är att lärare har en medvetenhet om hur 

bedömning utformas eftersom den, förutom att påverka elevens möjlighet till vidare 

utbildning, också styr undervisnings- och inlärningsprocesser. Lundahl menar att 

kunskapsbedömning är ett av de främsta pedagogiska verktygen inom skolan för att forma 

elevernas lärande (Lundahl, 2011:11). 

Frågor om bedömning och betygsättning är något som idag diskuteras flitigt på 

lärarutbildningar och därför finns det goda skäl att undersöka hur förhållandet mellan teori 

och praktik i verkligheten kan gestalta sig av såväl blivande som yrkesverksamma lärare.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att kartlägga hur gymnasielärare i svenska förhåller sig till Lgy11:s 

kunskapskrav i bedömningsprocessen av elevtexter samt hur de ser på likvärdighet inom 

bedömning i elevtexter. Genom att låta fem blivande samt fem yrkesverksamma gymnasielärare i 

svenska bedöma två elevtexter ur nationella proven i svenska 3 från 2015 samt intervjua dem vill 

jag besvara följande frågeställningar:  
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1. Hur väl bedömer gymnasielärare i svenska elevtexter från nationella proven i svenska 

i enlighet med nationellaprov-gruppen i svenska på Uppsala universitet?  

2. Vilka problem gällande likvärdighet inom bedömning av elevtexter upplever 

gymnasielärare i svenska?  

2. Forskningsöversikt 

I följande avsnitt behandlas olika forskningsområden av relevans för undersökningen. 

2.1. Summativ och formativ bedömning 

Inom forskning kring bedömning används begreppen summativ och formativ bedömning. Den 

summativa bedömningen kan beskrivas som bedömning av lärande medan den formativa 

bedömningen kan beskrivas som bedömning för lärande (Klapp, 2015:15). Den stora 

skillnaden mellan summativ och formativ bedömning ligger i syftet med bedömningen, det 

vill säga vad bedömningen ska användas till (Klapp, 2015:16, Lundahl, 2011:11f). Den 

summativa bedömningens syfte är att summera elevernas kunskaper. Att sätta betyg är en 

summativ bedömningsform. Summativ bedömning kan vara en nödvändig del inom 

utbildningssystemet då den ger information om var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling (Klapp, 2015:16). Den formativa bedömningen innebär en pågående 

bedömningsprocess med syfte att ge eleverna tydlig och konkret återkoppling i direkt 

anslutning till det arbete som bedöms, för att stötta elevernas lärande (Klapp, 2015:16) Enligt 

Borgström (2014) är en förutsättning för att prov ska bli användbara för lärarna att resultaten 

används för att synliggöra elevers behov av olika stödinsatser. Ett resultat har i sig inget eget 

värde (Borgström, 2014:72). 

2.2. Skrivbedömning 

Det finns mycket forskning kring skrivande och skrivutveckling, men inte lika mycket om 

skrivbedömning ur ett bedömningsteoretiskt perspektiv vilket enligt såväl Skar (2013) som 

Borgström (2014) anser vara problematiskt (Skar, 2013:1f, Borgström, 2014:40f). 

Kunskapsbedömning kan enligt Borgström (2014), i grova drag, sägas bestå av 

tolkningsstegen; underlag, slutsatser, beslut och konsekvenser. Ju större konsekvenserna är 

desto viktigare är det att besluten grundas på slutsatser som är hållbara och fattade utifrån ett 

relevant och tillräckligt underlag (Borgström, 2014:40). Den överordnade funktionen med 

skrivbedömning är att bedöma hur elever producerar texter av olika slag. Denna information 
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används inom skolans verksamhet för att kommunicera hur och på vilket sätt elever behärskar 

skrivande (Skar, 2013:1f). 

Två aspekter av skrivbedömning är dels att de fungerar som verktyg för att undersöka vad 

eleverna kan och dels att de utgör ett mått i form av betyg eller poäng som leder fram till en 

jämförelse och urval för t.ex. intagning till högre studier. För att legitimera måtten krävs en 

tilltro till den process som producerat måtten, vilket fås om bedömning kan bedömas vara 

valid och likvärdig (Skar, 2013:5) Enligt Berge (2012) är skrivande ett kognitivt, men också i 

mycket hög utsträckning kulturellt fenomen. Detta innebär att en elev kan skriva en lyckad 

debattartikel i skolan samtidigt som artikeln i en annan kontext inte bedöms vara gångbar, det 

vill säga att ett yttrande får textstatus i ett sammanhang utan att för den skulle få det i ett annat 

sammanhang. Detta förhållande råder dessutom inom skrivkontexten, elever kan bedömas 

vara skickliga skriftliga debattörer, utan för den skull vara goda skribenter av skönlitterära 

texter (Berge, 2012:299f). 

2.3. De nationella proven  

I den svenska skolan har de nationella proven (i fortsättningen förkortat NP) framför allt en 

summativ funktion, vilket innebär att de ska fungera som en form av avstämningspunkt i 

slutet av en årskurs för att visa vilka kunskapskvaliteter eleven har i de ämnen som proven 

utförs. NP kan dock även fylla en formativ funktion genom att användas som en del i 

bedömning för lärande då resultaten ger god information om vilka styrkor eleven har samt 

vilka kunskaper som hen behöver utveckla vidare. Dessutom kan resultaten NP ge en bild av 

hur undervisningen har fungerat (Skolverket, 2016).  

I början av 1990-talet infördes det nuvarande systemet med NP i den svenska skolan. NP 

har flera syften, de ska bland annat: exemplifiera lärandemålen och kunskapskraven, stödja en 

rättvis och likvärdig betygssättning samt upptäcka elever styrkor och svagheter och i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls. I Sverige utformas NP av Skolverket i samarbete med 

olika universitet i Sverige. Utformningen av NP i ämnet svenska sker av en NP-grupp på 

Uppsala universitet. Det är inte meningen att NP ska fungera examinerande, det vill säga att 

det inte enbart ska vara resultatet på NP som ligger till grund för elevernas betyg (Klapp, 

2015:78–97).  När NP infördes i den svenska skolan, ansåg Skolverket att fördelarna med den 

decentraliserade bedömningen, det vill säga att lärarna rättar själva, kompenserar nackdelarna. 

De fördelar skolverket lyfter fram är att när lärarna bedömer sina elevers prov fungerar dessa 

som en form av fortbildning för läraren. Då lärare bedömer sina elever implementeras 

läroplanen i skolan genom att provens uppgifter är utformade efter läroplanen (Klapp, 
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2015:98f). 

2.3.1. Problem med likvärdig bedömning av de nationella proven 

I det svenska utbildningssystemet är det lärare som både bedömer NP och, utan någon extern 

kontroll, sätter betyg på sina elever, vilket bidrar till att lärarna har hög autonomi vad gäller 

bedömning och betygsättning. Enligt Klapp (2015) är det viktigt att kravet på kvaliteten i 

lärarnas bedömning är stor eftersom de kan ha stora konsekvenser för elevers framtida 

möjligheter till studier (Klapp, 2015:100). Enligt Mats Holmström (2013) visar dock en 

nationell undersökning av Vetenskap & Allmänhet att lärare saknar tid för att, fullt ut, kunna 

förankra undervisningen och bedömningen av elevers prestationer i skolan på ett 

vetenskapligt sätt (Holmström, 2013).  

Enligt Klapp (2015) har en bild byggts upp av att lärares bedömningar av NP inte är 

särskilt trovärdiga och därför har lärares bedömningskompetens ifrågasatts, bland annat av 

den svenska regeringen. Skolinspektionen fick i uppdrag av regeringen att rätta om 10 procent 

av NP i matematik, svenska och engelska i årskurserna 3, 6 och 9 samt i det första kurserna i 

gymnasiet. Behöriga ämneslärare, med erfarenhet av att rätta NP och som genomgått en 

utbildning, gavs av Skolinspektionen uppdraget att rätta om dessa prov. Resultatet har 

presenterats i ett flertal rapporter av Skolinspektionen (2012) och visar att bedömningarna 

avvek från varandra. De, av Skolinspektionen tillsatta lärarna, var mindre generösa i 

bedömningen än de ordinarie lärarna som först hade rättat proven (Skolinspektionen, 2012:4f, 

Klapp, 2015:100). 

