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Sammandrag 

Lena Edander, 2013: Bedömaröverensstämmelse vid Nationella provet i svenska för 

gymnasiet kurs 1, skrivdelen 

I denna undersökning studeras hur hög bedömaröverensstämmelse som nås då fem av 

varandra oberoende bedömare betygssätter 30 elevtexter skrivna vid det nationella provet i 

svenska 1 för gymnasiet. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur hög 

bedömaröverensstämmelse som nås, men även att försöka finna svar på varför lärarnas 

bedömning emellanåt varierar. 

För att undersöka detta har lärarnas betygssättning av elevtexterna sammanställts och 

beräkningar av bedömaröverensstämmelsen genomförts med avseende på procentuell 

överensstämmelse, korrelation samt standardavvikelse. Resultaten av beräkningarna har sedan 

analyserats och slutsatser angående orsaker till avvikelser i betygssättningen har gjorts 

angående tre elevtexter där bedömningen varierar mycket. 

Resultatet visar att en överensstämmelse på 35 % nås mellan lärarna. Orsaker till varierad 

bedömning av de tre utvalda elevtexterna står att finna bland annat i olika tolkning av 

uppgiften samt olika tolkning av matrisens aspekter. Slutsatsen blir att lärare bör sambedöma 

elevtexter för att få en mer rättvis betygssättning. Det är även viktigt att bedöma flera olika 

typer av texter skrivna av en och samma elev för att kunna sätta ett så rättvist kursbetyg som 

möjligt. 

Nyckelord: bedömaröverensstämmelse, Nationella prov i svenska, bedömning, skrivprov 
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1 Inledning 

Bedömning av elevtexter är en svår uppgift för lärare. Forskning av bland andra Berge (2005) 

samt Östlund-Stjärnegård (2002) visar att lärares bedömning skiljer sig åt i stor omfattning. 

Det är alltså svårt att få en likvärdig bedömning av elevers fria skrivande. Frågan om 

bedömaröverensstämmelse är mycket aktuell då även Skolinspektionens rapport ”Lika för 

alla” (2012) visar på stora skillnader i bedömning av elevtexter. I denna uppsats ämnar jag 

undersöka bedömaröverensstämmelsen vid nationella provet i svenska 1 och svenska som 

andraspråk 1 för gymnasiet samt vad eventuella skillnader i bedömning kan bero på. 

1.1 Bakgrund och syfte  

Det nationella provet i svenska 1
1
 för gymnasieskolan ges varje termin och utformas kring ett 

visst tema som förnyas varje läsår. Provet är uppdelat i tre delar och delprov A består av en 

muntlig del där eleven ska hålla en presentation av ett ämne kopplat till provets tema. Delprov 

B är ett prov i läsförståelse och bygger på fem till sex texter samlade i ett texthäfte samt 

frågor till dessa. Delprov C innebär att eleven ska forma en egen text utifrån en frågeställning 

som har koppling till provets tema. I uppgiften ingår även att eleven ska använda sig av en 

text ur texthäftet och hänvisa till denna i sin lösning. Forskning av bland andra Östlund-

Stjärnegårdh (2002) samt Berge (2005) visar att fritt formulerade lösningar är mer 

svårbedömda än lösningar som kräver kortare svar på en specifik fråga. I denna undersökning 

jämförs olika lärares bedömning av 30 elevlösningar med avseende på 

bedömaröverensstämmelse. 

Undersökningens syfte är att försöka ta reda på hur hög bedömaröverensstämmelse som 

nås mellan ursprungsläraren och fyra andra lärare vid bedömning av 30 elevlösningar skrivna 

vid det nationella provet i svenska 1. De forskningsfrågor som jag söker svar på är följande: 

Hur stor likvärdighet uppnås när flera bedömare får betygssätta samma elevlösningar med 

hjälp av bedömningsanvisningar i form av matriser och exempellösningar samt analyser av 

dessa? Vilka orsaker kan finnas till skillnader i bedömning? Det är naturligtvis flera faktorer 

som påverkar bedömningen av en elevlösning. Viktiga aspekter som påverkar bedömningen 

är lärarens bakgrund och erfarenhet, hur hon använder matriserna och bedömningsunderlaget 

samt att lärare kan ha olika syn på vad som är en bra respektive dålig text. Eftersom 

                                                 
1
Elever som läser kursen Svenska som andraspråk 1 gör samma skrivprov. 
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undersökningen bygger på ett relativt litet material är det inte möjligt att dra några 

övergripande slutsatser kring orsaker till skillnader i bedömning, men det är möjligt att få en 

indikation på vilka problem som kan finnas. Kunskap om vad som påverkar betygssättningen 

av texter är viktig vid konstruktion av proven och kan bidra till att dessa får en högre kvalitet 

samt blir lättare att bedöma.  

1.2 Tidigare forskning 

Inom ramen för KAL-projektet (Kvalitetssikring av laeringsutbyttet i norsk skriftlig) har en 

omfattande undersökning av elevers skrivande i grundskolans sista år genomförts. I en artikel 

som bygger på detta material fastslår Berge (2005) att låga korrelationsnivåer snarare är regel 

än undantag och att normerna för skriftliga texter är instabila. I det studerade materialet 

varierade korrelationen år 2001 mellan 0,73 och 0,63. Berge konstaterar att ”I studie etter 

studie har det vist seg at det er umulig å oppnå en reliabilitet på et nivå som er selvsagt når 

kompetanser og ferdigheter i matematikk og i lesing prøves og vurderes”. Trots detta är prov i 

skrivande utbrett och det menar Berge kan förklaras med att ”skriving er akseptert som en 

grunnleggende kompetanse i de fleste former for laering av avanserte kompetanser og 

ferdigheter, for demokratisk deltakelse i organisasjoner og politikk, i de fleste yrker i 

arbeidslivet og for menneskets selvutvikling”. 

I KAL-projektet använde sig Berge av bedömarpar vilka bedömde samma lösningar. Det 

visar sig i KAL-projektets undersökning att alla bedömarparen inte har varit lika eniga. Vissa 

texter har haft en stor variation i bedömningen. Det visar sig även att det är lättare att vara 

enig om vad som är dåligt än vad som är bra. För att öka reliabiliteten i bedömningen bör man 

ha flera bedömningstillfällen samt låta eleven skriva olika typer av texter som sedan bedöms. 

