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Sammanfattning 

Tidigare ansågs bedömning som ett forskningområde som inte behövde diskuteras, till att idag 

betraktas som en komplex mark som måste problematiseras. Trots det, finns det mycket begränsad 

forskning att tillgå kring bedömning i svenska klassrum, vilket har tvingat svenska akademiker att 

söka svar i utländsk forskning. I denna studie adresserar jag därför lärares bedömningsarbete kring 

nationella provets bedömningsanvisning (2012). Studien syftar till att undersöka hur Folkeryds 

(2015) textdimensionsmodell kan nyansera bedömningen av elevtexter i relation till nationella 

provets bedömningsanvisning (2012). Dessutom ämnar studien att diskutera vilka effekter på 

elevtexters bedömning som skapas av att oberoende lärare tillsammans ombedömer samma 

elevtexter från nationella provet. Fyra lärare, fördelat på två skolor, deltog i att om- och 

sambedömma 30 elevtexter från årskurs 3 skrivna under nationella provet 2012. Förutom 

sambedömningsprocessen (som kan liknas vid en delfimetod) genomfördes semi-strukturerade 

telefonintervjuer. Studie visar att nationella provets bedömningsanvisning (2012) i hög grad formar 

vilka textdimensionella elevbidrag som uppmärksammas eller åsidosätt - även i den formativa 

bedömningen. Folkeryds (2015) textdimensionsmodell kan (främst) nyansera bedömningen genom 

att tillföra en holistisk kartläggning och konkretisering av elevtexters utvecklingsmöjligheter. 

Textdimensionella bidrag som kan vara utav särskilt intresse för pedagoger att nyansera sina 

bedömningar av nationella prov med är (1) elevers bidrag kring hur texter binds samman på mikro- 

och makronivå, (2) organiseringen av texters innehållsliga komponenter, samt (3) förmågan att 

skapa deltagaraktivitet. Studien identifierade fem olika elevtextartefakter där dimensionerna i 

praktiken nyanserade bedömningen på olika sätt. Slutligen indikerar min studie på att (1) 

sambedömningsprocesser bidrar till en likvärdig bedömning, (särskilt avseende delprov G, 2012), 

(2) olika skolor tenderar att bedöma enligt olika ”bedömningskulturer”, och att (3) ombedömare 

varken utför en “tuffare” eller “snällare” bedömning jämfört med originalrättaren, men att 

bedömningsavvikelser existerar, troligtvis på grund av det inneboende tolkningsutrymmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Nationella provet, formativ/summativ bedömning, elevers utvecklingsprocess, 
textdimensionsmodell, sambedömning, ombedömning, delfimetod 
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Förord 

 

Denna studie avrundar mina fyra år på Grundlärarprogrammet (F-3) vid Uppsala universitet 

och utgör startskottet för mitt kommande arbetsliv. Bedömningsarbete präglar en lärarens vardag, 

trots detta, behandlas inte praktisk tillämpning av bedömning tillräckligt på lärarutbildningen. 

Studien har genomförts för att jag vill erhålla nya kunskaper och en ökad medvetenhet kring 

bedömning, som (förhoppningsvis) gynnar min kommande yrkesövning. 

 

Ett stort tack till min handledare Lars Madej och de fyra lärare som varit med och gjort 

studiens undersökning möjlig. Slutligen vill jag tacka mina nära och kära som inte sett röken av 

mig de senaste månaderna, ett särskilt tack till min klippa Feda Denadija för dina kloka ord. 

 

En solig vinterdag, 

 

Uppsala den 7 januari 2016 

 
 
 

____________________________________________ 
 

Rebecca Lund 
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1. Problematisering och bakgrund 

Läraryrket har ett myndighetsuppdrag – vilket bland annat innebär ett ansvar gentemot samhällets 

framtid, nämligen landets elever. Lärare ska tillsammans med skolan ansvara för att varje elev ges 

förutsättningar att nå kunskapskraven, vara en del av sin egen lärandeprocess samt nå målen efter 

sin egen förmåga (Läroplan för grundskolan, 2011, s. 8) (fortsättningsvis återgiven som “Lgr11”). 

Läraryrket har således ett kunskapsuppdrag (Skolverket, 2011a, s. 6; Skolverket, 2015a; Lgr11, s. 9). 

Ett led i detta uppdrag är bland annat att ge möjlighet för eleven att redovisa sin individuella 

kunskap, exempelvis genom prov, eftersom bedömning och värdering av kunskap endast kan 

utföras på den visade kunskapen (Pettersson, 2010a).   

Förutom att prov ämnar mäta och redovisa elevers kunskaper, ger varje prov uttryck för en 

bakomliggande bedömningsnorm, således vilken kunskap som är utav värde att kontrollera – en 

“utvald kunskap” (se Folkeryd, af Geijerstam & Liberg, 2013; Ridderlind, 2010, s. 70-74). Däremot 

är det inte en självklarhet att prov i slutändan mätte vad de ämnade att mäta, därav finns det alltid 

orsak att ifrågasätta provs validitet (Lundahl, 2009, s. 11-15; Korp, 2003, s. 119-124; Messick, 1989; 

Messick, 1994). Vidare finns det bakom varje provresultat en bedömning som antingen är 

genomförd i summativt eller formativt syfte (ibland både och). Det förstnämnda ämnar göra en 

avstämning kring elevens kunskap medan det sistnämnda syftar till att bedöma för fortsatt lärande 

(Pettersson, 2010b). Nationella provet är ett exempel på bedömning som primärt sker summativt, 

men rekommenderas att även ske formativt (se Skolverket, 2015b). 

Varje år genomför grundskoleelever i årskurs 3, 6 och 9 det nationella provet, ett prov som 

utförs för att mäta, kontrollera samt summera elevers resultat för vidare analys kring hur elever 

runt om i landet uppfyller läroplanens kunskapskrav (Skolverket, 2015b). De nationella proven 

redogör följaktligen vilken kunskap som ska kontrolleras och premieras på nationell nivå.  

Enligt Lgr11 ska skolan anpassa utbildningen efter varje elevs förutsättning samt vara likvärdig. 

Detta innebär bland annat, att skolan ska främja varje individs fortsatta lärande genom att basera 

kunskapsinnehållet på elevens tidigare erfarenheter och kunskaper (Lgr11, s. 10-11). Däremot 

menar forskning att ett summativt provtillfälle såsom det nationella provet genererar en 

förskjutning i ovanstående eftersträvan (Sjöqvist, 2007, s. 66-68). Dessutom redogör forskning att 

bedömningsanvisningar kan utgöra för snäva mätinstrument som åsidosätter väsentliga kunskaper 

(Pettersson, 2010a; Borgström & Yassin, 2009, s. 24-27) och att nationella provresultatens vikt 

överbetonas hos lärare och övriga omdömen och bedömning urholkas (Garme, 2003; Korp, 2006). 

Nationella prov skapar snarare en situation där skolor riktar sitt fokus på vad som ska mätas och 

hur elevprestationerna skall bedöma utifrån provets uppsatta mål, alltså ett summativt avseende 

kring hur skolor ska lyckas för att uppnå bästa slutresultat, mer än ett formativt arbetssätt (Karlsson 

Vestman & Andersson, 2007).  

Emellertid har synen på bedömning de senaste decennierna genomgått en förändring. Formativ 

bedömning får allt mer genomslag ute bland skolor jämfört med den tidigare summativa 

bedömningssynen (Lundahl & Folke, 2011, s. 15-16; Martin, 2010). Exempelvis ser flera lärare det 
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nationella provets summativa bedömningsresultat som en del i den formativa bedömningen då det 

ger möjlighet att uppmärksamma vad som bör utvecklas i undervisningen (Skolvärlden, 2015). 

Följaktligen ses nationella provet inte enbart som ett summeringstillfälle av elevens kunskapsnivå, 

utan som ett element i den formativa bedömningsprocessen (ibid).  

Bedömningsforskningen har rört sig från att ifrågasättning inte behövdes, och akademin i 

princip trott att konsensus funnits, till ett forskningsområde som måste problematiseras, och kräver 

vidare undersökningar (Carlsson, Gerrevall & Pettersson, 2007; Pettersson, 2010b). Dock finns det 

mycket begränsad forskning att tillgå kring bedömning i svenska klassrum. Internationell 

bedömningsforskning redovisar ett större intresse för provs pedagogiska egenskaper än 

mättekniska kvaliteter (se Broadfoot, 2002; Shepard, 2000) – vilket har tvingat akademin att söka 

svar i utländsk forskning (Pettersson, 2010b). Detta trots att bedömning genomsyrar undervisning 

och skolans samtliga intressenter, särskilt lärare och elever (ibid). Exempelvis menar den danska 

forskaren Wandall (2011) att utvärderingsinstrument såsom nationella prov borde ses som 

användbara pedagogiska verktyg, och att resultaten borde tillämpas i elevers lärandeprocesser och 

inkluderas i formativ bedömning. I samklang menar Wiliam (2011) att provresultat redogör elevens 

kunskap och vilka undervisningsaspekter som läraren måste utveckla. Det är vad bedömningen 

väljer att synliggöra som påverkar hur elever får visa sina färdigheter, vilket har en inverkan på 

elevens självkänsla (Pettersson, 2010a). Bedömningens betydelse för elevers lärande är således vital, 

och rätt använd kan den därför gynna enskilda elevers lärande väsentligt (se exempelvis Skolverket, 

2011a, s. 6-9,17; Hattie, 2009; Hodgen & Wiliam, 2006; Black m fl, 2003, s. 2-7,103; Black & 

Wiliam, 1998; Torrance & Pryor, 1998). Emellertid existerar problematik kring att bedömning 

endast fokuserar på det enklast mätbara på bekostnad av att isolerat bedöma det väsentligaste 

(Pettersson, 2010a). Därmed förekommer ofta en diskrepans mellan elevers redovisade kunskaper 

och den kunskap som bedöms eller inte bedöms (ibid) trots allt då det är den som utgör grunden 

för den formativa bedömningen (Wiliam, 2011).  

En bakomliggande orsak till varför en del kunskaper inte blir bedömda är det tolkningsutrymme 

som finns i bedömningsanvisningar samt kursplanernas kunskapskrav (Jönsson, 2012, s. 192; 

Skolverket, 2007, s. 9, 12, 19), vilket medför bland annat att lärare inte förklarar hur de har utfört 

sin bedömning (Sjöqvist, 2007, s. 67). Något som tillämpning av sambedömning ämnar åtgärda 

(Skolverket, 2013, s. 9). Sambedömning rekommenderas att tillämpas i samband med nationella 

proven av både Skolverket (2013, s. 11-16) och Skolinspektionen (2011; 2013, s. 5 ff.; 2014, 2. 5 

ff.). Emellertid, finns få studier kring vilka effekter sambedömning av elevtexter har på den enskilda 

elevprestationen, och hur dessa kan nyansera elevers utvecklingsmöjligheter (Skolverket, 2013, s. 

7, 33). Dessutom, visar undersökningar där ombedömningar utförts att stora avvikelser på 

pedagogers bedömningar existerar, särskilt när det gäller elevtexter (se exempelvis Östlund-

Stjärnegårdh 2002, s. 63 ff.; Ciolek Laerum, 2009; Skolinspektionen, 2013, s. 5 ff.). Elevers 

skrivförmåga är en svårt mätbar kunskap, vilket medför komplex bedömning (Borgstöm & Yassin, 

2009, s. 24-27; Östlund-Stjärnegård, 2002, s. 71; Skolinspektionen, 2011; Skolinspektionen, 2013, 
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s. 5 ff.). Därmed är det av intresse att undersöka vilka lärdomar som erhålls när olika lärare 

tillsammans ombedömer samma elevtexter. 

Nationella provet förevisar vilken kunskap som ska bedömas som godtagbar, men vilken 

redovisad kunskap exkluderas av nationella provets bedömningsanvisning? Dessutom, hur kan vi 

uppmärksamma dessa “exkluderade” kunskaper, så att redovisad kunskap kan vara en del av 

elevens lärandeprocess? Detta, att uppmärksamma och bedöma varje kunskap, är ett led i att skapa 

förutsättningar för utveckling av varje elevs redovisade kunskap (lärarens kunskapsuppdrag). I 

denna studie vill jag undersöka hur bedömning av nationella provets elevtexter fungerar i praktiken, 

samt hur bedömningen kan nyanseras för att synliggöra elevers utvecklingsmöjligheter. 

1.1. Nationella Provet – Den nationella utvärderingen 

Det kunskapsinnehåll som läraren ska förmedla och senare bedöma är styrd efter kursplanernas 

innehåll och kunskapskrav (Lundgren, 1989, s. 33). Detta innebär att elever runt om i landet borde 

få ett likvärdigt kunskapsinnehåll samt en likvärdig bedömning eftersom kunskapsförmedling och 

bedömning sker efter samma läroplan (Lundgren, 1989, s. 34). Däremot är skolsystemets likvärdiga 

eftersträvan inte uppnådd och de främsta anledningarna till detta är det tolkningsutrymme som 

finns i kursplanerna samt avsaknaden av detaljspecificering i kunskapskraven (Jönsson, 2012, s. 

192). Det är således upp till den egna läraren att tolka hur kursplanernas innehåll skall förmedlas 

och hur elevens prestation förhåller sig till kunskapskraven (Jönsson, 2012, s. 191-192). 

Varje år genomförs statlig kontroll bland annat i form av nationella prov, utvecklade av 

Skolverket (i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan) för att utvärdera graden av kunskapskravens 

uppfyllelse på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå (Skolverket, 2015b). Det nationella 

provet fungerar därför som utvärderingsverktyg (Skolverket, 2007, s. 81; Jarl & Rönnberg, 2011, s. 

205). Dessutom syftar proven till att ge stöd för en likvärdig bedömning (Korp, 2011, s. 145) 

eftersom proven ska förtydliga och konkretisera kursmålen (Skolverket, 2015b; Pettersson, 2005, 

s. 34). Av kursplanernas innehåll testar nationella provet endast en bråkdel av innehållet vid ett 

tillfälle (Jönsson, 2012, s. 193-194).  

Bedömningsanvisningen som följer med provet innehåller olika exempel av analyserade 

elevsvar, följaktligen för att visa lärare hur de kan bedöma de olika kvalitéer som elevsvar kan 

innehålla (Lundahl, 2014, s. 104). Provet i svenska och svenska som andraspråk syftar till att pröva 

de tre förmågorna: (1) läsning, (2) skrivning och (3) muntlig förmåga. 

1.1.1 Utformningen av nationella provets bedömningsanvisning 

Det nationella provet som undersöks i denna studie utfördes läsår 2011/2012 i årskurs 3, i ämnet 

svenska och svenska som andraspråk, därav är bedömningsanvisningen utformad för detta prov. 

  

Eleven ska skriva en berättande text. Nedanstående kravnivåer är elevtexternas 

bedömningsaspekter. 
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Tabell 1. Kravnivåer (2012) 

Källa: Bedömningsanvisning för svenska och svenska som andraspråk, nationella provet (2012). 

  

Vidare, i bedömningsanvisningens bedömningsexempel ges förklaringar och vägledning kring hur 

läraren kan resonera kring elevens prestation. Exempelvis ges förslag på hur elevtextsexemplen kan 

vidareutvecklas kring vissa dimensioner, dock dimensioner som ej är angivna som 

bedömningspunkter. Detta kan utgöra en formativ bedömningsuppmaning från 

provkonstruktörerna.  
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring (1) bedömning och dess samband med elevers 

kunskapsutveckling, (2) återkopplingens betydelse för lärandet, samt (3) för- och nackdelar med 

tillämpningen av bedömningsmatriser. Därtill belyser detta avsnitt tidigare forskning kring 

sambedömning, nationella provet samt ombedömning. 

2.1 Bedömning och dess involvering i elevens utvecklingsprocess 

En bedömningssituation kan medföra risker att det blir en mekanisk kontrollering om elevers 

prestationer når upp till målen eller ej (Watson, 2003). Bedömning blir alltså en fråga om 

teknikalitet. Det är denna bedömning som lärare sedan använder för att planera lektioner. Watson 

(2003) poängterar komplexiteten i lärandet och menar att allt fokus för att generera det gynnsamma 

lärandet inte enbart kan uppnås baserat på hur läraren genomför sin undervisning, utan snarare 

genom att tolka elevers visade kunskaper noggrant, och professionellt nyttja dessa i det fortsatta 

lärandet. I linje med detta menar Watsons (2003) och Petterssons et al (2010) att en holistisk 

bedömningsprocess, alltså vidare tolkning av elevens språkliga produktion som tar hänsyn till delar 

bortom bedömningskriterier, bör nyttjas för det bästa lärandet. Detta kan även bistås med 

utnyttjandet av anpassade bedömningsmatriser (ibid).  