2.3.2. Kritik mot Skolinspektionens ombedömningsprojekt 

I sin artikel To trust or not to trust? - teacher marking versus external marking of national 

tests (2014) belyser Gustafsson, Cliffordsson och Erickson en del tveksamheter gällande 

Skolinspektionens tillvägagångssätt vid omrättningsprojektet. Författarna menar att 

Skolinspektionen inte presenterar någon information om de omrättande lärarna, vilket de 

anser vara anmärkningsvärt. Forskning visar att det finns två lärartyper gällande generositet 

vid bedömning: duvor och hökar. De lärare som är mer generösa i sin bedömning av sina 

elevers kunskaper kallas duvor medan de som är mindre generösa i sin bedömning kallas för 

hökar. Gustafsson, Cliffordson och Erickson (2014) antar att de lärare som självmant söker 

sig till uppdraget att omrätta de nationella proven är lärare som bedömer mindre generöst, det 

vill säga lärartypen hökar. Författarna anser vidare att Skolinspektionen rapport bevisar detta 

faktum eftersom det i rapporten beskrivs att de omrättande lärarna tolkar 

bedömningsinstruktionerna mer strikt då deras roll inte enbart är rättande lärare, utan 
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omrättande lärare (Gustafsson, Cliffordson & Erickson, 2014:70f). 

En huvudslutsats som kan dras från Skolinspektionens rapport (2012) är att den rättande 

läraren i stor utsträckning påverkar bedömningen, vilket enligt Gustafsson, Cliffordson och 

Erickson (2014) bidrar till tveksamhet om NP verkligen kan användas för att stödja likvärdig 

bedömning och betygssättning inom skolan. Författarna finner att det som är problematiskt i 

Skolinspektionens slutsats är argumentationen om att NP skulle vara ett bra verktyg för att 

stötta valid och likvärdig bedömning och betygssättning (Gustafsson, Cliffordson och 

Erickson, 2014:70f). 

Gustafsson, Cliffordson och Erickson (2014)  påpekar att det är ett känt faktum att lärares 

bedömning varierar, vilket då även bör gälla de omrättande lärarna. Det blir enligt författarna 

en stor risk att inte välja ut de omrättande lärarna utifrån vetenskaplig grund, vilket kan bidra 

till att resultatet blir snedvridet. Författarna anser att Skolinspektionens projekt angående 

omrättning av de nationella proven inte har genomförts på ett vetenskapligt sätt med avseende 

på urval, metod och teori. Trots detta används och tolkas resultatet av både Skolverket och av 

samhället som att undersökningen vore av högst vetenskaplig karaktär (Gustafsson, 

Cliffordson och Erickson, 2014:70f). Enligt författarna är det viktigt att den information som 

används för att utvärdera våra elevers kunskaper samt för utvärdering av vårt 

utbildningssystem på nationell nivå är av hög kvalitet. Snedvridna och dåliga resultat kan inte 

ligga tillgrund för förändring av vårt utbildningssystem, då det riskerar att försämras istället 

för att förbättras (Gustafsson, Cliffordson & Erickson, 2014:70f). 

2.4. Teori om prov och bedömning  

Nedan presenteras tidigare forskning om validitetsteorin, en teori om prov och bedömning.  

2.4.1. Validitetsteorin  

Validitet handlar om det funktionella värde ett prov har, det vill säga om provet mäter det man 

vill att det ska mäta. Validitet innefattar att grunderna för bedömning granskas (Borgström, 

2014:40f). För att med god validitet kunna mäta skrivförmåga behöver således skrivförmåga, i 

aktuellt sammanhang, definieras, alltså vilken typ av skrivande det är som ska mätas (en 

berättelse skiljer sig t.ex. från en debattartikel) (Skar, 2013:5f). Utöver detta anser vissa att 

även bedömningens konsekvenser hänger ihop med validitetsbegreppet (Skar, 2013:5f). Man 

menar att konsekvenserna måste stå i proportion till de förutsättningar eleverna fått för att 

utföra provet, vilket förutsätter att alla elever fått möjligheter att lära det som sedan bedöms 

och mäts. Om inte detta beaktas blir likvärdigheten låg (Skar, 2013:6). 
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Även Bogström (2014) menar att validitet är ett sammansatt begrepp där man betonar 

tolkningar och beslut som fattas utifrån provresultat. För Messick (1989) är resultatinnebörd 

inte sanningen om provtagarna, utan hypoteser. Han betonar att bedömning och mätning är 

etiskt laddade aktiviteter, vilket förutsätter att de värden som underbygger mätningar och 

konsekvenser som de medför för individer och institutioner räknas med i ett sammanhållet 

validitetsbegrepp. Man måste ta hänsyn till sociala konsekvenser av provanvändningar, för att 

kunna avgöra om proven gör de jobb de ska (Messick, 1989:34, Borgström, 2014:42). 

Pedagogisk bedömning innebär att skapa så goda underlag som möjligt för de tolkningar och 

beslut en lärare måste göra. Att anse att en tolkning är valid, innebär att man anser att den är 

rimlig samt att de underbyggande antagandena är troliga. Provanvändning delas upp i olika 

steg, och utgår från elevens provprestationer och avslutas i provanvändandets konsekvenser. 

Bedömningar både har och ska ha konsekvenser för dem det berör. Därför är det viktigt att de 

som konstruerar prov tar sitt ansvar för att provet har ett ändamålsenligt värde, genom att utgå 

från vilken konsekvens ett beslut, som en tolkning av ett resultat på en provtext, får 

(Borgström, 2014:44f). Validitetsteorin kan hjälpa dem som utformar bedömningsverktyg att 

förutse, förebygga och underlätta bemötandet av kritik i olika former (Borgström, 2014:40). 

Likvärdighetsperspektivet handlar förutom om tillförlitlig bedömning också om att alla 

elever ska få möjlighet att faktiskt bli undervisade, och därmed få förutsättningar att lära sig 

det som kommer att bedömas senare. För att kunna legitimera betygen är det avgörande att 

likvärdighetsbegreppet förstås i termer av ”möjlighet att lära sig” (Borgström, 2014:40f). 

Borgström (2014) menar att bedömningen av NP måste ta sin utgångspunkt i begreppet 

skrivförmåga samt en beskrivning över det domän provet vill fånga för att tillförlitligheten för 

NP ska öka. Utveckling av prov måste alltså börja i rätt ände. Enligt Borgström (2014) är rätt 

ände att börja med goda konsekvenser för undervisning, vilket förutsätter en sund teoretisk 

definition av begreppet skrivförmåga (Borgström, 2014:71f) 
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3. Metod och material 
Det här stycket beskriver vilken metod samt vilket material undersökningen bygger på. 

 

3.1. Metod 

För att besvara undersökningens frågeställningar har en kvalitativ metod i form av intervjuer 

nyttjats. Bearbetning och analys av intervjuerna sker på en kvalitativ grund vid analyserna av 

intervjuerna. Enligt Dalen (2015) är ändamålet med metoden kvalitativ intervju att ”få fram 

träffande och beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor av sin 

livssituation” (Dalen, 2015:14). Dalen menar vidare att den kvalitativa intervjun lämpar sig 

väl för att ge intervjuaren insikt om respondentens egna tankar, känslor och erfarenheter 

(Dalen, 2015:14). Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa forskningsintervjun 

försöker ”förstå världen från intervjupersonens synpunkt, formulera meningen i människors 

upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar” 

(Kvale & Brinkmann, 2009:45). Detta har tagits hänsyn till vid förberedelser, genomförande 

och efterarbete av intervjuerna. 

