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Svensk sammanfattning 

Inledning 

Alltsedan digitaliseringen har flera stats-, nations- och andra gränser förlorat 

i betydelse. Detta leder till nya språkliga utmaningar och ett stort behov av 

språkkompetens, i såväl engelska som i andra främmande språk. Vikten av 

språklig kompetens i främmande språk lyfts idag även fram i olika riktlinjer 

och språkpolitiska dokument (t.ex. Skolverket 2018; Council of Europe 2020). 

Dessutom betonas ofta nödvändigheten av att kunna kommunicera på minst 

två språk utöver modersmålet (jfr European Council 2002) och diskussioner 

förs hur man kan främja detta på olika sätt. Att kunna kommunicera på ett 

annat språk ses ofta som det främsta målet med språkinlärning och har haft till 

följd att språkundervisningen under de senaste årtiondena i allt högre grad 

kommit att inriktas mot kommunikativ kompetens. Under senare år har Euro-

parådets Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning 

och bedömning (Council of Europe 2001), GERS, haft ett stort inflytande på 

språkundervisningen och blivit ett viktigt referensverktyg för hur språk lärs 

in, undervisas och bedöms. GERS ligger numera som referenssystem ofta till 

grund för bedömning i språk, främst inom länder i Europa, men även i andra 

delar av världen. Referensnivåerna i GERS används numera i allt högre grad 

när det gäller att definiera inlärares språkförmåga, vilket har lett till att allt fler 

språkinstitut, språkskolor, förlag och nationella utbildningssystem relaterar 

språkprov, språkkurser, kurslitteratur och styrdokument till dessa språknivåer. 

Inom Europa relaterar därmed bedömning av inlärares kompetens i främ-

mande språk, såväl i utbildningskontexter som i yrkessammanhang, i allt 

högre grad till detta externa referenssystem. 

Även inom svensk skola betonas ett kommunkativt synsätt i språkunder-

visningen. Till skillnad från engelska sker en stor och viktig del av språkinlär-

ning och tillägnande av ett s.k. modernt språk inom en svensk kontext i skolan. 

Detta innebär att lärare i moderna språk spelar en mycket viktig roll för elevers 

lärande. Svenska lärare har också jämförelsevis en hög grad av autonomi när 

det gäller hur undervisningen ska utformas, vilket också innebär att de även i 

hög grad är ansvariga för bedömningen (jfr Nusche m.fl. 2011). De behöver 

alltså inte enbart besitta tillräckliga ämneskunskaper, utan behöver också ha 

en förtrogenhet och förståelse för kursmål, bedömningskriterier samt syfte, 

former och konsekvenser av en bedömning. För att bedömningar ska uppfylla 
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sitt syfte behöver de vara giltiga (valida). Det handlar i språk ofta om att be-

dömningen så effektivt som möjligt ska kunna fånga elevers språkliga för-

måga. För att kunna undersöka validitet vid bedömning av elevtexter i ett mo-

dernt språk är det angeläget att närmare granska vilka delar av språkförmågan 

som lyfts fram vid en bedömning. Det kan dessutom vara viktigt att studera i 

vilken mån elevers språkkunskaper kan relateras till en bestämd språklig nivå 

och därmed även till språkanvändning i olika typer av verkliga situationer.  

Bedömning och betygsättning har under senare år granskats och diskuterats 

inom en svensk utbildningskontext, såväl inom forskningen som från skol-

myndigheternas sida (t.ex. Erickson 2009; Skolinspektionen 2010; Skar 2013, 

Borger 2018; Skolverket 2020a; 2020b). Framför allt har dessa undersök-

ningar handlat om nationella prov, bl.a. bedömarsamstämmighet i enskilda 

provdelar, skillnader mellan lärarbedömningar och externa bedömningar samt 

förhållandet mellan kursbetyg och elevers resultat vid nationella prov. Inom 

fältet för moderna språk har även studier berört huruvida elevprestationer 

inom det svenska utbildningssystemet uppnår språkliga referensnivåer enligt 

GERS (t.ex. European Commission 2012; Granfeldt m.fl. 2019; Aronsson 

2020). I de svenska styrdokumenten uttrycks en tydlig koppling till referens-

nivåerna i GERS och samtliga språksteg i det svenska sammanhållna 

sjustegsystemet för språk (kurs 1–7) är relaterade till en bestämd referensnivå 

(A1–C2) enligt GERS (Skolverket 2011). I den svenska kontexten relaterar 

exempelvis kurs 4 till en B1.1-nivå och kurs 5 till en B1.2-nivå enligt GERS. 

Även om de svenska ämnesplanerna i språk följaktligen är tydligt influerade 

av den europeiska referensramen, finns däremot relativt få empiriska studier 

som har undersökt detta samband (t.ex. Erickson & Pakula 2017), särskilt när 

det gäller de högre språkstegen i moderna språk på gymnasienivå. 