Fortsättningsvis menar Hattie (2009) att en tydlig redogörelse av lektionens syfte, och 

konkretisering av lektionsmålen samt återkoppling är nyckel till lyckat lärande. Den effektiva 

undervisningen skapas då läraren gör mål, syften och kriterier synliga för eleverna, och exempelvis 

redogör dessa via modeller. Dessutom, det lärande som undervisningen ska åstadkomma, måste 

läraren se ur elevens perspektiv samt utgå från hens färdigheter (Hattie, 2009). 

Däremot vad som genererar ett lärande för en individ är svårt att svara på eftersom var och en 

skapar sitt eget lärande efter sin egen förståelse samt bygger kunskapsinhämtningen på egna 

erfarenheter (Wiliam, 2011). Därför är det väldigt sällan att undervisningens lärandemål uppnås 

efter lärarens förväntningar (ibid). Oavsett om alla elever har exakt samma kunskapsbakgrund vid 

exakt samma undervisningstillfälle (vilket aldrig skulle kunna ske), är det omöjligt att förutsäga 

vilken undervisningssekvens som kommer genereras i ett lärande för varje individ, eftersom var 

och en skapar sin egen förståelse. Av den anledningen menar Wiliam (2011) att det är bara genom 

bedömning som lärare kan ta reda på om en viss undervisningssekvens, och i så fall vilken, som 

generade i ett lärande och ny kunskap för eleven, som i sin tur, eventuellt resulterade i uppfyllelse 

av det avsedda lärandemålet (Wiliam, 2011). Det räcker således inte endast att läraren gör 

bedömning av elevens kunskap med syfte att kontrollera, utan även nyttjar denna bedömning för 

elevens fortsatta lärandet i anpassad undervisningsmiljö (Skolverket, 2011b, s. 6-9,12,18; 

Pettersson, 2010b; Black & Wiliam, 1998). 
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2.1.1 Återkoppling och dess inverkan 

Återkoppling som ämnar ta elevers lärande vidare spelar en central roll inom formativ bedömning 

(Lundahl, 2014, s. 127-128). Forskning visar att om elevens kunskaper ämnas utvecklas är kvalitén 

på återkopplingen som ges av läraren på elevens prestation av stor betydelse (Black & Wiliam, 

1998). Om den förmedlade återkopplingen lyckas nå ut till eleven, och uppmärksamma eleven om 

sitt lärande ges hen möjlighet till en medvetenhet om sin egen utveckling (ibid). Återkoppling har 

dessutom inte enbart inverkan på elevens utvecklingsprocess utan även på elevens självkänsla och 

motivation (Pettersson, 2010a; Pettersson, 2005; Black & Wiliam, 1998). Självkänsla och vilja att 

lära mer påverkas negativt när för stort fokus läggs på elevens fel och brister, vilket lärare allt för 

ofta gör (Hofvendahl, 2010, s. 37). 

Ramaprasad (1983) definition på feedback (återkoppling) är när eleven ges information om hur 

och med vad eleven kan fylla sitt “kunskapsgap”, således utveckla sitt lärande vidare från nuvarande 

kunskap till kunskapsmålet. Följaktligen är det viktigt vad som återkopplas. Fortsättningsvis menar 

Ramaprasad (1983) att feedback i form av exempelvis betyg (produkt) snarare ger motsatt effekt 

än formativ bedömning och är inte effektivt om det syftar till att utveckla elevens lärande (se även 

Sadler, 1989).  

Andra forskare går i linje med ovanstående åsikter och talar om framåtblickande återkoppling, 

följaktligen att elever måste kunna sin se egna prestation, skapa förståelse under arbetets gång, 

bedöma kvalitén på vad de åstadkommit i förhållande till målen för att sedan kunna förbättra sin 

prestation och känna ansvar över sin lärandeutveckling (Wiliam, 2011; Hattie & Timperley, 2007; 

Sadler, 1989). Förutsättningen för detta ligger i feedbacken menar McNeil (1969), att läraren i sin 

återkoppling påvisar elevens individuella och specifika förbättringspunkter och styrkor. Om 

förbättringspunkterna dessutom redovisas för elevens i form av processmål (deras lärandeprocess 

belyses) istället för återgivna som prestationsprodukter (exempelvis betyg eller poäng) konstaterar 

forskning, att elever presterar bättre och ges motivation i sitt lärande, än de elever som ges feedback 

i form av produkt (Black & Wiliam, 1998; Ridderlind, 2010, s. 70-74). Risken finns att när 

återkoppling innehåller information om deras prestation i form av produkt så lägger eleven endast 

fokus på detta, och övrig information hamnar i skymundan (Jönsson, 2012, s. 92–93; Lundahl, 

2014, s. 60, 128; Holmgren, 2010, s. 174). Därav bör återkoppling antingen vara uteslutande 

formativ (belyser processen) eller summativ (belyser produkten), för att eleven inte ska förbise 

någon information (ibid). 

2.1.2 För- och nackdelar med användning av bedömningsmatriser 

Forskning visar att tillämpningen av bedömningsmatriser kan driva elevers utvecklingsprocess 

vidare. Däremot existerar det en viss spänning inom forskningsområdet. Det som framför allt 

genomsyrar förespråkarnas synpunkter är att modeller belyser elevers utvecklingsvägar för både 

lärare och elever (se exempelvis Wiggins & McTighe, 2011). Jönsson (2012) menar att lärandet 

underlättas om elever i förväg vet vad kunskapsmålen är. En bedömningsmodell ger dessutom en 
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bild av elevers styrkor, utvecklingspunkter och progression (Jönsson, 2012, s. 128). Dessutom 

möjliggör detta att elever ges möjlighet till kontroll över sitt eget lärande eftersom de själva kan se 

kunskapsutvecklingen (ibid; Wiggins & McTighe, 2011). Vidare ämnar bedömningsmodeller ge 

vägledning över hur lärare kan skapa en enkel och strukturerad modell i relation till läroplanens 

kunskapskrav. Wiggins & McTighe (2011) menar generellt att modellanvändning genererar ett 

effektivt och dagligt arbete med läroplanen eftersom det ger en konstant överblick om vad som 

ska läras i enkla steg.  

Tillämpning av en bedömningsmodell kan möjliggöra undervisningsutveckling menar Wiggins 

& McTighe (2011) eftersom modellers olika steg alltid kan korrigeras och utvecklas vidare. Detta 

är en del av den formativa bedömningssynen (se Pettersson, 2010b; Black & Wiliam, 1998). 

Emellertid förespråkar forskning att en holistisk bedömning bör tillämpas (se exempelvis 

Pettersson et al, 2010) vilken tar hänsyn till både generella samt uppgiftsspecifika 

kvantitativa/kvalitativa nivåbeskrivningar (som i förväg specificerats i exempelvis 

bedömningsanvisningar). De generella nivåerna/principerna är inte utformade utifrån 

kunskapskraven men kan ändå gagna kunskaps- och undervisningsutveckling genom att utföra en 

samlad bedömning kring vilka kvalitéer och kunskaper elevers prestationer motsvarar (Pettersson 

et al 2010). 

Vidare förklarar Wiggins & McTighe (2011) att det alstras en gynnsam lärsituation när lärare har 

en modell över undervisningen som uppmärksammar vilken kunskap som är “slutdestinationen” 

– de liknar planeringsstrukturen med en GPS. Ett långsiktigt lärande och en fördjupad kunskap 

uppkommer då elever ser “kunskaps- hållplatserna”, alltså vilka kunskapsmål som skall uppfyllas 

(ibid). Detta går även i linje med Skolverkets (2011b, s. 13, 18) rekommendationer samt Jönssons 

(2012) åsikt som menar att när kursplanernas kunskapskrav konkretiseras och synliggörs i 

exempelvis bedömningsmodeller undviks situationer där kunskapskraven är något osynligt och 

“hemligt” som endast lärare besitter kunskap om – tvärtom, elever ges möjlighet till delaktighet 

(Jönsson, 2012, s. 36-38; Skolverket 2011b, s. 14).  

Nackdelarna som å andra sidan lyfts fram i forskningen är att synliggörande av kunskapsmål 

hämmar elevers kreativitet och möjlighet till ”riktig” förståelse (se Jönsson, 2012, s. 21, 32). En 

annan riskfaktor är att bedömningsmatrisens kriterier kan (som ska visa vägen genom lärandet) 

fungera som ett slags avbockningssystem för eleven. Den formativa funktionen kan således vara 

mer åt det summativa hållet, eftersom eleven ser kriterierna som något ”avklarat” (Lindqvist, 2012, 

s. 59–60; Jönsson, 2012, s. 89). Dessutom visar forskning att bedömningsmatriser kan utgöra för 

snäva mätinstrument vilka medför att andra kvalitéer och kunskaper negligeras (pedagoger tenderar 

att “stirra sig blint” på anvisningarnas ramar (Borgström & Yassin, 2009, s. 24-27; Skolverket, 2007, 

s. 11-12, 64, 81; Pettersson, 2010a). Dessa ståndpunkter har även lyfts fram i relation till centrala 

prov så som PIRLS-provet (Af Geijerstam & Folkeryd, 2013) och även nationella provet (läs mer 

i avsnitt 2.3). 

Användning av en bedömningsmatris stödjer bedömningens validitet eftersom den ger 

vägledning genom de aspekter som skall bedömas, och ser till att filtrera bort faktorer som inte ska 
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finnas med i bedömningen, såsom elevens personliga egenskaper (se Jönsson, 2012, s. 84-85; 

Wiggins & McTighe, 2011). Av den anledningen är bedömningsmatrisen inte enbart ett verktyg i 

bedömningen utan medför en förstärkt tillförlitlighet till att bedömning endast ska ske av elevens 

ämneskunskaper (Jönsson, 2012, s. 79, 84). Dock gör inte bedömningsmatrisen bedömningen 

automatiskt valid eftersom det alltid finns faktorer som smyger sig in och ”stör” validiteten (ibid; 

Redelius, 2008). Emellertid är det mer eller mindre oundvikligt menar Klapp-Lekholm (2010, s. 

135–137, 139) vars åsikter går linje med tidigare forskning som visar att bedömningar är subjektiva 

och inkluderar aspekter som ej ska bedömas (se Cliffordson, 2008; Brookhart, 1994).   

2.2 Sambedömning 

Skolverkets (2013) mål med bedömningsmetoden ”sambedömning” är att öka likvärdigheten i 

lärares bedömningar och betygsättning. Eftersom betygsystemet är mål- och kunskapsrelaterat 

ställer det höga krav på läraren och hens tolkning och analys av kurs- och ämnesplanerna samt hur 

elevprestationer förhåller sig till dessa. Sambedömning innebär att lärare samarbetar i 

bedömningsprocesser för att minska antalet tolkningsmöjligheter och istället mötas i en enighet. 

(Skolverket, 2013, s. 7-9) 

2.2.1 Tidigare forskning om sambedömning 

Forskning om lärares erfarenheter av sambedömning redovisar ett flertal gemensamma slutsatser, 

bland annat uppstår: (1) en ökad samsyn, (2) en gemensam förståelse, (3) en enighet, (4) samt ökad 

förståelse för kvaliteter i elevprestationer.  

 När lärare samlas för att diskutera mål och kriterier påvisar forskning att lärare möts i en 

gemensam syn kring hur kriterierna och målen ska tillämpas och vad de innebär (Connolly, 

Klenowski & Wyatt-Smith, 2012). Framför allt kan en samsyn uppstå när kravnivåerna diskuteras 

utifrån konkreta elevexempel. Det är i dessa situationer som lärares olika erfarenheter och 

uppfattningar framkommer. Det har visat sig vara speciellt gynnsamt när det uppkommer skilda 

uppfattningar eftersom det är då fördjupade resonemang föds. Resultatet av de produktiva 

diskussionerna som uppstår, och de uppmärksammade kvalitetsskillnaderna, blir att pedagoger 

möts i en gemensam förståelse (Klenowski & Adie, 2009; Adie, Klenowski & Wyatt-Smith, 2012). 

Å andra sidan finns få studier kring vilka effekter sambedömning av elevtexter har på den enskilda 

elevprestationen (Skolverket, 2013, s. 7, 33). Sambedömningsforskning drar därför slutsatsen att 

sambedömning är viktigt, då skillnader synliggörs och lärare tvingas förklara sina resonemang och 

mötas i en enighet (Adie, 2012). Effekten av sambedömningsprocesser är samstämmighet, vilket 

genomsyrar sambedömningsforskningen (se Clarke & Gipps, 2000; Bolt, 2011; Connolly et al., 

2012). Sambedömning kan också resultera i förbättrad bedömarkompetens hos läraren, eftersom 

en del lärare eventuellt måste ompröva sin förståelse av kravnivåerna, och detta medför förändrad 

bedömning på sina egna elever, oftast på grund av att fler kvalitéer uppmärksammast under 

sambedömningen (Falk & Ort, 1998). 
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Vidare existerar det skilda åsikter i forskningen huruvida sambedömning tillsammans med andra 

skolor är fördelaktigt för lärarna. Forskning visar att en bredare förståelse och förbättrad tolkning 

sker när olika skolor sambedömer (Adie, 2012; Falk & Ort, 1998), medan Bolt (2011) i sin studie 

funnit motsägelsefulla resultat. 

2.3 Tidigare forskning om nationella prov 

Det nationella proven ämnar stödja en likvärdig bedömning av elevers prestationer (Korp, 2011, s. 

145). Emellertid har studier konstaterat att bedömningen i mångt och mycket inte är likvärdig då 

avvikelser i tolkning av kunskapskrav sker, då kriterierna är för tolkningsbara samt att elever 

bedöms utifrån olika kvalitéer och grunder (Korp, 2006; Borgström & Yassin, 2009, s. 24-27; Ciolek 

Laerum, 2009; Skolinspektionen, 2011; Skolinspektionen, 2013, s. 5 ff.; Skolinspektionen, 2014, s. 

5 ff.; Skolverket, 2005, s. 49, 73, 94. Skolverket (2007, s. 11-12, 64, 71, 81) konstaterade att 

nationella provets potential till att stödja likvärdighet äventyras på grund av stora avvikelser i 

pedagogers och skolors förfarande av (1) förberedelser inför utförandet samt (2) 

bedömningsprocessen. Studier har även visat att nationella proven, inklusive motsvarigheten i USA 

och England, överlag har låg validitet och reliabilitet (se även avsnitt 3.2) som påverkar 

synliggörandet av elevers styrkor och svagheter (Borgström & Yassin, 2009, s. 24-27; Lundahl, 

2009, s. 13-14). Kritik har riktats kring att nationella provet och dess bedömningsanvisning utgör 

för snäva mätinstrument som otillräckligt inbegriper elevers färdigheter och påvisade kvalitéer 

(Borgström & Yassin, 2009, s. 24-27; Lundahl, 2009, s. 13-14; Skolverket, 2007, s. 11-12, 28, 71, 

81; Pettersson, 2010a; om PIRLS-provet se exempelvis af Geijerstam & Folkeryd, 2013 i Skar & 

Tengberg, 2013). Detta avser särskilt elevers skrivförmåga vid fria textuppgifter (ibid). Denna typ 

av fria textmoment anses vara särskilt komplexa att bedöma eftersom elevers skrivförmåga är en 

svårt mätbar kunskap vilket komplicerar en likvärdig bedömning (Borgström & Yassin, 2009, s. 24-

27; Östlund-Stjärnegårdh, 2002, s. 71; Skolinspektionen, 2011; Skolinspektionen, 2013, s. 5 ff.). 

Dessutom menar Korp (2006) att resurser och organisatoriska faktorer kan försämra 

bedömningskvaliteten samt hindrar möjligheterna till sambedömning på skolor, vilket även 

Skolinspektionen (2011; 2013, s. 5 ff.; 2014, s. 5 ff.) rekommenderar vid bedömningen av fria 

elevtextmoment.  

Vidare har studier identifierat en risk för att nationella provets stödjande roll i en 

helhetsbedömning överbetonas av elevprestationerna vid provet (Garme, 2003; Korp, 2006). 