3.2. Material 

Två olika material ligger till grund för undersökningen. Det ena materialet består av utvalt 

material från nationella proven i svenska 3 från 2015 (d.v.s. uppgifterna elevtexterna bygger 

på, texthäften eleverna utgår från och bedömningsmatrisen för delprov A), två elevtexter från 

nationella proven i svenska 3 från 2015 (i fortsättningen förkortat NP) samt 

bedömningsunderlag av de två elevtexterna från nationella prov-gruppen i svenska på Uppsala 

universitet (fortsättningsvis förkortat NPG). Det andra materialet utgörs av 

bedömningsunderlag av de två elevtexterna från fem blivande samt fem yrkesverksamma 

gymnasielärare i svenska samt intervjuer med dem.  

3.3. Urval 

Enligt Trost (2007) och Dalen (2015) är det viktigt att urvalet för en undersökning är 

representativt. Intentionen har varit att få ett så representativt urval som möjligt utifrån de 

förutsättningarna som finns i form av tid, omfång och tillgänglighet som undersökningen 

omgärdats av. Dessa förutsättningar har därmed bidragit till en begränsning av urvalet. Trots 

det begränsade urvalet anser jag att det gett ett trovärdigt och kvalitativt underlag.  

I nedanstående stycke beskrivs tillvägagångssättet kring urvalet av materialet. 
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3.3.1. Urval av material från det nationella provet åk 3 2015 

En mejlförfrågan om att få tillgång till material från NP gjordes till kontaktpersonen för NP på 

Uppsala universitet. Hen tog fram relevant material från NP i svenska 3 från 2015 (d.v.s. 

uppgifterna elevtexterna bygger på, texthäften eleverna utgår från och bedömningsmatrisen 

för delprov A) samt fyra elevtexter från NP 2015. Efter att ha läst samtliga elevtexter valde 

jag ut två av elevtexterna, vilka betygsmässigt skiljde sig åt. Därefter kontaktades ansvarig för 

NP åk 3 på Uppsala universitet med förfrågan om hen kunde betygssätta de två elevtexterna. 

Förfrågan besvarades jakande och två personer ur NPG bedömde gemensamt de två 

elevtexterna. Då det är NPG som utformar allt material för NP i svenska (bland annat 

uppgifter, exempeltexter samt bedömningsmatriser) används deras betygsbedömning av 

elevtexterna som rättesnöre för korrekt bedömning av elevtexterna. 

3.3.2. Urval av respondenter 

Förfrågan om deltagande i undersökningen skedde via; personliga kontakter, mejl till olika 

gymnasieskolor samt via sociala medier (t.ex. svensklärargruppen på Facebook). Intentionen, 

vilket också blev utfallet, var att få fem blivande lärare samt fem yrkesverksamma lärare att 

delta i en intervjuundersökning samt bedöma två elevtexter från NP 2015. Detta för att 

undersöka om det finns någon skillnad mellan blivande och yrkesverksamma lärares 

förhållningssätt till bedömning av elevtexter samt deras syn på likvärdighet inom bedömning 

av elevtexter. 

3.4. Datainsamlingsmetod  

Metoden som används för undersökningen är datainsamlingsmetoden kvalitativ intervju. 

Undersökningens frågeställningar kan endast besvaras genom att den kvalitativa intervjun ger 

en förståelse för respondenternas resonemang och tankar kring det aktuella området.  Därför 

utgår undersökningen från ett hermeneutiskt perspektiv vid analys och tolkning av 

respondenternas svar i syfte att få en aktuell och gemensam förståelse av deras uttalanden 

(Kvale & Torhell, 1997:49, Hellspong, 2001:161, Dalen, 2015:17). 

Dalen (2015) menar att intervjupersonens uttalande om aktuella händelser samt upplevelser 

i en intervjusituation måste tolkas av forskaren. Forskarens tolkning bör i första hand bygga 

på respondentens direkta uttalande, för att sedan ” utvecklas vidare i en dialog mellan 

forskarens egen förförståelse i förening med aktuell teori om fenomenet att påverka 

tolkningen (Dalen, 2015:17). Detta synsätt utgår från hermeneutiken, vilken enligt Dalen 

(2015) bidrar till en vetenskaplig grund för den kvalitativa forskningens betoning på tolkning 

och förståelse av tolkningen (Dalen, 2015:17). 
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3.5. Forskningsetiska krav  

Respondenterna som har deltagit i undersökningen blev i samband med förfrågan, om att 

medverka i intervjuerna, informerade om de vedertagna forskningsetiska principer som denna 

undersökning följer (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna upplystes om att de, när som 

helst under undersökningen, hade möjlighet att avbryta sin medverkan utan några som helst 

konsekvenser. Respondenterna informerades vidare om att deras anonymitet kommer att 

tillgodoses genom att deras namn och personuppgifter inte publiceras i undersökningen och 

att intervjuerna endast kommer att användas för denna undersökning och inte för något annat 

ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

 
3.6. Genomförande av undersökningen 
I detta stycke presenteras hur genomförandet av undersökningen har gått till väga. 

 

3.6.1. Förberedelser  

Först och främst skickades förfrågan om deltagande för undersökningen ut via personliga 

kontakter, mejl och sociala medier. Detta besvarades positivt och med engagemang från ett 

antal blivande samt yrkesverksamma gymnasielärare i svenska. De som anmälde sitt intresse 

för att medverka i undersökningen fick detaljerad information om undersökningen via mejl 

och genom personlig kontakt. Även nationellaprov-gruppen (i fortsättningen förkortat NPG) i 

svenska för åk 3 kontaktades och fick förfrågan om de kunde tänka sig att bedöma de två 

elevtexterna, vilket besvarades jakande. Två personer ur NPG bedömde de båda elevtexterna 

från NP 2015. Urvalet för undersökningen gick relativt snabbt och bokning av intervjuer 

skedde omgående.  

Till grund för utformning av intervjufrågorna ligger forskning kring kvalitativa 

intervjumetoder. Intervjuerna utgår i denna undersökning från en halvstrukturerad intervju, 

där samtalet inte är helt fritt utan utgår från en intervjuguide som innehåller öppna stödfrågor 

som samtalet ska kretsa kring och där utrymme för följdfrågor och fördjupning av det som 

framkommer under intervjuns gång (Kvale & Torhell, 1997). Dalen (2015) anser att man 

innan en kvalitativ intervju bör göra en eller flera provintervjuer med testrespondenter för att 

se hur intervjuguiden fungerar samt för att testa sig själv som intervjuare (Dalen, 2015:40). 

Med stöd i detta genomfördes provintervjuer med två testrespondenter för att se hur utfallet 

blev. Efter att ett fåtal justeringar i intervjuguiden gjorts var intervjuerna redo att påbörjas. 
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3.6.2. Bedömning av elevtexter 

Respondenterna fick i uppdrag att bedöma och betygssätta två elevtexter från NP 2015. De 

fick tillgång till elevtexterna samt relevant material från NP 2015 innan intervjuerna, eftersom 

vissa av intervjufrågorna bygger på respondenternas bedömning av elevtexterna (se bilaga 1). 

Respondenternas betygssättning av elevtexterna jämfördes därefter mot en kontrollgrupps 

betygssättning av elevtexterna. Kontrollgruppen bestod av två personer ur nationellaprov-

gruppen i svenska 3 på Uppsala universitet.  

3.6.3. Intervjuerna 

Undersökningen består av tio intervjuer med blivande samt verksamma gymnasielärare i 

svenska, som innan intervjun hade rättat två elevtexter ur NP från 2015. Åtta av intervjuerna 

genomfördes på ett traditionellt sätt, det vill säga att forskaren träffar en respondent som 

förväntas svara på aktuella frågor. Två av intervjuerna genomfördes via Skype (videosamtal 

på internet), då dessa respondenter inte bor i närheten av Uppsala. De fick tillgång till allt 

material (från NP samt elevtexterna) i förväg via post så att de hade möjlighet att rätta 

elevtexterna innan vår intervju. Intervjuerna ägde rum under olika tidpunkter och på olika 

platser då respondenterna själva fick välja var de ville att intervjun skulle äga rum. Under alla 

intervjuer fördes anteckningar och för att få ett bredare underlag för undersökningen ställdes 

relevanta följdfrågor. Samtliga intervjuer pågick mellan 30 och 60 minuter.  

