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SAMMANDRAG 

Bedömning och betygsättning av elevers arbeten är en stor arbetsuppgift för lärare. Men hur 

tillförlitliga är betygen som ges och i synnerhet de i de nationella proven? Syftet med min 

uppsats har därför varit att undersöka om det finns skillnader mellan olika lärares bedömning 

och betygssättning av samma texter från de nationella proven samt att försöka förstå varför 

utfallet blir som det blir.  

 Som metod har jag använt mig utav ett frågeformulär som är en kvantitativ metod och 

intervjuer som är en kvalitativ metod samt komparation. Materialet har bestått av fyra 

elevtexter från nationella provets uppsatsdel i svenska, årskurs 9 från vårterminen 2012. 

Vidare är metoden frågeformulär även två materialdelar då det har fungerat både som en mall 

samt som resultatgivare från informanterna som består utav fyra högstadielärare i svenska. 

Den fjärde delen av materialet består utav ett informationshäfte som givits till informanterna 

inför intervjuerna med dem. Detta häfte består utav bedömningsanvisningar och en 

bedömningsmatris för den berörda skrivuppgiften i det nationella prov som informanterna har 

fått bedöma. Informationshäftet har även haft ett instruktionsbrev ifrån mig för att anvisa 

informanterna om vad undersökningen går ut på.  

 Resultatet visar att informanterna är överens om betygen i två texter av fyra i jämförelse 

med elevens ursprungliga lärare. De andra två texterna har fått två olika betyg bland 

informanterna och den ursprungliga läraren. Även om informanterna har varit eniga om 

betyget har de dock inte alltid varit eniga om varför elevtexten förtjänar just det betyget. 

Detsamma gäller även om vad de har ansett vara de starka respektive svaga sidorna med de 

enskilda texterna. Detta tros bero på att det bedömningsunderlag som medföljer det nationella 

provet till lärarna är tolkningsbart och därmed kan lärare tolka det olika vilket ger olika 

bedömningar. Resultatet kan även bero på att lärare visar tendens på att jämföra texter inom 

elevgruppen med varandra istället för att fokusera helt på bedömningskriterierna. En annan 

orsak kan vara att lärare räknar in andra kvalitéer hos eleven än de språkliga som finns i 

dennes uppsats. Dessa kvalitéer kan antingen vara av personlig art eller så räknar läraren in 

elevens utveckling under terminen/läsårets gång.  

 

 

Nyckelord: Nationella prov, Likvärdigt betyg, Tillförlitligt betyg, Bedömning, Årskurs 9, 

Svenska 
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1. INLEDNING 

Något som jag och mina forna kurskamrater ofta har påpekat för våra universitetslärare är att 

vi lärarstudenter önskar att få mer undervisning om bedömning och betygssättning. Detta är 

trots allt ett stort arbetsmoment inom läraryrket men ändå så förekommer det i en så liten 

utsträckning under lärarutbildningen.   

 De nationella proven är till för att hjälpa lärare inför bedömningen av kursbetyg och de 

ska därmed fungera som stöd i beslut om slutbetyget. Dessa prov har uppstått av beslut från 

Skolverket för att kunna ge en mer rättvis bild av landets kunskapsnivåer bland landets skolor. 

Efter proven är gjorda skickas ett urval in till den enhet som skapade proven (i svenska är det 

enheten för Nationella prov vid Nordiska språk vid Uppsala universitet) för att arkiveras och 

för att användas för vidare provutveckling. Enligt Skolinspektionen (2013) sker inte alltid en 

tillförlitlig bedömning av de nationella proven. Framför allt tycks eleverna få ett högre betyg 

än de förtjänar. Skolinspektionens teori om varför detta sker är för att lärarna inte vill 

underkänna eleverna eller för att lärarna kanske räknar med andra kvalitéer hos eleverna som 

höjer deras betyg. 

 Eva Östlund - Stjärnegårdh (2002:183) hävdar att en lärare oftare bedömer mer strängt 

mot elever som den inte känner. Skolinspektionen är även inne på samma spår då de menar att 

de nationella proven borde anonymiseras just för att en strängare bedömning troligen skulle 

uppstå. Om denna strängare bedömning skulle uppstå skulle den förmodligen även bli mer 

tillförlitlig. I och med detta vill jag göra en studie för att se om flera lärare bedömer samma 

elevtexter olika och därmed hur tillförlitliga betyg de sätter. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med min uppsats är att undersöka om det finns skillnader mellan olika lärares 

bedömning och betygssättning av samma texter och varför utfallet blir som det blir. 

 

1.1.1 Forskningsfrågor 

1.Vilket betyg ger lärarna dessa texter och vilka skillnader finns mellan lärarna?  

2. Hur skiljer sig lärarnas kommentarer om texterna? 
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel introducerar jag vad nationella prov är och under litteraturgenomgången 

nämner jag något om tillförlitligheten och likvärdigheten i de nationella proven. 

Avslutningsvis har jag en sammanfattning av litteraturgenomgången. 

 

2.1 Nationella prov 

Då jag i en tidigare uppsats (Satsadverbial - Användning av satsadverbial i elevuppsatser i 

nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9) har använt mig av 

nationella prov som material återger jag därför mitt avsnitt om nationella prov även i denna 

uppsats (Heglert 2012:7). 

 Under 1920-talet uppstod de nationella proven och utfärdades då av Statens skolverk. 

Tidigare kallades proven för standardprov och centralprov (Wikipedia 2012-09-27). De 

nationella provens huvudsakliga syfte är att ge lärare ytterligare underlag angående elevers 

kompetenser utöver den dagliga undervisningen samt att proven ska hjälpa läraren att sätta ett  

mer rättvisande betyg då elever över hela landet genomför samma prov. Proven kan även 

hjälpa till att precisera ämnesplanerna och kursplanerna för respektive skolämne. I årskurs 9 

utförs de nationella proven i ämnena svenska och svenska som andraspråk, matematik och 

engelska. Från och med läsåret 2012/2013 skriver eleverna även prov i ett av ämnena historia, 

geografi, religionskunskap och samhällskunskap samt ett av ämnena kemi, fysik och biologi 

(Skolverket 2012-09-27 a). 

 Även årskurserna 3, 6 och gymnasieskolan genomför varje år de nationella proven. Kort 

sagt så har de nationella proven två huvudsakliga syften (Skolverket 2012-09-27 a) : 

 Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 

 Ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på 

huvudmannanivå och på nationell nivå 

  

Det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 9 är utarbetat efter ett 

tema som ändras år för år. Till varje läsår skickas det därför ut ett texthäfte med texter av 

olika genrer som är baserat på detta tema. I svenska/svenska som andraspråk för årskurs 9 har 

det nationella provet tre delar. Delprov A (Tala) är det prov som genomförs först och kan 

göras så fort provmaterialet anlänt skolan. Provet är i sin tur uppdelat i tre delar: 

innehållspresentation, samtalsledning och diskussionsdeltagande. Presentationen och samtalet 

utgår från en och samma typ av genre med utgångspunkt av temat för provet. Provet sker i 
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grupp om fem elever. Delprov B (Läsa) utförs på en bestämd provdag som är gemensam för 

hela landet. Först får eleverna läsa texthäftet för att sedan svara på 20 frågor kring häftets 

texter. Detta sker individuellt. Det sista delprovet C (skriva) har även det ett bestämt 

provdatum och ska göras sist av alla delproven. Eleverna får välja en av tre möjliga uppgifter 

att genomföra. Uppgifterna relaterar då till temat för provet och eleverna kan välja att referera 

till texthäftet och/eller använda det som inspiration till sin uppsats (Skolverket 2012-09-27 b).  

 

2.1.1 Bedömning i nationella prov 

Inför varje testtillfälle i de nationella proven skickas förutom texthäften och uppgiftshäften 

som är till för eleverna även bedömningshäften ut till lärarna. I dessa häften finns 

instruktioner angående bedömningen av de olika delarna av proven. Varje delprov har i sin tur 

ytterligare instruktioner för varje skrivuppgift. Till delprov C där eleven skriver en uppsats 

följer anvisningar för bedömningen av delprovet i allmänhet. Till exempel nämns att om 

läraren blir tveksam mellan två betyg eftersom eleven inte tycks ha följt instruktionen fullt ut 

ska det lägre betyget väljas. Se detta under bilaga 6. Efter den allmänna anvisningen om 

bedömning för delprovet följer en bedömningsmatris. Här står några punkter för varje 

kategori som ska uppfyllas för respektive betyg. De olika kategorierna för matrisen 

vårterminen 2012 är: Kommunikativ kvalitet, Innehåll, Struktur, Språk och Skrivregler. Med 

kommunikativ kvalitet innefattas syfte och begriplighet och att eleven är medveten om vem 

den skriver för. För att få godkänt bör texten fungera i sammanhanget "efter viss bearbetning" 

och sträva efter att vara mottagaranpassad. Kategorin innehåll handlar bland annat om 

genremedvetenhet och för att få godkänt i denna kategori bör texten innehålla detaljer eller 

exempel med "viss betydelse" för helheten. Struktur däremot behandlar fokus och 

textbindning. Att uppbyggnaden ska vara tydlig samt att textbindningen ska vara enkel krävs 

för att få godkänt. Kategorin språk gäller desto fler underkategorier såsom ordval, stil, 

meningsbyggnad och tempusbruk. För att bli godkänd behöver tempusbruket "i huvudsak" 

vara korrekt och likaså meningsbyggnaden samt att ordvalet bör fylla uppgiftens krav. 

Slutligen skrivregler där skiljetecken, stavning och styckemarkering bedöms. För att få 

godkänt på denna kategori måste större delen av skiljetecken användas korrekt samt att 

eventuella stavfel inte får vara så stora att de förstör läsförståelsen. För aktuell 

bedömningsmatris för denna undersökning se bilaga 7. Efter bedömningsmatrisen följer några 

sidor i bedömningsanvisningshäftet med exempel på några elevtexter där kommentarer ges 

med hänvisning till det betyg som satts. Kommentarerna talar om vad som avgör varför 
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eleven har fått det betyg den har fått och vad som eventuellt saknas för ett högre betyg. 

(Skolverket 2011:28f.) 

 

2.2 Litteraturgenomgång 

Här presenteras en artikel, två studier och en rapport om tillförlitligheten och likvärdigheten 

av nationella prov samt en sammanfattning.  

 

2.2.1 Bedömningsskillnader i de nationella proven 

"När nationella prov rättas igen av en annan lärare blir elevens provbetyg många gånger ett 

annat. Det visar Skolinspektionens omrättning av nationella prov. Resultatet visar samma 

mönster som förra året" (Skolinspektionen 2013-02-20.). Så börjar inledningen på 

Skolinspektionens artikel Fortfarande stora skillnader i bedömningar av nationella prov (16 

maj 2011) som finns utlagd på Skolinspektionens hemsida. På uppdrag av regeringen omrättar 

Skolinspektionen ca 30 000 prov varje år fr.o.m. vårterminen 2010. Omrättningarna som har 

gjorts 2010 och 2011 har visat i stort sett detsamma nämligen att det finns omfattande 

skillnader mellan Skolinspektionens bedömningar och ursprungslärarnas. Resultatet har 

redovisats på delprovsnivå där delprov som krävt ett svar i form av en längre fritext (t ex 

uppsats) har fått störst avvikelse mellan ursprungslärarna och Skolinspektionen. Detta tros 

bero på att lärarnas bedömningsutrymme är som störst inom just fritexter. Den minsta 

avvikelsen är istället där eleven har svarat på frågor där de har fått kryssa i "rätt eller fel". I 

årskurs 3 och 5 är avvikelserna generellt lägre och skillnaderna är som störst i årskurs 9 och i 

gymnasieskolan. Som mest skiljer närmre hälften av bedömningarna sig åt i de omrättade 

proven. Oftast har ursprungsläraren satt ett högre betyg än vad som motsvarade elevens 

prestationer enligt den bedömningsmatris som läraren har utgått ifrån i sin bedömning. 

Skolinspektionen menar att även det omvända förekommer dvs. att även ett för lågt betyg har 

satts, men det är inte lika vanligt. Detta gör att bedömningsskillnaderna finns över hela 

betygsskalan.  

 Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler ger därför några förslag på hur 

man kan ge de nationella proven en mer likvärdig bedömning. Hon menar att anvisningarna 

till lärarna måste förenklas och att lärarna måste bli bättre på att rätta och därmed även 

samarbeta med andra skolor om rättningen samt att provens utformning även behöver ändras. 

Eftersom just likvärdigheten är en viktig punkt för proven menar Skolinspektionen att proven 

bör konstrueras så att de ger bättre förutsättningar för att göra likvärdiga bedömningar och då 
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oavsett vem som rättar proven. De menar även att de bedömningsanvisningar som medföljer 

proven bör bli tydligare och även anpassas så att utrymmet för tolkning minskar. Vidare anser 

Skolinspektionen att lärare behöver fortbildning i bedömning och att elever bör få skriva 

proven med skyddad identitet dvs. att läraren inte ska veta i förväg vilken elevs text han/hon 

rättar eftersom lärarens relation eller tidigare erfarenheter av elevens tidigare kunskaper kan 

påverka hans/hennes bedömning. (Skolinspektionen 2013-02-20.) 

 

2.2.2 Lärare bedömer de nationella proven olika på gymnasiet  

Eva Östlund - Stjärnegårdh skrev 2002 sin doktorsavhandling Godkänd i svenska? Bedömning 

och analys av gymnasieelevers texter där hon undersöker hur svensklärare arbetar med 

bedömning och då mellan betygsstegen IG (icke godkänd) och G (godkänd). Hennes syfte är 

att upptäcka hur en godkänd respektive icke godkänd elevtext ser ut och var gränsen går 

mellan dessa två betygssteg. Detta gör hon utifrån flera aspekter. Hon vill upptäcka problemet 

med betygssättning med hjälp av lärares bedömning utifrån bedömningskriterier samt se på 

kvalitet och kvantitet  i elevers texter i nationella provets uppsatsdel i svenska. Som material 

använder Östlund - Stjärnegårdh sig utav 60 elevtexter i nationella provet i svenska kurs B för 

gymnasiet (år 2 och 3) från 1997 (både vårtermin och hösttermin) som hon hämtar från 

Nationella provgruppens arkiv. Hon använder sig därmed även utav det bedömningsmaterial 

som tillhör de respektive skrivuppgifterna i delprovet som hon undersöker. I hennes studie är 

det 21 lärare som deltar i bedömningen av de 60 elevtexterna. Östlund - Stjärnegårdh väljer ut 

tre av dessa texter som hon har som kontrolltexter. Dessa kontrolltexter omrättas av nio lärare 

medan de övriga texterna som inte är kontrolltexter bara rättas av tre lärare. Anledningen till 

att hennes undersökning består av just tre rättande lärare är för att tidigare forskning visar att 

tre är ett minimum för antal bedömare för att ett betyg ska klassas som likvärdigt. Östlund - 

Stjärnegårdh anonymiserar texterna genom att de blir maskinskrivna och endast försedda med 

ett löpnummer. Information som elevens kön, gymnasieprogram och ålder anges således inte 

för de bedömande lärarna.  