Enligt Berge finns det en alltför stark tilltro till att det existerar en gemensam norm för 

bedömning inom olika textkulturer, men någon sådan norm finns det inga belägg för. 

I sin avhandling ”Godkänd i svenska?” har Östlund-Stjärnegårdh (2002) studerat 

bedömning av elevtexter skrivna vid nationella provet i svenska B 1997. Utgångspunkten för 

studien var att undersöka i hur hög grad lärare är överens om gränsen mellan en godkänd och 

en icke godkänd text. 60 elevtexter som av ursprungsläraren hade bedömts till IG eller G 

ingick i studien och totalt deltog 21 bedömare. Bedömarna delades in i bedömargrupper om 

tre, och fem av grupperna fick tio texter medan två av grupperna fick åtta texter att bedöma. 

Texterna bedömdes utifrån en tiogradig skala och beräkningar om bland annat 

bedömaröverensstämmelse gjordes. Snittbetygen spreds mellan betyget IG och VG-. 18 texter 
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bedömdes som IG, 17 som IG+, 10 som G-, 9 som G, fem som G+ och en som VG-. Det mest 

uppenbara resultatet från undersökningen visar att bedömningen mellan ursprungsläraren och 

den externa bedömaren skiljer sig åt. 10 texter bedömdes som IG av den ordinarie läraren, 

men hela 35 texter får betyget IG av tre bedömare i undersökningen. Det visar sig även att 

bedömarna är mest överens om vilka texter som är underkända. 

I rapporten ”Elever skriver och lärare bedömer – en studie av elevtexter i åk 9” (2009) har 

Beatrice Ciolek Laerum jämfört bedömningen av elevtexter skrivna vid nationella provet i 

svenska 2006. I sin undersökning har hon studerat bedömningen av 40 elevtexter och 

resultatet blev att de fyra bedömarna bedömde en tredjedel av texterna till samma betyg. I 

denna undersökning är betygsskalan tregradig: G, VG och MVG. Till detta tillkommer en 

nivå där eleven ännu inte har uppnått målen. Slutsatsen blev alltså att lärare trots att de 

använder matriser som bedömarhjälpmedel ger samma text lika betyg i 33 % av fallen. Ciolek 

Laerum framför en hypotes om att bedömningen blir olika beroende på att kriterierna som 

ligger till grund för bedömningen är tolkningsbara. Trots att detta är en undersökning gjord 

utifrån kriterierna i grundskolan innan genomförandet av den nya läroplanen Lgr 11 kan en 

jämförelse av bedömaröverensstämmelsen göras med föreliggande studies gymnasiematerial.  

I gymnasieskolan har nya kursplaner och ämneskrav införts genom reformen Gy 2011 och 

där har kriterierna förtydligats för att underlätta bedömningen. För att nå en mer likvärdig 

bedömning av elevtexter har dessutom ett noggrant arbete med att utveckla specifika 

bedömningsanvisningar i form av bedömningsmatriser och analyser av elevlösningar gjorts. 

Trots detta är det fortfarande skillnad när det gäller bedömning av elevtexter. I Ciolek 

Laerums rapport bedöms texterna enligt en fyrgradig skala. I föreliggande rapport används en 

sexgradig skala enligt det nya betygssystemet.  

I Skolinspektionens rapport ”Lika för alla?” (2012) presenteras resultatet av omrättning av 

nationella prov i engelska A, matematik A och svenska B/svenska som andraspråk B i 

gymnasieskolan. Omrättningen har skett under tre års tid och man har samlat in 94 000 prov 

på delprovsnivå från cirka 1 800 skolor. Resultatet visar på stora avvikelser mellan 

ursprungsrättarens och skolinspektionens bedömning, särskilt för uppsatsprov. 

Skolinspektionens bedömare anser ofta att eleven når ett lägre resultat än vad 

ursprungsbedömaren menar. En slutsats Skolinspektionen drar är att uppsatser och andra 

längre redogörelser ”är ett alltför trubbigt verktyg för att kontrollera likvärdigheten i 

betygssättning och bedömning som är ett av de nationella provens två huvudsyften”. Då de 

negativa avvikelserna dominerar förklaras detta med att lärare ofta tar hänsyn till hur eleven 

har klarat övriga moment tidigare under kursen och väger in det i sin bedömning av elevens 
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text. I rapporten hänvisas även till Klapp Lekholms studie Grades and grade assignement: 

effects of student and school characteristics, (2008) som visar att lärare påverkas av en rad 

olika faktorer kring eleven förutom själva uppgiftens lösning.  

I rapporten framgår att ursprungsrättarnas och omrättarnas bedömningar av elevernas 

prestationer ligger på ungefär samma nivå vid de tre olika bedömningsomgångarna. Inget 

tyder på att bedömningarna skulle ha blivit mer samstämmiga. Det visar sig även att 

samstämmigheten är störst vid betygen IG och G samt mindre för betygen VG och MVG. I ett 

resonemang om hur större likvärdighet vid bedömningen kan uppnås ges förslaget att 

bedömningsanvisningarna skulle kunna ha en tydligare struktur, där det är lättare att navigera 

mellan anvisningar och exempel för olika betyg. Ett annat förslag är att formuleringarna i 

bedömningsanvisningarna skulle kunna vara tydligare och inte innehålla värdeord såsom vid 

aspekten Språk nivå G ”Språket är huvudsakligen tydligt, om än inte helt korrekt.” 

(Bedömningsanvisningar för nationella provet i svenska B/svenska som andraspråk B i 

gymnasieskolan, vårterminen 2011.) 

 Detta kan sägas redan ha skett i bedömningsanvisningarna för det nya nationella provet i 

svenska 1/svenska som andraspråk 1 för gymnasiet där formuleringen under Språk lyder 

”Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om 

meningsbyggnad, stavning och skiljetecken”. Den utveckling mot tydligare 

bedömningsanvisningar som efterfrågas från Skolinspektionen har alltså delvis redan 

genomförts i samband med utvecklandet av kursprov 1 baserat på de nya och utförligare 

kursplanerna. 
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2 Material och metod 

För att kunna jämföra lärares bedömning har 30 inskickade elevlösningar från det nationella 

provet i svenska 1 valts ut. Urvalet till undersökningsmaterialet har gjorts utifrån att alla 

betygssteg ska finnas representerade bland lösningarna, vilka representerar två av de fyra 

uppgifter som ingår i provet. Den ena uppgiften innebär att eleven ska skriva en krönika om 

en relation som betyder mycket för eleven och i den andra uppgiften ska eleven skriva ett 

debattinlägg mot nätmobbning. I undersökningen har tre elevlösningar som bedömts olika 

analyserats i syfte att ta reda på vad som gjorde just dessa texter så svårbedömda. Genom att 

använda texter skrivna vid det nationella provet i svenska studeras även hur hjälpmedel vid 

bedömning av de Nationella proven används och hur stor hjälp de ger för en så likvärdig 

bedömning som möjligt.  