Trots ett ökat intresse för bedömning och frågor om validitet och likvärdig-

het har förhållandevis få tidigare forskningsstudier gällt bedömning i skoläm-

net moderna språk, särskilt i tyska. Följaktligen finns ett stort behov av empi-

riska studier av lärarbedömningar av elevprestationer i tyska för att undersöka 

möjligheter och utmaningar vad beträffar validitet i en svensk skolkontext. Då 

bedömning av inlärares fria textproduktion visat sig kunna ge upphov till sub-

jektivitet och olika tolkningar hos bedömare (t.ex. Skolinspektionen 2010; 

2018) samt då en tidigare studie visat att svenska elevers prestationer i skrift 

(spanska) i en internationell jämförelse inte uppnår den förväntade språkliga 

referensnivån enligt GERS i moderna språk (European Commission 2012), är 

det särskilt angeläget att undersöka bedömning av elevers skriftliga kompe-

tens, d.v.s. skriftlig interaktion och produktion. Mot denna bakgrund är syftet 

med studien att belysa några validitetsaspekter när slutsatser dras av en be-

dömning av svenska elevers skriftliga kompetens på tyska i en svensk skol-

kontext.  
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Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie tar därmed sin utgångspunkt i bedömning av elevprestat-

ioner inom en svensk skolkontext. Syftet med studien är att undersöka centrala 

validitetsaspekter vid en bedömning av elevers skriftliga språkkompetens i 

tyska i kurserna Tyska 3, Tyska 4 och Tyska 5 på gymnasienivå. Mer specifikt 

studeras a) bedömares fokus vid bedömning av elevers skriftliga kompetens, 

b) svenska bedömares samstämmighet, samt c) relationen mellan bedöm-

ningar av elevers skriftliga språkfärdighet på olika språksteg i den svenska 

stegmodellen och en bestämd språklig referensnivå enligt GERS. Mot denna 

bakgrund formulerades följande frågeställningar: 

 

1. Vilka aspekter av inlärares skriftliga kompetens fäster bedömare sär-

skilt avseende vid i sina bedömningar och hur skiljer sig dessa bedöm-

ningar åt mellan enskilda bedömare och bedömargrupper vad beträf-

far a) undervisande lärare, b) externa svenska bedömare samt 

c) GERS-bedömare? 

2. Vad hur skiljer sig bedömningar åt beträffande bedömarsamstämmig-

heten mellan svenska bedömare? 

3. Vilken relation har bedömningar av svenska gymnasieelevers skrift-

liga kompetens i kurserna Tyska 3, Tyska 4 och Tyska 5 i det svenska 

utbildningssystemet till bedömningar av skriftlig kompetens på en 

uppfylld B1-nivå enligt GERS? 

Konceptuell ram  

Definition, koncept och modeller för kommunikativ språkkompetens (jfr Hy-

mes 1972; Bachman & Palmer 1996) ligger till grund för den handlingsorien-

terade språksyn som präglar både de svenska ämnesplanerna i moderna språk 

och GERS som utgör referenspunkt för det svenska systemet. För att under-

söka validitetsaspekter av bedömning i en svensk kontext behöver begreppet 

validitet förklaras. Sedan mitten av 1900-talet har validitetskonceptet utveck-

lats och förändrats. I den traditionella indelningen delades validitet in i tre 

olika typer (jfr Messick 1989a): innehållsvaliditet (hur väl provinnehållet in-

nehåller ett representativt urval av det provet avser att pröva), kriterierelaterad 

validitet (hur väl provresultatet kan relateras till ett externt kriterium, t.ex. re-

sultatet från andra prov eller framtida kompetensnivåer) samt konstruktvalidi-

tet (hur väl provet mäter de egenskaper eller den förmåga som det avser att 

mäta). I den idag dominerande definitionen utgår man ofta från ett enhetligt 

validitetskoncept där fokus istället ligger på provresultatets tolkning och an-

vändning. Enligt Messick (1989b) är validitet ett mångfacetterat begrepp där 

bedömningens två funktioner, tolkning och användning, kan stödjas genom 
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empiriska belägg och teoretisk underbyggnad. Bedömningar kan även med-

föra olika konsekvenser samt påverka uppfattningar och värderingar. Enligt 

Messick (jfr 1989a; 1995) finns två hot mot validiteten vid tolkning och an-

vändning av provresultatet, s.k. construct-irrelevant variance (provet innehål-

ler dimensioner som inte tillhör det som provet avser att mäta) och construct 

underrepresentation (provet innehåller för få relevanta dimensioner av det 

som provet avser att mäta). 