 Östlund - Stjärnegårdhs undersökning är väldigt omfattande och innebär bland annat att 

lärarna får besvara en enkät där hon efterfrågar vilka kriterier som lärarna anser höra till 

betyget G och rangordna dessa samt vad de tar hänsyn till vid betygssättning. Resultatet på 

enkäten visar för betygssättningen av kontrolltexterna att inga anmärkningsvärda avvikelser 

finns men av de 21 lärarna finner Östlund - Stjärnegårdh att sex av dem sätter avvikande 

betyg gentemot de resterande lärarna med 5 % avvikelse på signifikantnivå. Detta är ändå 
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normalt enligt Östlund - Stjärnegårdh eftersom vi alla människor är så olika, rättar även olika 

lärare olika. När hon sedan jämför de ursprungliga betygen med de bedömande lärarnas betyg 

finner hon många avvikelser. Framförallt har texter som ursprungligen fått betyget G nu fått 

betyget IG vid omrättningarna. Resultatet visar även att lärarna verkar vara mer överens om 

vilka texter som förtjänar betyget IG än betyget G. De flesta tycker även att berättande texter 

är de texter som är svårast att bedöma. Östlund - Stjärnegårdh menar att resultatet kan tänkas 

få detta utfall eftersom lärare ofta tenderar att räkna in sina egna elevers övriga prestationer i 

sin bedömning och därmed kanske sätta ett för högt betyg. Framförallt gäller detta när det 

handlar om gränsen mellan IG och G anser hon. En annan orsak som Östlund - Stjärnegårdh 

hävdar kan vara anledningen till att många elevtexter som har fått betyget G nu fick betyget 

IG är att de bedömande lärarna i undersökningen vet om att det finns texter som har fått 

betyget IG och därmed är de ganska uppmärksamma i sin bedömning. 

 Hennes slutsats blir att medbedömning är viktigt särskilt eftersom det visar sig att lärare 

ofta bedömer elevtexter och andra uppgifter med ett strängare sinne om det inte är lärarens 

egna elever. Av de 60 elevtexter som Östlund - Stjärnegårdhs undersökning utgjordes av är 

det bara 10 texter som ursprungligen har fått betyget IG. Vid omrättningen har 35 av de 60 

texterna fått betyget IG dvs. en ökning med 25 texter.  De bedömande lärarna är bara helt 

överens om huruvida elevtexten förtjänar ett IG eller ett G i 36 av de 60 texterna. (Östlund - 

Stjärnegårdh 2002:13,16,33,35-36,39,41,44,49-51,54,59-60,71,73,183.) 

 

2.2.3 Lärare bedömer de nationella proven olika i årskurs 9 

I FUMS-rapporten Elever skriver och lärare bedömer - en studie av elevtexter i åk 9 från 

2009 skriven av Beatrice Ciolek Laerum använder hon sig utav elevtexter från nationella 

provet i svenska för årskurs 9 från 2006.  Med dessa vill hon göra två studier men jag kommer 

bara att gå in på den ena då den andra inte är relevant för min undersökning. Den studien som 

är relevant för min undersökning har till syfte att se hur lärare bedömer elevtexter. Dessa 

texter jämförs med det betyg som den ursprungliga läraren dvs. elevens egna lärare har satt. I 

bedömningen av texterna får lärarna använda sig utav bedömningsunderlag som tillhör det 

nationella prov som elevtexterna avser och på så vis kan Ciolek Laerum se vilka kvalitéer som 

lärarna markerar som viktiga. Detta gör att det även tydligare framgår om lärarna eventuellt 

tolkar bedömningskriterierna olika. Materialet består av 40 elevtexter med en skrivuppgift om 

att skriva en tidningstext där de berättar om en vändpunkt. Texterna blir på så vis av 

berättande slag. Hälften av dessa är skrivna av pojkar och den andra hälften av flickor. Av de 
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40 texterna som Ciolek Laerum har valt ut har 10 st av dessa fått betyget IG, 10 st betyget G, 

10 st betyget VG och 10 st har fått betyget MVG. Fem av dessa 10 är då skrivna av pojkar och 

de andra fem skrivna av flickor för varje betygssteg.  

 Totalt deltar 16 olika lärare i bedömningen och varje elevtext bedöms av tre bedömande 

lärare. Ciolek Laerum deltar även själv i bedömningen genom att bedöma alla 40 texterna. 

Hon låter därefter varje lärare bedöma minst en text från varje betygssteg men dock utan att 

avslöja textens ursprungliga betyg.  

 Resultatet visar att de flesta texter bedöms med betyget G eller VG trots att det bara är 

hälften av texterna som har fått detta betyg ursprungligen. Detta medför att i en tredjedel av 

texterna är lärarna och den ursprungliga läraren överens om betyget. En annan tredjedel sätter 

de bedömande lärarna ett högre betyg och i den sista tredjedelen sätter de ett lägre betyg än 

den ursprungliga läraren. Ciolek Laerum hittar även i resultatet två olika grupper av de 

bedömande lärarna. Hon menar att lärarna antingen är överens eller så är de inte överens. När 

de inte är överens kan dessa delas in i två grupper, vilket gör det till totalt tre grupper. 

Antingen skiljer de sig åt mellan två betygssteg t.ex. G och VG eller så skiljer de sig åt mellan 

fler betygssteg t.ex. G, VG och MVG.  

 Ciolek Laerum hävdar att lärare omedvetet eller kanske till och med medvetet jämför 

texter med varandra och utifrån denna jämförelse gör de sedan en bedömning av texterna. 

Hon menar istället att en text bör bedömas i förhållande till bedömningskriterierna och inte i 

jämförelse med de andra texterna som bedöms inom samma grupp. Ciolek Laerum anser även 

att om lärarna får samma bedömningsunderlag (vilket de får i denna studie) bör bedömningen 

av texterna bli likartade men så visar resultatet att så inte är fallet. Detta tros bero på att 

kriterierna är tolkningsbara och att lärarna därmed tolkar kriterierna olika och det i sin tur 

leder till skillnader i betygsbedömningen  hävdar Ciolek Laerum. Hon menar att en annan 

förklaring till varför bedömningen i resultatet inte blir likartad är att elevens ursprungliga 

lärare antagligen bedömer eleven för mer än bara dennes text utan även för hur eleven har 

utvecklats under terminens gång.  

 I och med resultatet förespråkar Ciolek Laerum medbedömning  dvs. att fler än en lärare 

bedömer en och samma text. Hon menar även att diskussioner kring elevtexter bör 

förekomma oftare och då inte bara för att diskutera elevens betyg utan även om vad han/hon 

har för kvalitéer i sin text. På så vis kan lärare blir mer samspelta och därmed kan mer 

likvärdig bedömning förekomma. (Ciolek Laerum 2009:5,7,8,9,10,27,28,29,30,52,55.)            
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2.2.4 Samband mellan provbetyg i nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 

I Skolverkets rapport Provbetyg - Slutbetyg - Likvärdig bedömning? Sammanfattning av 

Rapport 300 - En statistisk analys av sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i 

grundskolan, 1998–2006 från 2007 ses relationen mellan provbetyg i nationella prov i 

svenska, matematik och engelska i årskurs 9 och niornas slutbetyg som ett mätinstrument på 

en likvärdig betygssättning mellan skolor. Rapporten visar att det är cirka 80 % av landets 

elever som får samma betyg i både nationella provet och slutbetyget.  

 Anledningen till att resultatet visar skillnader mellan provbetyg och slutbetyg anser 

Skolverket kan vara bland annat att efter att de nationella proven har genomförts och rättats så 

finns det lärare som sätter in s.k. stödinsatser. Om en lärare skulle upptäcka att enskilda elever 

(eller hela elevgruppen) ligger för lågt för att klara betygskriterierna och målen för kursen kan 

läraren tänkas vidta åtgärder för att höja elevernas kunskapsnivåer. Därmed kan det tänkas att 

eleverna når ett högre slutbetyg i förhållande till provbetyget eftersom dessas kunskapsnivåer 

har höjts och därmed förtjänar de ett högre slutbetyg. Om fallet är så är likvärdigheten i 

betygsättningen inte hotad menar Skolverket. Men om lärare sätter ett högre betyg för att de 

inte vill underkänna någon elev eller för att de räknar med andra kvalitéer hos eleverna som 

inte finns med i betygskriterierna för de nationella proven är likvärdigheten däremot i fara. 

Men den största anledningen till att skillnader mellan provbetyg och slutbetyg finns hävdar 

Skolverket är det faktum att lärare tolkar målen och betygskriterierna för de nationella proven 

olika.  

 De elever vars skolor som har satt slutbetyg som ligger nära det nationella provbetyget 

uppnår bättre resultat på gymnasiet. En slutsats av detta blir enligt Skolverket att lärare på 

olika skolor inte betygsätter på liknande sätt. Denna slutsats menar Skolverket har inte ändrats 

över tid. Det har varken blivit bättre eller sämre med betygslikvärdigheten trots att vissa 

åtgärder för att öka lärares samstämmighet om betygssättning har vidtagits.  

 Skolverket lägger därför fram förslag att skolorna bör samtala både inom den egna 

skolan samt med andra skolor angående betygssättning. De anser även att betygskriterierna 

och kunskapsmålen för de nationella proven bör förtydligas för att minska att felaktiga 

tolkningar görs av lärare. Skolverket menar också att lärarutbildningen bör ha betydligt mer 

fokus på bedömning och betygssättning, vilket jag som lärarstudent är beredd att hålla med 

om. (Skolverket 2007:6,7.) 
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2.2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Både Skolinspektionen (2013) och Skolverket (2007) anser att kriterierna för betygssättningen 

och målen för de nationella proven bör förtydligas och förenklas för att minska utrymmet för 

lärarnas egen tolkning och därmed minska risken för att betyg som sätts inte blir likvärdiga. 

Något annat som Skolinspektionen och Skolverket har gemensamt är att de båda 

institutionerna anser att mer fokus på betygssättning och bedömning bör ges inom 

lärarutbildningen samt även fortbildning inom betygssättning och bedömning.  

 Skolinspektionens artikel visar att betygssättningen av nationella prov inte alltid är 

tillförlitlig och att eleverna då oftast har fått ett högre betyg än de förtjänat. Enligt Skolverkets 

rapport kan det höra samman med det faktum att lärare undviker att underkänna någon elev 

eller att läraren räknar med andra faktorer av elevens kunskaper som inte är anknutna till 

betygskriterierna för nationella provet.  

 Eva Östlund - Stjärnegårdhs avhandling (2002) säger i korthet att för att omrätta och 

komma fram till ett tillförlitligt betyg bör provet omrättas av minst tre personer. De svåraste 

elevuppgifterna att rätta enligt henne är fritexter såsom uppsatser. I bedömningen har lärare då 

lättare att avgöra vad som inte klassas som en godkänd elevtext än vad som är en godkänd 

text. Vidare menar Östlund - Stjärnegårdh att en bedömande lärare oftare är strängare mot 

elever som denne inte känner. Då Skolinspektionen föreslår att proven bör anonymiseras dvs. 

att elevernas identitet ska vara skyddade från lärarna ska detta kunna leda till strängare 

betygssättning och därmed kanske en mer tillförlitlig bedömning.  

 Beatrice Ciolek Laerum (2009) hävdar likt Skolinspektionen (2013) att lärare tenderar 

att räkna med andra kvalitéer hos en elev än bara dess text om läraren känner eleven vars text 

den bedömer. Hon menar även precis som Skolinspektionen och Skolverket (2007) att 

betygskriterierna är för tolkningsbara och att det kan få till följd att betygssättningen inte blir 

likvärdig. Hon förespråkar då medbedömning och då inte bara för att diskutera elevens betyg 

för texten utan även vad den har för kvalitéer dvs. om de medbedömande lärarna uppskattar 

och ser samma sak. En annan orsak som Ciolek Laerum menar kan påverka bedömningen är 

det faktum att vissa lärare har benägenhet att jämföra elevtexter med varandra. Detta kan 

medföra att lärarna kanske inte ser till bedömningsunderlaget i den utsträckning de bör göra 

utan snarare bedömer texterna i förhållande till varandra.  
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3. METOD OCH MATERIAL 

Här presenteras val av metoder, urval och introducering av informanter, materialet och 

bearbetningen av det, generaliserbarhet och validitet samt etiska aspekter. 

 

3.1 Metod 

Jag har valt att använda mig av både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativa 

metoden är frågeformulär och den kvalitativa är intervjuer. Utöver dessa två metoder har jag 

även använt mig av den komparativa metoden för att jämföra mina resultat. Först har jag 

skrivit ett frågeformulär vars frågor har fått utgöra frågorna i de intervjuer jag genomfört med 

var och en av mina informanter. Sedan har jag skrivit in deras svar i frågeformuläret. 

Frågeformuläret har sedan fungerat som material för min undersökning och använts för att 

avläsa resultat till undersökningen. Jag har valt denna metod eftersom att enbart använda ett 

frågeformulär antagligen inte ger tillräckliga svar från informanterna. Intervjuerna har därför 

baserats på frågor som skulle ha kunnat fungera enskilt som ett frågeformulär. Jag har då haft 

som avsikt att bifoga varje informants formulär under bilagor. Den komparativa metoden 

slutligen har behövts för att kunna jämföra de olika informanterna sinsemellan men även 

gentemot de ursprungliga lärarna som har rättat de enskilda elevtexterna. 

 

3.1.1  Frågeformulär 

I min studie har jag haft för avsikt att endast använda frågeformuläret som ett medel till min 

huvudsakliga metod som är intervjuer. Mer uttryckligen så har jag använt jag mig utav ett 

frågeformulär som bakgrund för de frågor som jag har ställt till mina informanter under 

intervjuerna. Se frågeformuläret under bilaga 1. 