Garmes (2003) slutsatser kring att lärare sätter för stor vikt på nationella proven stöds av 

Skolverkets (2007) resultat som visar på att 8 av 10 elever får samma slutbetyg som vid nationella 

provet. Dessutom visar undersökningar (Skolverket, 2005, s. 47) att nationella provet oftast leder 

till måluppfyllelsehöjningar för elever som inför provtillfället inte uppnått målen men klarar målen 

under provtillfället. Garme (2003) menar att provet och dess instruktioner måste utformas för att 

följa Skolverkets styrdokument. För ombedömning av nationella prov, se följande avsnitt. 
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2.4 Forskning om ombedömning 

Problematiken kring bedömning av elevtexter är en (oupphörlig) aktuell fråga - vilken även min 

studie belyser. I sin studie från 1951 konstaterar Thoréns att stora skillnader mellan olika lärares 

bedömningar av elevtexter existerar, och menar att de omdömen som elever erhåller är beroende 

på vilken lärare som bedömer (se Thoréns, 1951, i Larsson 1984, s. 138). Relationen mellan den 

som rättar och blir rättad menar även Lundahl (2009) påverkar bedömningen. Östlund-

Stjärnegårdh (2002, s. 63 ff.) drar slutsatsen att lärare gör en mindre tuff bedömning av sina egna 

elevers prestationer (vilka fokuserar på att belysa elevers styrkor), jämfört med oberoende 

pedagoger (vilka mer frekvent tar fasta på brister). Dessutom pekar forskning på att ombedömare 

har lättare att finna enighet kring en texts negativa aspekter jämfört med positiva (Berge, 2005; 

Östlund-Stjärnegårdh, 2002). Därmed verkar (ordinarie) lärare, i osäkra fall, hellre “fria än fälla” 

medan oberoende pedagoger har benägenheten att göra det motsatta. Å andra sidan visar Ciolek 

Laerums (2009) studie att majoriteten av oberoende ombedömare anser att elevtexter påvisar bättre 

kvalitéer jämfört med ursprungslärarna vilka givit elevtexterna ett sämre omdöme/lägre betyg 

jämfört med ombedömarna. Ciolek Laerum (2009) menar att anledningar till denna företeelse kan 

bland annat vara att lärare, ibland omedvetet, bedömer elevtexter i förhållande till varandra istället 

för att utgå från bedömningsanvisningarna eller att lärare inkluderar andra kvalitéer på grund av att 

kriterierna är för tolkningsbara. 

Skolinspektionens (2011; 2013, s. 5 ff.; 2014, s. 5 ff.) ombedömningar av nationella proven (i 

uppdrag av regeringen ombedömer Skolinspektionen varje år sedan 2009, 30 000-50 000 prov från 

400-600 skolor) visar att stora avvikelser mellan ursprungsrättningen och ombedömnigarna 

existerar. Skolinspektionen konstaterar att (1) som mest avviker 62 % av Skolinspektionens 

ombedömningar av delprov, med ursprungslärarnas, (2) originalrättningarna resulterar oftast i ett 

högre betyg (alternativt bedömt att eleven når kravnivån) jämfört med det Skolinspektionen ansåg 

motsvarade elevens prestationer, (3) störst skillnader beträffas inom de fria textmomenten där 

lärares tolkningsutrymme anses vara som allra störst och kritik riktas mot 

bedömningsanvisningarnas utformning och innehåll, samt att (4) stora skillnader mellan ursprungs- 

och ombedömningarna existerar på skolnivå där en typ av bedömningskultur/norm verkar 

föreligga (återkommande avviker vissa skolor i högre grad från Skolinspektionens ombedömningar 

jämfört med andra). Skolinspektionen rekommenderar att bedömningsanvisningarna måste 

förbättras och tydliggöras för att minska tolkningsutrymmet, låta elevers identiteter vara okända, 

kompetensutveckling inom bedömning bland pedagoger, samt att tillämpa sambedömning i högre 

utsträckning. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I tidigare avsnitt har tidigare forskning diskuterats, i följande avsnitt presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter. 

3.1 Allmänt om bedömning 

I denna studie avser ordet bedömning all sorts värdering, kartläggning och återkoppling på 

(exempelvis skriftliga omdömen, uttalanden) elevprestationer (Vallberg Roth, 2010, s. 177; 

Skolverket, 2015a). När bedömning utförs av en individs kunskap sker ett ställningstagande samt 

en värdering om vad som är kunskap och vad som inte är kunskap (Lundahl, 2014, s. 11). Individen 

som bedömningen avser, undervisningen samt den fortsatta utvecklingsprocessen påverkas på olika 

sätt av hur bedömningen utförs (Lundahl & Folke- Fichtelius, 2011, s. 16-20). Kunskapsbedömning 

är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg menar Lundahl (2014, s. 11), dess betydelse samt 

bakomliggande syfte skall alltid tas i beaktning (Korp, 2003, s. 70-71, 77) eftersom bedömning dels 

disciplinerar och formar en elevs lärande men kan även (i de fall bedömning ämnar utvärdera 

utbildningssystemet, exempelvis nationella provet) påverka politiska beslut (Lundahl & Folke- 

Fichtelius, 2011, s. 16). 

Synen på bedömning har under den senaste tiden förändras. Bedömningsforskning redovisar 

att det skett ett fokusskifte inom bedömningsvärlden, från att ha skett isolerat, endast utfört av 

läraren med fokus på elevens prestation som produkt, till att bedömning idag involveras som en 

del av elevens lärandeprocess (Lundahl & Folke- Fichtelius, 2011, s. 15; Martin, 2010; Pettersson, 

2010b). Uttrycket “bedömning av och för lärande” genomsyrar dagens bedömningssyn, då 

bedömning allt mer ses som ett tillämpningsbart didaktiskt verktyg i elevens lärande (Lundahl & 

Folke- Fichtelius, 2011, s. 15; Lindström, 2013, s. 12). Den förändrade bedömningssynen har visats 

sig vara kunskapsfrämjande ur flera aspekter – bland annat ges eleven möjlighet till att bli en del av 

sitt eget lärande men även läraren får syn på hur undervisningen kan utvecklas för ett gynnsamt 

lärande (Wiliam & Leahy, 2007). 

Dagens bedömningssystem är så kallat mål– eller kunskapsrelaterat vilket innebär att elevens 

prestationer ska jämföras med kursplanernas kunskapskrav (Jönsson, 2012, s. 14). Även detta är ett 

led i den förändrade bedömningssynen eftersom elevens prestationer jämförs och tolkas efter 

bestämda kunskapsnivåer i kursplanerna – detta till skillnad från den tidigare normrelaterade 

bedömningen då fokus lades på att jämföra elevernas prestationer med varandra (Jönsson, 2012, s. 

13,192). 

3.1.1 Formativ och summativ bedömning 

Forskning om formativ bedömning är inget nytt påfund. Redan 1960 återfinns texter om formativ 

bedömning och bedömning för lärande eller assessment for learning (Lundahl, 2014, s. 13). Den 

senaste bedömningsforskningen redovisar ett ökat intresse för bedömningens betydelse för 

lärandet (Martin, 2010). 
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Black & Wiliam (1998) menar att kärnan i formativ bedömning ligger i två väsentliga avseenden: 

(1) elevens medvetenhet och förståelse om sin nuvarande kunskap och sitt nästa steg i utvecklingen, 

samt (2) elevens egen insats för att ta sig vidare i kunskapsutvecklingen (se även Sadler, 1989). För 

att dessa två avseenden skall kunna genomföras poängterar Black & Wiliam (1998) att eleven först 

och främst måste ges möjlighet till att skapa förståelse om sin kunskapsutveckling.  

Därmed gäller det att läraren under bedömningen urskiljer elevens nästkommande steg i 

kunskapsutvecklingen, tolkar processen och förmedlar detta till eleven på ett kunskapsfrämjande 

sätt (Black & Wiliam, 1998). Följaktligen, är återkopplingens inverkan på elevers utvecklingsprocess 

väsentlig. 

Bedömning som faller inom ramen för att vara formativ, är bedömning som täcker dessa frågor 

under undervisningsprocessen: (1) vart ska eleven (individuella kunskapsmålen/et synliggörs), (2) 

vad kan eleven i förhållande till målen, samt (3) hur ska eleven uppnå målen (Vallberg Roth, 2010, 

s. 178; Pettersson, 2010b; Black & Wiliam, 2009). Ofta sker ett samspel mellan formativ och 

summativt bedömning eftersom formativ bedömning syftar till att ta lärandet vidare från befintlig 

kunskap (Skolverket, 2011a, s. 17) – alltså formativ bedömning är ett fortsatt led av bedömning 

som skett summativt (bedömning utförd med mening att kontrollera/avstämma elevens kunskap) 

(Newton, 2007). En summativ bedömningssituation ger ett summerat resultat av elevens kunskap, 

men som sedan kan användas vidare för formativt ändamål (ibid). 

3.2 Relevans och träffsäkerhet i bedömning 

Nedanstående teoretiska utgångpunkter har används för att diskutera nationella provets validitet 

och reliabilitet. 

3.2.1 Validitet 

Validitet är en fråga om bedömningars trovärdighet, och handlar alltså om bedömningen mäter det 

som ämnas mätas, samt om den utförda tolkningen av bedömningsresultatet är trovärdigt. Enligt 

Skolverket avses validitet i relation till bedömningssammanhang som följande:  

 

“I arbetet med att ge en bedömning hög validitet reflekterar man kring frågor som vad bedömningen mäter och 

hur man går till väga när man bedömer detta.” 

(Skolverket, 2011a, s. 27) 

 

När validitet i relation till bedömning diskuteras är det svårt att inte ta ansats från Messick (1989). 

Messicks (1989) validitetsforskning är välrefererad men inte sällan misstolkad (Nystöm, 2004). 

Nedan presenteras viktiga element ur Messicks (1989) så kallade “utvidgade validitetsbegrepp”.  

Messicks (1989) validitetsmodell innefattar fyra aspekter som kan och bör ingå i en validering: 

(1) begreppsvaliditet, (2) påverkan på värderingar, (3) relevans och nytta samt (4) sociala 

konsekvenser (Messick, 1989; Nyström, 2004; Wolmning, 2000). Frågeställningar som omfattar 
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inre egenskaper och konstruktionen av instrumentet samt förfarandet av att observera och 

dokumentera kunskaper fokuseras främst inom de två första aspekterna, medan de två sistnämnda 

fokuseras mer på användningen av bedömningen (ibid). 

 

 

 

Figur 1. Messicks validitetsbegrepp (Messick, 1989, s. 20; översättning i Nyström, 2004, s. 7). 

 

Vidare inkluderar Messicks (1989) modell två olika perspektiv på validering. Perspektiv ett 

inkluderar utgångspunkter kring värderingen av bedömningens inferenser och konsekvenser. Med 

utgångspunkter kring inferenser avses värdering av kvaliteten i belägg för förekomst av, samt 

kvalitén av kunskaper. Är inferenserna som tagits baserat på prestation X korrekta och rimliga? 

(Messick, 1989). Denna definition av validitet är vad forskningen tidigare fokuserat kring (Nyström, 

2004). Validitetsbegreppets förändring och utveckling kan följas i några utav de välrefererade 

verken inom området “educational measurement” (se bl.a. Cureton, 1951; Cronbach, 1971; 

Messick, 1989; Shepard, 1993). I korthet kan förändringen beskrivas ha flyttats från ovan nämnda 

beskrivning av inferenser, till en mer omfattande, komplex och förklaringsinriktad 

begreppsavgränsing (Nystöm, 2004; Wolming, 2000). Vidare har bedömningar inneboende 

konsekvenser, vissa medvetna och önskvärda, andra inte (Messick, 1989). Konsekvenserna av 

bedömningen kan innefatta både bedömaren och den som bedöms. Exempelvis kan omdömen 

och bedömningssituationer inverka på vad den bedömde tolkar vara viktigt, dess syn på det aktuella 

ämnet men även inverka på den bedömdes självbild. Dessutom kan bedömningen resultera i 

effekter som inte ligger i relation med beläggen som registrerats överhuvudtaget. (Messick, 1989; 

Nystöm, 2004) 
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Perspektiv två inkluderar utgångspunkter kring provets diverse funktioner, som Messick (1989) 

delar upp i tolkning respektive användning av bedömningen. Tolkning av utfallet syftar på 

tolkningens effekt på värderingar och uppfattningar i klassrummet, medan användningen av utfallet 

syftar på de handlingar som äger rum på grund av bedömningens utfall (Messick, 1989). Dessa 

perspektiv är sammanlänkade och kan och bör appliceras integrerat på samtliga fyra aspekter i 

Messicks (1989) modell. Nedan förklaras aspekterna (se fyra rutor i Figur 1) i Messicks (1989) 

modell. 

 I ruta ett (aspekten: “begreppsvaliditet”) ställs frågan om de tolkningar som 

uppkommer från bedömningarna är korrekta och rimliga. Det bedömningen förväntas 

dra slutsatser om är vad bedömningen skall återspegla, därför är begreppsvaliditeteten i 

centrum i denna ruta. Detta är den så kallade ursprungliga/traditionella definitionen av 

validitet.  

 Ruta två (aspekten “påverkan på värderingar”) berör de värderingar som provets 

utformning och bedömning påverkar. Det kan röra sig om vilken inverkan 

bedömningen har på elevens upplevda kompetens, eller elevers och lärares syn på hur 

viktigt en viss kunskap är beroende på ett provs utformning.  

 Tredje aspekten “relevans/nytta” (ruta tre) belyser frågan om den användning som ett 

omdöme bär med sig är tänkbart utifrån bedömningens utformning.  

 Ruta 4, belyser vilka sociala konsekvenser tillämpningen av omdömet skapar. Här kan 

det röra sig om elevers självkänsla, att eleven till exempel inte uppfattar sig kompetent 

trots att eleven är det (i förlängning kanske eleven slutar vilja vidareutvecklas eller till 

och med avbryter sina studier). Det kan även röra sig om vilken inverkan bedömningar 

får på elevers studier.  

Slutligen, Messicks (1989) har erhållit kritik bland annat från Shepard (1993) som menar att 

Messicks (1989) modell kan uppfattas hierarkisk, alltså att vissa av de fyra aspekterna är viktigare 

än de andra. Därmed är viktigt att tolka dessa aspekter som en helhet (Shepard, 1993). 

3.2.2 Reliabilitet och interbedömarreliabilitet 

Reliabilitet är en fråga om generaliserbarhet och tillförlitlighet (Skolverket, 2011a, s. 34-35). En 

mätning som är stabil och ger samma resultat vid upprepning är en mätning med hög reliabilitet 

(ibid). Däremot menar Skolverket (2011, s. 34) att maximal reliabilitet sällan infinner sig hos en 

bedömning, alltså att samma omdöme ges oavsett när, var eller vem som bedömer. Bedömning 

innebär alltid subjektiva tolkningar och därför är maximal reliabilitet i princip omöjligt att uppnå 

(Wedman, 1988). I linje med detta menar Pettersson (2010b) att bedömningars reliabilitet 

inskränkas på grund av detta inneboende tolkningsutrymme. Därmed är det viktigt att minska 

tolkningsutrymmet och följaktligen minimera felkällor som påverkar mätningen (Skolverket, 2011a, 

s. 34-38, 62). Felkällor som kan infinna sig är bland annat vana/ovana, trötthet, stress och 

nervositet (Skolverket, 2011a, s. 34). Användning av bedömningsanvisningar menar vissa forskare 
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kan höja reliabiliteten och validiteten (se avsnitt 2.1.3) men oklarheter vid tillämpning av 

bedömningsanvisningar återfinns i bedömningssituationer vilka snedvrider reliabiliteten och 

validiteten (Klapp-Lekholm, 2010, s. 135–137, 139; Wedman, 1988; Jönsson, 2012, s. 84-85; 

Wiggins & McTighe, 2011). Begreppet interbedömarreliabilitet eller interreliabilitet handlar om 

samstämmigheten mellan två eller flera bedömare, således att bedömningar som utförs av flera 

bedömare har interbedömarreliabilitet om det ger samma resultat (Pettersson, 2010b; Skolverket, 

2011a, s. 35).  

3.3 Elevtexter: dess produktion och textdimensioner 

Anward (1983, s. 134-136) talar om elevers språkliga produkter i form av ”den egentliga texten” 

och ”den producerade texten”. Enligt Anward (1983) kan elevens visade kunskap ses utifrån dessa 

två aspekter, där den producerade texten innehåller fler dimensioner (elevbidrag) än den egentliga 

texten. Den egentliga textens omfattning består av förväntade kvalitéer, och faller därför inom den 

“accepterade” bedömningsnormen. Medan den delen av elevtexten som inte faller inom 

bedömningsnormen, men ändå är en visad kunskap, är vad Anward (1983) benämner som den 

producerade texten. Fler bidrag av elevers produktion kan accepteras som delar av den egentliga 

texten med en mer tillåtande norm. Dessutom menar Anward (1983, s. 135-137) att undervisning 

ofta kretsar kring den egentliga texten och på grund av rådande normer ofta utesluter kvalitéer som 

inkluderas i den producerade texten.   