I denna studie medverkar ursprungsläraren samt fyra externa bedömare. Med 

ursprungsläraren avses den lärare som har bedömt elevens nationella prov och sedan skickat 

in elevtexten till provgruppen. Det är alltså olika lärare som avses vilket naturligtvis påverkar 

bedömningen. De externa bedömarna är rekryterade från provgruppens referensgrupp och 

benämns i undersökningen som lärare 1, 2, 3 och 4. Dessa lärare är nu yrkesverksamma lärare 

i svenska på gymnasiet och har stor erfarenhet av bedömning. De har i undersökningen var för 

sig bedömt 30 texter. Elevtexterna är avidentifierade och ursprungslärarens betyg är borttaget 

inför referensgruppslärarnas bedömning. Efter inrapportering har fem betyg för varje text 

analyserats med avseende på procentuell bedömaröverensstämmelse och rangkorrelation. 

Standardavvikelsen, det vill säga i hur hög grad den enskilde bedömarens resultat avviker från 

de övriga bedömarna, har även den beräknats. Tre av texterna analyseras närmare för att 

undersöka vad som gör dem svårbedömda. 

Vid bedömning av elevtexterna har matriser med tre olika aspekter av bedömning använts. 

Kunskapskraven för kursen svenska 1 ligger till grund för matrisens uppbyggnad. De olika 

aspekterna benämns Innehåll och kritisk läsning, Disposition och sammanhang samt Språk, 

och dessa aspekter är placerade i just den ordningen i matrisen. Bedömningen av de olika 

aspekterna vägs sedan samman till en helhetsbedömning benämnd Betyg på delprovet, med 

fokus på vilken kommunikativ kvalitet lösningen uppvisar. Genom att systematiskt följa 

matrisen ska läraren kunna göra en mer rättvis bedömning då hon har möjlighet att på djupet 

studera olika aspekter av texten och var för sig bedöma dessa.  

Inför nationella provet i svenska vt 2012 enades provgruppen om att i kursiv stil citera de 

avsnitt ur kunskapskraven som aspektens formuleringar utgick ifrån, detta för att tydliggöra 
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kopplingen till kunskapskraven. Vid senare prov har man frångått denna modell då den 

uppfattades som svårläst. 

Förutom matriser utformade för varje uppgift finns i bedömningsunderlaget analyser av 

elevtexter som är bedömda till olika betyg. Dessa används som exempel för att tydliggöra på 

vilken nivå en text ska ligga för att bedömas till ett visst betyg. Elevtexterna som finns i 

bedömningsunderlaget är utvalda vid utprövningar och betygssatta vid bedömarmöten där 

lärare och provkonstruktörer gemensamt diskuterar och analyserar dessa. 

De beräkningsmetoder som har använts för att studera bedömaröverensstämmelsen är 

vedertagna och återfinns, helt eller delvis, även i de jämförande studierna av Berge (2005), 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) samt Ciolek Laerum (2009). Syftet med att välja just dessa 

metoder för beräkning är alltså att det underlättar jämförelsen med andra liknande 

undersökningar. Begreppet korrelation är en beräkningsmodell som visar i hur hög grad 

bedömarna har rangordnat elevtexterna lika. Korrelation visas genom värden mellan 1 och -1 

där värden nära 1 visar en hög överensstämmelse medan värden under 0 anger en negativ 

överensstämmelse. Procentuell överensstämmelse visar i hur stor procentuell omfattning 

bedömarna har varit överens om en text. Ju högre procentnivå som uppnås, desto mer överens 

är lärarna om bedömningen av elevtexten i fråga. Ett annat mått för beräkning av bedömning 

är standardavvikelse. Det är ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i en 

serie observationsvärden. Ju större värdet på standardavvikelsen är desto större är avvikelsen 

mellan de observerade värdena. För att beräkna detta räknar man först ut medelvärdet av 

observationsvärdena och beräknar sedan hur mycket varje enskilt värde avviker från 

medelvärdet. 

 

. 
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 3 Resultat av undersökning 

Berge (2005) visar i sin forskning inom KAL-projektet att man inte uppnår lika stor 

procentuell överensstämmelse vid bedömning av friare utformade elevlösningar som vid 

slutna uppgifter. Även i föreliggande undersökning blir slutsatsen att 

bedömaröverensstämmelsen inte är hög. De fem lärare som har medverkat i denna 

undersökning har varit helt överens om bedömningen för 35 % av elevlösningarna. Vissa 

lösningar är det en samstämmig bedömning om. Andra lösningar verkar mer svårbedömda 

och bedömningarna lärarna emellan varierar i större utsträckning. Dessa mer svårbedömda 

texter kommer att behandlas mer utförligt i denna undersökning.  

3.1 Redovisning av betyg på texterna samt standardavvikelse 

 

I nedstående tabell återfinns betyg på elevtexterna samt en redovisning av hur stor 

standardavvikelse respektive text uppvisar. Standardavvikelse är ett mått på variationen 

mellan bedömarna. Genom att studera standardavvikelsen samt jämföra bedömningen kan 

slutsatsen dras att flera av bedömarna sprider betyg till ytterkanten av betygsskalan. 

Standardavvikelsen för ursprungsläraren samt för lärare 2 är 1,7 medan den för lärare 1 är 1,9. 

Lärare 3 har en standardavvikelse på 1,2 medan lärare 4 har 1,7 i standardavvikelse. 

 Fyra texter har standardavvikelsen 0 och de är alla bedömda till F. Dessa fyra elevtexter 

var alla fem bedömarna alltså helt ense om. Vid fyra andra texter var det endast ett betygssteg 

som skiljde bedömarna åt som mest. Dessa har en standardavvikelse på 0,4 till 0,5. 13 av de 

30 texterna har en bedömning spridd mellan tre nivåer av betyg, det vill säga mellan till 

exempel C, D och E eller mellan B, C och D. Standardavvikelsen för dessa elevtexter är 

mellan 0,6 och 1,0. Vid sju av texterna är betygen spridda över fyra nivåer. Här ligger 

standardavvikelsen på mellan 1,0 och 1,4. I tabellen kan man även utläsa att en text har en 

bedömning spridd över hela betygsskalan. Denna text har en standardavvikelse på 1,9. 