 Frågeformuläret liknar till utseendet en enkät men fyller en funktion som ett 

frågeformulär varav jag har valt att kalla den för frågeformulär då en enkät vanligtvis används 

som ett formulär där respondenten själv besvarar de frågor som ställs (Ejlertsson 2005:7). 

Men i min studie har informanterna blivit informerade i förväg om vilka frågor som de får 

besvara under intervjuerna och som även utgör frågorna i frågeformuläret. Detta har jag gjort 

för att informanterna ska ha dessa frågor i åtanke när de har analyserat de elevtexter som 

utgör en del av materialet för undersökningen och därmed ha lättare att besvara mina frågor 

under den kommande intervjun. Jag har därmed använt varje enskild informants svar från dess 

intervju till att fylla i ett formulär med dennes svar. Samtliga informanters formulär har sedan 

använts som material för själva undersökningen och presenteras således i resultatkapitel 4.  
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3.1.2 Intervju 

Eftersom mina intervjufrågor är desamma som de frågor som utgör formulärets frågor har 

mina intervjuer hög standardisering. Med hög standardisering menar Jan Trost (2005:19f) att 

alla de intervjuade får samma frågor och att de befinner sig i samma situation dvs. det är lika 

för alla informanter. Då mina informanter har fått svara på samma frågor och jag inte heller 

har haft någon avsikt att ha några följdfrågor på dessa frågor har detta givit intervjuerna ännu 

högre standardisering. Frågorna har även hög strukturering då Trost anser att om ett 

frågeformulär eller en intervju har en struktur som behandlar ett ämne och inte flera med 

tydlig avsikt på vad det vill fråga har det en hög strukturering. Denna typ av intervju kallas då 

för strukturerad intervju enligt Trost (2005:22). Intervjuerna har genomförts med hjälp av en 

inspelningsapplikation på min mobiltelefon. 

 

3.1.3 Komparativ 

Med den komparativa metoden har jag gjort jämförelser mellan mina informanter angående 

mina forskningsfrågor. Jag har sedan även använt metoden för att jämföra informanternas svar 

gentemot vad elevtexternas ursprungliga lärare har svarat angående texternas betyg. 

 

3.2 Undersökningens material  

Materialet till denna undersökning består utav fyra olika ting. Det första är fyra elevtexter som 

hämtats från Nationella provgruppens arkiv vid Uppsala universitet. Dessa texter har jag fått 

hjälp med att hitta av personalen vid Nationella provgruppen då proven är sorterade med olika 

koder som kan vara svåra att tolka för utomstående. Personalen har då tagit fram lämpliga 

elevtexter med hänvisning till mitt urval och därefter har jag tagit de första bästa texterna med 

förbehåll om att de ska vara läsbara. Mitt urval är fyra elevtexter som är uppsatser från 

nationella provet i svenska för årskurs 9 vårterminen 2012. Jag har valt fyra texter för att 

kunna ha två kvinnliga respektive två manliga elevskribenter. Med texterna har jag även 

bestämt att två av dessa ska ha fått betyget G respektive VG. Det vill säga en text är skriven 

av en flicka som har fått betyget G och en annan text är skriven av en flicka som har fått 

betyget VG och samma princip har gällt för pojkar för de två sista texterna. Jag har valt ut 

betygstegen G och VG för att då finns det spann åt båda hållen, dvs. mina informanter har 

eventuellt kunnat anse att de enskilda elevtexterna förtjänat ett lägre eller högre betyg än vad 

ursprungsläraren har givit. Varför jag inte har valt att ta med någon text som har fått IG är för 
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att det är lättare att bedöma en icke godkänd text än en text som klarar godkänd nivå eller 

högre. Det är därmed lättare att se vad som "saknas" än vad som faktiskt finns i en text.  

 Den skrivuppgift som eleverna har skrivit sina texter efter heter "När tiden stannar". 

Instruktionen lyder som följer: 

Ibland händer något stort i livet. Det kan vara både positivt och negativt men just i 

det ögonblicket känns det som tiden stannar och allt annat upphör att finnas till. Ett 

förlag planerar en antologi om viktiga händelser i ungdomars liv under rubriken 

"När tiden stannar" och efterfrågar därför ungdomars texter. Du bestämmer dig för 

att bidra. Skriv ditt bidrag till antologin. Beskriv en situation när du upplevde att 

tiden stannade. Förklara hur du kände i just det ögonblicket. Rubrik: När tiden 

stannar (Skolverket 2012:37.) 

 

 

Skrivuppgiften efterfrågar således ingen specifik genre av text utan en ganska fri typ av text. 

Enligt både Skolinspektionen (2013-02-20) och Eva Östlund - Stjärnegårdh (2002:71) är det 

just denna typ av texter som är de mest svårbedömda. Jag har därför valt dessa texter just för 

att de anses mer svårbedömda än andra mer genrespecifika texter. 

 Efter att jag har hämtat ut elevtexterna från Nationella provgruppens arkiv har jag 

skrivit in dessa texter på dator med avseende att skriva skiljetecken, stavfel, styckemarkering 

etc. detsamma som eleven har gjort. Detta har jag gjort för att underlätta läsningen för 

informanterna samt att det fungerar som anonymisering av elevskribenterna. Observera att då 

det inte är tillåtet att publicera hela elevtexter från nationella prov visar jag inte mina 

elevtexter under bilagor.  

 Det andra materialet i undersökningen är ett frågeformulär (se bilaga 1). I den har jag 

utöver tre frågor några bakgrundsfrågor som vilket kön informanten har, hur gammal denne 

är, hur länge denne har arbetat och varit behörig som lärare samt att jag har efterfrågat dennes 

namn. De tre huvudsakliga frågor jag har är: Vilket betyg vill du ge denna text och varför vill 

du ge just detta betyg?, Vad anser du är textens styrkor? och Vad anser du är textens 

svagheter?. Detta formulär har jag använt som "mall" för de frågor som jag har använt under 

intervjuerna med informanterna. Jag har därmed inte ställt några andra frågor än just de tre 

frågor som jag har i formuläret under intervjuerna.  

 Efter att intervjuerna har blivit genomförda har jag återigen använt formuläret för att 

denna gång fylla i det med svar från varje enskild informant. Detta är min tredje del av 

materialet. När sedan fyra frågeformulär med svar från de fyra informanterna har blivit ifyllda 

kan dessa formulär användas för att analysera resultatet i undersökningen. Frågeformuläret 

har därmed två roller i undersökningen, dels att vara en mall med de frågor som ställs vid 

varje intervju med informanterna dels att fungera som analysmaterial när det är ett färdigifyllt 

formulär. Se informanternas frågeformulär i bilaga 2-5. 
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 Den fjärde delen av mitt material är det som bifogas till mina informanter vid 

överlämningen av elevtexterna. Detta material utgörs av bedömningsanvisningar för delprov 

C vid nationella provet i svenska för årskurs 9 (Vt12) och en bedömningsmatris 

(betygshänvisningar) för samma prov, ett instruktionsbrev till informanterna samt de fyra 

elevtexterna. Bedömningsanvisningen och bedömningsmatrisen har jag kopierat från det häfte 

som utlämnas från Skolverket i samband med att det nationella provmaterialet anländer till 

skolorna. I instruktionsbrevet har jag skrivit vad som förväntas av informanten dvs. vad denne 

ska göra och hur undersökningen kommer att gå till. Jag har även bett informanterna notera 

att de rättar efter det gamla betygssystemet dvs. IG-MVG. Slutligen har jag skrivit ut 

instruktionen för elevtexterna samt att informantens medverkan är frivillig, anonym med 

fiktiva namn och att den behandlas konfidentiellt. Se bilaga 6-8.  

 

3.3 Undersökningens informanter 

Undersökningen har fyra informanter som alla arbetar som lärare i svenska för årskurs 9. Alla 

undervisar de på skolor som ligger i en och samma stad i Mellansverige. De är alla lite yngre 

(32-44 år) och har ca tio års erfarenhet av läraryrket. Alla informanter utom Heidi arbetar vid 

samma skola. Observera att samliga namn är fiktiva.  

 Anledningen till att jag har med fyra lärare som informanter är för att enligt Eva 

Östlund - Stjärnegårdhs doktorsavhandling (2002:44) (som jag nämnt i min 

litteraturgenomgång i förgående kapitel) behövs det minst tre lärares överensstämmande 

inställning till en elevs betygssättning för att den ska vara tillförlitlig. Jag har då valt att ha 

med ytterligare en lärare som informant utöver de tre rekommenderade ifall att en eventuell 

avvikelse uppstår i resultatet. Eftersom fyra även är ett jämnt antal kan det tänkas att två av 

informanterna anser att en elevtext bör få ett betyg medan de två andra informanterna anser att 

det bör få ett annat betyg. Eftersom tre är det minsta antalet lärare för att ett betyg ska anses 

vara tillförlitligt vill jag ha en informant till för att öka chanserna till ännu fler tillförlitliga 

betyg. Samtliga lärare i undersökningen undervisar årskurs 9 i ämnet svenska vilket 

elevtexterna från det nationella provet avser. Därmed är de vana sedan tidigare att bedöma 

elevuppsatser från nationella prov i svenska i årskurs 9 och borde inte ha några problem med 

sin uppgift till denna undersökning. 

 Den första informanten är Petra som är 32 år. Hon har varit behörig och arbetat som 

lärare i 8 år. Hennes strategi vid bedömning av nationella prov är att kopiera upp en 

bedömningsmatris för varje elevtext och därefter stryka under de kvalitéer som eleven 
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uppfyller för varje betygssteg. Sedan kan hon lätt se vilket betyg som har fått flest 

understrykningar och därmed vilket betyg elevens text ska få. Hon menar även att detta 

system är bra att använda om eleven undrar varför den får ett visst betyg. Petra kan då visa 

med hjälp av bedömningsmatrisen vad som saknas för ett högre betyg. 

 Nästa informant är Fia som är 39 år och arbetar vid samma skola som Petra. Hon blev 

behörig och har arbetat som lärare sedan 1998, vilket är 15 år. Jag har inte kunnat utläsa 

någon specifik bedömningsstrategi från Fias sida men jag har observerat att hon har skrivit 

anteckningar till varje text. 

 Den tredje informanten är Heidi som är 44 år. Hon har varit behörig och arbetat som 

lärare i 5 år. Heidi har för varje elevtext i denna undersökning använt lösa papper för att 

skriva anteckningar om de enskilda texterna. Hon har utgått från bedömningsmatrisen och 

med detta satt ett betyg för varje kategori. Därefter har hon kommit fram till ett betyg. 

 Min sista informant heter Ida och är 44 år. Hon arbetar på samma skola som Petra och 

Fia. Dessvärre blev tiden knapp och det hanns inte med någon intervju så Ida har mailat mig 

sina svar på mina frågor. I och med det har jag ingen uppfattning om hur hon har gått till väga 

dvs. vilken strategi hon har använt för bedömningen av texterna. Ida har varit behörig och 

verksam lärare i 10 år. 

 

3.4 Materialbearbetning 

När informantshäftet har sammansatts så har jag tagit kontakt med mina informanter. Jag har 

besökt skolorna direkt för att komma i kontakt med lärare som undervisar i ämnet svenska för 

årskurs 9. När jag har besökt skolorna har jag tagit med mig mina informantshäften i fall jag 

skulle finna informanter vid första besöket. När jag väl har fått tag i lärare som vill ställa upp 

som informanter i min undersökning har jag delat ut häftet och de har studerat texterna på 

egen hand i sitt hem.  

 Efter att informanterna har studerat texterna har jag sedan bokat en intervju med dem 

vardera. Intervjuerna har hållits enskilt med varje informant i ett arbetsrum på informantens 

skola. Dessa intervjuer har tagit ca 30 minuter att genomföra. Till varje intervju har jag bett 

informanten om tillåtelse att använda inspelningsfunktion på mobiltelefonen och detta har 

samtliga informanter samtyckt till. Jag har dock inte tagit anteckningar under intervjuerna 

utan har helt förlitat mig på ljudinspelningen.  

 Efter varje intervju har jag lyssnat på min inspelning och skrivit in svaren i 

frågeformuläret (se bilaga 1). Jag har inte skrivit in intervjuerna ordagrant utan har skrivit in 
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det så att det blir sammanhängande och fullständiga meningar. Vissa ändringar av ordval har 

förekommit då informanten till exempel har uttryckt sig med frasen "den som har skrivit 

texten" varav jag har ändrat det till "eleven" i formuläret för att spara utrymme och göra ett 

förtydligande. Jag har dock inte lagt till eller tagit bort något av informationen som 

informanten har angivit. På så sätt har jag fått fyra stycken formulär, en för varje informant. 

Dessa formulär har fått utgöra mitt analysmaterial till undersökningen. Se de ifyllda 

informantsfrågeformulärerna under bilaga 2-5.  

 Efter att frågeformulären har blivit ifyllda har jag börjat analysera dem för att komma 

fram till ett resultat för undersökningen. Analysen har skett i flera steg. Jag har skapat tre 

huvudtabeller som visar resultat från mina frågeformulärfrågor (och då även 

intervjufrågorna). I den första tabellen (se Tabell 4.1.) visas informanternas val av betyg för 

de fyra texterna samt vad den ursprungliga läraren har satt för betyg på varje enskild text. 

Slutligen har en totalsiffra kunnat utläsas om hur många IG, G, VG respektive MVG som 

samtliga lärare har givit de enskilda texterna (inkluderat den ursprungligt bedömande läraren). 

 Som andra tabell (se Tabell 4.2.1. - 4.2.4.) redovisas en text i taget angående de 

kommentarer som informanterna har angett som skäl till varför de valt det angivna betyget till 

respektive text. Jag har även för tydlighetens skull valt att skriva ut informanternas betygsval 

en gång till. Tabell 4.2.1. avser undersökningens andra "huvudtabell" för text 1 och Tabell 

4.2.2. är då samma tabell men gällande text 2 och samma princip gäller för de två resterande 

texterna som får namnen 4.2.3. och 4.2.4. för text 3 respektive 4. 

 Den tredje huvudtabellen (se Tabell 4.3.1. - 4.3.4.) avser de två sista frågorna från 

frågeformuläret. Det vill säga vilka som är de starka och svaga sidorna med varje enskild 

elevtext. Här presenteras varje informants kommentarer om vilka som är de starka respektive 

svaga sidorna med texten. Tabellen visar även vilka gemensamma åsikter som informanterna 

har om varje enskild text. Samma princip som för undersökningens andra tabell gäller även 

denna tredje tabell dvs. Tabell 4.3.1. avser text 1, Tabell 4.3.2. text 2 och så vidare. 