3.3.1 Presentation av “Textdimensionsmodell” Folkeryds modell 

Nedan presenteras Folkeryds (2015) textdimensionsmodell. För ytterligare detaljer kring 

dimensionernas innehåll och aspekter se Bilaga 2.  

Folkeryds (2015) modell består av tre övergripande områden: (1) textens innehåll, (2) textens 

struktur: makro- och mikrostruktur, samt (3) textens deltagaraktivitet.  

Textens innehåll är uppdelad i fem dimensioner: (1a) ordfrekvens, (1b) ordklassanalys, (1c) 

ordpackning (sammansatta ord, nominalisering, långa/korta ord, (1d) bildspråk, samt (1e) huvud- 

och underteman. När det gäller textliga innehållsaspekter är det ur dessa dimensioner som textens 

svårighetsgrad framkommer. Det är via textens innehållsliga teman som frågor kring vad texten 

handlar om besvaras, detta genom granskning av förekomsten av ämnesspecifika ord, ordmängden 

och ordvariationen bland annat.  

Textens struktur (makro- och mikrostruktur) är ordnat i sju dimensioner. Den första (2a) 

behandlar textens makrostruktur och avser genrestruktur. De resterande sex avser textens 

mikrostruktur varav första tre behandlar textbindning: (2b) tematisk bindning, (2c) 

referensbindning och (2d) logisk bindning. Därefter behandlar de sista tre frasens och satssen 

komplexitet: (2e) nominalfraser, (2f) inbäddningar och (2g) vänstertunga satser. Folkeryd (2015) 

menar att textliga strukturaspekter är av väsentlighet när läsaren ska orientera sig i texten och skapa 

förståelse. Exempelvis underlättas läsningen om läsarens har medvetenhet om genren, eftersom 

genren fungerar som en vägvisare genom texten. Är textens bindningar dessutom väl 
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sammanbundna, alltså satser och meningar samspelar, underlättas också läsförståelsen och läsarens 

orientering genom texten. Textens svårighetsgrad framkommer även kring frasens och satsens 

komplexitet. Exempelvis undersöks nominalfrasens utseende, således om det finns framförställda 

och efterställda bestämningar till huvudorden och vad detta får för betydelse på textens 

innehållstyngd.   

Slutligen är textens deltagaraktivitet segmenterat i två dimensioner: (3a) röster, tilltal och omtal 

och (3b) appraisal (värderande ord). Textens förmåga att skapa läsarindrag menar Folkeryd (2015) 

är ytterligare en aspekt när det handlar om läsarens möte med texten. Vilka röster hörs i texten, 

tilltalas exempelvis läsaren? Dessutom påverkas deltagaraktiviteten om attityder och värderingar 

uttrycks i texten. 
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4. Studiens syfte och frågeställningar 

I denna studie adresserar jag lärarens bedömningsarbete kring nationella provets 

bedömningsanvisning. Studien syftar till att undersöka om en textdimensionsmodell kan nyansera 

bedömningen av elevtexter som blivit bedömda utifrån det nationella provets 

bedömningsanvisning (2012). Specifikt utgår jag från den omfattande modellen “Textdimensioner” 

utvecklad av Folkeryd (2015). Slutligen ämnar studien att diskutera vilka effekter på elevtexters 

bedömning som skapas av att oberoende lärare tillsammans ombedömer samma elevtexter från 

nationella provet. 

  

Därmed ämnar jag att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Utifrån lärares bedömningar, vilka textdimensionella bidrag redovisar elever under 

nationella provets skrivmoment som inkluderas/exkluderas av Folkeryds (2015) 

textdimensionsmodell respektive nationella provets bedömningsanvisning (2012)?  

2. Hur kan bedömningen av elevtexter utifrån nationella provets bedömningsanvisning 

(2012) nyanseras genom att tillämpa Folkeryds (2015) textdimensionsmodell?  

a. Utifrån lärares perspektiv, hur används nationella provets bedömningsanvisning 

(2012) för att ta elevers utvecklingsprocess vidare?  

b. Utifrån lärares perspektiv, hur kan Folkeryds (2015) textdimensionsmodell 

komplettera nationella provets bedömningsanvisning (2012) för att synliggöra 

elevers utvecklingsmöjligheter? 

3. Vad blir resultatet på elevtexters bedömning av att oberoende lärare tillsammans 

ombedömer samma elevtexter från nationella provet (2012)? 
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5. Studiens metod 

I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. 

5.1 Insamling av elevtexter 

Insamling av elevtexter gjordes i nationella provgruppens arkiv på Institutionen för nordiska språk 

vid Uppsala universitet. Totalt samlades 30 elevtexter in. Av dessa uppnådde 20 elevtexter målen 

för nationella provets skrivmoment av en berättandetext, medan tio elevtexter inte uppnådde målen 

(erhöll omdömet “EN” = ej nått målen). Anledningen till insamlingen av relativt många elevtexter 

som inte nått målen var att se hur en textdimensionsmodell kan nyansera deras omdöme samt 

“ompröva” deras icke uppnådda mål. I samklang visade Geijerstam & Folkeryds (2013) forskning 

att icke godkända elever från PIRLS-provet, uppvisade flera kvalitéer som inte föll inom dess 

bedömningsnorm. Vidare utgör de tio insamlade elevtexterna med omdömet “EN” arkivets totala 

urval av elevtexter som inte nått målen för skrivmomentet. Detta innebär att min studie inkluderar 

det maximalt möjliga urvalet av tillgängliga elevtexter med omdömet “EN” och kan därmed dra 

någorlunda generaliserande slutsatser.     

Samtliga elevtexter är skrivna 2012 av elever i årskurs 3. Det valda året är det senaste året som 

är tillgängligt i provgruppens arkiv och alltså inte omfattas av sekretess. År 2012 är dessutom 

särskilt relevant eftersom denna upplaga är den enda tillgängliga som konstruerats utifrån Lgr11.   

Elevtexterna från provgruppens arkiv är slumpmässigt utvalda, skrivna av barn från hela landet. 

Därmed stärks studiens reliabilitet då elevtexterna utgör ett representativt urval (Holme & Solvang, 

1997, s. 94). Eftersom elever från olika delar av landet inkluderas i min studie, minskas risken för 

att studiens resultat tar hänsyn till eventuella kunskaper som kan vara beroende av geografiska 

faktorer (ibid).  

5.2 Studiens genomförande 

Jag har valt att anta både ett kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt för att besvara mina 

forskningsfrågor. En stor del av mitt genomförande av att granska elevers textdimensionella 

aspekter, hur Folkeryds (2015) modell kan nyansera nationella provets bedömningsanvisning samt 

tillämpa ombedömningen, kan liknas vid processen för en delfimetod (se exempelvis Fisher, 2007, 

s. 160; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 234-236; Asplund, 1979, s. 66-71) (presenteras i nästa avsnitt) 

men kan även gestaltas som en sambedömningsprocess (Skolverket, 2013, s. 7-33). Dessutom 

genomfördes också enskilda telefonintervjuer (presenteras i avsnitt 5.4) och slutligen utfördes 

analys av den insamlade datan från både delfimetoden och intervjuerna (presenteras i avsnitt 5.5).  
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5.2.1 Val av skola och deltagare 

I studien deltog totalt fyra lärare från två grundskolor i Uppland (i både Delfi-metoden samt 

intervjuerna). Valet av skola skedde enligt ett bekvämlighetsurval (se exempelvis Holme & Solvang, 

1997, s. 141-142) där jag inledningsvis tillfrågade sju skolor som jag varit i kontakt med sedan 

tidigare varpå två skolor visade intresse. Därefter tillfrågades lärare att delta i studien under 

informationsmöten på skolorna varvid totalt sju lärare anmälde sitt intresse. 

Mina urvalskriterier för valet av slutgiltiga deltagare1 för studien var (1) att deltagarna vid minst 

tre tillfällen bedömt elevtexter i samband med nationella provet - rational: deltagarna måste ha 

erfarenhet kring fenomenet (se Holme & Solvang, 1997, s. 104-105), (2) att deltagarna 

undervisar/har undervisat elever i årskurs tre, (3) att deltagarna skulle ha en viss spridning gällande 

kön, ålder samt yrkeserfarenhet (se Holme & Solvang, 1997, s. 94), (4) att deltagarna inte tidigare 

arbetat tillsammans med mig - rational: intervjuarens relation till deltagarna ska ej påverka resultatet 

(se Holme & Solvang, 1997, s. 108), (5) att deltagarna inte arbetar tillsammans med varandra 

dagligen - rational: den sociala dimensionen under studiens genomförande ska ej kunna påverka 

deltagarnas åsikter (ibid), samt (6) att deltagarna skulle ha tid att delta i studien. Slutligen uppfyllde 

fyra (av sju anmälda) lärare urvalskriterierna, fördelat på två skolor var. 

5.3 Delfimetodiken 

Till skillnad från exempelvis semistrukturerade intervjuer används deltagare i en delfimetod för ett 

mer strukturerat ändamål där ett gemensamt konsensus bland deltagarna är målet, således ett 

“perfekt svar” (Fisher, 2007, s. 160; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 234-236). Delfitekniken är särskilt 

tillämpningsbar när forskaren ska studera ett område där deltagarna besitter stora kunskaper inom, 

samt när frågeställningen inkluderar bedömning och tar hänsyn till olika åsikter och prioriteringar 

(Fisher, 2007, s. 160; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 234-236; Asplund, 1979, s. 66-71). Vilket 

bedömning och identifiering av kunskaper i elevtexter är exempel på. Dessutom är sambedömning 

av elevprestationer en förespråkad bedömningsteknik i den pedagogiska forskningen (Skolverket, 

2013, s. 26) och i denna studie har Skolverkets (2013, s. 26-28) principer och rekommendationer 

för sambedömning inkluderats i genomförandets faser. 

I en delfimetod får samtliga deltagare tillgång till underlag/frågor som deltagarna initialt ska 

bedöma och ta ställning till individuellt (Fisher, 2007,s. 160; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 234-236; 

Asplund, 1979, s. 66-71). I min studie får deltagarna tillgång till samtliga 30 elevtexter som de sedan 

enskilt under en period av 14 dagar granskar och bedömer (se mer i 5.3.3). Därefter sänder 

deltagarna sina svar till undersökningsledaren som sammanställer deltagarnas svar, ofta genom att 

räkna ut medelvärden (Fisher, 2007, s. 160; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 234-236). Om en 

konsensusuppfattning (en gemensam syn kring det observerade fenomenet) uppträder är 

undersökningen avslutad (ibid). Detta sker emellertid väldigt sällan och en ny frågeomgång startas 

                                                 

 
1 Deltagare, respondenter samt ombedömare behandlas synonymt i denna studie. 
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då upp på nytt (ibid). Deltagarna får inför (eventuell) varje ny omgång reda på om de tillhör 

minoritets- eller majoritetsgruppen för respektive ståndpunkt, där minoritetsgruppen har 

förklaringsansvar och måste motivera sin ståndpunkt (ibid). I min studie ägde en ny frågeomgång 

rum. Då delfitekniker kan inkludera olika grader av kvantitativa och kvalitativa inslag, beroende på 

frågeställningens natur (Fisher, 2007, s. 160; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 234-236; Asplund, 1979, 

s. 66-71) gestaltades frågeomgången i min studie i ett fysiskt möte där samtliga deltagare närvarade 

för att finna konsensus kring bedömningen (se mer i avsnitt 5.3.5). Observera att den inledande 

insamlingen av deltagarnas bedömning samt omräkning till medelvärden sker kvantitativt, medan 

slutgiltigt konsensus, samt ökad förståelse kring hur en textdimensionsmodell kan nyansera 

bedömningen, ämnas att uppnås kvalitativt. 

Min delfiprocess bestod av fem faser: (1) ett inledande avstämningsmöte, (2) avidentifiering, (3) 

granskning och bedömning av elevtexter, (4) medelvärdssammanställning av initiala bedömningar, 

samt (5) ett avslutande sambedömningsmöte där konsensus kring bedömningen fastslås och ett 

“perfekt” svar formas. Slutligen analyserades den insamlande datan. Dessa faser presenteras nedan. 

5.3.1 Fas 1 – Avstämningsmöte 

Inledningsvis träffade jag samtliga deltagare under ett fysiskt möte som pågick i 60 minuter. För 

deltagarna presenterade jag (1) studiens syfte, (2) deras ansvar i processen, samt (3) samtliga 

dimensioner i Folkeryds (2015) textdimensionsmodell och nationella provets 

bedömningsanvisning. Mer specifikt stämde vi av om deltagarna förstått hur de ska tolka Folkeryds 

(2015) dimensioner samt hur bedömningen av elevtexterna ska gå till i enlighet till modellen. Syftet 

var att inför studien, tydligt förklara egendomligheterna i samband med bedömningsarbetet 

eftersom risken för tolkningsutrymme minskas (se Trost, 2012, s. 10). Dessutom besvarade jag 

eventuella frågor som deltagarna hade. 

Eftersom lärarna både ska bedöma elevtexterna enligt nationella provets (2012) 

bedömningskriterier och kartlägga elevtexternas utvecklingsmöjligheter enligt Folkeryds (2015) 

modell, meddelades deltagarna att inledningsvis färdigställa bedömningen utifrån nationella provets 

kriterier innan de påbörjar granskningen av elevtexterna utifrån Folkeryds (2015) modell. Detta 

eftersom ombedömningen utifrån nationella provets kriterier ska ske med ett “fräscht sinne” som 

ej blivit påverkat av textdimensionsmodellen med syfte att efterlikna en vanlig bedömningsprocess 

samt att uppmana deltagarna att läsa elevtexterna vid minst två tillfällen. 

5.3.2 Fas 2 - Avidentifiering av elevtexter 

Efter det inledande mötet avidentifierades (1) samtliga elevers namn, samt (2) eventuella 

identitesigenkänningsfaktorer i texternas innehåll vilka kan koppla texterna med elevernas 

identiteter (exempelvis stad, namn på elev/familj/fotbollslagsnamn etc.). Detta förekom i sju fall 

där samtliga ströks över. Avidentifieringen genomförde i linje med etiska riktlinjer (se avsnitt 5.7). 



 

 26 

5.3.3 Fas 3 - Granskning och bedömning 

Därefter fick lärarna tillgång till elevtexterna per mail och hade därefter 14 dagar på sig att läsa, 

granska och bedöma texterna i enlighet med bifogat bedömningsunderlag. Underlaget inkluderade 

(1) en beskrivning av samtliga dimensioner från Folkeryds (2015) modell med syfte att skapa 

gemensam förståelse av mätinstrumentet samt minska tolkningsutrymmet bland lärarna, (2) 

nationella provets (2012) bedömningsanvisning och bedömningskriterier för delprov F och G, 

samt (3) två Excel-filer där deltagarna anger/markerar sin individuella bedömning samt 

kartläggning av elevernas kunskaper och utvecklingsmöjligheter enligt skalor (vilka presenteras mer 

utförligt härnäst) (utsänt material återfinns i Bilaga 2). 

  

<Nationella provets bedömningskriterium (2012) för delprov F eller G> 

 

 

 

Figur 2. Garderingsskala för bedömningen utifrån nationella provets (2012) bedömningsanvisning. 

 

Bedömning utifrån nationella provets (2012) bedömningsanvisning 

Under bedömningen enligt nationella provets bedömningsanvisning poängsätter varje deltagare 

elevtexternas måluppfyllelse (för respektive delprov: F och G) med värdena 0 till 6, där värdet 0 

motsvarar omdömet “EN” (=“Ej nått målet” enligt bedömningsanvisningen) medan samtliga 

värden från 1 till 5 motsvarar omdömet “N” ( = “Nått målet”) (se Figur 2). Anledningen till varför 

fler svarsalternativ för bedömningsförfarandet gällande nationella provet inkluderats i min studie 

är för att möjliggöra kartläggning över hur nationella provets (2012) nuvarande 

bedömningsanvisning kan driva elevtexternas utvecklingsprocess vidare utifrån lärares perspektiv. 