Diskussion kring varför denna elevtext var svårbedömd återfinns under 4.1 ”Olika tolkning av 

uppgiften”. 
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Tabell 1. Lärarnas betygssättning samt standardavvikelse för respektive uppgift. 

 

Kod Ämne 
Ursprunglig 
lärare Lärare1 Lärare2 Lärare 3 Lärare 4 

Standard-
avvikelse 

11485 Nätmobbning C D E D E 0,748331 

711 Nätmobbning A A A C A 0,8 

1061 Nätmobbning A A B C B 0,748331 

244 Nätmobbning B B E A D 1,469694 

1080 Nätmobbning B A D A A 1,16619 

1487 Nätmobbning C A D D A 1,356466 

1492 Nätmobbning D E E D D 0,489898 

1052 Nätmobbning D E F E F 0,748331 

562 Nätmobbning E F E D?  E 0,433013 

1484 Nätmobbning E F E F? F 0,5 

1493 Nätmobbning F F F F F 0 

1458 Nätmobbning F F F F F 0 

1500 Inget liv utan C C E D D 0,748331 

1059 Inget liv utan D F F E E 0,748331 

1499 Inget liv utan D D E C D 0,632456 

1456 Inget liv utan D F E E D 0,748331 

1473 Inget liv utan E B B D E 1,356466 

1496 Inget liv utan E C E C C 0,979796 

1430 Inget liv utan F F F F F 0 

1489 Inget liv utan E D E E D 0,489898 

1440 Inget liv utan F F F E D 0,8 

1477 Inget liv utan F F F F F 0 

1497 Inget liv utan A B A A A 0,4 

1460 Inget liv utan A A F B B 1,854724 

1051 Inget liv utan A C B 
 

A 0,829156 

1442 Inget liv utan B A B C B 0,632456 

1426 Inget liv utan B E F D E 1,356466 

1472 Inget liv utan B E E C B 1,356466 

1476 Inget liv utan C B A B D 1,019804 

1488 Inget liv utan C D F E E 1,019804 

 

 

3.2 Korrelation 

Med korrelation avses i hur hög grad lärarna har rangordnat elevlösningarna likartat. Detta 

säger mycket om lärarnas syn på texternas kvalitet. Om hög korrelation uppnås har lärarna 
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likartad syn på vilka texter som har hög respektive låg kvalitet. Däremot kan de tolka 

bedömningsanvisningarna något olika när det gäller hur bra en text måste vara för att uppnå 

ett visst betyg. I denna undersökning var den genomsnittliga korrelationen bedömarna 

emellan 0,65. Denna siffra pendlade dock mellan som lägst en korrelation på 0,55, den mellan 

ursprungsläraren och lärare 2, medan korrelationen mellan lärare 1 och lärare 3, samt mellan 

ursprungsläraren och lärare 3 var 0,77. En fullständig presentation av korrelationen i denna 

studie återfinns nedan. 

Tabell 2. Korrelation mellan lärarna, standardavvikelse för varje enskild lärare samt 

procentuell överensstämmelse lärarna emellan. 

Standardavvikelse 
Ursprunglig 
lärare Lärare1 Lärare2 Lärare3 Lärare4 

Ursprunglig 
bedömning 1,71 0,72 0,55 0,77 0,76 

Lärare1 0,37 1,93 0,69 0,77 0,76 

Lärare2 0,40 0,33 1,71 0,57 0,63 

lärare3 0,23 0,30 0,27 1,52 0,74 

lärare4 0,47 0,40 0,37 0,40 1,74 

      Genomsnittlig korrelation 

   0,65 

     Genomsnittlig procentuell överensstämmelse 

 0,35 

      

3.3 Procentuell överensstämmelse 

Den procentuella överensstämmelsen mellan de fem bedömarna är 35 %. Denna siffra visar i 

hur stor utsträckning bedömarna har satt samma betyg på lösningarna. Överensstämmelsen 

varierar mellan 23 % mellan ursprungsläraren och lärare 3 till 47 % mellan ursprungsläraren 

och lärare 4. Denna överensstämmelse är jämförbar med resultaten från Berges, Östlund- 

Stjärnegårdhs samt Ciolek Laerums studier. 
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3.4 Texter som har bedömts lika  

De texter som bedömdes stanna på betyg F, det vill säga inte var godkända, betygssattes lika 

av de medverkande bedömarna. Det var de enda lösningar som alla fem bedömarna var ense 

om. Slutsatsen av detta blir att lärare är relativt överens om vad som inte är en acceptabel 

elevlösning. Det är alltså möjligt att bedöma matrisens krav för betyg E relativt lika trots att 

man tolkar dess innehåll olika i flera fall i övrigt. I matrisen framgår att eleven när det gäller 

innehållet ska redogöra för den aktuella frågeställningen samt presentera något från källtexten 

och även kunna skilja på egna och andras tankar. Källhänvisningar ska finnas men de behöver 

inte vara fullständiga. Under aspekten Disposition och sammanhang krävs att lösningen är 

sammanhängande och begriplig samt att textlängden är anpassad till situationen, det vill säga 

inte är alltför kort. Under aspekten Språk krävs att eleven följer regler för språkriktighet t.ex. i 

fråga om stavning, meningsbyggnad och skiljetecken (Bedömningsanvisningar för nationella 

provet i svenska 1/svenska som andraspråk 1 i gymnasieskolan). Bedömarna i denna studie 

har alltså en gemensam syn på vilka texter som inte når upp till dessa krav.  

3.5 Texter som har bedömts olika 

För ett flertal texter är bedömningen inte lika mellan bedömarna. Ibland är skillnaderna små 

men ibland är skillnaden i bedömning större. I detta avsnitt kommer bedömningen av tre 

texter att analyseras. Dessa texter är bedömarna mest oense om och avsikten med analysen är 

att finna svar på varför just dessa elevlösningar var svårbedömda. Två av lösningarna är 

kopplade till uppgift 1 där eleven ska berätta om en relation som är viktig för henne. Den 

tredje uppgiften är kopplad till uppgift 4 och handlar om mobbning på nätet. I tabell 1 

redovisas de olika bedömarnas betygssättning av elevtexterna samt hur stor 

standardavvikelsen är för de olika texterna. 