Enligt Dalen är det viktigt att vid genomförandet av kvalitativa intervjuer få med 

respondenternas egna ord och rekommenderar därför användningen av inspelningsutrustning 

(Dalen, 2015:37). Därför har intervjuerna, med respondenternas godkännande, spelats in på en 

inspelningsutrustning. 

3.6.4. Sammanställning av intervjuerna 

Efter att intervjuerna genomförts började organiseringen och bearbetningen av det insamlade 

materialet. Intervjuerna grovstranskriberades på dator för att därefter kodas i olika färger 

beroende på vilka svar respondenterna gett. Sedan sammanfogades de olika färgkategorierna 

under olika rubriker så att en översiktlig helhetsbild av respondenternas tankar och åsikter om 

bedömning kunde ges (Dalen, 2015:78).  

Respondenterna kodas genom att få bokstaven B som står för blivande lärare eller Y, som 

står för yrkesverksamma lärare. Dessutom har respondenterna en siffra efter bokstaven 

beroende på i vilken ordning de intervjuades: B1 (blivande lärare 1), B2 (blivande lärare 2) 

osv. Y1 (yrkesverksam lärare 1), Y2 (yrkesverksam lärare 2), osv. 
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3.7. Kritisk granskning av metod 

Kritiken som skulle kunnas riktas mot metoden i undersökningen är det relativt låga urvalet 

av respondenter, vilket inte kunde överskridas på grund av undersökningens tidsram samt 

begränsade omfång. Dessutom bör man alltid vara kritisk mot självrapportering, då forskning 

(t.ex. Kvale & Torhell, 1997, Hellspong, 2001, Dalen, 2015) menar att själva 

intervjupersonens uttalande om aktuella händelser samt upplevelser i en intervjusituation 

måste tolkas av forskaren. En möjlig begräsning i undersökningen skulle kunna vara att själva 

intervjusituationen utgör ett slags filter där respondenten förhåller sig till forskaren, vilket kan 

bidra till att svaren utformas för att passa kontexten. Detta har jag försökt ta i beaktande i 

utformningen av intervjufrågorna till respondenterna genom att inte ha för ledande frågor. Ett 

annat tillvägagångssätt för att undvika påverkan av respondenternas svar skedde under 

bedömningsprocessen, där respondenterna, utan någon annan styrning än 

bedömningsmatriserna från NP 2015, fick arbeta självständigt för att därefter presentera vad 

de kommit fram till och hur det kommit fram till detta.  
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4. Resultat  

Med utgångspunkt i undersöknings syfte och frågeställningar sorterades respondenternas svar 

under olika rubriker för att återge en generell bild av deras svar. De tre huvudrubrikerna i 

resultatdelen bygger på undersökningens två frågeställningar, bedömningsunderlaget från 

NPG och respondenterna samt intervjuerna med respondenterna. Rubrikerna är följande: 

Respondenternas förhållningssätt till Lgy:11 kunskapskrav i bedömningsprocessen av 

elevtexter, Respondenternas synsätt på likvärdighet inom bedömning av elevtexter samt 

Respondenternas bedömning av två elevtexter. 

4.1. Respondenternas förhållningssätt till Lgy11:s kunskapskrav i 

bedömningsprocessen av elevtexter 

I det här avsnittet presenteras respondenternas svar av intervjufrågorna (se bilaga 1) gällande 

deras förhållningssätt till betygskriterierna i såväl bedömningsmatrisen för det nationella 

provet i svenska åk 3 från 2015 (se bilaga 2) som i kunskapskraven i kursplanen för 

gymnasiet i svenska åk 3 (se bilaga 3). 

Tre av respondenterna (B1, B2, B3) tycker att betygskriterierna i NP delvis är tydliga: 

 

Delvis tydliga. Jag tycker framförallt att den första punkten innehåll och 

källhantering är tydliga, då det finns flera olika kriterier som visar vad jag ska titta 

efter i elevtexterna. Det är däremot förvirrande att betygskriterierna för den andra 

punkten disposition och sammanhang är exakt samma på C som på A. Jag tycker att 

adverben är svåra att förhålla sig till, svårt att se om innehållet är väl anpassat eller 

bara anpassat (respondent B1). 

 

Respondenterna B1, B2 och B3 anser att bedömningsmatrisen för betygskriterierna i NP är 

tydligare än kunskapskraven i kursplanen för svenska i åk 3. En av respondenterna säger: 

”Om man uttrycker sig såhär, matrisen i NP är tydligare än kunskapskraven. Dock finns det 

fortfarande värdeord som är tolkningsbara, vad som är ett utvecklat och nyanserat språk eller 

om resonemanget är välutvecklat är ju fortfarande upp till den bedömande läraren” (B3). 

Sju av respondenterna (B4, BF5, Y1, Y2, Y3, Y4 och Y5) anser att betygskriterierna i NP 

är tydliga och enkla att följa. En av dessa sex respondenter anser att betygskriterierna är 

tydliga att följa men är kritiskt till att bedömningsmatrisen för NP och kunskapskraven för 

svenska åk 3 skiljer sig åt: 

 

Jag tycker att de är så tydliga som de kan vara. Däremot tycker jag att det är helt fel 

att de i bedömningsmatrisen för delprov A skiljer på bedömningen av citat- och 

referatteknik i olika betygsnivåer. I Skolverkets kunskapskrav för svenska 3 är 

kraven detsamma på A- som på E-nivå (”Eleven kan […] tillämpa regler för citat- 
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och referatteknik”). Hade jag i bedömningen utgått från kunskapskraven i 

kursplanen, hade elevtext 2 fått A på innehåll- och källhänvisningsaspekten 

(respondent Y3) 

 

Majoriteten av respondenten ser att de främsta möjligheterna med att utgå från Lgy11:s 

kunskapskrav vid bedömning av elevtexter är att man som lärare vet vad man ska bedöma i 

texterna och att kunskapskraven är konkreta och hjälper eleverna att förstå vad de behöver 

arbeta med för att utvecklas. Ett fåtal av respondenterna (B3 och B4) anser att 

tolkningsfriheten i kunskapskraven vid bedömningen stärker deras yrkesprofession.  

Ett flertal av respondenterna (B1, B2, B3, B5, Y2, Y5) ser att det finns svårigheter med 

tolkningsfriheten av kunskapskraven då det kan leda till orättvis bedömning beroende på vad 

lärare prioriterar. Ett fåtal av respondenterna anser att en av de största svårigheterna med 

kunskapskraven är att värdeorden i de olika betygskriterierna liknar varandra, vilket kan leda 

till olikvärdig bedömning: 

 

En tydlig begränsning är att värdeorden är så lika varandra. Hur skiljer man mellan 

”tydligt urskiljbar disposition” i betyg E och ”väldisponerade” i betyg C och betyg A? 

Om en disposition är tydligt urskiljbar så borde den ju också vara väldisponerad. Och 

vad är skillnaden på ”goda formuleringar” i betyg C och ”överlag välformulerat” i 

betyg A? Detta kan leda till att lärare bedömer olika och att betyget kan upplevas som 

godtyckligt (respondent Y2) 

Respondent B4 anser att kunskapskraven leder till att lärare blir detaljstyrda och att man som 

lärare får en försämrad yrkesprofession. Respondent Y4 tycker att kunskapskraven är mycket 

kortfattade och anser att bedömningsanvisningarna i NP är till stor hjälp då det finns exempel 

på elevtexter att läsa. Respondenterna Y1 och Y3 ser inga som helst svårigheter med att utgå 

från Lgy11:s kunskapskrav vid bedömning av elevtexter: ”Jag kanske är naiv, men jag 

upplever faktiskt inga svårigheter. Kunskapskraven är tydliga, utan att detaljstyra” (Y3). 