 Efter att de tre huvudtabellerna (totalt 9 tabeller) har presenterats har resultat i texten 

kunnat utläsas. Under avsnitt 4.3 och 4.5 har jag sedan försökt att svara på mina 

forskningsfrågor utifrån resultaten som tabellerna har visat. 

 

3.5 Generaliserbarhet och validitet 

Då jag använder mig utav både kvalitativa och kvantitativa metoder hävdar jag att mitt 

resultat både kan anses generaliserbart och icke då vissa tendenser kan utläsas i resultatet 
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samtidigt som det inte ger den hela sanningen. När det gäller validitet anser jag att 

undersökningen mäter det den är avsedd att mäta dvs. om det finns skillnader i bedömningen 

av samma elevtexter av olika lärare. Detta för att materialets urval har skett med syfte att 

finna avvikelser i resultatet i och med en mer svårbedömd skrivuppgift. Det faktum att jag 

även har valt tre metoder - frågeformulär, intervju och den komparativa metoden gör att 

undersökningen blir bredare och därmed undersöks från flera håll. 

 

3.6 Etiska aspekter 

De elevtexter som jag har hämtat från Nationella provgruppens arkiv har jag anonymiserat på 

det sättet att jag har skrivit in elevernas texter på dator. På så vis kan inte de enskilda 

elevernas kön avslöjas på grund av någon typisk handstil och informanterna får det dessutom 

lättare att läsa texterna istället för att behöva tolka eventuella svårlästa handstilar. Då 

elevtexterna blir maskinskrivna framgår inga namn, kön eller eventuella skolnamn på pappret 

vilket kunde ha varit möjligt om jag hade kopierat elevens uppsats direkt från Nationella 

provs provarkiv.  

 När det gäller informanterna har jag informerat dem om vad min undersökning går ut på 

dvs. vad syftet med den är och vilken roll informantens deltagande har för undersökningen. 

Vidare har jag även påpekat att informantens medverkande är frivilligt och att han eller hon 

när som helst kan avbryta intervjun eller efter avslutad intervju meddela att denne inte längre 

önskar delta i undersökningen. När jag har använt bandspelare för att spela in ljudupptagning 

vid intervjuerna har jag frågat om tillåtelse först innan jag påbörjat inspelningen. I brevet till 

informanterna har jag även informerat dem att deras personuppgifter inte kommer att avslöjas 

i uppsatsen samt att de kommer att anonymiseras med fiktiva namn. Efter att uppsatsen är 

färdigställd kommer materialet att kasseras för att undvika att det används av obehöriga då 

materialet är endast avsett för denna undersökning. (Vetenskapsrådet 1990:7,9,10,12,14.)  
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4. RESULTAT 

Här presenterar jag resultatet för undersökningen utifrån informanternas betygsval och 

motivering till detta samt vad de anser är de starka respektive svaga sidorna med varje enskild 

text.  I avsnitt 4.3 och 4.5 svarar jag sedan på mina forskningsfrågor. 

 

4.1 Informanternas betyg 

Då materialet från frågeformulären är lite för omfattande för att presenteras fullständigt i 

tabeller har jag kortat ner informanternas svar något för att få en mer rimlig storlek på 

tabellerna. Som första tabell visas informanternas val av betyg för alla fyra texterna. Jag har 

även valt att presentera vad den ursprungliga läraren har satt för betyg på varje enskild text. 

Under kolumnen "Totalt antal" kan en totalsiffra utläsas om hur många IG, G, VG respektive 

MVG som samtliga lärare har givit de enskilda texterna (inkluderat den ursprungligt 

bedömande läraren). 

Tabell 4.1. Informanternas betyg 

Text Betyg Informant Totalt antal 

Petra Fia Heidi Ida Ursprunglig lärarbedömning 

1 IG   X   1 

G X X  X X 4 

VG      0 

MVG      0 

Antal      5 

2 IG      0 

G      0 

VG X X X X X 5 

MVG      0 

Antal      5 

3 IG      0 

G      0 

VG X    X 2 

MVG  X X X  3 

Antal      5 

4 IG      0 

G X X X X X 5 

VG      0 

MVG      0 

Antal      5 

 

Tabellen visar att alla informanter (och även den ursprungliga läraren) förutom Heidi har givit 

text 1 betyget G. Heidi har istället givit denna text IG och det är den enda texten i tabellen 

som har fått detta betyg. Se Tabell 4.2.1. för hennes motivering till detta. Text 2 däremot är 

samtliga informanter överens om att den förtjänar ett VG, vilket stämmer överens med vad 

den ursprungliga läraren har givit för betyg till texten. Se Tabell 4.2.2. för betygskommentarer 
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om denna text. När det gäller text 3 avviker resultatet  ännu en gång då Fia, Heidi och Ida 

anser att texten förtjänar ett MVG medan Petra och den ursprungliga läraren har givit texten 

ett VG. Se Tabell 4.2.3. som redogör för betygskommentarerna om denna text. Slutligen är 

samtliga informanter överens igen då de alla har givit texten betyget G precis som den 

ursprungliga läraren har gjort. För kommentarer om den fjärde textens betyg se Tabell 4.2.4. 

 

4.2 Informanternas kommentarer om texternas betyg 

Nästa tabell har jag valt att dela upp per text så det är lättare att kunna skilja de olika texterna 

åt och därmed även skilja resultaten åt. Tabellen blir då uppdelad i fyra eftersom den avser 

fyra texter och får namnen Tabell 4.2.1. för text 1, 4.2.2. för text 2 och så vidare. De enskilda 

tabellerna redovisar de kommentarer som informanterna har angett som skäl till varför de valt 

det angivna betyget till respektive text. För tydlighetens skull har jag valt att skriva ut 

informanternas betygsval en gång till.  

 

Tabell 4.2.1. Informanternas betygskommentarer Text 1 

Text Informant Betyg Kommentar 

IG G VG MVG 

1 Petra  X   Texten har kvalitéer för VG och fungerar väl i det tänkta sammanhanget, 

men den behöver en viss bearbetning. Den har även vissa talspråkliga 

delar som behöver utvecklas. Den har även för mycket satsradningar för 

att få ett högre betyg. 

Fia  X   Händelser skulle behöva utvecklas och beskrivas mer så att det blir en 

upplevelse av det mer än en redogörelse för vad som händer. Texten 

behöver korrekta stycken hela vägen igenom och förbättra stavningen en 

del då det är en del fel som drar ner texten. 

Heidi X    Texten innehåller intressanta uppslag, men de utvecklas kanske inte alls. 

Jag tycker faktiskt inte att eleven följer instruktionen och skriver om när 

tiden står still. Det är framför allt därför som jag underkänner texten. 

Ida  X   Texten får det betyget för att den behöver bearbetas ordentligt för att 

fungera som en text - punkt 1(kommunikativ kvalitet) i 

bedömningsmatrisen. Samt att språkbruket håller sig på en G- nivå och 

idéer och eget tänk inte utvecklas särskilt mycket. 

Antal 1 3    

 

Tabellen visar att tre av informanterna har givit texten samma betyg nämligen G och en av 

informanterna (Heidi) har givit texten IG. Men alla fyra informanterna anser att texten 

behöver bearbetas och utvecklas. De är alla även överens om att språket behöver utvecklas då 

t.ex. Petra anser att texten är till viss del talspråkig och Fia hävdar att stavningen drar ner 

texten. Heidi är den enda som underkänner denna text med motiveringen att hon inte anser att 
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eleven har följt instruktionen för skrivuppgiften dvs. beskriva ett ögonblick då "tiden står 

still". Ingen av de andra informanterna nämner något om detta så jag utgår ifrån att de anser 

att eleven har följt skrivinstruktionen. Ett kriterium för att få betyget G är just att eleven har 

följt instruktionen för uppgiften vilket gör att om Heidi inte anser att eleven har gjort det så är 

hennes betygsval befogat. Däremot anser tre av de fyra informanterna att eleven har följt 

skrivinstruktionen och därmed godkänt texten, vilket torde vara ett mer rättsäkert val. Petra 

har dessutom nämnt att texten har VG-kvalitéer, vilket gör att hon anser att text 1 är närmare 

betyget VG än den är betyget IG.  

 I Tabell 4.2.2. som avser text 2 kan det istället utläsas att informanterna är helt överens 

om vilket betyg de vill ge texten nämligen VG. Samtliga är även överens om att språket är 

mer avancerat men Ida tillägger att vissa ord fattas och Fia anser sig vara lite tveksam om 

språket är passande för en antologi. Heidi däremot tycks vara mycket nöjd med textens språk 

då hon menar att texten har ett rikt ordförråd och få formella fel. Även då informanterna är 

överens om betyget är de inte helt överens om vilket håll betyget lutar åt om det inte skulle 

vara ett VG. Petra hävdar att det är närmare ett G än ett MVG då hon i princip bara har hittat 

G och VG-kriterier som stämmer in på texten och då flest VG varav hon har givit det betyget 

till texten. Fia däremot menar att texten är närmare ett MVG än ett G då hon anser att texten 

ligger i den övre delen av VG-nivån.  

 

Tabell 4.2.2. Informanternas betygskommentarer Text 2 

Text Informant Betyg Kommentar 

IG G VG MVG 

2 Petra   X  Då Petra stryker över de kvalitéer som finns i de olika betygsstegen på 

bedömningsmatrisen har hon kommit fram till att eleven har uppnått fler 

VG än G och därför satt det betyget. 

Fia   X  Den har tydliga VG-kvalitéer men även MVG- kvalitéer. Texten är i den 

övre delen så jag har satt ett VG+.  Jag är lite tveksam till om det 

språkliga innehållet helt passar i en antologi.  

Heidi   X  Den har en språklig kvalité och ett rikt ordförråd. Eleven har förmåga att 

förmedla känslor och följa instruktionen. Texten har få formella fel.  

Ida   X  Texten behöver visserligen bearbetas då det fattas ord och dylikt men 

språket är så mycket mer avancerat så man kan se att förmågan finns. 

Texten har även tydliga egna reflektioner som utvecklas. Textens tema 

finns tydligt med i texten. 

 Antal    4   

 

För den tredje texten är inte informanterna helt överens då Petras svar avviker från de övriga 

tre informanterna. Hon har liksom den ursprungliga läraren (se Tabell 4.1.) givit texten VG. 
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De andra har givit texten MVG. Alla fyra anser att texten är tydlig och lätt att följa med i samt 

har ett bra språk. Heidi och Ida hävdar även att texten förmedlar känslor och upplevelser samt 

att den har få formella fel. Kort sagt anser alla informanter att detta är den bästa texten bland 

de fyra elevtexterna. Eftersom de är tre stycken som har givit texten MVG gentemot två som 

har givit den VG (Petra och den ursprungliga läraren) kan detta vara ett tecken på att det är ett 

mer rättvisande betyg än vad ursprungsläraren har satt. Huruvida den ursprungliga läraren har 

använt sig utav medbedömning av kollegor eller bedömt elevtexten själv har jag ingen 

kännedom om men enligt denna tabell kan jag bara anta att läraren har bedömt denna text på 

egen hand eftersom majoriteten önskar att ge ett annat betyg alternativt att denna lärare ställer 

högre krav på eleven än vad informanterna gör.  

 

Tabell 4.2.3. Informanternas betygskommentarer Text 3 

Text Informant Betyg Kommentar 

IG G VG MVG 

3 Petra   X  Texten fungerar väl i sammanhanget. Den är tydlig och väl anpassad till 

läsaren. Den har passande ordval och bra struktur samt bra inledning och 

avslutning.  

Fia    X Texten har en tydlig struktur och det är enkelt att följa med i texten. Det 

är bra språk och texten riktar sig verkligen till ungdomar så det är lätt att 

leva sig in i, följa med, hänga med och känna vad den här personen 

upplevde. 

Heidi    X Eleven har ett rikt ordförråd och förmåga att förmedla känslor och 

gestalta dem med språket. Eleven har ett varierat språk och dessutom få 

formella fel. Det är inte något som drar ner texten. 

Ida    X Texten har ett mycket bra driv i sitt språk som hjälper textens innehåll 

framåt. Den har ytterst få fel samt att skribenten förmedlar och tolkar och 

värderar upplevelser till exempel. Budskapet att tiden står stilla finns 

tydligt med. 

Antal   1 3  

 

I tabell 4.2.4. som är undersökningens sista tabell visas informanternas betygskommentarer 

för text 4. I denna tabell är samtliga informanter överens om att texten förtjänar betyget G. 

Petra och Ida tillägger att texten behöver bearbetas men att den fungerar i sammanhanget. Det 

är framförallt språket i texten som gör att texten inte får högre betyg med t.ex. 

meningsbyggnad och stavning menar Petra och Fia. Men texten har ett driv enligt Heidi samt 

börjar och slutar bra enligt Fia. Ida hävdar att elevens idéer och tankar inte utvecklas så 

mycket i texten. Fia däremot menar att eleven kan förmedla tankar och händelser medan Heidi 

menar att eleven kan gestalta och förmedlar känslor. Här är alla informanterna således 
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överens om att det är en ganska svag text rent språkligt men att den kan förmedla det den vill 

ha sagt och därmed har den tillräckliga kvalitéer för att bli godkänd. 

 

Tabell 4.2.4. Informanternas betygskommentarer Text 4 

Text Informant Betyg Kommentar 

IG G VG MVG 

4 Petra  X   Den fungerar i det tänkta sammanhanget, men måste bearbetas. Eleven 

behöver jobba ganska mycket med meningsbyggnad och sådana saker. 

Eleven sätter ut punkt och sådana saker på rätt ställe och texten fungerar 

som en berättelse. 

Fia  X   Texten börjar på ett bra sätt då den berättar historien och avslutas på ett 

ganska bra sätt. Texten hänger ihop och eleven kan förmedla händelser 

och delvis tankar också och det är det som gör att det blir ett G trots 

stavning och sådana saker. 

Heidi  X   Jag tycker att det finns ett flyt och ett driv i texten och att den här eleven 

kan formulera sig och kan få fram vad den vill ha sagt. Eleven kan 

gestalta och förmedla känslor. Den kan även beskriva ögonblicket då 

tiden stannade. 

Ida  X   Texten får det betyget för att den behöver bearbetas ordentligt för att 

fungera som en text. Samt att språkbruket håller sig på en G- nivå och 

idéer och eget tänk inte utvecklas särskilt mycket. 

Antal  4    

 

4.3 Forskningsfråga 1: Vilket betyg ger lärarna dessa texter och 

vilka skillnader finns mellan lärarna?  