I de två första lösningarna har eleven till uppgift att i krönikans form redogöra för en 

relation som betyder mycket och utförligt förklara varför. Eleven ska även presentera något 

från källtexten som är relevant för hennes redogörelse. Bedömningsmatrisen som 

bedömningen utgår ifrån är sekretesskyddad varför läsaren hänvisas till den matris som finns 

publicerad på provgruppens hemsida (http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/102/ 

102175_96276_bedomningsanvisningardelprovc.pdf). 

Nedan följer en sammanfattning av elevtext 1460. Texten kan dock inte presenteras i sin 

helhet då även den är sekretesskyddad. 
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3.5.1 Elevtext 1460 

”Det var när oktober öste ner utanför bussbåset vid Rådmansgatan. En kille runt arton frågade 

sin tjejkompis ifall hon kunde vara ”skit bra” och springa tillbaka och hämta hans kvarglömda 

saker, han hade ”så jävla taijt med tid” och skulle träffa Tobbe. / … / Numera vet jag precis 

vad jag skulle svara. Jag har en bättre relation med mig själv nu.” 

Eleven inleder sin text genom att beskriva vädret på ett okonventionellt sätt. Sedan beskrivs 

en situation när en artonårig kille ber sin tjejkompis att hämta hans kvarglömda saker. Hon vet 

inte hur hon ska svara, men eleven beskriver därpå att hon numera har fått insikt i hur hon 

borde svara eftersom hon nu har ”en bättre relation” till sig själv. Därpå följer en diskussion 

om att unga människor kämpar för att vara alla till lags och har höga krav på sig att lyckas på 

alla områden. Ungdomar måste enligt eleven lära sig att sätta gränser och känna sig själva. 

Elevtexten avslutas med orden ” Sätt er ner och presentera er för er själv. Någon gång måste 

ni välkomna er viktigaste relation”. 

Tabellen nedan visar hur bedömarna har betygssatt de olika aspekterna. Ursprungsläraren har 

endast angett delprovsbetyget. 

Tabell 3. Bedömning av text 1460. 

 

Bedömare Innehåll och 

kritisk läsning 

Disposition och 

sammanhang 

Språk Delprovsbetyg 

Ursprungsläraren    A 

Lärare 1 A A A A 

Lärare 2 F E F F 

Lärare 3 A C A B 

Lärare 4 A A C B 

 

Denna elevtext varierar mest i bedömningen och standardavvikelsen är 1,9. Ursprungsläraren 

och lärare 1 har satt betyget A medan lärare 2 har underkänt texten. Lärare 3 och 4 har satt 

betyget B. Uppgiften innebär att i krönikans form redogöra för en relation som betyder 
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mycket och utförligt förklara varför. Eleven har i det här fallet valt att redogöra för relationen 

till sig själv och varför den är så viktig. Två av bedömarna ser uppenbarligen detta som ett 

lyckat grepp medan lärare 2 i sina bifogade kommentarer menar att det är svårt att diskutera 

relationen till sig själv. Bedömaren menar att eleven inte tydligt lyckas presentera den relation 

hon har intention att redogöra för/presentera. Lärare 2 anser även att källan misstolkas. Lärare 

3 bedömer aspekten Innehåll och kritisk läsning till nivå A, vilket även lärare 4 gör. Detta 

innebär att de accepterar och även uppskattar elevens vinkling av ämnet. Fyra av fem lärare i 

undersökningen har gett innehållet i elevtexten ett högt betyg. Jag drar därmed slutsatsen att 

resultatet stämmer med Andersen & Hertzbergs (2005) undersökning om risktagare. Lärare 

tenderar att vara generösa i sin bedömning av lösningar där eleven har tolkat instruktionen 

relativt fritt. 

När det gäller Disposition och sammanhang har lärare 1 bedömt lösningen till nivå A. För 

att nå nivå A på denna aspekt måste texten vara väldisponerad genom följande kännetecken: 

god balans mellan olika delar, rimlig styckeindelning som är korrekt markerad samt effektiv 

inledning och avslutning. Lösningen har tydlig inledning och avslutning samt funktionella 

sammanhangssignaler. Styckeindelningen är dock inte markerad med konsekventa 

styckemarkeringar då några hybridstycken förekommer. Ursprungsläraren och lärare 1 har 

bortsett från de hybridstycken som förekommer och bedömt aspekten Disposition och 

sammanhang till A. Intressant att notera är att lärare 2 bedömer textens disposition till nivå E 

med motiveringen ”texten hänger samman ok., även om det stycke för stycke inte är klart vad 

eleven menar”. Lärare 2:s bedömning är sträng i förhållande till de övriga bedömarna. Lärare 

3 bedömde aspekten Disposition och sammanhang till nivå A, medan lärare 4 bedömer den 

till C.  

Språket är enligt lärare 1 välformulerat även om någon mindre lyckad formulering 

förekommer. Lärare 2 menar dock att språket och elevens ordval gör läsningen svår och att de 

bilder eleven använder sig av blir fel i sammanhanget. Eftersom lärare 2 bedömer att 

lösningen inte ens når nivå E gällande aspekten Språk innebär det att hon anser att lösningen 

inte i huvudsak följer ”skriftspråkets normer för språkriktighet”. Denna tolkning får bedömas 

som en sträng tolkning av kravet. Lärare 3 bedömer däremot språket till nivå A. Det här är ett 

intressant exempel på att bedömare dels tolkar matrisen olika, dels gör olika bedömningar av 

vad som är passande när det gäller såväl språkriktighet som språkliga formuleringar.  

Delprovsbetyget varierar mellan bedömarna och är A enligt ursprungsläraren och lärare 1 

medan lärare 2 bedömer elevtexten till F. Ursprungsläraren samt lärare 1 menar att textens 

innehåll är nyanserat eller innehåller nya perspektiv medan lärare 2 bedömer textens tema att 
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skriva om relationen till sig själv som ett avsteg från ämnet och anser att texten inte fungerar i 

sitt sammanhang. Lärare 3 och 4 bedömer texten till B i sin helhet.  