En viss skillnad som kan utläsas av resultatet ovan är att samtliga yrkesverksamma lärare 

tycker att betygskriterierna för NP är tydliga, medan majoriteten av de blivande lärarna tycker 

att det enbart är delvis tydliga. En annan skillnad är att det främst är blivande lärare som ser 

att det finns svårigheter med tolkningsfriheten av kunskapskraven då det kan leda till orättvis 

bedömning beroende på vad lärare prioriterar. 

4.2. Respondenternas synsätt på likvärdighet inom bedömning av elevtexter  

Det här stycket behandlar blivande samt yrkesverksamma lärares synsätt på likvärdighet inom 

bedömning av elevtexter. Den första rubriken utgår enbart från intervjufrågor riktade till 

blivande lärare och den andra rubriken utgår enbart från intervjufrågor riktade till 
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yrkesverksamma lärare (se bilaga 1). 

4.2.1. Blivande lärares synsätt på likvärdighet inom bedömning av elevtexter 

Samtliga respondenter anser att lärarutbildningen till viss del har gett dem nödvändiga 

förutsättningar för att kunna betygssätta i enlighet med gällande betygssystem men menar att 

det skulle behövts mer undervisning kring ämnet bedömning. Respondent 2 tycker att hen har 

fått lära sig att använda matriser och diskutera läroplanens kunskapskrav, men att fokus har 

legat på en viss sorts elevtexter, främst vetenskapliga. Respondenten uttrycker att hen inte vet 

exakt vad som ska bedömas i t.ex. en novell.  

Majoriteten av respondenterna (B2, B3 och B4) anser att lärarutbildningen delvis har 

lyckats utbilda blivande lärare till att bedöma likvärdigt, men att det skulle kunnat vara 

mycket bättre: 

 

Det kunde ha varit bättre! Vi har fått en del undervisning om det i lärarutbildningen, men 

det har inte varit perfekt! Verksamma lärare har mer erfarenhet om vad man kan förvänta 

sig av olika elever, men jag tror kanske att om man har jobbat länge har svårare att 

argumentera varför en elev har fått ett visst betyg, att läraren mer går på känslan än 

utifrån betygssystemet. Detta gäller såklart inte alla lärare, men man kan få en känsla av 

att vissa lärare hastar igenom betygen, och detta beror såklart inte bara på slarv utan även 

tidsbrist (respondent B2) 

 

Respondent B4 menar, i och med att det är mycket tolkning i bedömning, inte helt går att vara 

hundra procent likvärdig vid bedömning, då lärare är människor. Respondent B5 tycker att 

lärarutbildningen har lyckats utbilda blivande lärare till att bedöma likvärdigt: 

 

Ja, om vi inte tolkar likvärdigt som objektivitet. På bedömningskursen lärde vi oss 

att vi lärare aldrig kommer att bli subjektiva. Vi kommer alltid att bedöma elevers 

kunskaper objektivt på grund av att vi lärare är människor och har olika syn på saker 

och ting. Det jag tänker likvärdigt handlar snarare om att alla elever har flera 

möjligheter att kunna uppfylla kunskapskraven flera gånger, och att undervisningen 

bidrar till att eleverna får förutsättningar att klara det. Detta anser jag vara likvärdig 

bedömning, inte att vi ska tro att varje lärare i Sverige ska rätta sanna text med 

samma betyg. Detta är inte eftersträvansvärt enligt mig (respondent B5) 

 

Respondent B1 anser inte att lärarutbildningen lyckats utbilda blivande lärare till att bedöma 

likvärdigt på grund av att lärarutbildningen i grund och botten enbart ger 7,5 hp i bedömning, 

vilket hen inte tycker är tillräckligt.  

Alla respondenter tycker att extern bedömning skulle vara det optimala sättet att bedöma 

NP på. Flera av respondenterna menar att tidsbrist bidrar till att lärare inte hinner bedöma 

likvärdigt på grund av den höga arbetsbördan. Respondenterna anser att om rättningen av NP 
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skulle ske extern skulle lärare få mer tid till att planera sin undervisning samt bedöma övriga 

examinerande uppgifter mer likvärdigt. Mer tid skulle även finnas för sambedömning med 

andra lärare för att öka bedömningens validitet och likvärdighet. De nackdelar respondenterna 

bland annat lyfter fram med extern bedömning är att det verkar vara praktiskt omöjligt att 

organisera extern bedömning, att lärare inte får någon relation till de NP texter ens elever har 

skrivit, att de inte vet vilka förkunskaper samt utgångspunkter elever har samt att det blir svårt 

att argumentera med eleverna om vilka betyg som satts på deras NP. 

4.2.2. Yrkesverksamma lärares synsätt på likvärdighet inom bedömning av elevtexter 

Respondenterna Y2, Y3 och Y5 tycker inte att de har fått tillräckligt med fotbildning gällande 

det nya betygssystemet: 

 

Den fortbildning jag har fått har jag skaffat mig på egen hand, bland annat genom 

litteratur (t.ex. Grettve, Israelsson och Jönsson, 2014: Att bedöma och sätta betyg) 

och den digitala kursen Bedömning och betyg, en webbkurs för lärare i grundskolan 

åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen som Karlstads universitet gav. 

Dessutom har jag under två läsår arbetat med projektet Uppdrag: rättning, där jag å 

Skolinspektionens vägnar ombedömt nationella prov i svenska åk 1. Ingen 

fortbildning har skett genom skolans försorg (respondent Y3). 

 

Respondenterna Y1 och Y4 anser att de har fått tillräcklig med bedömning gällande det nya 

betygssystemet: ”Ja det tycker jag! På vår skola har alla lärare gått kursen Bedömning och 

betyg som ges som en distanskurs på Karlstads universitet” (respondent Y4). 

Tre av respondenterna (Y2, Y3 och Y5) anser inte att det finns ett tydligt gemensamt 

bedömningsspråk bland lärare: ”Jag är lite tveksam till det. Jag tror att många lärare 

fortfarande är osäkra på hur de egentligen ska tolka värdeorden” (respondent Y2). Respondent 

Y3 menar att det fortfarande finns lärare som inte utgår från kunskapskraven i 

betygssättningen, men att bedömningsspråket trots det är mer gemensamt nu än vad de 

någonsin har varit under de 18 år hen arbetat som lärare. Två av respondenterna (Y1 och Y4) 

anser det finns ett gemensamt bedömningsspråk mellan lärare: ”Ja, eftersom vi i lärarlaget i 

svenska sambedömer och diskuterar innehållet i våra kurser så tycker jag att vi har det” 

(respondent Y4). 

Flera av respondenter (Y1, Y3 och Y5) anser att implementeringen av det nya 

betygssystemet inte helt har lyckats inom skolan: ”Inte helt, det finns skolor som är helt ute 

och cyklar” (respondent Y1). Några av respondenterna (Y2 och Y4) anser att 

implementeringen har lyckats men att det tog alldeles för lång tid: ”Ja, men det tog alldeles 

för lång tid” (respondent Y4). 
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Respondenterna Y1, Y2 och Y3 säger att de på sin enhet har bra rutiner för sambedömning med 

kollegor: ”Vi rättar inte våra egna elevers texter och vi sambedömer ofta och kontinuerligt” 

(respondent Y1). Respondent Y5 menar att de till viss del har sambedömning, men att tidsbristen att 

göra det optimalt är ett faktum. Respondent Y4 säger att de inte sambedömer på sin skola på grund 

av tidsbrist. Hen lyfter fram avidentifiering på eleverna som en viktig process för likvärdigheten 

inom bedömning. 

Alla respondenter utom en (respondent Y4) anser att extern rättning skulle vara det 

optimala sättet att bedöma NP på: ”Jag anser helt klart att extern rättning skulle vara det mest 

likvärdiga sättet” (respondent Y3). De fördelar respondenterna ser med extern bedömning är 

framför allt att den bidrar till en mer likvärdig bedömning, att den enskilde läraren skulle 

slippa blir pressad av föräldrar och elever att sätta högre betyg samt att rektorer skulle få 

mindre möjlighet att lägga sig i lärares bedömning. Respondent Y4 tror att det mest likvärdiga 

sättet att bedöma NP på är att lärare från olika program och olika skolor samlades för att 

sambedöma proven. Hen säger ”Nu är risken att vi lärare som arbetar på en skola får ungefär 

samma referensramar och håller oss inom dem. Därför är skolverkets exempeltexter mycket 

viktiga för att vi ska lägga oss på rätt nivå” (respondent Y4). 