Dessutom med syfte att skapa jämförbarhet mellan de olika modellerna. Därtill, för att möjliggöra 

en större spridning av deltagarnas svar rekommenderas en garderingsskala om cirka sju steg (Patel 

& Davidson, 2003, s. 77) vilket min skala motsvarar. I forskning uttrycks vanligtvis en negativ 

attityd/bedömning som låga värden, medan en positiv attityd/bedömning som höga värden (Patel 
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& Davidson, 2003, s. 85). Därmed motsvarar värde 1 i min studie lågt uppvisade prestationer (ergo 

väldigt hög utvecklingsmöjlighet) inom respektive delprov, medan värde 6 benämner att eleven 

bemästrar detta delprov ytterst bra och bör hellre (när applicerbart) utvecklas inom andra 

kunskapsområden, alternativt få ytterligare stöd för att fortsätta utveckla sin styrka. Vidare, för att 

minska tolkningsutrymmet samt fokusera studiens deltagare mot studiens syfte angavs dessutom 

två gränser (vid 1.8 samt 4.2, motsvarande 30 respektive samt 70 %) vilka skapade tre olika 

nivåer/intervall för utvecklingsmöjligheter (se exempelvis tillvägagångssättet i Frey & Osborne, 

2013): 0,00 - 1,79 = hög utvecklingsmöjlighet; 1,80 - 4,19 = medel utvecklingsmöjlighet; samt 4,20 

- 6,00 = låg utvecklingsmöjlighet. Sammanfattning över vad värdena 0-6 motsvarar återfinns i Figur 

2. 

  

<I vilken grad påvisar elevtexten textdimensionen X (Folkeryd, 2015)> 

  

 

Figur 3. Garderingsskala för kartläggning utifrån Folkeryds (2015) textdimensionsmodell. 

  

Kartläggning utifrån Folkeryds (2015) textdimensionsmodell 

För kartläggning av elevtexternas kunskaper och utvecklingsmöjligheter används Folkeryds (2015) 

textdimensionsmodell. Varje lärare poängsätter (i likhet med ovanstående avsnitt) elevtexternas 

utvecklingsmöjlighet inom respektive dimension enligt garderingsskalan 0 till 6 (se Figur 3). 

Emellertid motsvarar värde 0 att elevtexten helt exkluderar motsvarande kvalité, medan 1 till 6 

garderas i enlighet med ovanstående avsnitt. Skillnaden i garderingen tolkas som en skillnad i 

elevtexternas utvecklingsmöjlighet (se Patel & Davidson, 2003, s. 84-87). För att ta fram det 

essentiella i samtliga dimensioner i Folkeryds (2015) modell formulerades specifika frågor för 

respektive dimension (se operationaliseringsfrågor i Bilaga 2). Dessa frågor är förankrade i 

forskning/teorier (huvudsakligen Folkeryd (2015) men även ytterligare relevant forskning inom 

respektive dimension, se Bilaga 2). Operationaliseringsfrågorna definierade och vägledde deltagarna 
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kring vilka aspekter som skulle undersökas för respektive dimension vid granskning av elevtexterna. 

Sammanfattning över vad värdena 0-6 motsvarar återfinns i Figur 3. 

Noterbart är att jag också utfört samma granskning och bedömning av elevtexterna som 

deltagarna. Min bedömning påverkade inte studiens resultat, å andra sidan var främsta anledningen 

till att genomföra en egen analys av samtliga elevtexter för att erhålla förståelse kring elevtexternas 

innehåll samt deltagarnas eventuella bedömningsutfall inför det slutliga sambedömningsmötet 

(presenteras i avsnitt 5.3.5). Detta stärker studiens validitet genom att jag som undersökningsledare 

i det slutgiltiga sambedömningsmötet har förståelsen för att kunna parera deltagarnas åsikter och 

ifrågasätta deras påståenden vid oenighet eller misstolkning (se Kvale & Brinkmann, 2009, s. 163). 

Dessutom, i en utförd uträkning där min individuella bedömning inkluderades till deltagarnas 

bedömning, påverkades inte studiens slutgiltiga resultat märkbart. 

5.3.4 Fas 4 – Medelvärdssammanställning 

Efter deltagarnas granskning av elevtexterna sände vardera deltagare in två Excel-filer till mig - en 

avseende nationella provets bedömningskriterier samt en avseende Folkeryds (2015) 

textdimensionsmodell. Därefter utförde jag medelvärdesuträkningar avseende poängsättningen 

(enligt garderingsskalorna i Figur 2 och 3) för respektive dimension och elevtext. Deltagarnas 

(hittills) gemensamma bedömning sammanställdes (Fisher, 2007, s. 160; Lundahl & Skärvad, 1999, 

s. 234-236) i två nya tabeller som utgjorde grunden för studiens avslutande sambedömningsmöte. 

5.3.5 Fas 5 - Avslutande sambedömningsmöte 

I detta möte samlades vi fysiskt där syftet var att enas kring en “perfekt” bedömning och finna 

konsensus. Konkret, utgick mötets diskussion från att samtliga deltagare fick båda sina individuella 

bedömningstabeller samt de sammanvägda, placerade framför sig. 

                    

I enlighet med (Fisher, 2007, s. 160; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 234-236) fokuserades 

bedömningsdiskussionen kring (1) bedömningar där medelvärdet hamnat på gränsnivåerna2 

(elevtexter som exempelvis erhöll: 4, 4, 5, 5) samt (2) bedömningar där oenighet förekom 

(elevtexter som exempelvis erhöll: 1, 1, 1, 3), där minoriteten fick motivera sina ståndpunkter. 

Däremot prioriterades inte sambedömningsdiskussioner när elevtexters tillhörigheter över 

gränserna påverkades (elevtexter som exempelvis erhöll: 2, 2, 3, 3). Totalt diskuterades 24 specifika 

bedömningar, fördelat över 14 elevtexter med avseende Folkeryds (2015) textdimensionsmodell, 

samt 7 specifika bedömningar fördelat över 6 elevtexter med avseende nationella provets 

bedömningsanvisning. Samtliga elevtexter i sistnämnda inkluderades även i förstnämnda gruppen. 

Vissa bedömningssituationer diskuterades mindre än två minuter, medan andra pågick i cirka 15.  

                                                 

 
2 Låg, medel och hög utvecklingsmöjlighet 
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I samklang med (Fisher, 2007, s. 160; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 234-236; Asplund, 1979, s. 

66-71) eliminerades totalt två elevtexter där oenighet förekom och konsensus bland deltagarna inte 

kunde uppnås. I ett delfiförfarande är det viktigt att inte “tvinga” fram “gemensamma” beslut utan 

i dessa fall exkludera dessa aspekter helt (ibid). Därmed blev 28 elevtexter kvar för slutgiltig analys. 

Den största skillnaden mellan gruppintervjuer och respondent- och informantintervjuer är det 

sociala elementet (Holme & Solvang, 1997, s. 108). Den sociala dimensionen kan, genom 

diskussion och samspel, medföra att gemensamma uppfattningar och åsikter formas (ibid), vilket 

är ett led i delfimetoden (Fisher, 2007, s. 160; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 234-236; Asplund, 1979, 

s. 66-71). Dessutom menar Skolverket (2011, s. 34-35) att sambedömning resulterar i ett mer 

tillförlitligt odömde. Därmed stärks studiens reliabilitet.  

Genom att samla deltagarna tillsammans för att diskutera sin bedömning möjliggörs en fri och 

öppen diskussion men centrerad kring det specifika ämnet och underlaget där konsensus kan nås 

(Fisher, 2007, s. 159). Samtalet under detta möte kan liknas vid samtalet som sker under en 

fokusgruppintervju (se Bryman, 2013, s. 548). Dessa samtal beskrivs som mer naturliga jämfört 

med vanliga kvalitativa intervjuer då den sociala omständigheten möjliggör en diskussion kring 

åsikter och tolkningar (ibid). Särskilt tillämpbara är dessa samtal då individer diskuterar olika 

frågeställningar kring sin vardag, som exempelvis frågeställningar från arbetsplatsen (Bryman, 2013, 

s. 548-550) där bedömning definitivt kan inkluderas i en lärares. Eftersom jag ämnar att i högsta 

mån efterlikna en bedömningsprocess som sker i verkligheten, skapar detta möte förutsättningar 

för detta. Dessutom är det att föredra, med hänsyn till att skapa en “naturlig” diskussion, att 

deltagarna inte helt är främlingar för varandra (Bryman, 2013, s. 549). I min studie kommer de båda 

paren från var sin skola vilket skapar förutsättningar för ett “naturligt” samtal.   

Slutligen, eftersom deltagarna är mycket välinsatta i bedömningen av elevtexterna kommer ofta 

nya och precisa insikter fram under denna typ av fokusgruppsintervjuer, emellertid krävs det 

skicklighet av intervjuaren att kunna parera deltagarnas åsikter och ifrågasätta deltagarnas 

påståenden för att leda diskussionen framåt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 163). Däremot, eftersom 

huvudsyftet är att nå fram till ett “perfekt delfi-svar”, med hjälp av de strukturerade 

bedömningstabellerna (se avsnitt 5.3.4) placeras de flesta diskussionsämnen inom ramen för 

underlaget (tabellerna) där jag som undersökningsledare hade kunskap kring.  

5.4 Enskilda intervjuer 

Kort efter studiens avslutande sambedömningsmöte med lärarna kompletterande jag diskussionen 

kring deltagarnas bedömning (diskussionen som inkluderats i delfi-metoden) med att utföra 

semistrukturerade intervjuer med samtliga lärare (enskilt) per telefon (se Holme & Solvang, 1997, 

s. 92; Saunders, 2012, s. 378). Syftet med intervjufrågorna är att (1) undersöka om det går att 

bekräfta resultaten från delfimetodiken, (2) öka min förståelse kring lärarens bedömningsarbete i 

samband med nationella provet mer generellt, samt (3) nyansera mina forskningsfrågor mer 

kvalitativt. Att intervjua lärarna möjliggjorde för mig att få en mer djupgående förståelse (ibid) kring 

deras bedömningsarbete i samband med nationella provet, eftersom respondenterna får möjlighet 
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att ge detaljrika förklaringar till sina attityder, erfarenheter och uppfattningar (Bryman, 2007, s. 473-

474; Holme & Solvang, 1997, s. 79, 92). Semistrukturerade intervjuer möjliggör att respondenterna 

kan inverka dialogens utveckling både innanför, men även utanför min tematiska intervjuguide, 

samtidigt som följdfrågor och vidareutveckling av tankegångar som var utav särskild intresse för 

studiens forskningsfrågor, gavs utrymme till (Holme & Solvang, 1997, s. 99; Saunders, 2010, s. 

378). 

Anledningen till valet av telefonintervjuer var (1) flexibilitet och (2) tidseffektivitet. Detta 

eftersom respondenterna lade stor energi och tid i denna studie (se delfifaserna 1-5). Väl medveten 

om att intervjuer per telefon har flera inneboende nackdelar, exempelvis att jag som intervjuare 

inte får tillfället att urskilja respondenternas icke-verbala reaktioner (Holme & Solvang, 1997, s. 

105). Däremot ansåg jag att dessa nackdelar övervägdes av fördelarna med att kunna komplettera 

delfimetodiken med ytterligare intervjuer och därmed insamla mer underlag. Totalt genomfördes 

alltså fyra intervjuer som pågick i 45-75 minuter. Eftersom inga nya svar eller åsikter framfördes 

under intervjuerna ansågs detta vara en tillfredsställande urvalsstorlek (se exempelvis Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 129) med hänsyn till intervjuernas kompletterande funktion till delfimetodiken.                    

En intervjuguide (se Bilaga 1.) har utformats enligt följande teman identifierade i tidigare 

forskning och teorier: (1) bedömningsmodellers fördelar, nackdelar och effekter samt lärares 

attityder, (2) nationella provets bedömningsprocess utifrån ett summativt och formativt 

förhållningssätt (inkl. återkoppling/feedback), (3) tolkningsutrymme samt (4) 

bekräftande/följdfrågor från delfi-metodiken.  

5.5 Analys 

Efter avslutade telefonintervjuer lyssnade jag på inspelningarna upprepade gånger och summerade 

utläggningar av betydelse för mina forskningsfrågor. Komplett transkribering genomfördes inte då 

detta ansågs för tidskrävande, däremot transkriberades intressanta delar och citat. Dessa 

sammanfattningar samt utfallet från sambedömningsmötet (som konkretiserades i en sambedömd 

bedömningstabell med medelvärdena) utgjorde studiens analysmaterial.  

Därefter genomförde jag en helhetsanalysmetod likt den som beskrivs i Holme & Solvang (1997, 

s. 141-142) där jag avseende analys av elevtexterna särskilt fokuserade på relationella skillnader 

mellan teman - i mitt fall mellan Folkeryds (2015) dimensioner och bedömningsanvisningens (2012) 

kriterier. Då medelvärdenas syfte var att identifiera elevtexternas bidrag och utvecklingsmöjligheter 

koncentrerades analysen kring kategorierna: låg/medel/hög utvecklingsmöjlighet. Dessutom 

motiveras en mer kvalitativ helhetsanalysmetod då antalet elevtexter utgör för litet underlag för 

vidare statistiska undersökningar. Därefter genomfördes kategorisering och uppdelning av 

materialet. Dessutom utfördes identifiering av problemområden som var relevanta för mina 

forskningsfrågor. Detta genomfördes inledningsvis elevtext per elevtext, respektive intervju per 

intervju, för att sedan överblicka över det totala underlaget. Avseende medelvärdena skapades 

grupperingar baserade på relationella skillnader vilket möjliggjorde formandet av artefakter inom 

vilka vissa elevtexter placerades. Elevtexters säregna egenskaper jämfördes huvudsakligen utifrån 
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de övergripande områdena i Folkeryds (2015) modell (innehåll, struktur och deltagaraktivitet) med 

bedömningsanvisningens (struktur och form) där: (1) skillnader mellan jämförbara områden, (2) 

skillnader mellan icke-jämförbara områden, samt (3) likheter inom dimensioner, och i förlängning 

områden, analyserades. Dessutom togs andelen elevtexter inom respektive dimension hänsyn till. 

Elevtexter som inte inkluderats i någon utav artefakterna påvisar inte någon markant skillnad 

mellan bedömningen utifrån Folkeryds (2015) modell och nationella provets bedömningsanvisning 

(2012). Slutligen analyserades de identifierade artefakternas egenskaper/problemområdena, och 

avvikande/konkurrerande svar värderades för att till slut erhålla en helhetsbild över elevtexternas 

säregna egenskaper samt respondenternas ståndpunkter.    

5.6 Studiens validitet och reliabilitet 

I ovanstående avsnitt har jag diskuterat hur validiteten och reliabiliteten stärktes. I följande avsnitt 

diskuteras några faktorer som kan påverka studiens resultat och således studiens validitet och 

reliabilitet.  

Trots att urvalet av studiens elevtexter kan anses vara ett representativt urval, finns ingen garanti 

att dessa inte innehåller avvikelser och unika säregenskaper vilka kan påverka bedömningarnas 

komplexitet och därmed mitt resultat. Under ombedömningen kanske lärarna dessutom “skärper 

sig” då de deltar i en studie, vilket kan påverka studiens resultat till att inte återspegla verkligheten. 

Vidare finns det en risk att respondenterna inkluderar synpunkter kring bedömningen av nationella 

provet för de äldre åldrarna och inte enbart diskuterar årskurs 3. Vidare existerar det risk för att 

respondenterna jämför elevtexterna mot varandra och granskar dessa som grupp. För att öka 

studiens reliabilitet poängterade jag att alltid utgå från de unika elevtexterna och enbart vid behov 

jämföra mot samtliga elever i årskurs 3 de undervisat för. 

Jag som intervjuare kan dessutom påverka resultatet och studiens reliabilitet (Saunders, 2012, s. 

192). Då studien endast genomförs av mig är det endast mina tolkningar som framkommer. Detta 

har negativ inverkan på studiens reliabilitet. Jag försökte höja reliabiliteten genom att ställa öppna 

frågor samt be respondenterna att exemplifiera eller utveckla om något varit oklart eller otydligt i 

deras svar för att undvika missförstånd.  

Studies sex stycken urvalskriterier och det faktum att deltagarna kommer från två olika skolor 

förstärker även studiens reliabilitet genom källtriangulering då detta minimerar risken att resultatet 

snedvrids (se Williamsson, 2002). Å andra sidan finns det inga garantier att dessa lärare, eller skolor, 

är anomaliteter och på så sätt påverkar studiens resultat. 

5.7 Forskningsetiska aspekter 

Informationskravet (se Vetenskapsrådet, 2011) togs hänsyn till när jag under den första kontakten 

med respondenterna informerade om mitt syfte med studien samt vilken roll respondenterna har i 

studien (läs mer under avsnitt 5.2.1 & 5.3.1). Under detta möte tydliggjordes respondenternas 

möjlighet till att när som helst kunna avbryta sin samverkan i studien, samt att det är frivilligt att 

delta (Vetenskapsrådet, 2011).  
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Konfidentialitet har vidtagits sålunda att studiens deltagare är anonyma (Vetenskapsrådet, 2011). 