Det som gör att denna text har bedömts så olika är i första hand bedömarnas skilda sätt att 

se på hur instruktionen bör tolkas men beror även på att matrisen tolkats olika samt att man 

haft olika åsikter om vad som gäller i bedömning av språket.  

3.5.2 Elevtext 1426 

Denna elev har valt att skriva om kärleken till sin mamma och redogöra för hur mycket hon 

betyder. Texten inleds med orden ”Mamma är en den mest unikaste och vackraste skapelsen 

som gud har skapat. Ingen kärlek i världen kan förmå sig att tävla med hennes kärlek och 

absolut ingen kan ta hennes plats.” Eleven fortsätter med att berätta om att mamma är den 

viktigaste personen i hennes liv. Hon tröstar när det behövs och finns alltid där. Därpå följer 

en reflektion kring hur det skulle vara om ens mamma inte fanns där mer. Hänvisningen till 

källtexten innehåller en tolkning där eleven menar att det är självklart att älska sin mamma 

men att det inte är så självklart att hata sin mamma eller att älska ett djur mer än sin mamma. 

Avslutningsvis uttrycker sig eleven på följande sätt ”Det bästa med mamma är att hennes 

arbetstid varar i evighet. Hon är en fru, en mamma, och en bästa vän allt på en och samma 

gång hur klarar hon av allt egentligen? Det viktigaste är att bevara och uppskatta den tid man 

har med sin mamma för att man inte vet när tiden kommer att ta slut.” 

Tabell 4 visar hur bedömarna har betygssatt de olika aspekterna. Ursprungsläraren har 

endast angett delprovsbetyget. 
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Tabell 4. Bedömning av text 1426. 

 

Bedömare Innehåll och 

kritisk läsning 

Disposition och 

sammanhang 

Språk Delprovsbetyg 

Ursprungsläraren    B 

Lärare 1 E E E E 

Lärare 2 E/F E/F F F 

Lärare 3 E C C D 

Lärare 4 E C E E 

 

Standardavvikelsen för lösning 1426 är 1,4. Denna text är en av de mest svårbedömda i 

undersökningen. Ursprungsläraren har bedömt att lösningen når betyg B medan lärare 1 

bedömt den till nivå E på alla aspekter och därmed också delprovsbetyget E. Lärare 2 har 

bedömt att elevtexten når F. Lärare 3 har bedömt texten till betyget D medan lärare 4 har satt 

E. Det är dock ursprungsläraren som avviker mest genom att bedöma texten som B.  

Lärare 1 bedömde texten till nivå E gällande aspekten Innehåll och kritisk läsning medan 

lärare 2 bedömde att lösningen stannade på E/F. Då ursprungsläraren har bedömt hela texten 

till nivå B måste aspekten Innehåll och disposition ligga minst på nivå C. I sin kommentar 

anger lärare 2 att källan inte är klart angiven och att eleven för ett alltför oklart resonemang. 

Det är uppenbarligen en tolkningsfråga vad som kan ses som acceptabelt. Lärare 3 och 4 

bedömer liksom lärare 1 innehållet till E. Eleven ska enligt bedömningsmatrisen redogöra för 

en relation och förklara varför den är viktig. Hon ska även presentera något från källtexten 

samt kunna skilja på egna och andras tankar. De bedömande lärarna har inte haft någon 

gemensam syn på hur detta ska tolkas, även om lärare 1 och 2 ligger nära varandra i 

bedömning gällande den aspekten.  

Aspekten Disposition och sammanhang är bedömd till nivå E av lärare 1 medan lärare 2 

har angett nivå E/F. Ursprungsläraren måste ha bedömt dispositionen till minst nivå C 

eftersom delprovsbetyget landade på B. Lärare 3 och 4 har båda bedömt dispositionen till C. 

Enligt matrisen ska lösningen för att nå E vara en sammanhängande och begriplig text med 

referensbindning eller enkla sammanhangssignaler. Texten får inte heller vara alltför kort. För 
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nivå C måste texten vara tydligt strukturerad genom att den har konsekventa 

styckemarkeringar, innehåll och avslutning och/eller funktionella sammanhangssignaler. 

Lärare 2 har haft högt ställda krav på vad som kan anses vara en sammanhängande och 

begriplig text.  

Språket i lösningen är av lärare 1 bedömt till E medan lärare 2 bedömer att språket inte når 

upp till denna nivå utan stannar på F. Enligt matrisen ska eleven för nivå E följa skriftspråkets 

normer för språkriktighet t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken. Lärare 

2 menar att språket inte är helt klart vilket beror på vissa uttryck och en del olyckliga 

formuleringar. Hon menar att texten behöver bearbetas och kanske omformuleras relativt 

mycket. Denna bedömning måste anses som en sträng tolkning av aspekten. Ursprungsläraren 

har här bedömt aspekten Språk till minst C då det sammantagna betyget på lösningen sattes 

till B. Lärare 1 har bedömt lösningens delprovsbetyg till E medan lärare 2 har bedömt den till 

F Ursprungsläraren gav texten B som delprovsbetyg och har då bl.a. bortsett ifrån att 

källtexten inte kommenteras eller förklaras på ett helt rättvisande sätt. Enligt 

bedömningsanvisningarna behöver inte källtexten tolkas helt korrekt på E-nivån, men för ett 

högre betyg krävs att det som presenteras från källan tolkas på ett rimligt sätt.  

Problemet i denna lösning är alltså delvis hur bedömaren ser på användningen av källan. 

Ursprungsläraren ser att eleven har skrivit en utförlig och slagkraftig hyllning till sin mamma, 

men fäster uppenbarligen inte stor vikt vid den oklara presentationen av innehållet i 

källtexten.  

3.5.3 Elevtext 0244 

Uppgift 4 

Den tredje lösningen i undersökningen är kopplad till uppgift 4 i provet: Uppgiften består i att 

skriva ett debattinlägg på temat nätmobbning. Eleven ska argumentera utförligt för sina 

förslag samt presentera något från källtexten. Bedömningsmatrisen till denna uppgift kan inte 

publiceras av sekretesskäl men läsaren hänvisas till den exempelmatris som finns publicerad 

på hemsidan för nationella prov i svenska (http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/ 

102/102175_96276_bedomningsanvisningardelprovc.pdf). Nedan följer citat ur samt 

sammanfattning av elevtext 0244. 

”Mobbing har blivit ett populärt ord, dagligen kan man höra och läsa nyheter om just detta. 