De nackdelar majoriteten av respondenterna ser med extern bedömning är att det skulle bli 

dyrt och resurskrävande. Respondent Y4 anser att den stora nackdelen med extern bedömning 

är att hen skulle behöva läsa in sig på elevernas texter efteråt, vilket i sig tar lång tid. Hen 

säger vidare: ”Det är också bra för min fortsatta undervisning att jag är väl insatt i vilka 

styrkor och svagheter elevtexterna har så att jag kan förbättra min fortsatta undervisning” 

(respondent Y4). 

4.3. Respondenternas bedömning av två elevtexter 

Nedan presenteras tabell 1 som visar vilka betyg respondenterna har satt på respektive 

elevtext. Överst på tabellen presenteras respondenterna som gett betyg på elevtexterna: NPG 

står för nationellaprov-gruppen, B står för blivande lärare, Y står för yrkesverksamma lärare 

och siffran efter bokstaven B eller Y står för i vilken ordning respondenterna intervjuades. Den 

mellersta raden i tabellen synliggör vilket betyg text 1 har fått av respondenterna och den 

nedersta raden i tabellen presenterar vilket betyg text 2 har getts av respondenterna. 

 

Tabell 1. Respondenternas betygssättning av elevtexterna: Källa: Egen bearbetning, 2017. 
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Tabell 1 synliggör att betygsbedömningen av de två elevtexterna varierar stort beroende på 

vilken respondent som bedömt texterna. Tabellen visar vidare att det finns en viss skillnad på 

respondenterna B och Y:s bedömning. Respondenterna Y är mer samstämmiga än 

respondenterna B. Om man jämför med NPG:s betyg på text 1, vilket är ett E, hamnar 

respondenterna Y närmare än vad respondenterna F gör. Vad gäller text 2 synliggör tabellen 

att respondenterna B är mer generösa i sin bedömning än respondenterna Y. Genom en 

jämförelse mellan betygssättningen med NPG, ser man att NPG har satt betyget C på text 2, 

vilket återigen visar att respondenterna Y hamnar närmare än vad respondenterna B gör. 

Tabellen synliggör att det endast är respondent Y5 som gett samma betyg som NPG på båda 

elevtexterna.  

5. Diskussion av resultat 

Resultatet visar att det är stora skillnader i hur respondenterna betygsätter texterna, oavsett om 

de är blivande eller yrkesverksamma gymnasielärare. Även om det finns en viss skillnad 

mellan respondenterna B och Y:s bedömning, då respondenterna Y är något mer samstämmiga 

än respondenterna B, är dock skillnaderna anmärkningsvärda på grund av bristande 

likvärdighet. Resultatet ger i sig fog för att befara stora brister i validiteten och likvärdigheten 

inom bedömning av elevers skrivande. Detta trots att flertalet respondenter av 

yrkesverksamma lärare upplever att betygskriterierna i NP är tydliga. Majoriteten av de 

blivande lärarna anser dock att betygskriterierna för NP bara är delvis tydliga. 

Kunskapskraven i ämnet svenska åk 3 uppfattas av majoriteten av respondenterna som mindre 

tydliga än betygskriterierna i bedömningsmatrisen för NP åk 3. Detta beror troligtvis på att 

kunskapskraven i kursplanen är mer övergripande och behöver konkretiseras för att anpassas 

till de olika stoff som undervisningen avser att behandla. Motsägelsefullt är dock att samma 

förmåga för citat- och referatteknik, skiljer sig åt i NP-matrisen i svenska för åk 3 från 2015 

(se bilaga 2) och kunskapskraven i Lgy11 (se bilaga 3). I Skolverkets kunskapskrav för 

svenska 3 är kraven detsamma på E- som på A-nivå: ”Eleven kan […] tillämpa regler för 

citat- och referatteknik, vilket inte stämmer överens med NP-matrisen i svenska för åk 3 där 

kraven för E och A skiljer sig åt. För E-nivå ska eleven kunna tillämpa regler för citat- och 

referatteknik medan A-nivå kräver att elevens citat- och referatteknik är väl fungerande. 

Frågan blir då hur man som bedömande lärare ska förhålla sig utifrån ett validitets- och 

likvärdighetsperspektiv när man kommer till den summativa bedömningen. 
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Det är främst de blivande lärarna som ser problem med tolkningsfriheten av värdeorden. Att 

majoriteten av yrkesverksamma lärare inte ser problem med detta visar sig dock inte ge någon 

garanti att de bedömer i enlighet med NPG. Endast en yrkesverksam lärare har gjort samma 

bedömning som NPG. Frågan blir dock i vilken utsträckning NPG:s bedömning kan anses 

vara valid och likvärdig och då särskilt utifrån perspektivet att valid bedömning förutsätter att 

eleverna fått möjlighet att genom tidigare undervisning lära sig det som bedöms (Borgström, 

2014:40f). Detta är ett problem jag anser att Skolverket måste förhålla sig till och snarast hitta 

en tillförlitlig lösning som säkerställer, den i dagsläget rådande, validitets- och 

likvärdighetsbristen.  

Denna undersökning visar att majoriteten av de blivande lärarna bedömer att de visserligen 

fått en del av de nödvändiga förutsättningarna för att kunna betygssätta i enlighet med 

gällande betygssystem, men inte tillräckligt. Detta får man anse stämma med undersökningens 

resultat, där en av texterna bedöms av de fem blivande lärarna med alla de tänkbara 

betygskriterierna, förutom B, d.v.s. A, C, D, E och F. Större variation skulle inte gå att uppnå. 

Den andra elevtexten gav en mindre variation, då betygsstegen fördelade sig mellan betygen 

A och C, vilket dock fortfarande är problematiskt då det skiljer två betygsnivåer mellan de 

båda betygen. Undersökningen lyfter vidare fram att flertalet av de yrkesverksamma lärarna 

anser att de inte har fått tillräckligt med fotbildning gällande det nya betygssystemet, vilket 

överensstämmer med undersökningens resultat som visar att de båda elevtexterna bedömts 

olika beroende på vilken respondent som bedömt dem. Undersökningen visar att flera av de 

yrkesverksamma lärarna anser att implementeringen av det nya betygssystemet inte lyckats 

helt inom skolan, vilket också det verifieras av undersökningens resultat då samstämmigheten 

med kontrollgruppen (NPG) var långt ifrån överensstämmande. Dessutom anser majoriteten 

av respondenterna att det inte finns ett tydligt gemensamt bedömningsspråk bland lärare.  

Alla respondenter utom en anser att extern bedömning skulle vara det optimala sättet att 

bedöma NP på, då det enligt dem kulle bidra till såväl likvärdig undervisning som bedömning. 

Flertalet av respondenterna menar att tidsbrist bidrar till att lärare varken hinner planera sin 

undervisning eller bedöma på ett likvärdigt sätt. Tidsbristen bidrar även till att några av de 

enheter som de yrkesverksamma lärarna arbetar på inte nyttjar sambedömning, trots att många 

av respondenterna anser att sambedömning bidrar till en mer valid och likvärdig bedömning. 

Detta lyfts även fram inom forskning om bedömning, där undersökningar visar att lärare 

saknar tid för att fullt ut kunna förankra undervisningen och bedömningen av elevers 

prestationer på ett vetenskapligt sätt (Holmström, 2013). 