Inga personuppgifter, eller annan information som kan härleda till individen publiceras i studien 

eftersom det är av underordnad betydelse för studiens resultat (Patel & Davidson, 2003, s. 62–63). 

För att skydda elevernas identitet och integritet har avidentifiering skett av elevtexterna (se avsnitt 

5.3.2). Elevtexterna har dessutom inte används för att annat ändamål än studiens undersökning, 

hänsyn har därför tagits till vetenskapsrådets (2011) nyttjandekrav. 
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6. Bedöm om – bedöm rätt: studiens resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Inledningsvis presenteras respondenternas synpunkter 

kring bedömningsarbetet i samband med nationella provet. Därefter sammanfattas vilka kunskaper 

elever redovisade under nationella provets (2012) skrivmoment av en berättandetext inklusive en 

presentation av ombedömningen av nationella provets delprov (F och G). Detta följs av en 

beskrivning kring hur bedömningen utifrån nationella provets bedömningsanvisning (2012), kan 

nyanseras genom att tillämpa Folkeryds (2015) textdimensionsmodell. Slutligen, presenteras 

deltagarnas upplevda effekter av sambedömningsprocessen. 

6.1 Deltagarnas användning av nationella provets bedömningsanvisningar 

Min undersökning visar att respondenterna är generellt positiva kring utförandet av nationella prov 

då deras elever får göra ett prov som de själva inte konstruerat. Respondenterna anser att nationella 

provet är ett ypperligt tillfälle att göra avstämning på elevernas kunskaper gentemot läroplanen, 

men det blir även ett utvärderingstillfälle på deras egen undervisning. Respondenterna tycker att 

arbetet med bedömningsanvisningen fungerar “bra” och “helt okej”, men att det är otydligheten 

och tolkningsmöjligheterna som försvårar. De är medvetna kring att samtliga aspekter av elevens 

visade kunskap inte inkluderas av bedömningsanvisningen. Detta menar respondenterna ställer 

krav på att läraren måste tillämpa andra metoder/bedömningsmodeller för det formativa 

fortsättningsarbetet. 

 

“Jag tycker nationella provet är ett bra verktyg som hjälper mig stämma av hur eleverna ligger till gentemot 

skolverkets krav.” 

6.1.1 Hindrande faktorer för formativ och likvärdig bedömning 

Respondenterna menar att bedömningsanvisningen fungerar men borde förbättras, särskilt i termer 

av konkretisering. Den summativa bedömningen kan vara svårbedömd i många fall, medan 

bedömningsanvisningen inte är utformad för en formativ bedömning. Även om 

bedömningsanvisningarna (2012) inkluderar exempel på hur bedömning av elevtexter kan göras är 

dessa svåra att generalisera till individuella elevtexter. Dessutom medför vissa faktorer   

I min studie har jag identifierat ett antal hindrande faktorer för att driva enskilda elevers 

utvecklingsprocess vidare, samt hämmar en likvärdig bedömning, vilka finns inneboende i 

bedömningsarbetet av nationella provet. Nedan presenteras dessa, vilka framkom frekvent i 

intervjuerna samt under sambedömningsmötet. 

6.1.1.1 Tidsbrist 

Möjligheten att kunna använda elevtexterna från nationella provet för att kartlägga fler redovisade 

kunskaper hos eleverna upplever respondenterna att de saknar tid till. Det nationella provtillfället 
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orsakar stress, främst på grund av att viljan att kunna nyttja provet för mer än enbart summativ 

kontroll finns.  

 

“Jag vet ju att jag kan och borde titta på fler aspekter än de som anvisningarna pekar på, men det hinner jag ju inte så 

då fokuserar jag bara på det som ska kollas på där och då för att sen posta iväg det.” 

6.1.1.2 För breda och okonkreta kriterier skapar tolkningsutrymme 

Respondenterna upplever att det är för stort tolkningsutrymme i nationella provets 

bedömningsanvisning. Trots att anvisningen tillhandahåller bedömningsexempel på elevtexter, 

upplever respondenterna att det saknas konkreta riktlinjer och definitioner för hur, och i vilken 

mån gränsdragning skall göras kring de olika kravnivåerna. I bedömningsarbetet med elevtexter 

skapas unika fall där svårtolkade skiljelinjer uppstår (på grund av ospecifika anvisningar) om 

huruvida de specifika elevtexterna uppnår målet eller inte. 

 

“Det är ju ett riktigt tunt underlag vi får. Liksom, vad räknas som en fungerande handling egentligen? Det verkar 

vara upp till varje enskild bedömare. På det sättet jag bedömer lovar jag skiljer sig med andra. 100 % säkert alltså” 

6.1.1.3 Frånvaro av internt stöd och brist av sambedömning skapar tolkningsutrymme 

Min studie redovisar att respondenterna upplever ett minskat tolkningsutrymme när det ges internt 

stöd i bedömningsarbetet. Respondenterna anser att vid förmöten där uppgifter samt 

bedömningskriterier diskuteras gemensamt bland kollegorna skapas konsensus kring vad lärarna 

ska titta efter och bedöma, men även hur nationella prov kan/bör användas formativt. När denna 

typ av avstämning saknas, ökar risken för att icke likvärdig bedömning sker samt att lärare 

misstolkar elevprestationer. Respondenterna förespråkar därmed avstämningsmöten inför 

bedömningsarbetet, men föredrar sambedömning för att minimera risken att icke likvärdig 

bedömning sker. 

  

“Något år så satte vi oss ned och gick igenom alla uppgifter och kriterier och diskuterade dessa. Ja, det året 

kändes det riktigt bra och tryggt inför arbetet. Men de år vi inte gjort det känns det ju mer osäkert direkt. Tittar jag på 

rätt saker?” 

6.1.1.4 För snävt mätinstrument 

Respondenterna upplever att nationella provets bedömningsanvisning är ett för snävt 

mätinstrument då det åsidosätter många viktiga kunskaper och endast fokuserar på ett begränsat 

antal (år 2012 bedöms endast två aspekter i skrivmomentet). Under intervjuerna redogör lärarna 

att de är medvetna om nationella provets bedömningsanvisnings begränsning men medger att de 

ändå inte inkluderar ytterligare aspekter i sitt fortsatta bedömningsarbete. Respondenterna 

uttrycker att de utgår från bedömningsanvisningarna i mycket hög grad och granskar, bedömer och 

återkopplar i linje med uppsatta kriterier.  
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“Vanligt för flera bedömningsmodeller, men skulle säga särskilt för nationella provet, är ju att det endast tittar på 

väldigt få saker. /…/ Och detta är farligt för både hög- och lågpresterande elever. De högpresterande klarar av alla 

kriterier och känner sig därför lugna även om de kan bli bättre på andra saker, medan de lågpresterande känner sig 

helt besegrade och inte vet vilka andra styrkor de har. Här är det ju också mitt ansvar men det blir ju att det som 

mäts är det som blir viktigt att följa upp.”   

 

Vidare menar respondenterna att de dessutom blir påverkade av nationella provets delprov (gäller 

samtliga: A-H) under arbetet med elevers individuella utvecklingsplaner. Elevprestationer från 

nationella provet (som ska inkluderas i elevens övergripande utvecklingsplan) begränsas ofta till de 

aspekter som fylls i under den summativa bedömningsprocessen. Däremot påpekar 

respondenterna att de har möjlighet att följa upp kunskaper och aspekter som inte tas hänsyn till i 

bedömningsanvisningarna men menar att det som mäts är (ofta) det som följs upp. 

6.1.1.5 För breda och okonkreta kriterier försvårar feedback 

Min undersökning visar att respondenterna anser att bedömningsanvisningens kriterier täcker in 

för många aspekter (exempelvis kan nationella provet delprov F tolkas att omfattar en rad 

strukturella textaspekter medan delprov G uttryckligen inkluderar både stavning av form- och 

innehållsord samt interpunktion, men kan även tolkas inkludera innehållsrelaterade aspekter). Detta 

resulterar i att bedömningen av elevens prestation inte görs på djupet. 

Vidare menar samtliga respondenter att de önskar att bedömningsanvisningen skulle inkludera 

fler, men mer specifika aspekter för att skapa sökbarhet vilket skulle (1) försäkra att återkopplingen 

ägde rum, samt (2) att återkopplingen skulle bli mer konkret och isolerad till specifika kunskaper. 

Även om underlaget från Skolverket inkluderar ett kommentarfält där lärarna ges möjlighet att yttra 

specifika kommentarer, medger respondenterna att liten fokus läggs på dessa fält. Dessa yttranden 

går hand i hand med mina iakttagelser hos de ursprungliga originalbedömningarna där mindre än 

10 % av samtliga lärare fyllde i dessa kommentarfält3.  

  

“Om kriterierna fokuserade på mindre områden, skulle det verkligen hjälpa mig i mitt arbete att identifiera vad 

eleven behöver jobba på mer specifikt. /…/ Nu tvingas jag till exempel inkludera både stavning och interpunktion i 

samma omdöme vilket försvårar bedömningen men även när jag går tillbaka i bedömningstabellen för att se vilken 

feedback jag ska ge till eleven så står det ju inte klart och tydligt om eleven var mindre bra på det ena eller andra” 

                                                 

 
3 I originalbedömningarna angav endast tre stycken lärare (10 % av samtliga) någon typ av kommentar som kan 

relateras till en formativ bedömning. 7 lärare (23 %) skrev kommentarer kring omständigheterna under provet 

(exempelvis “Elev X var mycket stressad under provet”) eller kring elevernas personlighet (exempelvis “Elev 

Y är mycket orolig”. 8 lärare (26 %) skrev endast ett ord som exempelvis “OK” eller “Bra”, alternativt gjorde 

en bock. Resterande 12 lärare (40 %) lämnade kommentarsfälten helt tomma. 
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6.1.1.6 Summativt i första hand 

Respondenterna redogör att elevers prestationer bedöms för att göra avstämning över hur 

elevernas kunskaper förhåller sig till läroplanens kunskapskrav. Formativ bedömning av elevers 

prestationer i samband med nationella prov sker sällan, och många gånger bortses från helt. 

 

“Jag checkar bara av målen. Det är ju det jag ska rapportera in.” 

6.2 Elevers identifierade kunskaper 

I följande avsnitt presenteras vilka kunskaper elever redovisade under nationella provets (2012) 

skrivmoment av en berättandetext i relation till de övergripande områdena: (1) innehåll, (2) struktur, 

(3) deltagaraktivitet samt (4) form. I områdena (2) struktur och (4) form presenteras även 

ombedömningarna som ägde rum under min undersökning (delprov F = struktur; delprov G = 

form). Slutligen presenteras de kunskaper som elever redovisade men som inte inbegrips i någon 

av modellerna. 

Följande fem tabeller illustrerar elevtexternas utvecklingsmöjligheter per dimension enligt de 

fyra nivåerna presenterade i metodavsnittet (se avsnitt 5.3.3 samt Figur 2 & 3). Nivåerna 

färgmarkeras4 och motsvarar medelvärden som är hänförda från deltagarnas individuella 

bedömningar samt sambedömningsdiskussionen. Dessutom, andelen elevtexter som återfinns 

inom respektive nivå återges per dimension i tabellernas nedersta sektion. 

                                                 

 
4 “Kvalitet återges ej/Ej når målen” illustreras med grå markering medan “hög utvecklingsmöjlighet” med röd, 

“medel” med grön och “låg utvecklingsmöjlighet” med röd markering. 
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6.2.1 Innehåll  

 

Tabell 2. Innehåll 

 

Folkeryds (2015) textdimensionsmodell omfattar fem dimensioner kring innehåll medan nationella 

provets bedömningsanvisning inte tar hänsyn till något innehållsrelaterat. Inom samtliga 

dimensioner återfanns elevtexter med låg, medel och hög utvecklingsmöjlighet. Således påvisar 

elever olika grad av kunskaper inom Folkeryds (2015) innehållsdimensioner. Mest markant är 
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dimensionerna ”Ordfrekvens” (68 % av eleverna påvisar färdigheter kring att skriva långa texter) 

och ”Ordklassanalys” (50 % av eleverna behärskar användningen av många ordklasser under sin 

skrivprocess). Endast dimensionen ”bildspråk” inkluderade elevtexter där inga redovisade 

kunskaper återfanns (64 % av deltagarnas totala bedömningar angavs som ”exkluderar kvalitén helt 

och hållet”). 

 

I Tabell 2 återges det att: 

 Hälften av eleverna har potential att utveckla sin ordvariation (se 29% och 21% i 

dimensionen ”Ordklasser”),  

 Drygt 4 av 5 elever behöver träna sin användning av sammansatta ord och ordpackning 

av långa och korta ord (majoriteten av eleverna skriver korta ord) (se dimension 

”Sammansatta ord etc.”), 

 Cirka 3 av 4 elever (72%) kan utvecklas avseende makro-mikro tema (se dimensionen 

huvud- & undertema) samt att, 

 Majoriteten av eleverna kan träna på att inkludera bildspråk i högre grad (även om vissa 

elever behärskar detta väl). 

6.2.2 Struktur 

Folkeryds (2015) texdimensionsmodell omfattar åtta dimensioner kring textens struktur, medan 

nationella provets bedömningsanvisning inkluderar en strukturaspekt (genrestruktur). Inom 

samtliga dimensioner återfanns elevtexter med låg, medel och hög utvecklingsmöjlighet. Däremot 

påvisar elever olika grad av kunskaper inom Folkeryds (2015) strukturdimensioner. 

Ingen elev exkluderar textbindning. Alla ha i någon mån bundit samma texten med hjälp av 

mikrostrukturella aspekter, särskilt vanligt är tema-rema där 71% (32 % + 39%) av eleverna påvisar 

goda kvalitéer. 39% av eleverna uppnådde inte målen gällande textens makrostruktur 

(genrestrukturen) enligt nationella provets bedömningsanvisning (se även Folkeryds, (2015) 

dimension, struktur & språkliga drag). Däremot visar mina resultat att elever befinner sig på olika 

nivåer avseende genrestruktur (32 % har låg utvecklingsmöjlighet).  

 

I Tabell 3 återges det att:  

 9 av 10, samt 8 av 10 elever har möjlighet för utveckling gällande referensbindning 

respektive logisk bindning, (dessa är de två mikrostrukturella 

textbindningsdimensionerna, där elever påvisar störst potential för utveckling).  

 Majoriteten av eleverna påvisar behov av träning gällande användning av framförställda 

och efterställda bestämningar till huvudorden. 6 av 10 har stor utvecklingsmöjlighet (se 

nominalfras i Tabell 3). 

 Ungefär hälften av eleverna har hög potential att utveckla sin bisatsanvändning (se 54%).  

 Ingen av eleverna skriver så kallade vänstertunga satser.  
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Tabell 3. Struktur 

6.2.2.1 Ombedömning av delprov F 

I originalbedömningarna erhöll 18 elevtexter omdömet ”N” (= nått målet) medan 10 erhöll 

omdömet ”EN” (= ej nått målet). Genom sambedömningsprocessen i min studie förändrades 

omdömet gällande genrestruktur för fem elevtexter (nr. 2, 3, 8, 12 och 28). Tre av dessa (nr. 2, 3 

och 8) fick vid orginalbedömningarna omdömet “N” men ombedömdes till “EN” under min studie 

(alltså “icke fördelaktiga bedömningar”). De två återstående elevtexterna (nr. 12 och 28) fick vid 

orginalbedömningarna omdömet “EN” men ombedömdes till “N” (alltså “fördelaktiga 

bedömningar”).  
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6.2.3 Deltagaraktivitet 

 

Folkeryds (2015) textdimensionsmodell 

omfattar två dimensioner kring textens 

läsarindrag (deltagaraktivitet) medan 

nationella provets bedömningsanvisning inte 

tar hänsyn till några textelement som skapar 

läsarindrag.  

Tre av fyra elever (25 % + 21 % + 29 %) 

generera läsarindrag genom tillämpning av 

röster, tilltal och omtal i sina texter. 

Dessutom är det 25 % av eleverna som 

påvisar stora kvalitéer inom denna aspekt, 

medan majoriteten av eleverna påvisar stora 

kvalitéer i tillämpningen av värderande ord 

för att uttrycka känslor etc. (36 %).  

 

I Tabell 4 återges det att:  

 Ungefär var tredje elev (29 %) har hög 

utvecklingsmöjlighet avseende röster, tilltal 

& omtal.  