Det kan nästan kallas en trend. För tiotals år sedan fanns det inget som föll i kategorin 

mobbing, skolan och arbetsplatsen var en institution för disciplin och moral. Att man nu kan 

sätta ord på trakasserier gör att de utsatta stämplar sig själv med detta namn och på så sätt 
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accepterar det. Media är en stor bov i detta drama, mobbning har förekommit i lika många år 

som människan men har aldrig förtjänat ett namn tills idag.” Efter denna inledning fortsätter 

eleven med att redogöra för att mobbare kan vara anonyma på nätet och att trakasserier kan 

fortsätta även efter skoldagen eller arbetsdagens slut. Hon påpekar även att mobbning bryter 

ned människors självförtroende och att det inte hjälper att prata med en vuxen då de inte kan 

göra så mycket. Därpå kommer eleven med förslag till hur man kan begränsa nätmobbningen. 

Hon menar även att vi tillsammans måste hjälpas åt för att för att stötta de utsatta. Eleven 

avslutar som följer ”Som tidigare nämnt är det viktigt att stå för sin åsikt, accepterar inte du 

mobbning? Visa det genom handlingar. Det är upptill oss att göra skillnad, om vi börjar 

kommer fler följa i våra fotspår i kampen om att hjälpa andra. Är du med?” 

Tabellen nedan visar hur bedömarna har betygssatt de olika aspekterna. Ursprungsläraren 

har endast angett delprovsbetyget. 

Tabell 5. Bedömning av elevtext 0244. 

 

Bedömare Innehåll och 

kritisk läsning 

Disposition och 

sammanhang 

Språk  Delprovsbetyg 

Ursprungsläraren    B 

Lärare 1 A C C B 

Lärare 2 E F E E 

Lärare 3 A A A A 

Lärare 4 C C E D 

 

Denna elevlösning har bedömts till betyg B av såväl ursprungsläraren som lärare 1. Lärare 2 

har bedömt att texten når betyg E. Lärare 3 däremot har bedömt texten till betyget A medan 

lärare 4 har satt betyget D. Standardavvikelsen för texten är 1,5. Lärare 2 menar att innehållet 

fungerar med viss tvekan då eleven får med ett förslag till hur mobbning kan stoppas men har 

hänvisat på ett felaktigt sätt. Detta innefattar att eleven skriver ”Den 21 december 2009 läste 

jag ett inlägg” när det handlar om att källtexten publicerades den dagen. Lärare 1 däremot 

anger att eleven når nivå A avseende Innehåll och kritisk läsning samt menar att diskussionen 
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är nyanserad. Även ursprungsläraren har bedömt Innehåll och kritisk läsning till minst nivå C 

då lösningen som helhet fick betyget B. 

Lärare 1 bedömer att lösningen når nivå C vad gäller Disposition och sammanhang. 

Bedömningen grundar sig på kriterierna att texten är tydligt strukturerad med minst två av 

följande kännetecken: styckeindelning markerad med konsekventa styckemarkeringar, 

inledning och avslutning eller funktionella sammanhangssignaler. Anledningen till att 

bedömningen varierar mycket är att lärare 2 underkänner texten vad gäller Disposition och 

sammanhang. I kommentarerna anger lärare 2 att texten är någorlunda tillgänglig men att 

dispositionen är i obalans. Hon hävdar att man förstår eleven först i stycke 4 vilket gör att det 

är mycket svårt att följa. Vid en kontroll av matrisen konstateras att god balans endast krävs 

för nivå A vad gäller dispositionen.  

Aspekten Språk bedöms till nivå C av lärare 1 medan lärare 2 anser att språket stannar på 

nivå E med motiveringen att en del ordval är felaktiga men att språket bitvis också är bra. 

Ursprungsläraren har bedömt språket till minst nivå C. Lärare 3 bedömer språket som 

välformulerat och elevtexten når därmed A. Lärare 4 har däremot bedömt att texten stannar på 

nivå E avseende Språk då en hel del meningsbyggnadsfel stör läsningen. 

När det kommer till delprovsbetyg bedömer ursprungsläraren samt lärare 1 lösningen till 

betyg B, medan lärare 2 menar att lösningen endast når delprovsbetyget E. Lärare 2 är 

genomgående strängare i sin bedömning av lösningens aspekter. Slutsatsen blir att även i 

bedömningen av denna lösning är tolkningen av aspekternas nivåer olika hos de tre 

bedömarna. Bedömarna har också olika åsikter om innehållet och språket i elevens lösning 

och har läst texten på olika sätt.  
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4 Diskussion av resultatet 

Bedömningen av dessa elevlösningar visar relativt stor variation. Flera aspekter av 

bedömningen bidrar till dessa olikheter. I Östlund-Stjärnegårdhs undersökning från 2002 

framgår att lärare rankar helhetsbedömning som den viktigaste aspekten att utgå ifrån när det 

gäller bedömning. Trots att den undersökningen är tio år gammal är det troligt att många 

lärare än i dag går till väga på det sättet. Naturligtvis är helhetsbedömningen en viktig del att 

ta hänsyn till, men om en mer likvärdig bedömning ska kunna uppnås bör bedömaren utgå 

från matrisernas olika aspekter och slutligen sammanväga dessa till en helhetsbedömning. Det 

är större risk att bedömningen blir olika om läraren först skapar sig en helhetsbild av texten 

och sedan kontrollerar denna med hjälp av matrisen. Nedan följer en sammanfattning av de 

faktorer som ledde till att bedömningen blev olika: 

4.1 Olika tolkning av uppgiften 

Lösning 1460 var svårbedömd genom att eleven hade gjort en oväntad tolkning av uppgiften. 

Hon valde att diskutera vikten av en bra relation med sig själv vilket ledde till oenighet 

bedömarna emellan. Frågan är om det kan anses acceptabelt att diskutera relationen till sig 

själv när instruktionen består i att redogöra för en betydelsefull relation och utförligt förklara 

varför den är viktig. Ursprungsläraren samt lärare 1 uppfattade det som ett lyckat grepp av 

eleven medan lärare 2 bedömde tolkningen som ett avsteg från ämnet. Eleven i fråga kan 

betecknas som en så kallad risktagare när det gäller att följa instruktioner. Enligt forskning av 

Andersen & Hertzberg (2005) är lärare i allmänhet generösa när det gäller att bedöma texter 

skrivna av så kallade risktagare. Deras tolkning av uppgiften ligger inte alltid inom normen 

men lärare tenderar att acceptera den avvikelse från ämnet som detta kan innebära. Den fria 

tolkning av uppgiften som vissa elever väljer att göra får bedömas från fall till fall. Det är 

viktigt att som elev kunna följa en instruktion, men när det gäller texter skrivna av 

gymnasieelever i åk 1 bör man vara relativt generös när det gäller bedömning av hur eleven 

har tolkat uppgiften.  