Huruvida validiteten och likvärdigheten skulle öka med extern bedömning är inte heller 
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något som det finns ett entydigt svar på. Undersökningens respondenter är i övervägande 

majoritet överens om att extern bedömning skulle stärka likvärdigheten. Vad man då kanske 

inte beaktar är vad en valid och likvärdig bedömning kan anses vara, förutom att vara lika för 

alla skolor, med lika bedömningskriterier och anvisningar, utan dessutom att alla elever 

genom undervisning får de förutsättningar de behöver för att kunna träna på att utveckla sina 

förmågor och därefter bedömas. Det är bara en av respondenterna som lyfter fram detta 

synsätt på likvärdighet då hen uttrycker att ”likvärdigt handlar om att alla elever har flera 

möjligheter att kunna uppfylla kunskapskraven flera gånger, och att undervisningen bidrar till 

att eleverna får förutsättningar att klara det” (B5). 

Med tanke på att man, utifrån den teoretiska bakgrund denna studie bygger på (t.ex. 

Gustafsson & Ericsson 2013, Borgström, 2014, Klapp, 2015) betonar att bedömning måste 

ske i relation till de konsekvenser bedömningen får för elevernas framtid, torde en bedömning 

i NP Svenska 3, som en del i ett slutbetyg, anses vara mycket viktig för elevers framtida 

förutsättningar. Därför är det av största vikt att säkerställa bedömningars validitet och 

likvärdighet. Vad man inte kan undgå att reflektera över är, hur ansvariga för skolans validitet 

och likvärdighet – d.v.s. skolhuvudmän och i sin förlängning skolverket och slutligen 

regeringen - inte med kraft ser till att validitets och likvärdighetskravet uppfylls, för att på ett 

rättssäkert sätt kunna ta ansvar för de konsekvenser som de facto drabbar eleverna efter 

sumamtiv bedömning. Detta genom att ge förutsättningar (t.ex. tid för sambedömning, att 

bygga upp ett gemensamts bedömningsspråk, att ge tillräckligt med tid för implementering 

samt genom fortbildning av såväl yrkesverksamma som blivande lärare) att uppfylla de 

kriterier som av forskning definierats som avgörande för att säkerställa validitets- och 

likvärdighetskravet i bedömning av elevers skrivförmåga. 

Man kan dock fråga sig hur likvärdigheten i de svenska skolorna skulle se ut om man inte 

använde NP, som en slags garanti för likvärdighet, i bemärkelse av att vara lika för alla skolor, 

med lika bedömnings kriterier och anvisningar. Det finns således mycket att önska kring 

skolans ansvar att kunna stå för en valid och likvärdig bedömning (Skar, 2013, Borgström, 

2014, Klapp, 2015). Detta är något som även skolinspektionen kommit fram till i sin rapport 

Lika för alla (2013) då de finner ”omfattande och stora avvikelser mellan ursprungsrättarens 

bedömning och skolinspektionens bedömning” (Skolinspektionen, 2013). Därför är det 

oerhört viktigt att bedömningen bygger på validitet och likvärdighet (Gustafsson & Ericsson, 

2013, Borgström, 2014, Klapp, 2015). Det är grundläggande med en fungerande 

skrivbedömning för att kunna påstå något om elevens förmåga att skriva samt om effekten på 

olika typer av skrivundervisning (Skar, 2013, Borgström, 2014, Klapp, 2015). Kravet på 
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lärare i den svenska skolan är mycket högt, då de både ska vara ämneskunniga samt vara väl 

insatta i lärande och kunskap, liksom i olika bedömningsformer och betygssättning, liksom 

konsekvenser för bedömning. Man måste också ha en samsyn med andra lärare om lärande, 

kunskap och bedömning för att eleverna ska få en likvärdig skola, med likvärdig bedömning 

utifrån perspektivet att betyg representerar likvärdiga kunskaper. Det är alltså lika viktigt för 

eleverna hur läraren undervisar om skrivande som hur skrivandet bedöms. 

Avslutningsvis kan sägas att det är avgörande för elevers fortsatta utveckling att 

provresultat i första hand används för att ge eleverna ändamålsenlig undervisning. Jag säger 

som Borgström (2014): resultat har inte ett egenvärde! 
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6. Framtida forskning 

Framträdande i denna undersökning har varit att en valid och likvärdig bedömning förutsätter 

bland annat en undervisning som säkerställer att elever får möjlighet att lära sig det som avses 

bedömas. I detta fall handlar det om skrivbedömning och hur elever producerar texter, d.v.s. 

hur elever behärskar skrivandet. Detta förutsätter således att definiera vad skrivförmåga i 

aktuellt sammanhang anses vara. Det skulle vara intressant att i framtida forskning fördjupa 

sig kring definitionen av begreppet skrivförmåga. 

Det skulle dessutom vara intressant om det skrevs en nationell forskningsrapport om hur 

validiteten och likvärdigheten inom skrivbedömning i den svenska skolan skulle kunna 

utvecklas och förbättras. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor till alla: 

1. Jag har gett betygskriteriet … i ”Innehåll och källhantering” på grund av: (motivera 

ditt svar och ge minst två exempel ur elevtexten). 

2. Jag har gett betygskriteriet … i ”Disposition och sammanhang” på grund av: (motivera 

ditt svar och ge minst två exempel ur elevtexten). 

3. Jag har gett betygskriteriet ... i ” Språk och stil” på grund av: (motivera ditt svar och 

ge minst två exempel ur elevtexten). 

4. Jag har gett betygskriteriet … i ”Helhetsbedömning” på grund av: (motivera ditt svar). 

5. Hur tydliga tycker du att betygskriterierna i de nationella proven är (som i sig utgår 

från kursplanen i svenska åk 3)? 

6. Vilka möjligheter ser du med att utgå från Lgy11:s kunskapskrav vid bedömning av 

dina elevers texter? 

7. Vilka begränsningar ser du med att utgå från Lgy11:s kunskapskrav vid bedömning av 

dina elevers texter? 

 

Intervjufrågor till studenter: 

8. Har studenter fått med sig nödvändiga förutsättningar (utvecklat kunskaper/förmågor) 

för att kunna betygssätta i enlighet med gällande betygssystem? 

9. Har lärarutbildningen lyckats utbilda blivande lärare till att bedöma rättssäkert?  

10. Vad anser du, ur ett likvärdigt perspektiv, skulle vara det optimala sättet att bedöma 

nationella prov på? 

11. Vilka för-, respektive nackdelar ser du med extern bedömning? 

 

Intervjufrågor till verksamma lärare: 

12. Har verksamma lärare fått tillräcklig fotbildning gällande det nya betygssystemet 

(Lgy11)? 

13. Har lärare ett gemensamt bedömningsspråk, sex år efter att det nya betygssystemet 

började gälla?  

14. Har implementeringen av det nya betygssystemet lyckats inom skolan? 

15. Hur hanterar man på din enhet bedömningsprocessen, för att likvärdigheten ska 

säkerställas? – t.ex. att man rättar sina kollegors elevtexter, kollegial sambedömning, 
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extern rättning? 

16. Vad anser du, ur ett likvärdigt perspektiv, skulle vara det optimala sättet att bedöma 

nationella prov på? 

17. Vilka för-, respektive nackdelar ser du med extern bedömning?  
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Bilaga 2. Bedömningsmatris Nationella provet 2015, delprov A – Svenska 3 

 

 E C A 

Innehåll och 

källhantering 

Textens innehåll är till viss 

del anpassat till situationen 

och den vetenskapliga 

texttypen. Detta innebär 

följande: 
 

- Texten innehåller en 

presentation av 

frågeställningen. 

 

- Texten innehåller en rimlig 

beskrivning. Beskrivningen är 

en med viss säkerhet utförd 

sammanfattning av flera 

relevanta källor från texthäftet. 

 

- Texten innehåller slutsatser/en 

jämförelse som delvis bygger 

på textreferaten. 

 

- Texten utmärks delvis av 

objektiv saklighet. 

Eleven tillämpar regler för 

citat- och referatteknik. 

Textens innehåll är till viss 

del anpassat till situationen 

och den vetenskapliga 

texttypen. Detta innebär 

följande: 
 

-Texten innehåller en 

presentation av 

frågeställningen. 

 

- Texten innehåller en rimlig 

beskrivning. Beskrivningen är 

med viss säkerhet utförd 

sammanfattning av flera 

relevanta källor från texthäftet. 