Under de senaste årtiondena har inom fältet för språkbedömning ett flertal 

teoretiska ramverk för validering presenterats. Messicks enhetliga validitets-

koncept återfinns i flera teoretiska modeller för validering inom fältet för 

språkbedömning, t.ex. Kanes argumentbaserade ansatser (t.ex. Crooks m.fl. 

1996; Kane 2006; 2013; Chapelle m.fl. 2008) och Weirs sociokognitiva mo-

dell (2005). I föreliggande studie används delar av Kanes validitetsmodell in-

nehållande en kedja av inferenser (se kap. 3.2.2, figur 5), utvecklad att erbjuda 

ett stöd för vilka typer av belägg som behövs för att utvärdera tolkning och 

användning av provresultaten. Inferenskedjan består av följande delar: be-

dömning (scoring), generalisering (generalization), extrapolering (extrapolat-

ion) samt beslut (decisions). Studien använder även Weirs sociokognitiva mo-

dell (2005) som innehåller komponenter som bör utvärderas vid en validering. 

Enligt Weir kan validitet delas in i följande validitetsaspekter: kontextvaliditet 

(context validity), kognitiv validitet (cognitive validity), bedömningsvaliditet 

(scoring validity), kriterierelaterad validitet (criterion-related validity) samt 

konsekvensvaliditet (consequential validity). För föreliggande undersökning 

har resonemangen och redskapen i såväl Kanes inferenskedja som i validitets-

aspekter hos Messick och Weir varit användbara vid analyserna av materialet 

och för vad som räknas som en valid bedömning. 

Forskningsdesign 

Forskningsdesignen orienterar sig mot en s.k. mixed-methods-ansats (t.ex. 

Kuckatz 2014a), vilken möjliggör användningen av såväl kvalitativa som 

kvantitativa metoder. Metoden innebär att inte enbart produkten av en bedöm-

ning undersöks utan även att bedömarnas förståelse av konstruktet vid bedöm-

ning av skriftlig förmåga analyseras, vilket även kan sägas ge en viss inblick 

i själva bedömningsprocessen.  

Datainsamling 

Materialet bygger på bedömningar av 60 för syftet särskilt insamlade elevtex-

ter skrivna av svenska gymnasieelever i kurserna Tyska 3, Tyska 4 och Tyska 5 

enligt den svenska språkstegmodellen (motsvarande ungefär GERS-nivåerna 

A2.2, B1.1 och B1.2). Tillvägagångssättet vid datainsamlingen kan bäst besk-

rivas som s.k. purposive sampling, där skolor och elevgrupper valts ut för att 
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kunna fylla ett specifikt behov (jfr Robson & McCartan 2016). Skolornas rek-

torer kontaktades i ett första steg och varje skolas undervisande lärare i tyska 

i ett andra steg. I detta sammanhang finns dessutom inslag av möjlighetsurval; 

även om många var positiva till studien avböjde flera rektorer och lärare att 

medverka.  

Provmaterialet för studien härrör från en vid provtillfället ännu inte offent-

liggjord modul av Goethe-institutets språkcertifikat för tyska på en B1-nivå 

enligt GERS. Det faktum att provet innehöll flera olika uppgifter ökar reliabi-

liteten i bedömningen, vilket medför att effekten av varje enskild uppgift 

minskar och att det blir säkrare att generalisera från elevprestationen (jfr Weir 

2005). Totalt 225 elevtexter, skrivna av elever från sammanlagt 24 grupper i 

tyska och 18 olika skolor, samlades in våren 2017 och fanns till förfogande 

för studien. Därefter gjordes ett urval av 60 elevtexter, 20 elevtexter från var 

och en av de tre kurserna Tyska 3, Tyska 4 och Tyska 5. Det handlade här om 

ett representativt proportionellt stratifierat urval av texter med inslag av 

slumpmässighet i den mån att urvalet av texterna följde vissa på förhand klar-

lagda principer.  

För att svara mot studiens syfte bedömdes elevtexterna av i) de undervi-

sande gymnasielärarna ii) två erfarna svenska bedömare samt iii) två externa, 

särskilt utbildade, GERS-bedömare. Den första gruppen bestod av undervi-

sande lärare i tyska från både kommunala och fristående skolor i södra och 

mellersta Sverige. I den andra gruppen återfanns två externa svenska bedö-

mare. Dessa båda bedömare hade dessutom på olika sätt under sitt yrkesliv 

samlat ytterligare erfarenhet av bedömning av elevtexter på tyska. Den tredje 

gruppen bestod av två certifierade GERS-bedömare med särskild erfarenhet 

och utbildning av att bedöma inlärares språkliga kompetens i tyska enligt 

GERS.  