Denna fråga avser Tabell 4.1. samt Tabell 4.2.1. - 4.2.4. dvs. vilket betyg som informanterna 

har givit de enskilda texterna samt deras kommentarer till varför. Detta svarar på min första 

forskningsfråga. För enkelhetens skull väljer jag att diskutera en text åt gången och då i den 

ordning de kommer dvs. först text 1 och sedan text 2 och så vidare. För text 1 visar Tabell 4.1. 

att de fyra informanterna inte har givit texten samma betyg. Tre av dem är överens om att 

texten förtjänar ett G medan Heidi är den enda som underkänner texten. Den ursprungliga 

läraren har även givit texten ett G. Då fyra av fem har givit texten betyget G anser jag att det 

är ett tillförlitligt betyg för texten i fråga eftersom minst tre bedömare behövs för att betyg ska 

räknas som likvärdigt enligt Eva Östlund - Stjärnegårdh (2002:44). När det gäller 

motiveringen till varför informanterna har givit texten G respektive IG som Heidi gjort skiljer 

kommentarerna dem åt något. Heidi hävdar att eleven inte har följt instruktionen för 

skrivuppgiften och inte heller skrivit om ögonblicket då tiden stod still varpå hon underkänner 

texten. Eftersom de andra informanterna har givit texten ett godkänt betyg samt att de inte har 

nämnt något om att ögonblicket för när tiden stannar skulle saknas antar jag att de anser att 
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detta ögonblick finns med i text 1. Ida menar att elevens tankar inte utvecklas särskilt mycket 

medan Heidi anser att de kanske inte utvecklas alls. 

 I text 2 är dock samtliga överens om betygsvalet som blir ett VG enligt Tabell 4.1. Detta 

är även det betyg ursprungliga läraren har givit texten för betyg. I och med det har fem utav 

fem givit texten betyget VG vilket gör att det är ett rättsäkert betyg för denna text. 

Tillförlitligheten och likvärdigheten för betyget är därmed hög. Vad beträffar informanternas 

motivering till det samspelta betyget är de inte överens om vad som är den bidragande 

orsaken till betygsvalet. Petra anser att texten ligger mellan G och VG men att den har fler 

VG-kvalitéer varav det får betyget VG medan Fia menar att texten är närmare VG och MVG 

än G och VG och skulle helst vilja ge texten betyget VG+.  Fia anser sig även vara lite 

tveksam om textens språk är passande för en antologi. Ida menar också att vissa ord och 

liknande tycks saknas i texten. 

 Som Tabell 4.1. visar har text 3 fått lite olika betyg. Den ursprungliga läraren har satt 

betyget VG och likaså har Petra satt. De andra tre (Fia, Heidi och Ida) har givit texten betyget 

MVG. På så vis har tre av fem givit texten betyget MVG. Därmed är textens ursprungliga 

betyg VG inte tillförlitigt utan ett MVG är mer likvärdigt och därmed ett mer rättsäkert betyg 

för denna text. När det gäller kommentarerna till informanternas motivering av betygsvalet är 

de ganska överens men Petra menar att texten har en bra inledning och avslutning vilket ingen 

av de andra informanterna nämner något om. Ida anser att ögonblicket då tiden stod still 

framgår tydligt i texten och det är det ingen annan av informanterna som tar upp. Hon menar 

även att texten dras framåt av den språkliga förmågan som finns och därmed får även 

innehållet i texten en knuff framåt. 

 Angående den sista texten, text 4 är de alla fem överens igen. Det vill säga alla fyra 

informanterna och den ursprungliga läraren har givit texten samma betyg. Tabell 4.1. visar att 

denna gång blir det ett G. Detta innebär att betyget G är ett likvärdigt och tillförlitligt betyg 

för denna text. Kommentarerna kring betygsmotiveringen däremot är de inte lika överens om. 

Petra och Ida menar att texten behöver bearbetas medan Fia och Heidi anser att texten kan 

förmedla känslor och händelser. Vidare hävdar Ida att elevens egna tankar inte utvecklas 

särskilt mycket. De är dock överens om att texten fungerar i det tänkta sammanhanget och att 

den berättar en historia. 
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4.4 Informanternas kommentarer om texternas starka och svaga 

sidor 

Den tredje tabellen är även den uppdelad per text då den redogör för informanternas 

kommentarer angående varje enskild elevtexts starka respektive svaga sidor. Detta motsvarar 

de två sista frågorna i frågeformuläret och intervjun med informanterna. Tabellen visar även 

vilka gemensamma åsikter som informanterna har om varje enskild text. Tabellen är därmed 

precis som förgående huvudtabell uppdelad i fyra eftersom den avser fyra texter och heter då 

Tabell 4.3.1. för text 1, 4.3.2. för text 2 och så samma princip för de två resterande texterna.  

 

Tabell 4.3.1. Informanternas starka och svaga sidor Text 1 

Text Informant Starka sidor Svaga sidor 

1 Petra Den har en väldigt bra "slutkläm". Den 

följer tillbaks till början och följer 

instruktionen. Den har en del väldigt fina 

formuleringar och eleven har börjat och 

nästan fått kläm på det här med 

styckesindelningar. Bra struktur och en 

tydlig röd tråd. Eleven håller ihop texten. 

Eleven skulle behöva jobba mer med 

styckeindelning, sammansatta ord, skillnad 

mellan talspråk och skriftspråk och också 

kunna utveckla beskrivningarna för ibland 

blir själva språket lite torftigt. Man skulle 

gärna vilja veta lite mer och ha lite mer 

beskrivningar och sådana saker. Hur det 

kändes till exempel. 

Fia Det är ett ämne som många kan känna 

igen sig i. Så texten passar bra in i 

sammanhanget. Man får en liten känsla 

hur personen upplevde att nu skulle de få 

något nytt.  

Eleven har inte utvecklat den här känslan 

som finns i texten och den är inte tillräckligt 

utvecklad för ett högre betyg. Stavningen 

drar ner intrycket också och även 

blandningen mellan vanliga stycken och 

hybridstycken. 

Heidi Det är ganska bra stavat. Eleven skriver 

om egna erfarenheter och förmedlar en 

känsla i det. Eleven har vissa uttryck som 

jag tycker är bra som "med längtan i 

bröstet" som är ett fint uttryck. Korrekt 

tempusbruk som det annars är vanligt att 

många är lite sämre på. 

Styckeindelningen fungerar inte. Eleven 

följer inte instruktionerna och skriver inte om 

när tiden stannade. Eleven skriver inte om 

vad den borde handla om. Det den skriver 

om tycker jag inte heller kompenserar. 

Ida Texten förmedlar glädje. Några av 

meningarna är riktigt bra formulerade 

t.ex. "med längtan i bröstet". 

Texten börjar som ett brev men slutar inte 

som ett. Eleven behärskar inte 

styckeindelning. Det är lite otydligt varför 

tiden stannar och språket är enkelt. 

Gemensamma 

åsikter 

Fina formuleringar som "med längtan i 

bröstet".  

Eleven behöver arbeta med styckeindelning 

och stavning. Den behöver även utveckla sitt 

språk samt om varför tiden stannar. 

 

Tabell 4.3.1. som avser den första texten visar att både Heidi och Ida citerar elevtexten med 

frasen "med längtan i bröstet". Även Petra menar att texten har en del fina formuleringar och 

hon syftar antagligen bland annat på just detta citat. Fia säger inte uttryckligen något om 

några formuleringar men menar att texten förmedlar känslor och passar bra i sammanhanget 
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då det är ett ämne som många kan känna igen sig i. Annars skiljer sig kommentarerna 

angående textens starka sidor något åt. Petra hävdar att textens slut går tillbaka till dess början 

och att texten har en bra struktur med en röd tråd. Heidi menar att eleven behärskar 

tempusbruket vilket inte är så vanligt och det därmed är en stark sida med texten. Hon menar 

även att texten förmedlar erfarenheter medan Ida hävdar att texten förmedlar glädje, vilket 

kan gå lite hand i hand med varandra. 

 När det gäller textens svaga sidor visar tabellen att de gemensamma åsikterna är att 

eleven som skrivit texten behöver arbeta med styckeindelning och stavning. Eleven behöver 

även utveckla sitt språk och utveckla innehållet om varför tiden stannar vilket är temat i 

skrivuppgiften. Heidi anser att eleven inte följer instruktionen överhuvudtaget då hon saknar 

ögonblicket då tiden stannade. Detta är anledningen som Heidi har nämnt i Tabell 4.2.1. till 

varför hon har bedömt denna text med betyget IG. Även Ida menar att det är lite otydligt om 

när ögonblicket då tiden stannar infaller. Hon anser även att texten börjar som ett brev men att 

det inte slutar som ett. Annars är de alla fyra ganska överens om vad som är textens svaga 

sidor. De är på så vis mer överens om de svaga sidorna är de starka. Detta kan bero på att det 

antagligen är lättare att se vad en text saknar än vad den faktiskt har. 

 De gemensamma åsikterna för de starka sidorna angående text 2 i Tabell 4.3.2. är att 

informanterna anser att texten förmedlar och beskriver känslor. De anser även att inledningen 

och avslutningen hör ihop och att dessa avsnitt är bra skrivna. Informanterna menar även att 

texten är bra rent språkligt med ordförrådet och ordvalet. Både Petra och Heidi hävdar att 

vissa av textens ord förstärker eller bygger upp en stämning i texten. Heidi menar då att 

ögonblicket då tiden stannade är textens höjdpunkt. Ida anser att denna text känns äkta och 

upplevd med passande ordval. Fia menar att en styrka hos texten är att den har få stavfel.   

 Textens svaga sidor däremot är informanterna ganska överens om. De anser gemensamt 

att styckemarkeringen varierar mellan vanliga stycken och hybridstycken.
1
 De anser även att 

trots att texten är bra språkligt blir den ibland rörig att läsa pga. konstig ordföljd eller för att 

eleven väljer fel ord eller inga ord alls. Till skillnad från Ida som menar att en stark sida med 

texten är att den känns "äkta och upplevd" anser Fia att en svaghet är att det inte känns så 

trovärdigt att en elev skulle ha dessa tankar som fyraåring och dessutom minnas dem till idag. 

Heidi menar att en annan svaghet med texten är satsradningar och Ida instämmer även att 

särskrivningar finns. Petra tillägger att eleven som skrivit texten även skulle behöva arbeta 

                                                 
1
 "Ibland ser man stycken som varken har blankrad eller indrag. Nytt stycke markeras då i stället genom tomt 

radslut efter den sista meningen i stycket. Det brukar kallas hybridstycke. Det är en mycket otydlig och därför 

olämplig typ av styckemarkering. Går den sista meningen (nästan) ända ut till högermarginalen, går det ju inte 

att urskilja någon styckesgräns över huvud taget". (Språknämnden 2005.) 
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med tempus och meningsbyggnad. Så trots att detta är en text som har fått VG av samtliga 

informanter har den en hel del fel. Flera oenigheter finns som sagt mellan informanterna. Till 

exempel anser Fia inte att historien är trovärdig, medan Ida menar att den känns äkta. En 

annan motsättning som Heidi hävdar är att en styrka med texten är ordförrådet men hon menar 

också att det ibland även är dess svaghet.  

 

Tabell 4.3.2. Informanternas starka och svaga sidor Text 2 

Text Informant Starka sidor Svaga sidor 

2 Petra Texten har tydlig styckeindelning och en fin 

inledning som väcker intresse samt en bra 

avslutning. Texten har ett mer utvecklat språk då 

den mer beskriver känslor och sådana saker, ord 

som är lite svårare och kanske inte är så vardagliga 

ord utan ord som förstärker stämningen i texten på 

ett annat sätt.  

Den behöver jobba med stor 

bokstav. Ibland blir det lite rörigt. 

Ibland växlar den även lite i 

tempus och meningsbyggnad. Den 

behöver jobba lite med sådana 

saker. 

Fia Det är en bra text språkmässigt och 

innehållsmässigt. Det är en duktig elev som kan 

uttrycka sig i skrift. Texten har inte så mycket 

stavfel. 

Eleven gör blandning av vanliga 

stycken och hybridstycken som 

drar ner lite i nivån. 

Trovärdigheten för att ha dessa 

tankar när man är fyra år drar ner 

texten. 

Heidi Eleven visar ett rikt ordförråd och förmedlar känslan 

av att morfadern dör på ett jättefint sätt. Eleven 

binder ihop inledningen och avslutningen ganska 

snyggt. Ögonblicket när tiden stannar är 

höjdpunkten i berättelsen. Eleven bygger upp en 

stämning eller spänning mot den här klimaxen när 

morfadern skriker halleluja och sedan dör. 

Ibland är ordvalet en svaghet. 

Språkregler som styckeindelning 

fungerar ibland men ofta blir det 

hybridstycken. En hel del 

särskrivningar och satsradningar 

förekommer också.  

Ida Texten känns äkta och upplevd. Ordvalen passar 

textens innehåll då egna reflektioner och tankar 

framkommer tydligt. 

Texten behöver bearbetas då 

skribenten tappar ord och en del 

meningar har en märklig ordföljd 

samt att särskrivningar 

förekommer. 

Gemensamma 

åsikter 

Inledningen och avslutningen hör ihop och är bra 

skrivna. Bra språkligt med ordförråd och ordval. 

Eleven beskriver och förmedlar känslor. 

Ibland vanliga stycken, ibland 

hybridstycken. Ibland blir texten 

rörig då ordföljden blir konstig 

eller eleven tappar ord eller väljer 

fel ord. 

 

I tabellen för den tredje texten är informanterna eniga om att det är en bra text som är skriven 

av en språkligt begåvad elev. Fungerande styckeindelning och textbindning med större 

variation finns enligt informanterna. De anser också att en stark sida med texten är dess 

spänning som för den framåt. Petra menar att tydlighet är en stor styrka för texten både när det 

gäller struktur och uppbyggnad av texten. Även Fia anser att historien i sig är en styrka samt 

uppbyggnaden av den. Heidi hävdar att texten även har liknelser, bildspråk och metaforer.

 När det gäller de svaga sidorna har informanterna egentligen bara en gemensam åsikt 
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och det är att det stör dem något att man som läsare inte får veta vilken sport skribenten 

utövar i texten. Detta medför att intresset för texten minskar enligt informanterna. Fia skulle 

gärna se att eleven hade stannat kvar vid ögonblicket då tiden stannade lite mer och utvecklat 

det. Heidi menar att det är ytterst få fel i denna text och att de fel som finns är små skrivfel 

som hon inte tar så allvarligt på. Petra anser däremot att elevens ordval hade kunnat utvecklats 

något samt att eleven måste lära sig använda stor bokstav korrekt. Det står klart att detta är 

texten som informanterna uppskattar mest och inte bara för att de har givit den betyget MVG 

(alla förutom Petra som givit den VG) men också för att de inte har funnit så många svaga 

sidor med texten. 