Beskrivningen har tydligt fokus 

på frågeställningen. 

 

- Slutsatserna/jämförelserna 

presenteras i ett utvecklat 

resonemang som ör klart 

uttryckt och i huvudsak bygger 

på textreferaten. 

 

-Texten utmärks i huvudsak av 

objektiv saklighet. 

 

-Citat- och referattekniken 

fungerar i huvudsak väl med 

t.ex. referatmarkörer. 

 

Textens innehåll är till viss del 

anpassat till situationen och den 

vetenskapliga texttypen. Detta 

innebär följande: 

 
- Texten innehåller en presentation av 

frågeställningen. 

 

- Beskrivningen är en skickligt utförd 

sammanfattning av flera relevanta 

källor från texthäftet. Beskrivningen 

har tydligt fokus på frågeställningen. 

 

- Resonemanget är väl utvecklat och 

nyanserat samt bygger tydligt i 

huvudsak på textreferaten. 

 

- Texten utmärks av objektiv saklighet. 

 

- Citat- och referattekniken är väl 

fungerande.  

 

Disposition och 

sammanhang 

Texten har en tydlig 

disposition med inledning 

och avslutning samt 

fungerande textbindning. 

Texten är på ett rimligt sätt 

indelad i stycken. 

Texten är väldisponerad 

genom väl fungerande 

inledning, avslutning och 

textbindning samt god 

balans mellan olika delar. 

Texten är väldisponerad genom väl 

fungerande inledning, avslutning 

och textbindning samt god balans 

mellan olika delar. 

Språk och stil Språket följer i huvudsak 

skriftspråkets normer för 

språkriktighet. Språket är 

varierat och innehåller goda 

formuleringar. 

 

Stilen är till viss del 

anpassad till den 

vetenskapliga texten. 

Språket är klart och bär upp 

elevens resonemang. 

 

Stilen är anpassad till den 

vetenskapliga texttypen. 

Språket är välformulerat med 

precision i ordval och 

uttrycksformer. 

 

Stilen är väl anpassad till den 

vetenskapliga texttypen. 

Helhetsbedömning Texten är till viss del 

anpassad till syfte, 

mottagare och 

kommunikationssituation. 

Den är ett pm om 

frågeställningen som till 

viss del kan fylla syftet att 

informera och intressera 

kurskamraterna. 

Texten är anpassad till syfte, 

mottagare och 

kommunikationssituation. 

Den är ett pm om 

frågeställningen som kan 

fylla syftet att informera och 

intressera kurskamraterna. 

Texten är väl anpassad till syfte, 

mottagare och 

kommunikationssituation. Den är 

ett pm om frågeställningen som väl 

kan fylla syftet att informera och 

intressera kurskamraterna.  
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Bilaga 3. Kunskapskrav i Läroplanen, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 för Svenska 3  
 

Betyget E 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter 

samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. 

Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, 

och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss 

åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt 

hjälpmedel. 

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från 

olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och 

andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna 

är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven 

kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i 

huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett 

rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och 

innehåller goda formuleringar (Skolverket, 2011:176). 

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade 

argument till stöd för den. 

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla 

analyser av retorik. 

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett 

författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp 

och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna. 

Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskaps-

förhållanden och historiska utveckling. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

Betyget C 
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Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla 

egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör 

eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare 

och kommunikationssituation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. 

Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något 

presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. 

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från 

olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och 

andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till 

syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, 

tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för 

språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser 

utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar. 

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till 

den och ge välgrundade argument till stöd för den. 

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av 

retorik. 

Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller 

ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga 

begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna 

(Skolverket, 2011:177). 

Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets 

släktskapsförhållanden och historiska utveckling. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna 

tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven 

med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt 
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retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet 

använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i 

den muntliga framställningen. 

Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från 

olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra 

texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl 

anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska 

källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets 

normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta 

slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag 

välformulerat. 

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till 

den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven 

på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument. 

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i 

utförliga och nyanserade analyser av retorik. 

Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av 

ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med 

säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom 

väl valda belägg från texterna. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets 

släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta 

generella slutsatser om språkförändring (Skolverket, 2011:178). 
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Bilaga 4. Resultat av respondenternas bedömning av elevtexter 
 

B1:s svar: 

Text 1: A, A, A = A 

Text 2: A, A, A = A 

 

B2:s svar: 

Text 1: C, C-A, C = C 

Text 2: C, C-A, C = C 

 

B3:s svar: 

Text 1: E, C, C = D 

Text 2: A, A, A = A 

 

B4:s svar: 

Text 1: E, C, E = E 

Text 2: A, A, A = A 

 

B5:s svar: 

Text 1: F, A, C = F 

Text 2: C, A, C = C 

 

 

Y1:s svar: 

Text 1: E, C, C = D 

Text 2: A, A, A = A 

 

Y2:s svar: 

Text 1: F, C, E = F 

Text 2: C, E, C = C 

 

Y3:s svar: 

Text 1: E, C-A, C = D 

Text 2: C, C-A, C = C 

 

Y4:s svar: 
Text 1: E, C-A, E = D 

Text 2: A, C-A, C = B 

 

Y5:s svar: 

Text 1: E, E, E = E 

Text 2: C, C, C = C 

 

NPGs svar: 

Text 1: E, C-A, E = E 

Text 2: C, C-A, C = C 
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Text 1: 

Innehåll och källhantering: 

Två av respondenterna har gett Text 1 F i Innehåll och källhantering 

Sex av respondenterna har gett Text 1 E i Innehåll och källhantering  

En av respondenterna har gett Text 1 C i Innehåll och källhantering 

En av respondenterna har gett Text 1 A i Innehåll och källhantering 

NPG har gett Text 1 E i Innehåll och källhantering 

 

Disposition och sammanhang 

En av respondenterna har gett Text 1 E på Disposition och sammanhang 

Sju av respondenterna har gett Text 1 C-A på Disposition och sammanhang 

Två av respondenterna har gett Text 1 C på Disposition och sammanhang 

NPG har gett Text 1 C-A på Disposition och sammanhang 

 

Språk och stil 

Fyra av respondenterna har gett Text 1 E på Språk och stil 

Fem av respondenterna har gett Text 1 C på Språk och stil 

En av respondenterna har gett Text 1 A på Språk och stil 

NPG har gett Text 1 E på Språk och stil 

 

Helhetsbedömning 

Två av respondenterna har gett Text 1 F på Helhetsbedömningen 

Två av respondenterna har gett Text 1 E på Helhetsbedömningen 

Tre av respondenterna har gett Text 1 D på Helhetsbedömningen 

Två av respondenterna har gett Text 1 C på Helhetsbedömningen 

En av respondenterna har gett Text 1 A på Helhetsbedömningen  

NPG har gett Text 1 E på Helhetsbedömningen  

 

Text 2: 

Innehåll och källhantering 

Fem av respondenterna har gett Text 2 C i Innehåll och källhantering 

Fem av respondenterna har gett Text 2 A i Innehåll och källhantering 

NPG har gett Text 2 C i Innehåll och källhantering 

 

Disposition och sammanhang 

En av respondenterna har gett Text 2 E i Disposition och sammanhang 

Fyra av respondenterna har gett Text 2 C-A i Disposition och sammanhang 

Fem av respondenterna har gett Text 2 A i Disposition och sammanhang  

NPG har gett Text 2 C-A i Disposition och sammanhang 

 

Språk och stil 

Sex av respondenterna har gett Text 2 C i Språk och stil 

Fyra av respondenterna har gett Text 2 A i språk och stil 
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NPG har gett Text 2 C i Språk och stil 

 

Helhetsbedömning 

Fem av respondenterna har gett Text 2 C i Helhetsbedömning 

En av respondenterna har gett Text 2 B i Helhetsbedömning 

Fyra av respondenterna har gett Text 2 A i Helhetsbedömning  

NPG har gett Text 2 C i Helhetsbedömning 

 