 Var femte elev (18 %) använde inga 

värderande ord samt var fjärde elev (25 %) 

använde aldrig röster, tilltal eller omtal vilket 

således initierar utvecklingsmöjligheter.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Deltagaraktivitet 
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6.2.4 Form 

 

I det sista övergripande området har nationella 

provets bedömningsanvisning en 

bedömningsdimension kring form (delprov G) 

medan Folkeryds (2015) textdimensionsmodell 

inte tar hänsyn till något formrelaterat.  

Störst andel av elevtexterna erhåller låg 

utvecklingsmöjlighet (36 %) medan endast 18 % 

erhåller hög utvecklingsmöjlighet. 29 % når inte 

målet. 

En intressant iakttagelse kring hur deltagarna 

tolkade detta kriterium uppmärksammades 

under studien. Presenteras i avsnitt 6.4. 

6.2.4.1 Ombedömning av delprov G 

Genom sambedömningsprocessen i min studie 

förändrades omdömet gällande stavning av 

form- och innehållsord samt interpunktion för 

två elevtexter (nr. 12 och 28): båda elevtexter 

fick vid originalbedömningarna omdömet ”EN” 

men ombedömdes till ”N” under min studie 

(alltså “fördelaktiga bedömningar”). 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Form 

6.2.5 Kärnfullhetsförmåga och styckesanvändning 

Under om- och sambedömningsprocessen uppmärksammade respondenterna två 

bedömningsaspekter som inte fanns med i nationella provets bedömningsanvisning (2012) eller 

Folkeryds (2015) textdimensionsmodell. En av dessa aspekter är elevens förmåga att skapa 

kärnfullhet i sin text. Förutom detta påvisar flertalet elever förmågan att kunna göra 
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styckesindelning i sin text, således ytterligare en aspekt som inte blir bedömd men borde finnas 

med som bedömningsaspekt enligt respondenterna. 

6.3 Nyansering på elevtextnivå 

Genom att analysera deltagarnas bedömningar av elevtexterna har jag identifierat fem olika grupper 

bland elevtexterna baserat på deras utvecklingsmöjligheter inom de olika dimensionerna (se avsnitt 

5.5). Totalt har 18 elevtexter, således 60 % av samtliga elevtexter inkluderats till någon utav 

artefakterna (de skapade grupperna) där elevtexterna redovisar gemensamma kvalitéer (illustreras 

grafiskt i Tabell 6). Nedan presenteras artefakterna. 

  

6.3.1 Artefakt A: Den bortglömde - elever som ej nått målen men påvisar andra kvalitéer 

Artefakt A består av fem elevtexter (nr. 6, 12, 14, 23 och 24; representerar 17,9 % av urvalet) som 

samtliga erhållit omdömet “EN” (=ej nått målen) (notera: denna artefakt är dessutom den enda 

som inkluderar elevtexter som erhållit omdömet “EN”). Genom deltagarnas bedömning av dessa 

elevtexter synliggörs att dessa elever har flera kvalitéer som inte tagits till hänsyn utifrån 

bedömningsanvisningen (2012). Exempelvis: ordklassanvändning, bildspråk, tillämpning av huvud- 

och underteman samt deltagaraktivitet (se Tabell 6). Därmed visar mina resultat att Folkeryds 

(2015) textdimensionsmodell kan nyansera elevprestationer genom att möjliggöra identifikation av 

både styrkor och svagheter - även för elever som inte uppnått målen. Styrkor som kan inkluderas i 

elevers återkoppling, och svagheter som kan utgöra riktlinjer kring var utvecklingsmöjligheter 

existerar. Artefakt A illustrerar tydligt att elevtexter i mångt och mycket inbegriper kvalitéer. Trots 

detta menar respondenterna att de under och efter en bedömningsprocess i hög grad fokuserar på 

att adressera elever som “ligger efter” och “inte är duktiga på vissa saker”. Således placeras fokus 

på dimensioner med hög utvecklingspotential - röda markeringar i tabellerna. 
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6.3.2 Artefakt B: Den genrestarka - elever med utvecklingspotential i andra 

strukturdimensioner 

Fyra elevtexter (nr. 13, 17, 20 och 28; representerar 14,3 % av urvalet) bildar artefakt B. I denna 

grupp har elevtexter som erhöll lägre utvecklingsmöjlighet i nationella provets 

bedömningsanvisnings (2012) strukturella kriterie jämfört med mikrostrukturella i Folkeryds (2015) 

textdimensionsmodell (som exempelvis referens och logisk bindning, tema-rema och tillämpning 

av nominalfraser) (se Tabell 6). Artefakt B påvisar tydligt hur en textdimensionsmodell kan 

nyansera elevtexters bedömning: i detta fall har utvecklingsmöjligheter inom mikrostrukturella 

aspekter identifierats för elever med goda förmåga inom makrostrukturella. 

6.3.3 Artefakt C: Den känslomässiga - elever som skapar läsarindrag, utan att 

uppmärksammas 

Artefakt C består av fem elevtexter (nr. 3, 7, 10, 17 och 20; representerar 17,9 % av urvalet). Genom 

att använda textdimensionella aspekter så som röster, tilltal, omtal, apprasial och bildspråk (se 

Tabell 6) skapar dessa elevtexter läsarindrag och förmedlar känslor. Dessa aspekter exkluderas helt 

i nationella provets bedömningsanvisning. Intressant är att denna grupp påvisar tämligen goda 

kvalitéer även inom huvud- under tema, medan majoriteten har hög eller medel 

utvecklingsmöjlighet avseende både delprov F (genrestruktur) och G (stavning/interpunktion). 

Elevtext nr. 3 uppnår dessutom inte målen för delprov F efter ombedömningen. 

6.3.4 Artefakt D: Den flitige - elever med stark måluppfyllelse, men även 

utvecklingspotential 

Artefakt D består av fyra elevtexter (nr. 1, 15, 18 och 19; representerar 14,3 % av urvalet) som 

erhöll högsta poäng i både delprov F och G. Däremot, under ytan gömmer sig flera 

textdimensionella utvecklingsmöjligheter. Bland annat har följande identifierats: ordpackning, 

bildspråk, huvud- och undertema, deltagaraktivitet samt flera aspekter inom textens mikrostuktur 

(till exempel tema-rema) (se Tabell 6). Nyansering av bedömningen sker således att möjliggöra 

identifikation av förslag till elevers nästkommande steg i dess utvecklingsprocess, även för elever 

med stark måluppfyllelse. 

6.3.5 Artefakt E: Den genresvaga - elever med känsla för mikrostruktur men bristande 

makrostruktur 

Artefakt E består av två elevtexter (nr. 2 och 21; representerar 7,1 % av urvalet) som erhöll låga 

poäng (hög utvecklingsmöjlighet) avseende nationella provets genrekriterium men påvisade 

textdimensionella kunskaper avseende mikrostruktur. Medel- och låg utvecklingsmöjligheter 

identifierades bland annat inom dimensionerna tema-rema, referens- och logisk bindning, och 

inbäddningar. Således är artefakt E “motsatsen” till artefakt B. 
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6.4 Effekter av att inkludera en textdimensionsmodell till ett 

bedömningsförfarande 

I nedanstående tabell presenteras respondenternas generella synpunkter kring inkluderandet av en 

textdimensionsmodell (likt Folkeryds (2015) till bedömningsarbetet i samband med nationella 

provets skrivmoment. 

 

  

Tabell 7. En textdimensionsmodells fördelar & nackdelar i bedömningstillämpning  

6.5 Sambedömningens effekter 

Generellt ställer sig respondenterna positiva till sambedömningsprocesser då det är välbehövligt att 

höra andras åsikter samt främjar gemensam förståelse och samsyn. Detta gäller särskilt avseende 

tolkning av kriterier. Deltagarna poängterar att sambedömning oftast sker en gång per år och då i 

samband med just nationella proven, men uttrycker att det borde ske oftare. Det var första gången 

som respondenterna sambedömde tillsammans med en annan skola. Detta ansågs lärorikt då 

insikter och medvetenhet kring hur andra skolor resonerar kring elevtexter och tolkar kriterier 

erhölls, vilket vidgade respondenternas egen och varandras bedömningssyn. De oeniga 

diskussionerna som uppstod resulterade i djupare förståelse kring hur kriterierna kan tolkas och 

vilka kvalitéer i elevtexter som kan belysas. 

Avseende respondenternas initiala individuella bedömning (inför sambedömningsmötet) var det 

intressant nog, större procentuellt oenighet (över intervallgränserna) avseende nationella provets 

bedömningsanvisning (11,67 % - 7 bedömningsfall av 60 möjliga bedömningar) jämfört med 

Folkeryds (2015) textdimensionsmodell (5,71 % - 24 bedömningsfall av 420 möjliga 
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bedömningar)5. Vidare var respondenternas bedömning av delprov G särskilt intressant eftersom 

två av respondenterna (vilka arbetade på samma skola) inkluderade fler aspekter i sin granskning 

och bedömning jämfört med nationella provets bedömningsanvisning. Under 

sambedömningsmötet kom det till ytan att dessa lärare även inkluderat hur eleven använt form- 

och innehållsord. I dessa fall, bedömdes även (1) kvalitén av ordval (vilka typer av form- och 

innehållsord som eleven använde), (2) frekvens (antalet olika form- och innehållsord som eleven 

använde), samt (3) variationen av ordval (synonymer/olika uttryckssätt för form- och 

innehållsorden). Denna misstolkning korrigerades under sambedömningsmötet6. 

 

“Det är ju egentligen lite orimligt att elever med bra ordförråd och meningsuppbyggnad ska fällas på grund av 

stavningsproblem. Rättstavningsprogram finns ju i en del nioåringars fickor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5 För att förtydliga var det alltså dessa bedömningar som diskussionen i studiens sambedömningsmöte 

fokuserade kring (se avsnitt 5.3.5). Den totala oenigheten (även inom intervallens gränser) var påtagligt högre. 
6 Tabell 5 & 6 illustrerar resultat efter sambedömningsmötet och tar således inte hänsyn till deltagarnas 

misstolkning. 
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7. Analys och diskussion: Lärdomar från en om- och 
sambedömningsprocess 

Hur kan lärares bedömningsarbete kring nationella provets bedömningsanvisning utvecklas? Hur 

nyanserar Folkeryds (2015) textdimensionsmodell bedömningen av elevtexter som blivit bedömda 

utifrån det nationella provets bedömningsanvisning (2012) och vilka effekter har 

textdimensionsmodellen för elevers utvecklingsprocess? Dessutom: vilka bedömningseffekter på 

elevtexters skapas när oberoende lärare tillsammans ombedömer samma elevtexter från nationella 

provet (2012)? I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens insikter. 

7.1 En textdimensionsmodells nyansering av bedömning 

7.1.1 Nationella provets bedömningsanvisning (2012) exkluderar flera övergripande 

områden i relation till elevers påvisade kunskaper 

Inledningsvis kan jag konstatera att elever påvisar betydligt fler textdimensionella aspekter i 

nationella provets skrivmoment än vad bedömningsanvisningen mäter (delprov F och G). 

Elevtexterna inkluderade kvalitéer inom samtliga övergripande områden i Folkeryds (2015) 

textdimensionsmodell (innehåll, struktur och deltagaraktivitet) medan nationella provets 

bedömningsanvisning endast tog hänsyn till två aspekter (genrestruktur och stavning av form- och 

innehållsord samt interpunktion). I relation till nationella provets bedömningsanvisning (2012) 

möjliggör Folkeryds (2015) textdimensionsmodell (1) en fördjupad kännedom av elevprestationer 

inom strukturella textaspekter (mikrostrukturella), (2) en utvidgning av ett ytterligare potentiellt 

bedömningsområde: deltagaraktivitet, samt (3) en fördjupad kännedom inom textens innehåll. 

Detta illustreras grafiskt nedan i Figur 4. Dessutom identifierade min studie att (1) 

kärnfullhetsförmåga, samt (2) användning av stycken är andra kvalitéer som också redovisades i 

elevtexterna. 

Det kan diskuteras huruvida Folkeryds (2015) modell fördjupar eller utvidgar textens 

innehållsliga aspekter eftersom varken delprov F eller G inkluderar något innehållsrelaterat i sina 

formuleringar. Däremot, eftersom min studie visar att (1) lärare tolkat att delprov G inkluderar 

innehållsaspekter samt att (2) min studie vill skildra det verkliga bedömningsarbetet i svenska 

klassrum, kan vi tänka oss att nationella provets bedömningsanvisning (2012) i någon mån faktiskt 

tar hänsyn till texters innehåll. En diskussion kring detta tolkningsutrymme presenteras i avsnitt 

7.2. 

Vidare finns det aspekter som varken Folkeryds (2015) texdimensionsmodell eller nationella 

provets bedömningsanvisning (2012) inkluderar. Respondenterna lyfte fram kärnfullhetsförmåga 

samt förmågan att göra styckesindelningar. Dessa förmågor påvisades i elevtexterna, men 

bedömdes alltså inte, trots att båda aspekterna gynnar/missgynnar den generella kvalitén i 

elevtexten samt läsupplevelsen. Dessa resultat går i samklang med tidigare forskning (Borgström & 

Yassin, 2009, s. 24-27; Östlund-Stjärnegårdh, 2002, s. 71; Skolinspektionen, 2011; 
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Skolinspektionen, 2013, s. 5 ff.) som menar att fria textmoment är komplexa att bedöma då 

skrivförmåga kan inkludera många aspekter. Med detta som utgångspunkt kan man fråga sig: går 

det att utforma en bedömningsanvisning som inkluderar alla redovisade aspekter? Förmodligen 

inte helt, men det är viktigt att i någon grad försöka belysa samtliga kvalitéer i elevtexter och inte 

enbart förhålla sig till ett visst antal bedömningsaspekter, och på så sätt försöka närma sig elevers 

producerade texter (se Anward, 1983, s. 134). Detta resonemang är särskilt viktigt då synliggörande 

av fler aspekter är ett steg i att medvetengöra elever om sina visade kunskaper och därmed arbeta 

formativt (Black & Wiliam, 1998; Sadler, 1989). Om lärare endast förhåller sig till 

bedömningsanvisningen, missgynnas denna process helt klart.  

 

 

Figur 4. Illustration av hur elevtextbidrag adresseras av Folkeryd (2015) respektive nationella provets bedömningsanvisning (2012) 

7.1.2 Nyansering på elevtextnivå 

Det är särskilt intressant att så stor del av nationella provets tyngd läggs på form (stavning av form- 

och innehållsord) när elever faktiskt påvisar kvalitéer inom en rad andra dimensioner (se Tabeller 

2-6). Mina resultat går i linje med tidigare forskning (se exempelvis Pettersson, 2010a; Pettersson, 

2010b; Borgström & Yassin, 2009, s. 24-27) som menar att nationella provets 

bedömningsanvisning kan ses som ett för snävt mätinstrument och tar hänsyn till för få aspekter, 

där ett bredare spektrum av kunskaper inte inkluderas. Intressant är att detta påverkar både hög- 
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och lågpresterande elever. De högpresterande uppnår alla kriterier och på grund av modellens 

snävhet får därför sällan vidare återkoppling kring sitt fortsatta lärande. De lågpresterande å andra 

sidan bedöms endast utifrån de aspekter de inte behärskar där endast deras “misslyckanden” 

synliggörs och kommenteras. Effekten av detta kan tänkas bli att elevers motivation och självkänsla 

påverkas negativt eftersom inga styrkor synliggörs, eller ges förslag till utveckling (Hofvendahl, 

2010, s. 37). Dessutom visar min studie att snävheten styr dokumentering av elevprestationer samt 

försämrar möjligheten för återkoppling: feedback görs av det som mäts, och det som inte mäts 

bortses, både i termer av vilka områden som återkopplas till eleverna men även lärares egen 

återkoppling avseende undervisningsutveckling (dessutom har kriterierna en inverkan på 

återkoppling, vilket diskuteras i avsnitt 7.1.4). 

Då elevprestationer i samband med nationella proven verkar bedömas i första hand summativ 

och sällan formativt (se empiriavsnitt 6.1.1.4-6) läggs således fokus på teknikaliteter i ett begränsat 

område (se Watson, 2003) istället för att tillämpa en mer holistisk bedömningsprocess (ibid; 

Pettersson et al. 2010) med ett framåtsträvande syfte (Black & Wiliam 1998; Pettersson, 2010b). 

Eftersom nationella provets bedömningsanvisning (2012) endast beaktar få aspekter, frånskjuts 

uppmärksamheten från andra kunskaper som eleverna redovisar. Detta kan inskränka elevers 

medvetenhet och förståelse kring sin nuvarande övergripande kunskap (Black & Wiliam 1998; 

Sadler, 1989; Lundahl, 2014, s. 127-128) vilket kan förklara frånvaron av den formativa 

tillämpningen. Bland annat, poängterar Black & Wiliam (1998) samt Ramaprasad (1983) vikten av 

att lärare ska urskilja vad elevers nästkommande steg i kunskapsutvecklingen är. Däremot indikerar 

studiens empiri (se avsnitt 6.1.1.4) att möjligheten till detta begränsas av en snäv 

bedömningsanvisning.  