 

Tabell 4.3.3. Informanternas starka och svaga sidor Text 3 

Text Informant Starka sidor Svaga sidor 

3 Petra Den har bra och tydlig struktur. 

Inledning och avslutning hänger ihop. 

Styckeindelningen är bra. Den har tydlig 

uppbyggnad och passar för själva ämnet. 

Eleven kan behöva utveckla sitt ordval och 

användandet av stor bokstav. 

Fia Språkligt sätt är den bra med variation i 

meningarna och så. Själva berättelsen 

och uppbyggnaden av berättelsen är en 

styrka. Vi får känna vad den här 

personen känner. 

För att förbättra texten hade man kunnat 

berätta och stanna upp mer kring när tiden 

stannade för att förstärka det ögonblicket 

mer. 

Heidi Det är nästan ett litterärt språk. Det är ett 

varierat språk. Textbindningen fungerar 

och stycken börjar på olika sätt. Det finns 

en hel del bildspråk, liknelser och 

metaforer. 

Det är lite för oklart då man vet t ex inte 

vilken sport det är som eleven spelar. Man 

behöver nästan få veta någonting mer om vad 

det handlar om för att inte förlora läsaren. 

Små skrivfel finns men det tycker jag inte är 

så allvarligt. 

Ida Språket i texten driver historien framåt 

och den har få språkliga fel. 

Jag förstår inte vilken sport texten handlar 

om! 

 

Gemensamma 

åsikter 

Allmänt språkligt begåvad elev med 

variation och fungerande textbindning 

samt styckeindelning. Eleven bygger en 

spänning som för texten framåt. 

Det är oklart vilken sport eleven utövar och 

det gör att intresset tappas något. 

 

I tabell 4.3.4. som är undersökningens sista tabell har informanterna endast en gemensam 

styrka med texten. De anser att eleven är engagerad i ämnet samt att ämnesvalet är en styrka. 

Petra och Heidi uppskattar slutet på texten och Heidi menar även att ögonblicket då tiden 

stannade beskrivs väl. Petra menar även att texten har en röd tråd med vissa detaljerade 

beskrivningar och Heidi anser att det är ett bra flyt i texten då det är lätt att hänga med samt 

att texten har en fungerande struktur. Fia bedömer att textens största styrka är just ämnesvalet 

då det passar så bra till en antologi eftersom ämnet är lätt att känna igen för många.  
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 De svaga sidorna i texten har informanterna desto fler gemensamma åsikter om. Till att 

börja med är inte eleven konsekvent i sitt användande av stor bokstav. För det andra har 

eleven problem även med användandet av styckeindelning och skiljetecken. För det tredje 

uttrycker sig eleven lite för talspråkligt samt att texten kan uppfattas som rörig att läsa och 

därmed verka ha lite "oflyt", men Heidi anser som sagt att texten dock har flyt och att den är 

lätt att hänga med i. Petra och Ida nämner att eleven särskriver en del samt att användandet av 

tempus inte är helt korrekt. Från Heidis utsaga "andra skrivfel" kan detta även tolkas som att 

det gäller bland annat särskrivningar. Stavfel talar Fia och Heidi också om. Heidi menar dock 

att de brister som eleven visar i texten vägs upp av det faktum att eleven ändå har orden och 

förmågan att uttrycka sig och få sin mening fram även om den innehåller formella fel. Fia 

anser avslutningsvis att ögonblicket för när tiden stannar inte är så tydligt utmarkerat och att 

detta även är en svaghet för text 4. Som det tydligt syns i tabellen så är innehållet mer 

omfattande i kolumnerna för de svaga sidorna än de starka sidorna för denna text. Ändå har 

samtliga informanter godkänt denna text. Ida har t.ex. bara nämnt en kommentar som styrka 

med texten nämligen "Eleven är engagerad i ämnet".  Med så många svagheter som det finns i 

denna text är det inte utan att jag undrar varför den inte har fått IG. Men jag inser snart att 

dess styrkor ändå väger upp till ett G. Enligt informanterna har texten ett ögonblick då "tiden 

stannade" vilket gör att den följer instruktionen och eleven kan förmedla vad den vill ha sagt 

om inte än problemfritt.  

 

Tabell 4.3.4. Informanternas starka och svaga sidor Text 4 

Text Informant Starka sidor Svaga sidor 

4 Petra Den har en röd tråd. Eleven har börjat 

med att förstå det här med 

styckeindelning. Det är också en del 

beskrivningar som är bra. Det finns en 

del detaljerade beskrivningar. Den har 

en bra "slutkläm" där det står att man 

ska lita på familjen. 

 

Eleven behöver jobba med stor bokstav och 

sammansatta ord. Ibland skulle eleven behöva 

tänka var den ska sätta komma och sånt 

(skiljetecken) och meningsbyggnad. Det är för 

talspråkigt ibland. Det behöver eleven jobba 

med samt tempus. 

Fia Innehållsmässigt fungerar den i en 

antologi men det krävs en hel del 

bearbetning på den för att den ska gå i 

tryck. Själva valet att skriva i en 

antologi är en styrka. Dess största 

styrka är dock att det är ett ämne som 

alla kan känna igen sig i och ändå få 

fram en historia - en berättelse. 

 

Jag tycker den var något rörig att läsa. Texten 

har hybridstycken men det är ändå ett försök till 

att göra styckeindelning även om det inte 

fungerar helt. Eleven har inte full koll på att det 

är stor bokstav på egennamn. Eleven har en del 

att jobba med rent språkligt sett med stavning, 

dialog och stor bokstav. När tiden stannar är 

inte jättetydligt utmarkerat.  

Heidi Texten har bra flyt och det är lätt att 

hänga med i texten. Strukturen 

En svaghet är meningsbyggnaden då eleven inte 

sätter punkt många gånger utan bara drar på. 
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Text Informant Starka sidor Svaga sidor 

fungerar. Det är en avslutning och 

ögonblicket då tiden stannade beskrivs.  

Det är stavfel och andra skrivfel. Jag tycker att 

det är viktigare att ha orden och språkförmågan 

att uttrycka sig och det tycker jag att den här 

eleven har, vilket kompenserar alla bristerna. 

 

Ida Eleven är engagerad i ämnet. Eleven använder talspråk och byter tempus ofta.  

Särskrivningar förekommer. Eleven glömmer 

bort stor och liten bokstav. Man kan uppleva att 

texten har "oflyt". 

Gemensamma 

åsikter 

Eleven är engagerad i ämnet och det är 

ett bra ämnesval. 

Eleven är inte konsekvent angående stor 

bokstav. Eleven har problem med användandet 

av skiljetecken och styckeindelning. Dennes 

språk är lite för talspråkligt. Texten kan 

uppfattas som rörig och ha oflyt. 

 

4.5 Forskningsfråga 2: Hur skiljer sig lärarnas kommentarer om 

texterna? 

Denna fråga syftar på vad informanterna har för kommentarer i övrigt utöver de kommentarer 

som de har givit till betyget. Med andra ord avser denna fråga informanternas uttalanden 

angående de starka och svaga sidorna för varje enskild text som presenterats i Tabell 4.3.1. -

4.3.4. och även min andra forskningsfråga. Även här har jag för avsikt att se till en text i taget. 

Tabell 4.3.1. visar därmed att de starka sidorna i text 1 har få gemensamma nämnare mellan 

informanterna och därmed är det flera kommentarer som skiljer dem åt. Heidi som 

underkänner texten anser att textens styrka är att det är bra stavat och att den har korrekt 

tempusbruk vilket hon hävdar inte är så vanligt. Petra har även några kommentarer som skiljer 

sig från de andras. Hon är den enda som anser att texten har en bra "slutkläm" som hon kallar 

det. Hon menar även att slutet hör ihop med berättelsens början samt att texten har en röd tråd 

och en bra struktur. Alla utom Petra anser att texten förmedlar en känsla medan Ida 

uttryckligen menar att texten förmedlar glädje. Fia tillägger att ämnet för texten är något som 

många kan känna igen sig i och därmed är det en styrka. När det gäller svagheterna är 

informanterna mer överens. Men Heidi hävdar att eleven inte har följt instruktionen för 

skrivuppgiften och därmed inte skrivit om vad texten borde handla om. Detta är som jag 

nämnt tidigare hennes motivering till varför hon underkänner texten. Ida menar att texten 

börjar som ett brev men inte slutar som ett, vilket hon är ensam om att påpeka. Petra har 

antagligen den största utläggningen om textens svaga sidor och därmed är det lättare att hitta 

åsikter som hon är ensam om. Bland annat anser hon att eleven har svårigheter med att skilja 
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på talspråk, skriftspråk och sammansatta ord. Detta går dock lite in i den gemensamma 

kommentaren om att språket behöver utvecklas. 

 Vidare i text 2 visar Tabell 4.3.2. att informanterna har ganska mycket gemensamt 

angående de starka sidorna i texten. Heidi framför att textens höjdpunkt är själva ögonblicket 

då tiden stannade och att eleven bygger upp en stämning fram till detta ögonblick. Petra har 

en hel del att säga om de starka sidorna men den enda kommentaren som skiljer mot de 

gemensamma är att hon anser att texten har en tydlig styckeindelning. Fia tillägger att texten 

har få stavfel medan Ida menar att texten känns "äkta och upplevd". Till skillnad från Ida som 

anser att en styrka med texten är att den känns äkta och upplevd menar Fia att en svaghet med 

texten är att det inte känns så trovärdigt att en fyraårig skulle ha dessa tankar och inte heller 

minnas detta ögonblick tills idag.  Heidis enda kommentar som hon inte delar med någon 

annan är att hon anser att texten har satsradningar. Petra däremot har fler åsikter som skiljer 

sig från de andra nämligen att hon anser att texten växlar i tempus och meningsbyggnad samt 

att eleven behöver arbeta med stor bokstav.  

 Till den tredje texten visar Tabell 4.3.3. att även denna text har många gemensamma 

åsikter bland informanterna. Det som skiljer dem åt är att Petra menar att en styrka med texten 

är att den har en bra och tydlig struktur samt att historien passar bra för ämnet. Hon anser 

även att inledningen och avslutningen i texten hör bra ihop. Alla informanterna talar om att 

språket i texten är en styrka men Heidi tillägger att det finns en hel del bildspråk, metaforer 

och liknelser och Ida tillägger då att texten har få språkliga fel.  Vidare till svaga sidor har 

även här informanterna många gemsamma åsikter men Fia skulle vilja att eleven utvecklar 

och förstärker ögonblicket då tiden stannade något ytterligare. Sedan anser Petra att elevens 

ordval och användandet av stor bokstav borde utvecklas medan Heidi menar att texten bara 

har små skrivfel.  

 I text 4 har informanterna inte så många gemensamma åsikter men utöver dessa har de 

heller inte många åsikter som skiljer sig åt varken angående de starka eller svaga sidorna. De 

åsikter som skiljer sig åt i de starka sidorna är att Fia menar att texten fungerar rent 

innehållsmässigt i en antologi om den får bearbetas något först. Heidi nämner att ögonblicket 

då tiden stannade finns med i texten och Petra anser att eleven har börjat förstå hur den ska 

göra med styckeindelning samt att texten har en bra "slutkläm" och bra beskrivningar. Till 

skillnad från Heidi som hävdar att en styrka med texten är att ögonblicket när tiden stannade 

finns beskrivet menar istället Fia att en svaghet i texten är att detta ögonblick inte är så tydligt 

markerat i texten.  
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5. DISKUSSION 

Här diskuterar jag mina resultat utifrån de tidigare studier som jag har nämnt i 

litteraturgenomgången. Diskussionen görs utifrån elevtexterna med utgångspunkt om vilka 

likheter och skillnader som finns mellan resultat och litteraturgenomgång. Kapitlet avslutas 

med avsnitt om studiens starka och svaga sidor samt praktiska användningar och 

sammanfattas med en avslutning.  

5.1 Text 1 

I Eva Östlund - Stjärnegårdhs avhandling (2002) samt i Skolinspektionens artikel (2013) kan 

det utläsas att externa bedömare ofta bedömer strängare gentemot elever de inte känner när 

omrättningar av nationella prov genomförs. I text 1 i min undersökning bedömer informanten 

Heidi att denna text får underkänt dvs. betyget IG. Då de andra informanterna och även den 

ursprungliga läraren har godkänt texten måste jag ändå klassa detta betyg som ett tillförlitligt 

eftersom det är likvärdigt med fyra samstämda betyg. Skolinspektionen hävdar att 

omrättningar visar att lärare ofta sätter ett högre betyg för att de inte vill underkänna en elev. 

Då Heidi inte känner den elev som skrivit text 1 kan det tolkas att hon gör en strängare 

bedömning just för att hon  inte vet vem det är som skrivit texten. Östlund - Stjärnegårdh 

menar även att lärare tenderar att göra en strängare bedömning då de vet att de deltar i en 

undersökning vilket skulle kunna vara orsaken till Heidis underkännande för text 1 i min 

undersökning. Vidare hävdar Östlund - Stjärnegårdh att det är lättare att känna igen en text 

som förtjänar ett IG än ett G då det är lättare att se vad som saknas än vad som faktiskt finns i 

en text. Enligt Heidi så saknas tidpunkten då "tiden stod still" vilket är huvuduppgiften i 

skrivuppgiften att beskriva. Därmed är det lätt att förstå varför hon har bedömt texten med ett 

IG då hon har funnit något som hon anser saknas enligt bedömningskriterierna (tidpunkten för 

när tiden stod still).   