Bedömargrupperna använde sin egen bedömningsprocedur; de svenska be-

dömarna använde kunskapskraven i de svenska nationella ämnesplanerna i 

Moderna språk och därmed också den sex-gradiga skalan med betygsstegen 

F–A medan GERS-bedömarna genomförde bedömningen med hjälp av krite-

rier grundade i GERS. GERS-bedömarna använde sig av mer analytiskt inrik-

tade bedömningskriterier för att avgöra om elevprestationen uppnådde en B1-

nivå. Samtliga bedömare gav även en skriftlig motivering till sin bedömning 

av varje elevtext. Samtliga deltagare i studien informerades om undersökning-

ens syfte och gav sitt samtycke till att medverka i studien enligt de forsknings-

etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) ställt upp. 

Analys 

Kvantitativa och kvalitativa metoder har tillämpats för att analysera dels prov-

resultat, dels skriftliga kommentarer till bedömningen och därmed kunna un-

dersöka bedömningar av elevers skriftliga språkförmåga genomförda av de 

olika bedömargrupperna. De totalt 300 skriftliga bedömarkommentarerna 
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analyserades huvudsakligen genom kvalitativ innehållsanalys. Ett tematiskt 

kodningsschema utvecklades genom både ett induktivt och deduktivt an-

greppssätt (jfr Kuckartz 2014b). Kodningsschema och kodning validerades i 

flera steg med hjälp av två oberoende medkodare, båda på universitetsnivå 

med erfarenhet av språk och bedömning. Totalt kodades upp till en tredjedel 

av materialet med en bedömarsamstämmighet för medkodarna och forskaren 

mellan 86 % och 94 %. Kodningsförfarandet erbjuder en kvalitetskontroll och 

stärker därmed reliabiliteten vad beträffar bildandet av kategorier i kodnings-

schemat och själva kodningen. Datorprogrammet NVivo 12 användes för att 

strukturera och analysera materialet. För att ytterligare belysa resultaten be-

träffande den andra och tredje frågeställningen genomfördes jämförande ana-

lyser mellan bedömarkommentarer som bygger på den ovan beskrivna kvali-

tativa innehållsanalysen. Här valdes bedömningar till elevtexter med samma 

eller avvikande bedömning ut för att på så sätt kunna belysa skillnader och 

likheter i bedömnigarna. 

Bedömarsamstämmigheten mellan de svenska bedömarna analyserades 

med hjälp av deskriptiv statistik och metoder för bedömarsamstämmighet. Att 

beakta är att varje statistisk metod har bestämda egenskaper vilket medför att 

beräkningarna ger olika typer av information. Av den anledningen användes 

olika beräkningar, såväl konsensus- som konsistensmetoder samt en Rasch-

analys, för att nå en bredare bild av materialet. Även vid analysen av relationen 

till en extern referensnivå enligt GERS användes deskriptiv statistik och kor-

relationsberäkningar (Spearman‘s Rho). För de kvantitativa analyserna använ-

des datorprogrammen SPSS samt MINIFAC. 

Resultat  

De huvudsakliga resultaten av den empiriska studien fördelat efter de tre 

forskningsfrågorna presenteras nedan. 

Analys av bedömares fokus vid bedömning av inlärares skriftliga 

kompetens 

Analysen visar att svenska bedömare fäster avseende vid ett brett spektrum av 

aspekter i sin bedömning, där de mer lingvistiska aspekterna som formella 

strukturer, ordförråd och en övergripande språklig bedömning sammantaget 

tycks vara något mer framträdande. Även aspekter som förmåga att anpassa 

språket, t.ex. till sociala konventioner, samt dimensioner som fullgörande av 

uppgiften, begriplighet och helhetsintryck kommer ofta till uttryck i kommen-

tarerna. Vidare tycks en bedömning till stor del påverkas av bedömningsskalor 

och bedömningsförfarandet, d.v.s. om bedömningen är mer holistisk eller mer 

analytisk inriktad. Detta märks inte minst när det gäller GERS-bedömarna där 
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kommentarerna i hög grad återspeglar kriterierna i bedömningsschemat. Där-

till verkar GERS-bedömare i sina kommentarer ha en mer balanserad fördel-

ning av de aspekter som lyfts fram som relevanta vid en bedömning, medan 

svenska bedömare ofta fäster avseende vid olika aspekter i sina bedömningar 

och i viss mån även viktar dessa olika.  