4.2 Olika tolkning av matrisens aspekter  

En svårighet med att betygssätta utifrån matriserna är att bedömarna kan använda dessa på 

olika sätt. Det är möjligt att en bedömare genom sina erfarenheter och sin syn på bedömning 

tolkar innehållet i aspekterna olika. Den risken minskar om matriserna inte innehåller så 
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många formuleringar som lockar till subjektiva tolkningar. Det är även möjligt att en 

bedömare använder matrisen som en sorts kontroll av sin egen helhetsbedömning av texten. 

Dessa olika sätt att se på innehållet i matriserna har inte kunnat studeras i föreliggande 

uppsats. Detta är dock en intressant fråga som bör undersökas framöver. Olika sätt att 

använda matriserna ger med stor sannolikhet också variationer i bedömningen av 

elevlösningarna. 

Aspekten Innehåll och kritisk läsning innehåller en beskrivning av det eleven ska göra. Där 

står gällande uppgiften 1 att ”/…/ eleven redogör för en egen relation och förklarar varför den 

är viktig och presenterar något från /…/ krönika och i sin text skiljer på egna och andras 

tankar, även om källhänvisningarna inte är helt fullständiga”. Enligt resultaten i föreliggande 

undersökning var denna aspekt svår att nå samstämmighet om. Bedömningen varierar som 

mest mellan A och F. Denna aspekt lämnar mest åt lärarens subjektiva omdöme vilket leder 

till stora variationer i bedömningarna. 

Matrisens formuleringar avseende Disposition och sammanhang är på ett plan tydliga och 

lätta att bocka av, åtminstone för C- och A-nivån. Läraren kan konstatera om 

styckemarkeringen är konsekvent, vilket är ett av de kännetecken på disposition som krävs för 

C-nivån, enbart genom att studera typografin. Inledning och avslutning är ett annat sådant 

kännetecken men här kan lärare ha varierade uppfattningar om vad som kan räknas som 

inledning respektive avslutning. Trots att aspekten Disposition och sammanhang kan 

uppfattas som tydlig och objektiv tolkas den olika när det gäller de tre utvalda och 

kommenterade lösningarna. Den första lösningen i undersökningen, lösning 1460, har en 

spridning från E till A avseende hur aspekten Disposition och sammanhang ska tolkas. De 

bedömare som har satt betyget A bortser från kravet att texten ska ha en rimlig 

styckeindelning som är korrekt markerad. Lärare 2 bedömer aspekten betydligt strängare och 

menar att texten hänger samman men att det stycke för stycke är oklart vad eleven menar. 

Båda tolkningarna kan diskuteras.  

Aspekten Språk innehåller vissa formuleringar som kan tolkas olika beroende på vilket 

perspektiv bedömaren har. För A-nivån krävs att ”Språket är välformulerat, även om någon 

mindre lyckad formulering kan förekomma”. Naturligtvis kan lärare med olika bakgrund och 

arbetsmiljö ha olika uppfattning om vad som är såväl språkriktighet som ett välformulerat 

språk. I undersökningen varierar bedömningen av aspekten som mest mellan A och F.  
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5. Sammanfattande diskussion samt förslag på 

åtgärder  

Resultatet av undersökningen visar på en stor variation i bedömning av dessa elevlösningar. I 

35 % av fallen bedömer lärarna samstämmigt. Bedömarna är mest ense om vilka lösningar 

som inte kan godkännas, dvs. bedöms få betyget F. Detta resultat stöds av de tidigare nämnda 

undersökningarna, vilka har kommit fram till samma slutsats. Då bedömarna har fler nivåer 

att förhålla sig till i denna undersökning kan slutsatsen dras att bedömningen når något större 

samstämmighet än i Ciolek Laerums rapport. Detta får ses som en mycket försiktig tendens 

eftersom materialet är litet. Trots detta överensstämmer denna tendens med Berges teori om 

att bedömning utifrån fler nivåer ofta ger högre korrelation. Även Skolinspektionens rapport 

visar på resultat som överensstämmer med undersökningen i denna uppsats. Betyget F nådde 

högst bedömaröverensstämmelse i båda dessa undersökningar. 

Trots variation i bedömning är nationella prov i fritt skrivande viktigt i ett samhälle där 

skrivkompetens krävs inom allt fler områden. Berge (2005) menar att lärare i allmänhet har 

alltför stor tilltro till att bedömningen är likvärdig. Om lärare är medvetna om att 

bedömningen skiljer sig åt så mycket som flera undersökningar visar kan bara vetskapen om 

detta bidra till att man ytterligare satsar på bedömningsstödjande åtgärder. Lärare kan 

motiveras att sambedöma i större utsträckning. Skolor kan med denna kunskap i medvetandet 

satsa ytterligare på fortbildning i bedömning så att likvärdigheten ökar. För att åstadkomma 

en mer likvärdig bedömning bör följande metoder användas: 

 Fortbildning i bedömning bör genomföras kontinuerligt på alla skolor. 

 Skolverket bör ge skolorna starka rekommendationer om sambedömning av 

elevlösningar. 

 Diskussioner bör föras lärare emellan när det gäller användandet av matriser och 

exempeltexter samt analyser av dessa.  

 Det är av stor vikt att tydliggöra hur lärarna ska använda matriserna i de nationella 

proven. Provgruppen bör ge tydliga riktlinjer om att bedömaren ska utgå från den 

lägsta nivån i matrisen och sedan fortsätta till nivå C och A. Det är inte lämpligt att i 

förhand skapa sig en helhetsbedömning av texten för att sedan gå till matrisen för att 

kontrollera att uppfattningen stämmer.  
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 Elevlösningarna bör anonymiseras för att undvika att lärare omedvetet har en 

förutfattad mening om elevens prestationer. 

 Lärare måste ta med flera olika typer av texter i sin bedömning av en hel kurs. Detta 

för att bedömning av flera texter skrivna av samma elev bidrar till en mer rättssäker 

bedömning. 
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