 

5.2 Text 2 och 4 

Här är samtliga informanter samt den ursprungliga läraren överens om betyget vilket är VG 

för text 2 och G för text 4. I Eva Östlund - Stjärnegårdhs avhandling (2002) och i Beatrice 

Ciolek Laerums rapport (2009) menar de att medbedömning av elevtexter är att 

rekommendera. På så sätt blir betygssättningen mer tillförlitlig och då särskilt om det är minst 

tre lärare som vill ge samma betyg enligt Östlund - Stjärnegårdh. Ciolek Laerum hävdar att 

inte bara diskussion om betyg ska föras fram vid medbedömning utan även vad eleven har för 
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kvalitéer i sin text. I text 2 och 4 är informanterna förvisso överens om betyget men inte alltid 

om varför. Ciolek Laerum låter lärarna i sin undersökning markera vad de anser är viktigast i 

bedömningsunderlaget för att på så sätt se om de använder bedömningskriterierna olika. När 

det gäller text 2 och 4 i min undersökning visar Tabell 4.3.2. och 4.3.4. att informanterna 

tolkar kriterierna olika. Detta visar sig genom de olika kommentarer de ger texterna och det 

gäller även text 1 och 4. I vissa texter är de mer överens om vad dess styrkor respektive 

svagheter är och ibland har de nästan inga gemensamma åsikter om texterna. I text 2 är alla 

fyra informanterna ganska samspelta både när det gäller styrkorna och svagheterna med 

texten men i text 4 är de mer oense. Textens starka sidor har de många egna åsikter om i text 4 

men de delar nästan alla gemensamma åsikter med varandra angående textens svagheter.  

Både Ciolek Laerum, Skolinspektionen (2013) och Skolverket (2007) nämner under 

litteraturgenomgången i kapitel två att bedömningsunderlagen har idag för tolkningsbara 

kriterier. Detta tros vara den största anledningen till varför betyg och bedömning i allmänhet 

har en benägenhet att skilja sig åt. Skolverket och Skolinspektionen har därför som förslag att 

anvisningarna till lärare bör ändras och i synnerhet förenklas för att minska risken för 

tolkningar. De anser även att de nationella proven i allmänhet borde ändras och 

Skolinspektionen menar att anonyma prov skulle minska risken att lärare räknar in andra 

kriterier än de som står i bedömningskriterierna om lärarna inte vet vilken elevs prov de rättar. 

Sådana kriterier skulle kunna vara hur eleven har utvecklat sin skrivförmåga under terminens 

gång. Men framför allt anser Skolverket och Skolinspektionen att fortbildning inom 

bedömning bör införas. Skolverket hävdar då att redan på lärarutbildningen bör ett större 

fokus ligga på bedömning. Då jag själv studerar till lärare är jag beredd att hålla med om 

detta. Det är ett alldeles för litet fokus på betygssättning och bedömning av exempelvis 

elevtexter. Jag kan antagligen räkna upp antalet tillfällen då detta har utövas under min 

utbildning på en handens fingrar.  

 

5.3 Text 3 

I denna text visas avvikande resultat då den ursprungliga läraren och Petra ger texten VG 

medan de andra tre informanterna ger texten MVG. Då det är tre av fem som ger texten 

betyget MVG är det ett likvärdigt och därmed ett tillförlitligt betyg. Här är det till skillnad 

från text 1 så att de externa bedömarna (informanterna) ger texten ett högre betyg än 

ursprungsläraren. Detta stämmer överens med Beatrice Ciolek Laerums undersökning (2009) 

där hon finner att majoriteten av hennes lärare bedömer texterna med ett högre betyg än den 
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ursprungliga läraren. Mer än hälften av de 40 texter som utgör hennes material får betygen G 

och VG trots att det bara är 20 texter som har fått dessa betyg ursprungligen. Det stämmer på 

så vis inte överens med Eva Östlund - Stjärnegårdh (2002) och Skolinspektionens teori (2013) 

om att externa bedömare rättar strängare mot elever de inte känner. Detta gäller i och för sig 

bara på en text av fyra i min undersökning. Skulle materialet vara större hade det kanske 

upptäckts att fler texter talar mer för den ena teorin än den andra jämfört med en vardera som 

det visas i denna undersökning. Slutligen för text 3 upptäcker jag att informanterna tenderar 

att jämföra texterna med varandra då det är flera av informanterna som har sagt att text 3 är 

"den bästa texten". Ett sådant yttrande kan inte göras om det inte finns fler texter att vara bäst 

utav. Beatrice Ciolek Laerum påpekar i sin rapport att ett problem med bedömning är just att 

lärare tycks omedvetet jämföra texter inom den egna gruppen med varandra. När det gäller 

text 3 uppfattas det onekligen så att den jämförs med de andra tre texterna av informanterna. 

Kan det kanske vara anledningen till att den får betyget MVG? För att den står ut som den 

bästa? Jag funderar om det kanske är så att informanterna tänker sig att det bör finnas minst 

en text som förtjänar betyget MVG i materialet och att det då blir text 3 eftersom den framstår 

som "den bästa texten". Med jämförelse eller inte står det i alla fall klart att text 3 är den text 

som informanterna anser har minst antal svagheter. Till exempel så är den enda gemensamma 

åsikten att de störs sig på att de inte vet vilken sport eleven utövar i texten då de tappar 

intresse för texten något.  

 

5.4 Studiens starka och svaga sidor 

En stark sida med studien är dess metod och då främst intervjuerna. Istället för att använda 

frågeformulären som en enkät och riskera att få korta kommentarer från informanterna har 

längre utsagor istället sagts av informanterna genom intervjuerna. En annan styrka med 

studien är att den stämmer överrens med tidigare studier såsom Eva Östlund - Stjärnegårdhs 

avhandling (2002) och Beatrice Ciolek Laerums rapport (2009). Östlund - Stjärnegårdh 

upptäcker i sin studie att betygssättningen ofta avviker från det ursprungliga betyget vid 

omrättning och detta upptäcker även Ciolek Laerum i sin rapport samt att lärare har 

benägenhet att jämföra elevtexter med varandra.  

 När det gäller studiens svagare sidor måste jag nämna metoden igen och då ännu en 

gång intervjuerna. Eftersom intervjuer är möten mellan flera människor krävs det lite mer 

planering för att genomföra dessa samt tid. Då flera av mina inbokade intervjuer antingen har 

blivit inställda eller förflyttade till ett senare tillfälle har detta medfört att jag har blivit 
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försenad i mitt arbete med studien. På grund av denna tidsbrist fick därför en av mina 

informanter - Ida skriva sina svar på frågeformuläret i ett mail istället för att genomföra en 

intervju. Jag vågar påstå att hon antagligen skulle ha lämnat längre kommentarer angående 

betygsmotiveringen samt texternas starka respektive svaga sidor om hon hade svarat på dessa 

frågor under en intervju istället för direkt från frågeformuläret.  

 

5.5 Studiens praktiska användningar 

Om jag skulle göra denna undersökning igen skulle jag tillägga att bedömningskriterierna 

behöver ses över. Jag skulle då be mina informanter att stryka över eller på annat sätt markera 

vilka kriterier i bedömningsmatrisen som varje enskild elevtext uppfyller och på så sätt se 

vilka kriterier informanterna prioriterar som viktiga och relevanta för respektive text. Detta 

har redan gjorts i Eva Östlund - Stjärnegårdhs avhandling (2002) samt i Beatrice Ciolek 

Laerums rapport (2009) vilket skulle ha givit mig mer att jämföra mitt resultat med.  

 Hur kan då betygssättning säkerhetsställas? För det första förespråkar jag likt Östlund - 

Stjärnegårdh och Ciolek Laerum medbedömning. Genom att låta fler lärare bedöma och 

diskutera en elevtext kan en mer likvärdig och därmed även mer tillförlitlig bedömning göras. 

Detta kan göras både inom den egna skolan men även mellan skolorna inom kommunen. För 

det andra anser jag som Skolinspektionen (2013) och Skolverket (2007) att de nationella 

proven bör ändras så att det blir enklare för lärarna att förstå bedömningskriterierna och 

minska risken för olika tolkningar. För det tredje bedömer jag att anonymisering av de 

nationella proven är en bra idé av Skolinspektionen då risken för att räkna in andra kvalitéer 

hos en elev än de som kan utläsas genom bedömningskriterierna är stor om eleven är känd för 

den bedömande läraren.  

 

5.6 Avslutning 

Studien visar att lärare ofta vill jämföra elevtexter med varandra och att detta sker både 

medvetet och omedvetet. Den visar också att bedömningskriterierna i 

bedömningsanvisningarna är tolkningsbara och att lärare då tolkar dessa kriterier olika vilket 

leder till olika bedömningar. Något annat som både Skolinspektionen (2013), Skolverket 

(2007), Eva Östlund - Stjärnegårdh (2002) och Beatrice Ciolek Laerum (2009) har kommit 

fram till är att lärare tycks räkna med andra kvalitéer hos elever än de kvalitéer som står 

utskrivna i bedömningsanvisningarna när de bedömer elevers texter. Lärare kan därför räkna 

med personliga egenskaper hos eleven eller hur denne har utvecklats under terminens gång.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Frågeformuläret 

 

Formulär för ombedömning av elevtexter i nationella prov i svenska 

årskurs 9 

Namn: ________________________________________________________ 

Man: □     Kvinna: □  

Ålder: ______ 

 

Verksam lärare i svenska i  _______  år. 

Behörig lärare i svenska i  ________ år. 

 

Text 1,2,3,4 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G □ VG □ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Vad anser du är textens styrkor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Informant Petra 

 

Formulär för ombedömning av elevtexter i nationella prov i svenska 

årskurs 9 

Namn: Petra 

Man: □     Kvinna: ■   

Ålder: 32 

 

Verksam lärare i svenska i: 8år. 

Behörig lärare i svenska i: 8år. 

 

Text 1 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G ■ VG □ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Texten har kvalitéer för VG och fungerar väl i det tänkta sammanhanget, men den behöver en 

viss bearbetning. Jag hade velat att händelser hade redovisats mer, utvecklats och beskrivits 

lite mer. Den har vissa fina formuleringar ("Med längtan i bröstet") annars är den av och till 

väldigt avhuggen i sitt språk. Den har även vissa talspråkliga delar som behöver utvecklas. 

Den har även för mycket satsradningar för att få ett högre betyg. 

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Den har en tydlig början, mitt och slut. Den har en väldigt bra "slutkläm". Den följer tillbaks 

till början och följer instruktionen. Den har en del väldigt fina formuleringar och eleven har 

börjat och nästan fått kläm på det här med styckesindelningar. Bra struktur och en tydlig röd 

tråd. Fina formuleringar som stämmer överrens till själva ämnet. Eleven håller ihop texten. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Den som skrivit den skulle behöva jobba mer med styckeindelning, sammansatta ord, skillnad 

mellan talspråk och skriftspråk och också kunna utveckla beskrivningarna för ibland blir 
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själva språket lite torftigt. Man skulle gärna vilja veta lite mer och ha lite mer beskrivningar 

och sådana saker. Hur det kändes till exempel. 

 

Text 2 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G □ VG ■ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Denna text hade Petra velat ha medbedömning på då elevens färdigheter ligger mellan två 

betyg. I normala fall hade Petra inte bedömt denna text själv då hon anser att den är 

svårbedömd på egen hand. Då Petra stryker över de kvalitéer som finns i de olika 

betygsstegen på bedömningsmatrisen har hon kommit fram till att eleven har uppnått fler VG 

än G och därför satt det betyget. 

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Texten har tydlig styckeindelning och en fin inledning som väcker intresse samt en bra 

avslutning. Till skillnad från de övriga texterna har texten ett mer utvecklat språk då den mer 

beskriver känslor och sådana saker, ord som är lite svårare och kanske inte är så vardagliga 

ord utan ord som förstärker stämningen i texten på ett annat sätt.  

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Den behöver jobba med stor bokstav, vilket är grundläggande. Ibland blir det också lite rörigt. 

Den som har skrivit texten har säkert koll på vad som ska hända, men det blir lite rörigt för 

den som läser den. Ibland växlar den även lite i tempus och meningsbyggnad. Den behöver 

jobba lite med sådana saker. 

 

Text 3 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G □ VG ■ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Det var ett klart VG. Den fungerar väl i sammanhanget. Den är tydlig och väl anpassad till 

läsaren. Man förstår hur eleven har tänkt. Den innehåller bra exempel och detaljer om temat. 
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Texten har en tydlig uppbyggnad med början, mitt och slut. Den har passande ordval och bra 

struktur samt bra inledning och avslutning.  

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Den har bra och tydlig struktur. Inledning och avslutning hänger ihop. Styckeindelningen är 

bra. Den har tydlig uppbyggnad och passar för själva ämnet. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Eleven kan behöva utveckla sitt ordval och användandet av stor bokstav. 

 

Text 4 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G ■ VG □ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Den fungerar i det tänkta sammanhanget, men måste bearbetas. Eleven behöver jobba ganska 

mycket med meningsbyggnad och sådana saker. Eleven sätter ut punkt och sådana saker på 

rätt ställe och texten fungerar som en berättelse. 

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Den har en röd tråd och man förstår att den har en början, mitt och slut. Eleven har börjat med 

att förstå det här med styckeindelning. Det är också en del beskrivningar som är bra. Det finns 

en del detaljerade beskrivningar. Den har en bra "slutkläm" där det står att man ska lite på 

familjen. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Eleven behöver jobba med stor bokstav t ex och sammansatta ord. Ibland skulle eleven 

behöva tänka var den ska sätta komma och sånt (skiljetecken) och meningsbyggnad. Det är 

för talspråkigt ibland. Det behöver eleven jobba med. Eleven har säkert en idé själv och även 

om man ser att texten har en början, mitt och slut så kan det här emellan ibland bli lite rörigt 

med vem som sa vad och så. Det behöver eleven jobba med samt tempus. 
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Bilaga 3. Informant Fia 

 

Formulär för ombedömning av elevtexter i nationella prov i svenska 

årskurs 9 

Namn: Fia 

Man: □     Kvinna: ■  

Ålder: 39 

 

Verksam lärare i svenska i: 15 år. 

Behörig lärare i svenska i: 15 år. 

 

Text 1 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G ■ VG □ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Händelser skulle behöva utvecklas och beskrivas mer så att det blir en upplevelse av det mer 

än en redogörelse för vad som händer. Texten behöver korrekta stycken hela vägen igenom 

och förbättra stavningen en del då det är en del fel som drar ner texten. 

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Det är ett ämne som många kan känna igen sig i oavsett om man spelar fotboll eller någon 

annan sport så är det säkert en jättestor händelse att få ett nytt matchställ. Så texten passar bra 

in i sammanhanget. Man får en liten känsla hur personen upplevde att nu skulle de få något 

nytt. Det var en ny tränare och det kändes som nytt och att de var på gång. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Eleven har inte utvecklat den här känslan som finns i texten och den är inte tillräckligt 

utvecklad för ett högre betyg. Stavningen drar ner intrycket också och även blandningen 

mellan vanliga stycken och hybridstycken. 
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Text 2 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G □ VG ■ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Den har tydliga VG-kvalitéer men även MVG-kvalitéter. Texten är i den övre delen så jag har 

satt ett VG+. Den fungerar ganska bra i en antologi. Jag är lite tveksam till om det språkliga 

innehållet helt passar i en antologi. På så sätt är det kanske inte helt anpassat till uppgiften 

samtidigt som det är en elev som under en provsituation vill visa att den har ett rikt språk. Jag 

funderar på hur realistiskt det är att man kommer ihåg och tänker på det här sättet från när 

man är fyra år. Jag känner att jag inte har så klara och tydliga minnen och tankar från när jag 

var fyra år eller välutvecklade tankar från en fyraårings perspektiv. Så på så sätt blir den lite 

konstig att ta till sig. 