Analys av bedömarsamstämmighet 

Analyserna av samstämmigheten mellan de svenska bedömarna visar att kon-

sistensvärdena är högre än konsensusvärdena. Detta tyder på att de svenska 

bedömarna i högre grad överensstämmer när det gäller rangordningen i be-

dömningen än ger en exakt överensstämmelse. Vidare visar analysen att de 

båda externa bedömarna i högre grad överensstämmer i sina bedömningar än 

jämförelser med de undervisande lärarna. Dessutom visar analysen att de 

svenska bedömarna är mer överens vid elevprestationer som erhåller lägre be-

tyg jämfört med betygen i mitten eller högre betyg. Den kompletterande 

Rasch-analysen för de svenska bedömarna anger att de undervisande lärarna i 

jämförelse med de båda externa bedömarna generellt har en tendens till en 

något mildare bedömning. Avslutningsvis visar analysen att svenska bedö-

mare oftare fäster avseende vid samma aspekter vid en bedömning som ger ett 

icke godkänt betyg F än vid högre betygssteg. Bedömare tycks därmed i högre 

grad göra liknande tolkningar av lägstakraven för en elevprestation. Däremot 

verkar bedömare vid högre betygssteg vikta aspekter olika, även om de alltså 

fäster avseende vid liknande aspekter. 

Analys av relationen till en B1-nivå 

Resultatet av analyserna visar att andelen elevtexter som bedöms uppnå en 

B1-nivå enligt GERS ökar med språksteget. Medelvärdet för bedömningarna 

på språkstegen Tyska 3 och Tyska 4 ligger dock under gränsen för en helt upp-

nådd nivå B1, medan bedömningarna av elevprestationerna på Tyska 5 i regel 

ligger tydligt högre (se kap. 8.1, figur 11). I de aktuella riktlinjerna för ämnet 

Moderna språk anges att den lägsta godkända nivån för det femte språksteget, 

alltså Tyska 5, motsvaras av en helt uppnådd B1-nivå enligt GERS (B1.2). 

Analysen av bedömningarna inom Tyska 5 visar att godkända elevtexter på 

Tyska 5 generellt uppnår den förväntade språknivån B1. Dessutom uppfyller 

även vissa av elevtexterna på de lägre kurserna Tyska 3 och Tyska 4 kraven 

för en helt uppfylld B1-nivå, om än i lägre grad och i relation till de högre 

betygsstegen. Vidare visar korrelationsberäkningar mellan de svenska bedöm-

ningarna och GERS-bedömningarna på en tydlig relation. Korrelationen mel-

lan de svenska bedömningarna och delaspekter i den mer analytiskt inriktade 

GERS-bedömningen visar vidare att de svenska bedömningarna i högre grad 

korrelerar med aspekter som har med formella strukturer och ordförråd än 

med fullgörande av uppgiften. 
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Diskussion 

I centrum för studien står aspekter av validitet vid bedömning av elevers skrift-

liga kompetens på tyska som kan undersökas i en analys av hur provresultat 

kan tolkas och användas. Utgångspunkt för diskussionen bildar olika aspekter 

av validitet enligt Weirs sociokognitiva ramverk för validering (2005) samt 

relevanta delar av inferenser i en argumentbaserad kedja för validering (jfr 

Kane 2006; 2013; Chapelle 2020). 

Inferens för bedömning och förklaring: konstrukt-

konceptualisering 

Inferensen för bedömning (scoring) innefattar hur en elevprestation omsätts 

till provresultat som är observerbara och förutsätter adekvata bedömningskri-

terier (Kane 2013). I en utvidgad version av den argumentbaserade ansatsen 

återfinns öven inferensen för förklaring (explanation), vilken innebär 

huruvida provresultatet reflekterar det avsedda konstruktet (Chapelle 2020). 

Inom båda dessa steg i valideringsprocessen spelar bedömares konceptuali-

sering av konstruktet en central roll. I bedömares konstruktkonceptualisering 

återspeglas aspekter av konstruktvaliditet (construct validity), den mest cen-

trala aspekten av validitet enligt Messick (1989a). I Weirs sociokognitiva ram-

verk (2005) ses konstruktvaliditet som en funktion av interaktionen mellan å 

ena sidan aspekter av kognitiv validitet (cognitive validity) samt kontextvali-

ditet (context validity) och å andra sidan bedömningskriterierna.  

Det faktum att resultatet av studien visar att bedömare fäster avseende vid 

ett brett spektrum av olika aspekter med både negativa och positiva kommen-

tarer tyder på att provformatet dels kan härledas till olika kognitiva färdigheter 

hos eleverna, dels kan relateras till de olika språkliga och innehållsliga krav 

som ställs på testdeltagarna i uppgift och bedömningskriterier. Vidare indike-

rar det breda spektrumet av aspekter som bedömare fäster avseende vid även 

att en stor bredd av olika delar av den kommunikativa kompetensen (jfr Bach-

man & Palmer 1996) beaktas vid bedömningen av skriftlig förmåga. Bedö-

marnas breda konceptualisering av konstruktet samspelar sålunda med bred-

den i den teoretiska modellen över kommunikativ språkkompetens och är i 

linje med tidigare studier av inlärares muntliga kompetens (jfr Iwashita m.fl. 

2008; Bøhn 2016; Borger 2018). Bedömarna i studien tycks huvudsakligen ha 

en samstämmig bild av konstruktet, d.v.s. av det som ska prövas, men fokuse-

rar emellanåt på olika aspekter och viktar ibland aspekterna på olika sätt. 

Dessa olikheter kan till viss del förklaras av individuella skillnader mellan 

enskilda bedömare, något som även återfinns i tidigare studier (jfr Eckes 2008; 

Borger 2018; Håkansson Ramberg 2021).  

Det går även att urskilja skillnader mellan bedömargrupperna. Dessa skill-

nader mellan bedömargrupperna kan huvudsakligen härledas till de olika be-

dömningsskalorna och bedömartraditioner där svenska bedömare bl.a. i högre 
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grad ger ett mer övergripande intryck av texten, både ur ett språkligt och ur ett 

mer sammanfattande helhetsperspektiv. Vidare visar analysen att svenska be-

dömare, särskilt de undervisande lärarna, har en tendens att fästa mer avseende 

vid lingvistiska aspekter som språklig korrekthet. Detta är i linje med tidigare 

studier som visat att bedömare ofta beaktar språkriktighet vid bedömning av 

prestationer i språk (jfr McNamara 1996; Kuiken & Vedder 2014; Borger 

2018). Därutöver skulle vissa framträdande aspekter kunna knytas till andra 

faktorer, t.ex. kan det jämförelsevis höga antalet kommentarer angående be-

griplighet ha med den språkliga nivån hos eleverna att göra (jfr Pollitt & Mur-

ray 1996). 

Vidare kan konstateras att svenska bedömare i högre grad fäster avseende 

vid flera olika aspekter medan GERS-bedömare i sina kommentarer har en 

mer balanserad fördelning av de aspekter som lyfts fram som relevanta vid en 

bedömning. Detta tycks till stor del kunna förklaras genom användningen av 

olika bedömningsskalor, men även genom bedömningsförfarandet, ett mer 

holistiskt respektive mer analytiskt angreppssätt. Att svenska bedömare däre-

mot ibland lyfter fram olika aspekter i sina bedömningar och i viss mån även 

viktar och tolkar bedömningskriterier olika är något som kan leda till skillna-

der i betygsättning av elevprestationer. Ett sätt att motverka detta skulle vara 

att ge lärare ökade möjligheter att sam- och medbedöma elevprestationer för 

att uppnå en ökad samsyn kring bedömningskriterier samt motverka att en-

skilda aspekter viktas högre eller på olika sätt av olika bedömare. 

Inferens för generalisering: bedömningsvaliditet 

Inferensen för generalisering (generalization) handlar om det som i skrivbe-

dömningssammanhang ofta benämns reliabilitet, vilket bl.a. innebär huruvida 

olika bedömare genomför en liknande bedömning av samma elevprestation. 

Inom Weirs sociokognitiva modell (2005) återfinns reliabilitet och samstäm-

mighet mellan olika bedömare i aspekter av bedömningsvaliditet (scoring va-

lidity). Vad beträffar bedömningsvaliditeten i studien tyder resultaten på att 

samstämmigheten mellan svenska bedömare vid bedömning av skriftlig 

språkförmåga inte alltid uppnår en tillfredsställande nivå, vilket kan ha att göra 

med subjektivitet vid bedömning av uppsatsprov (jfr Bachman m.fl. 1995, 

Eckes 2011). Skillnader i samstämmighet mellan de svenska bedömarna kan 

emellertid framför allt observeras gällande konsensusvärdena, något som på-

visats även i andra studier vid bedömning av fri textproduktion (jfr Eckes 

2011; Tengberg m.fl. 2017). De svenska bedömarna i studien tycks alltså vara 

mer överens gällande rangordningen i bedömningen än vid en exakt överens-

stämmelse. Skillnader mellan konsensus- och konsistensvärden förekommer 

även i andra studier i svensk kontext (jfr Johansson 2013; Tengberg m.fl. 

2017) samt vid bedömning av skriftlig förmåga i tyska (t.ex. Bärenfänger 

2016). 
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Att svenska bedömare är mer överens vid bedömning av elevprestationer 

som erhåller lägre betyg än vid bedömning av elevtexter som erhåller högre 

betygssteg har även kunnat påvisas i tidigare forskning (jfr Erickson 2009; 