  

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Det är en bra text språkmässigt och innehållsmässigt. Det är en duktig elev som kan uttrycka 

sig i skrift. Texten har inte så mycket stavfel. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Eleven gör blandning av vanliga stycken och hybridstycken som drar ner lite i nivån. Eleven 

hade kunnat stanna vid att beskriva ett tillfälle när tiden stannar istället för att slänga in en 

extra på slutet så hade det varit en bättre text. Det känns som eleven gör det för att helgardera 

sig. Trovärdigheten för att ha dessa tankar när man är fyra år drar ner texten. 

 

Text 3 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G □ VG □ MVG■ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Texten har en tydlig struktur och det är enkelt att följa med i texten. Det är bra språk och 

texten riktar sig verkligen till ungdomar så det är lätt att leva sig in i, följa med, hänga med 

och känna vad den här personen upplevde. 
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2. Vad anser du är textens styrkor?  

Språkligt sätt är den bra med variation i meningarna och så. Själva berättelsen och 

uppbyggnaden av berättelsen är en styrka. Vi får känna vad den här personen känner. Det är 

strongt gjort när man går i 9:an att få till. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

För att förbättra texten hade man kunnat berätta och stanna upp mer kring när tiden stannade 

för att förstärka det ögonblicket mer. 

 

Text 4 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G ■ VG □ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Texten börjar på ett bra sätt då den berättar historien och avslutas på ett ganska bra sätt. 

Texten hänger ihop och eleven kan förmedla händelser och delvis tankar också och det är det 

som gör att det blir ett G trots stavning och sådana saker. 

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Innehållsmässigt fungerar den i en antologi men det krävs en hel del bearbetning på den för 

att den ska gå i tryck. Själva valet att skriva i en antologi är en styrka. Dess största styrka är 

dock att det är ett ämne som alla kan känna igen sig i och ändå få fram en historia - en 

berättelse. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Jag tycker den var något rörig att läsa. Det var inte helt enkelt att följa med i meningarna och 

tankarna. Texten har hybridstycken men det är ändå ett försök till att göra styckeindelning 

även om det inte fungerar helt. Eleven har inte full koll på att det är stor bokstav på 

egennamn. Det är två namn som har stor bokstav och det är någon som inte har stor bokstav 

så det känns lite konstigt och inte konsekvent.  Den här eleven vet inte hur man skriver en 

dialog i en text. Eleven har en del att jobba med rent språkligt sett med stavning, dialog och 

stor bokstav. När tiden stannar är inte jättetydligt utmarkerat. Man kan ana att tiden kan 

stanna men den hade kunnat stanna på flera ställen i den här berättelsen. Dels när hon inser att 

han är kär i henne och dels när hon inser att kompisen sviker totalt. 
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Bilaga 4. Informant Heidi 

 

Formulär för ombedömning av elevtexter i nationella prov i svenska 

årskurs 9 

Namn: Heidi 

Man: □     Kvinna: ■  

Ålder: 44  

 

Verksam lärare i svenska i: 5år. 

Behörig lärare i svenska i: 5år. 

 

Text 1 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG ■  G □ VG □ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Texten innehåller intressanta uppslag, men de utvecklas kanske inte alls. Jag tycker faktiskt 

inte att eleven följer instruktionen och skriver om när tiden står still. Det är framför allt därför 

som jag underkänner texten. 

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Det är ganska bra stavat. Eleven skriver om egna erfarenheter och förmedlar en känsla i det. 

Eleven har vissa uttryck som jag tycker är bra som "med längtan i bröstet" som är ett fint 

uttryck men sen "att vi äntligen skulle få spela" den meningen håller inte ihop. Korrekt 

tempusbruk som det annars är vanligt att många är lite sämre på. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Styckeindelningen fungerar inte. Eleven följer inte instruktionerna och skriver inte om när 

tiden stannade. Eleven skriver inte om vad den borde handla om. det den skriver om tycker 

jag inte heller kompenserar. 
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Text 2 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G □ VG ■ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Den har en språklig kvalité och ett rikt ordförråd. Eleven har förmåga att förmedla känslor 

och följa instruktionen. Texten har få formella fel. Eleven skriver visserligen sett med "ä" 

men sådant tycker jag är mindre viktigt. Texten har många detaljer, det är ju fina 

beskrivningar. 

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Den är ganska språkligt kreativ. Eleven visar ett rikt ordförråd och förmedlar känslan av att 

morfadern dör på ett jättefint sätt. Eleven gestaltar då känslan med lite bildspråk och lite 

bibliskt språk. Språket är det positiva med de här uttrycken, men ibland blir det fel. Eleven 

binder ihop inledningen och avslutningen ganska snyggt. Ögonblicket när tiden stannar är 

höjdpunkten i berättelsen. Eleven bygger upp en stämning eller spänning mot den här 

klimaxen när morfadern skriker halleluja och sedan dör. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Ibland är ordvalet en svaghet. Det känns som eleven siktar lite för högt och tar sig vatten över 

huvudet och sen blir det fel. Språkregler som styckeindelning fungerar ibland men ofta blir 

det hybridstycken. En hel del särskrivningar och satsradningar förekommer också. Istället för 

konjunktioner så sätter eleven bara ihop två satser efter varandra. 

 

Text 3 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G □ VG □ MVG■ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Den här texten står ut som den klart bästa texten. Eleven har ett rikt ordförråd och förmåga att 

förmedla känslor och gestalta dem med språket. Eleven har ett varierat språk och dessutom få 

formella fel. Det är den enda texten som har en korrekt styckesindelning. Det är inte något 

som drar ner texten. 
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2. Vad anser du är textens styrkor?  

 Det är nästan ett litterärt språk. Det här är nog en läsande elev. Det är ett varierat språk. 

Eleven använder en inre monolog "Är det verkligen värt att ställa upp?". Den inledningen 

tycker jag är lysande. Textbindningen fungerar och stycken börjar på olika sätt. Det är en stor 

variation hur eleven inleder meningar och det bra variation i texten i övrigt. Eleven bygger 

upp med detaljer som ökar spänningen mot det avgörande ögonblicket för man vet ju inte om 

hen ska ställa upp i den här tävlingen eller inte och hur ska det gå? Det finns en hel del 

bildspråk, liknelser och metaforer. Eleven kan gestalta dvs. visa hur det känns istället för att 

säga "Jag blir glad när jag vinner". Eleven skriver istället "Jag skriker" och "Jag känner" etc. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Jag tycker att slutet är lite onödigt. Man hade kunnat gå ut med det lite tidigare. "Livet är 

oförutsägbart" hade varit en snyggare avslutning. Det är lite för oklart då man vet t ex inte 

vilken sport det är som eleven spelar. Jag vet inte om man behöver veta det eller inte, men jag 

håller nästan på att tappa intresset. Man behöver nästan få veta någonting mer om vad det 

handlar om för att inte förlora läsaren. Små skrivfel finns men det tycker jag inte är så 

allvarligt då eleven visar att den har ett rikt språk och en bra språkförmåga. 

 

Text 4 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G ■ VG □ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Den här texten tycker jag var mest svårbedömd av de fyra texterna. Jag tycker att det finns ett 

flyt och ett driv i texten och att den här eleven kan formulera sig och kan få fram vad den vill 

ha sagt. Eleven kan gestalta och förmedla känslor. Den kan även beskriva ögonblicket då 

tiden stannade. 

  

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Texten har bra flyt och det är lätt att hänga med i texten. Strukturen fungerar. Det är en 

avslutning och ögonblicket då tiden stannade beskrivs. Det skulle kunna utvecklas, men det 

finns med och man förstår att det var "Jag blev jättekall" som tiden stannade. Bildspråk och 

känslor gestaltas. Med lite respons skulle den här texten kunna bli jättebra. 
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3. Vad anser du är textens svagheter? 

En svaghet är meningsbyggnaden då eleven inte sätter punkt många gånger utan bara drar på. 

Det är stavfel och andra skrivfel. Jag tycker att det är viktigare att ha orden och 

språkförmågan att uttrycka sig och det tycker jag att den här eleven har, vilket kompenserar 

alla bristerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Bilaga 5. Informant Ida 

 

Formulär för ombedömning av elevtexter i nationella prov i svenska 

årskurs 9 

Namn: Ida 

Man: □     Kvinna: ■  

Ålder: 44 

 

Verksam lärare i svenska i: 10 år. 

Behörig lärare i svenska i: 10 år. 

 

Text 1 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G ■ VG □ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Texten får det betyget för att den behöver bearbetas ordentligt för att fungera som en text - 

punkt 1(kommunikativ kvalitet) i bedömningsmatrisen. Samt att språkbruket håller sig på en 

G- nivå och idéer och eget tänk inte utvecklas särskilt mycket. 

  
2. Vad anser du är textens styrkor?  

 Texten förmedlar glädje. Några av meningar är riktigt bra formulerade t.ex. "efter två veckor 

med längtan....." 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Texten börjar som ett brev men slutar inte som ett. Eleven behärskar inte styckeindelning. Det 

är lite otydligt varför tiden stannar och språket är enkelt. 
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Text 2 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G □ VG ■ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Texten behöver visserligen bearbetas då det fattas ord och dylikt men språket är så mycket 

mer avancerat så man kan se att förmågan finns men att skribenten troligen inte har läst 

igenom texten en sista gång före inlämning. Texten har förutom ett mer avancerat språk med 

ordval som passar till texten även tydliga egna reflektioner som utvecklas (bedömningspunkt 

2 i matrisen - innehåll). Textens tema finns tydligt med i texten. 

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Texten känns äkta och upplevd. Ordvalen passar textens innehåll då egna reflektioner och 

tankar framkommer tydligt. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Texten behöver bearbetas då skribenten tappar ord och en del meningar har en märklig 

ordföljd samt att särskrivningar förekommer. 

 

Text 3 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G □ VG □ MVG■ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Texten har ett mycket bra driv i sitt språk som hjälper textens innehåll framåt. Den har ytterst 

få fel (bedömningspunkt 4 och 5 - språk och skrivregler) samt att skribenten förmedlar och 

tolkar och värderar upplevelser till exempel (punkt 2 - innehåll). Nackdelen kan vara att det är 

svårtolkat vilken sport det gäller men noveller kan vara skrivna så för att läsarna ska få göra 

egna tolkningar och det stör inte själva historien som ska förmedlas. Budskapet att tiden står 

stilla finns tydligt med. 

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Språket i texten driver historien framåt och den har få språkliga fel. 
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3. Vad anser du är textens svagheter? 

Jag förstår inte vilken sport texten handlar om! 

 

Text 4 

1a.Vilket betyg vill du ge denna text?  

IG □  G ■ VG □ MVG□ 

1b. Varför vill du ge just detta betyg? Motivera. 

Texten får det betyget för att den behöver bearbetas ordentligt för att fungera som en text - 

punkt 1(kommunikativ kvalitet) i bedömningsmatrisen. Samt att språkbruket håller sig på en 

G- nivå och idéer och eget tänk inte utvecklas särskilt mycket. 

 

2. Vad anser du är textens styrkor?  

Eleven är engagerad i ämnet. 

 

3. Vad anser du är textens svagheter? 

Eleven använder talspråk och byter tempus ofta.  Särskrivningar förekommer. Eleven 

glömmer bort stor och liten bokstav. Man kan uppleva att texten har "oflyt". 
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Bilaga 6. Bedömningsanvisningar 

Nationellt prov i Svenska/Svenska som andraspråk årskurs 9, vårterminen 2012. Tema: Dåtid, 

nutid, framtid. 
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Bilaga 7. Bedömningsmatris 

Nationellt prov i Svenska/Svenska som andraspråk årskurs 9, vårterminen 2012. Tema: Dåtid, 

nutid, framtid. 
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Bilaga 8. Brev till informanter 

 

Hej! 

Tack för att du väljer att medverka i min undersökning. Syftet med undersökningen är att 

undersöka om det finns skillnader mellan olika lärares bedömning och betygssättning av 

samma texter och varför utfallet blir som det blir. Din medverkan är frivillig och du kan när 

som helst avbryta din medverkan.  

 

Du kommer här att få fyra stycken elevuppsatser att läsa från det nationella provet i svenska 

årskurs 9 vårterminen 2012. Dessa är numrerade 1-4. Alla elever har skrivit efter samma 

uppgift. Temat är "Dåtid, nutid, framtid". Uppgiften heter "När tiden stannar" och elevens text 

ska fungera som ett bidrag till en antologi där eleven beskriver en situation när denne 

upplevde att tiden stannade och förklara vad denne kände i just det ögonblicket. För varje text 

funderar du vilket betyg du vill ge och varför samt vad som är textens starka respektive svaga 

sidor. Du kommer även att få bedömningsmaterial till hjälp för den specifika skrivuppgiften. 

Observera att det nationella provet som används för undersökningen betygsätts efter det 

gamla betygssystemet dvs. IG-MVG och därmed ska du även sätta betyg efter detta system 

för de fyra texterna. 

 

Efter att du har studerat de fyra texterna vill jag att vi träffas för en intervju där jag kommer 

att fråga dig följande angående varje elevtext: 

1. Vilket betyg vill du ge texten och varför vill du ge just detta betyg? 

2. Vad är textens styrkor? 

3. Vad är textens svagheter? 

Jag tänker att denna intervju borde ta ca 30 minuter att genomföra men känner du att det är 

svårt att hitta tid att träffas kan vi göra det över telefon. Om det är okej med dig vill jag gärna 

använda ljudinspelning vid intervjun, annars får du säga ifrån. 

 

Efter din medverkan kommer du naturligtvis att behandlas konfidentiellt i min uppsats. Du 

kommer att omnämnas vid ett fiktivt namn och skolans namn kommer inte att nämnas och 

inte heller dess kommun. Har du några frågor kan du maila eller ringa mig, uppgifter hittar du 

överst på sidan. Än en gång - tack för din medverkan! 

/Hanna Heglert 