Granfeldt & Ågren 2014). Vidare förekommer även i tidigare studier att de 

egna undervisande lärarna har en tendens att bedöma sina egna elevers pre-

stationer mildare jämfört med externa bedömare (t.ex. Harlen 2005). Huruvida 

detta har att göra med att externa bedömare – medvetet eller omedvetet – vid 

en andra bedömning oftare bedömer strängare (jfr Gustafsson & Erickson 

2013) är dock oklart. Här kan även bedömarerfarenhet spela in som faktor då 

de externa bedömarna var utvalda på grund av sin särskilda erfarenhet i att 

bedöma elevtexter på tyska. Ytterligare en faktor är att de undervisande lä-

rarna bedömde handskrivna elevtexter, medan de externa bedömarna hade da-

torskrivna texter till förfogande och att skrivfel inte är lika iögonfallande när 

de skrivs för hand. En slutsats när det gäller bedömningsvaliditet är vikten av 

att sambedöma och diskutera bedömning av skriftliga elevprestationer, inte 

enbart inom den egna skolan, utan även mellan skolor, kommuner och lands-

delar. Dessutom är det viktigt att lärare vid sambedömning även fokuserar på 

elevlösningar som erhåller betyg i mitten eller högre betyg. Det kan även vara 

av vikt att undervisande lärare inte alltid bedömer sina egna elevers textpro-

duktion. 

Inferens för extrapolering: kriterierelaterad validitet 

Inferensen för extrapolering (extrapolering) innebär huruvida ett provresultat 

(här resultatet på ett skriftligt prov på en B1-nivå) kan anses vara en indikator 

på inlärares språkliga kompetens (här skrivförmåga gällande en uppfylld B1-

nivå). Kriterierelaterad validitet (criterion-related validity) inom det socio-

kognitiva ramverket handlar därmed om relationen mellan provresultatet och 

ett externt kriterium (criterion) som antas visa på samma kompetens (Weir 

2005). I föreliggande studie fokuseras i detta steg huruvida bedömningar i en 

svensk skolkontext kan relateras till en extern referensnivå enligt den erkända 

europeiska referensramen för språk, GERS. Det handlar med andra ord om en 

mindre empirisk validering av elevers skriftliga kompetens i relation till ett 

yttre kriterium som ska motsvara samma språkliga kompetensnivå.  

Resultatet visar att elevtexter med ett godkänt resultat på Tyska 5 generellt 

bedömdes ha uppfyllt kraven för en B1-nivå enligt GERS, d.v.s. att de mot-

svarande den förväntade språknivå som ställs upp i styrdokumenten. Det fak-

tum att de båda GERS-bedömarna i alla fall utom ett var överens om huruvida 

en elevlösning hade uppnått en helt uppfylld B1-nivå eller inte stärker studiens 

resultat. Att ett fåtal elevtexter på Tyska 5 erhöll både ett godkänt och ett icke 

godkänt resultat indikerar också att dessa lösningar ligger på gränsen. Resul-

tatet är i linje med tidigare studier av svenska elevers prestationer i engelska 

på gymnasienivå, där en relation mellan förväntad språknivå enligt GERS och 
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motsvarande språksteg kunnat påvisas (jfr Tyllered 2002; Borger 2018). Där-

emot står resultatet i kontrast till tidigare studier i moderna språk ur en svensk 

kontext (jfr European Commission 2012; Granfeldt m.fl. 2019; Aronsson 

2020). Samtliga av de tidigare studierna i moderna språk fokuserade emeller-

tid på elevprestationer på en lägre språknivå, en A2-nivå enligt GERS. Dess-

utom har endast en av dessa tidigare studier undersökt elevers språkkunskaper 

i tyska, nämligen det s.k. TAL-projektet som undersöker muntlig kompetens. 

Sammantaget tycks alltså elevprestationer i språk på gymnasiet i högre grad 

motsvara kompetensnivåerna enligt GERS i jämförelse med elevprestationer 

i språk från grundskolan. 

Dessutom visar resultatet på att även elevtexter som erhöll ett högre betyg 

på de lägre kurserna Tyska 3 och Tyska 4 uppnår en helt uppfylld B1-nivå 

enligt GERS. Få tidigare studier har undersökt andelen elevlösningar på lägre 

språksteg som når högre än den förväntade språknivån. Europarådets ESCL-

studie (jfr European Commission 2012) visade att enbart några få procent av 

elevtexterna i spanska uppnådde en högre språknivå i slutet av grundskolan. 

Huruvida det faktum att även elevlösningar på lägre språksteg uppnår en högre 

språknivå i tyska skulle kunna förklaras med att eleverna på gymnasienivå är 

äldre, har fortsatt med sitt valda språk och graden av typologisk likhet mellan 

svenska och tyska i jämförelse med exempelvis spanska.  

Vidare aspekter av kriterierelaterad validitet har undersökts genom korre-

lationsberäkningar mellan de svenska bedömningarna och resultatet av 

GERS-bedömningen. Analysen visar på en stark korrelation, vilket indikerar 

att bedömningarna baseras på liknande konstrukt. Därutöver korrelerades de 

svenska bedömningarna med aspektbedömningar hos GERS-bedömarna, vil-

ket likaledes visade på en stark relation, särskilt för bedömningsaspekterna 

formella strukturer och ordförråd. Detta skulle kunna förklaras av att de 

svenska bedömarna i studien uppvisar en viss tendens att fästa mer avseende 

vid lingvistiska aspekter. Även om studien tyder på ett starkt samband mellan 

svenska bedömningar och en extern referensnivå, vilket stärker den kriterie-

relaterade validiteten av bedömningen, är materialet i studien relativt begrän-

sat. Sammantaget visar studien på nödvändigheten av en större empirisk vali-

dering innehållande ett större material, fler färdigheter än skriftlig kompetens 

samt även de andra skolspråken som exempelvis spanska och franska. 

Slutord 

I föreliggande studie undersöktes validitetsaspekter vid bedömning av elevers 

skriftliga kompetens i tyska inom en svensk utbildningskontext. Här samman-

fattas några av de mest centrala slutsatserna. Studien visar att bedömare över-

lag fäster avseende vid ett brett spektrum av aspekter i den kommunikativa 

kompetensen vid bedömning av elevtexter på tyska, vilket indikerar att bedö-

mare har en bred konceptualisering av konstruktet. Utmaningen ligger i att i 
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än högre grad nå en gemensam förståelse för vad som ska bedömas och däri-

genom minska risken för att vissa aspekter ges mer utrymme än andra eller att 

olika tolkningar görs av bedömningskriterierna.  

Vidare visar analysen på utmaningar beträffande bedömningsvaliditeten 

när det gäller att bedöma elevtexter på ett reliabelt sätt. Bedömarna i studien 

visar på god förmåga att rangordna elevernas prestationer, men tycks ha svå-

rare att nå exakt överensstämmelse och att förhålla sig till elevprestationer från 

andra klasser och skolor (jfr Skolverket 2020b). Studien visar även på vikten 

av att inte enbart diskutera lägstanivån för elevlösningar utan också för elev-

texter som erhåller betyg i mitten eller högre betyg. Sam- eller medbedömning 

uppmuntras vid prov av den skriftliga förmågan i det frivilliga nationella be-

dömningsstödet för moderna språk. Det tycks däremot ske i en mindre ut-

sträckning då lärare i moderna språk ofta är ensamma i sitt språkämne på sin 

skola och upplever att det inte alltid ges tid till detta (jfr Håkansson Ramberg 

2021). Då det nationella bedömningsstödet i moderna språk inte är obligato-

riskt i det nuvarande systemet och organisationen av sambedömning mellan 

skolor ofta är bristfällig, kan sådana diskussioner emellertid vara svårare att 

genomföra. Förhållanden och förutsättningar för betygsättning och bedöm-

ning kan dessutom skilja stort mellan olika skolor, vilket i sin tur även kan 

påverka likvärdigheten vid bedömning. Fortbildningsinsatser och diskuss-

ioner om bedömning för redan yrkesverksamma lärare samt under lärarutbild-

ningen skulle i förlängningen kunna bidra till en ökad samsyn för vad som ska 

bedömas och därmed vara ett stöd för att överbrygga olikheter och skillnader 

i bedömning mellan skolor, kommuner och landsdelar.  

Därutöver pekar studien i riktning mot en hög kriterierelaterad validitet då 

godkända elevprestationer inom Tyska 5 i hög grad bedömdes ha uppfyllt kra-

ven för den förväntade referensnivån B1 enligt GERS (B1.2). Detta är en tyd-

lig kvalitetsindikator, särskilt med tanke på att andra tidigare studier från 

grundskolan visat att elevprestationer i moderna språk inte uppnår förväntad 

språknivå enligt GERS. Vidare visar resultaten på att elevers språkkunskaper 

redan på lägre nivåer kan ligga över den förväntade nivån, vilket bör beaktas 

i undervisningen. 

Avslutningsvis visar studien på ett behov av kompetensutveckling för bli-

vande och yrkesverksamma lärare, såväl vad gäller bedömning av elevprestat-

ioner i språk som användningen av GERS som referenspunkt. Inom lärarut-

bildningen och i vidare fortbildningsinsatser för att stärka lärares bedömar-

kompetens är det därför eftersträvansvärt att svenska bedömare får sätta sig in 

olika validetsaspekter för bedömning i språk, kunna förhålla sig till innehållet 

i GERS samt ges möjlighet att reflektera över användning och konsekvenser 

av bedömningen i relation till den egna språkundervisningen. Detta skulle bi-

dra till lärares professionella utveckling i bedömning och kunna leda till såväl 

ökad validitet som en högre likvärdighet för elever i olika klassrum på olika 

skolor vid bedömning av elevers skriftliga kompetens i språk. 
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