Att uppmärksamheten frånskjuts från andra kunskaper synliggörs specifikt på elevtextnivå. 

Artefakterna A-E (se Tabell 6) redogör hur tillämpningen av en kompletterande 

textdimensionsmodell kan nyansera bedömningen av olika elevgrupper, både summativt men 

framför allt formativt. Mina resultat visar att en formativ bedömning kan särskilt nyanseras på 60 

procent av elevtexterna genom att kartlägga, identifiera och konkretisera utvecklingsmöjligheter 

med hjälp av en modell (jmf. Jönsson, 2012, s. 128; Wiggins & McTighe, 2011) som tar hänsyn till 

textens innehåll, struktur och deltagaraktivitet (Folkeryd, 2015). Dessa utvecklingsinsikter, vilka 

skiljer sig beroende på artefakt, hade därmed varit svårare att nå enbart med “nationella provets 

bedömningsglasögon”. Exempelvis, vid kartläggning av Artefakt D (“Den flitige”) redogörs tydligt 

hur dessa elever kan fortsätta sina vidare utvecklingsprocesser som skribenter. Vidare, elevtexter i 

Artefakt A (“Den bortglömde” - vilka ej uppnår målen) redogör flera kvalitéer (styrkor som kan 

belysas) samt ytterligare utvecklingsmöjligheter förutom de som synliggörs genom nationella 

provets bedömningsanvisning. Att artefakterna utvecklade olika skrivförmågor kan tänkas förklaras 

genom att elever genererade olika kvalitéer genom tillägnandet av olika undervisningssekvenser 

under svenskundervisningen (se Wiliam, 2011). Fenomenet att artefakters textdimensionella 

kvalitéer (både svagheter och styrkor) helt enkelt “glöms bort” i bedömningen, kan förklaras genom 

att dessa faller utanför den egentliga texten (se Anward, 1983). Vilka kvalitéer och elevtextbidrag 
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som anses vara accepterade eller icke accepterade enligt den rådande bedömningsnormen (ibid) 

kan förklara varför pedagoger tenderar att utgå ifrån, men även förbli kvar vid, den egentliga texten 

i sin bedömning (se Anward, 1983). Respondenterna medger att de har nationella provets 

bedömningsanvisning som utgångspunkt i sin bedömning och dokumentering (se empiriavsnitt 

6.1.1.4), vilket indikerar, att “det som mäts är det som räknas”, och det som räknas är i stor grad 

betingat av det innehåll som inkluderas i bedömningsanvisningar. Utifrån Anwards (1983) termer 

inkluderas dessa accepterade bidrag till den egentliga texten. Således verkar det som att nationella 

provets bedömningsanvisnings innehåll inverkar på de normer som deklarerar den egentliga texten 

som accepterad, och reducerar möjligheten till att applicera en vidgad bedömningsnorm som tar 

hänsyn till aspekter i elevers producerade texter (Anward, 1983, s. 134) trots att elever påvisar dessa 

(se avsnitt 6.2). Därmed kan bedömningsanvisningen tänkas upprätthålla och reproducera normer 

vilket i sin tur speglar undervisningssekvenserna (Wiliam, 2011) i klassrummet, samtidigt som flera 

textdimensionella kvalitéer åsidosätts. 

7.1.3 Holistisk nyansering av bedömning 

Vidare, i enlighet med Hofvendahl (2010, s. 37), indikerar min studie att lärare ofta adresserar 

brister och svagheter i sin bedömning och återkoppling (fokus placeras på aspekter med hög 

utvecklingsmöjlighet, se röda markeringar i resultatavsnittet). Genom att nyansera bedömningen 

med en textdimensionsmodell främjas möjligheten att inkludera elevtexters styrkor (vilket Artefakt 

A tydligt illustrerar, trots ej uppfyllda mål), vilket kan tas med i återkopplingen. Ett sådant 

“utvidgat” holistiskt tillämpningssätt, kan minimera risken att elevers självkänsla och motivation 

till fortsatt lärande reduceras (Petersson, 2010a; Black & Wiliam 1998) samt bäddar för ett formativt 

fortsättningsarbete (Watson, 2003). Detta kan tänkas bli särskilt aktuellt för elevtexter i artefakterna 

A, C och E vilka skulle gynnas av en mer tillåtande norm med syfte att överlappa den egentliga 

texten med den producerade (Anward, 1983). Särskilt eftersom respondenterna uttrycker att arbetet 

med elevers individuella utvecklingsplaner och deras prestationer under nationella provet, påverkas 

av utformningen av bedömningsanvisningen. Dessutom verkar det som att - då min studie tyder 

på att “det som mäts, är det som räknas” - ju snävare den egentliga texten definieras av 

bedömningskriterier (Anward, 1983), desto färre styrkor möjliggörs att identifieras.  

Fortsättningsvis tycks respondenterna föredra (ha ambitionen av att använda) ett 

“avbockningssystem” (se avsnitt 6.1) - vilket Newton (2007) avråder - i arbetet för att ta elevers 

utvecklingsprocess vidare. Detta förutsatt att modellen tillämpas på ett strukturerat, konkret och 

holistiskt sätt. Därmed indikerar min studie att en holistisk summativ bedömning utgör ett vitalt 

fundament för den formativa - en utförlig formativ bedömning verkar till och med vara direkt 

beroende av en utförlig summativ. Detta resonemang går i linje med Skolverkets 

rekommendationer (2011, s. 17). Dessutom nyanserar Pettersson et al. (2010) diskussionen med att 

belysa vikten av generella och uppgiftsspecifika kriterier för ett holistiskt bedömningssätt. I 

Pettersson et al.s (2010) termer kan Folkeryds (2015) modell beskrivas inkludera generella kriterier 

då dessa enbart behandlar textliga komponenter. Emellertid, tyder inget på att tillämpning av 
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holistiska bedömningsanvisningar i praktiken är enkelt genomförbart. Även om utformningen av 

bedömningsanvisningar (inklusive holistiska sådana) verkar inverka bedömningen i praktiken, kan 

det snarare tänkas att medvetenheten och ett förändrat tankesätt i mångt och mycket utgör 

möjliggörare för en holistisk bedömningstillämpning.  

Vidare, huruvida en omfattande summativ bedömningsmodell bör synliggöras för eleverna eller 

inte, bör diskuteras. Att synliggöra mål och kriterier menar Jönsson (2012, s. 21, 32) kan ha effekter 

att elevers kreativitet och möjlighet till “riktig” förståelse hämmas. En konkretisering av en holistisk 

summativ modell kanske bör “hållas hemlig” (jmf. Jönsson, 2012, s. 36-38; Skolverket 2011b, s. 

14)? Å andra sidan, vilka farhågor (som Lindqvist, 2012, s. 59–60 och Jönsson, 2012, s. 89 slår larm 

för) kan tänkas uppstå när eleverna arbetar mot aspekter i en väldigt omfattande modell där 

kartläggning är syftet? 

7.1.4 Hämmande faktorer för formativ och likvärdig bedömning 

Mina resultat tyder på att tillämpningen av en textdimensionsmodell (likt Folkeryd (2015) kan 

reducera risken av flera hämmande faktorer (som associeras med nationella provets 

bedömningsarbetet) för att driva elevers utvecklingsprocess vidare samt främja en likvärdig 

bedömning (sammanfattas nedan i Tabell 8). Mina resultat går i linje med tidigare forskning 

gällande (1) att konkreta kriterier minskar tolkningsutrymmet (se ex. Ciolek Laerum, 2009) samt (2) 

att intern konsensus kring, och sambedömning av uppgifter och kriterier skapar samsyn och 

tillförlitlighet (se ex. Connolly, Klenowski & Wyatt-Smith 2012). Dessutom, vilka har diskuterats 

ovan i 7.1: (3) att nationella provet kan anses som ett för snävt mätinstrument (se ex. Borgström & 

Yassin 2009), samt att den (4) summativa andan urholkar den formativa (se ex. Garme, 2003). 

Nedan nyanseras en intressant insikt från studiens empiri.   

De (få men) breda kriterierna som nationella provets bedömningsanvisning innehåller menar 

respondenterna försvårar möjligheten att ge återkoppling till elever eftersom kriterierna inkluderar 

flera aspekter. Att tvingas bedöma flera bedömningsaspekter simultant skapar otydlighet vid 

bedömningen men även dokumenteringen (“elev X erhåller omdömet “EN” för delprov G, men 

interpunktionen var mycket bra”) vilket försvårar uppföljningen efter pedagogers praktiska 

anteckningar (“var det stavning eller interpunktion som elev X skulle träna på nu igen?”). Genom 

att rama in bedömningsaspekter till mindre greppbara grundstenar, menar respondenterna att 

textdimensionsmodell skulle kunna främja genom förenklad identifiering av förslag på 

återkoppling. Därmed påvisar min studie att bedömningsarbetets dokumentering, spelar en central 

roll för just möjliggörandet av återkoppling och kan förenklas genom fler, men konkretare 

(summativa) aspekter. Huruvida det verkliga efterarbetet (summativt eller formativt) kring elevens 

prestation fortskred efter det nationella provet 2012 kan jag inte uttala mig om. Den information 

jag däremot hade tillgång till är kommentarerna i kommentarsfälten i originalbedömningarna (se 

fotnot 3). Där har jag sett att både låg- och högpresterande elever ofta ges återkoppling i form av 

prestationsprodukter (se Black & Wiliam, 1998; Ridderlind, 2010, s. 70-74). Att elever ges 

återkoppling i denna form, har forskning visat vara särskilt negativt då elever oftast stirrar sig blinda 
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på sin prestationsprodukt (Jönsson, 2012, s. 92-93; Lundahl, 2014, s. 60, 128; Holmgren, 2010, s. 

174). Detta stämmer överens med det som respondenterna delgav under studien. Förutom 

reducerad möjlighet till återkoppling, kan breda kriterier även tänkas medföra minskad möjlighet 

för att synliggöra och konkretisera mål för elever (jmf. Wiggins & McTighe, 2011; Skolverket, 

2011b, s. 13). Forskning visar att detta minskar chansen för eleverna att bli delaktiga i sitt lärande 

eftersom kunskapsmål som ska uppfyllas inte redogörs på ett kärnfullt och konkret sätt (se Jönsson, 

2012, s. 36-38, 128; Wiggins & McTighe, 2011). Därav är konkret återkoppling en viktig och 

betydelsefull del i elevers lärandeprocess (Black & Wiliam, 1998; Sadler, 1989; McNeil, 1969; 

Ridderlind, 2010, s. 70-74). Därmed påvisar forskning att konkreta mål är viktigt på olika sätt. 

Emellertid verkar tidigare forskning negligerat relationen mellan graden av konkretisering av 

kriterier i bedömningsanvisningar/modeller och försvårad återkoppling, via dokumenteringens 

roll. Detta utgör ett intressant förslag på vidare forskning. 

 

 

Tabell 8. Hindrande faktorer som adresseras av Folkeryds (2015) textdimensionsmodell 

7.2 Ombedömning samt validitet, reliabilitet och interreliabilitet 

7.2.1 Ombedömning 

En hypotes kan vara att om lärare får samma elevtexter och samma bedömningskriterium, borde 

samtliga bedömningar ske på samma sätt. I min studie var detta inte fallet, vilket kan tänkas bero 

på tolkningsrummet i kriterierna. Efter sambedömningsmötet förändrades 7 stycken omdömen, 

där både omdömessänkningar och höjningar ägde rum (3 respektive 4 stycken). Min studie tyder 

således på att (1) tolkningar av nationella provets bedömningskriterier existerar vilket medför 

bedömningsavvikelser och en icke likvärdig bedömning, samt (2) att ombedömarna utförde ungefär 

lika sträng/snäll bedömning som originalrättarna (totalt sätt, ungefär lika många “EN” som “N”). 

Därmed går mina resultat i linje med tidigare forskning avseende bedömningsanvisningars 

tolkningsutrymme (se exempelvis Ciolek Laerum, 2009; Borgström & Yassin, 2009, s. 24-27; Korp, 

2006; Skolinspektionen, 2013, s. 5 ff.). Däremot, avseende vem som utför en tuffare bedömning; 

ombedömaren eller orginalrättaren, stödjer mina resultat varken Östlund-Stjärnegårdh (2002) och 

Skolinspektionen (2011; 2013, s. 5 ff.) som menar att ombedömares bedömning är strängare, eller 

Ciolek Laerum (2009) som menar det motsatta. Mina resultat kan bero på att elevtexterna i min 

studie avser enbart elevtexter från årskurs 3, medan de andra studierna baserats på elevtexter från 
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olika åldrar (främst årskurs 9). Emellertid, då trots allt sju originalomdömen erhöll ett annat 

omdöme är det svårt att dra slutsatsen om elevprestationer i de lägre åldrarna är mer/mindre 

komplexa att bedöma än andra åldrar, men en rimlig konklusion borde vara att tolkningsutrymmet 

existerar men att elevtextprestationer bedöms både hårdare och snällare i de yngre åldrarna. En 

möjlig förklaring till detta kan vara att elevtexter i de yngre åldrarna i högre grad påvisar olika 

kunskapsnivåer, där ombedömare/lärare på grund av sitt tolkningsutrymme får möjlighet till att 

inkludera diverse aspekter och kvalitéer, vilket medför att vissa gör en mer fördelaktig bedömning 

till skillnad från andra.   

Slutligen, eftersom min studie inkluderat samtliga arkiverade elevtexter som erhöll omdömet 

“EN” (=ej nått målen, för både delprov F och G år 2012), varav två av dessa elevtexter ansågs 

uppnå båda målen efter ombedömningen, tyder mina resultat på att cirka 20 % av elevtexter som 

inte anses motsvara målen kan tänkas vara i behov av en reviderad bedömning.  

 

7.2.2 Tolkningsutrymme i nationella provet 

Nu vill jag rikta fokus mot intressanta iakttagelser i deltagarnas initiala individuella bedömning 

innan sambedömningsmötet. Tolkningar finns alltid inneboende i bedömningar där maximal 

reliabilitet är svår att uppnå (Skolverket, 2011a). Intressant, var att det procentuellt återfanns 

dubbelt så många oenigheter (över intervallens gränser) kring nationella provets 

bedömningsanvisning (11,67 %) jämfört med Folkeryds (2015) textdimensionsmodell (5,71 %). 

Detta tyder på att tolkningsutrymmet minskar när bedömningsaspekten isoleras och smalnas av. 

Enighet skapades däremot när deltagarna fick diskutera med varandra. Min studie stödjer 

därmed tidigare forskning som menar att sambedömningsprocesser höjer reliabiliteten (Skolverket, 

2011a, s. 35; Clarke & Gipps, 2000; Bolt, 2011; Adie et al., 2012; Connolly et al., 2012; Black et al., 

2011). Detta avser särskilt delprov G där sambedömningsmötet medförde att konsensus kring 

kriteriets innebörd och resulterade i en mer likvärdig bedömning (jmf. Connolly, Klenowski & 

Wyatt-Smith, 2012). Därmed kan svagheter i bedömningens validitet och interbedömarreliabilitet 

(Skolverket, 2011a, s. 35) stärkas av en sambedömningsprocess. Eftersom bedömningsanvisningen 

ger utrymme för olika tolkningar kan bedömningens validitet (Skolverket, 2011a; Messick, 1989) 

ifrågasättas, då vi kan tänka oss, (givet att 50 % av studiens deltagare inkluderade fler aspekter till 

bedömningen av delprov G) att denna företeelse kan ha ägt rum bland fler lärare ute bland Sveriges 

skolor 2012. Å andra sidan kan deltagarnas utvidgande bedömning anses, utifrån Messicks (1989) 

utökade validitetsbegrepp, till viss mån vara valid, då denna typ av inkluderande bedömning tar 

hänsyn till provets konsekvenser (se ruta 2 och 4 i avsnitt 3.2.1, Messick, 1989). I studiens fall 

inkluderade bedömningen ordförråd och meningsuppbyggnad, något som kan påverka elevers 

vidare utveckling positivt. Emellertid skadas bedömningens validitet med avseende provet inferens 

och tolkningen (se ruta 1 i avsnitt 3.2.1, Messick, 1989).  

Orsaker till tolkningsrummet verkar också kunna härledas till att elevtextexemplen i 

bedömningsanvisningen (2012) bedömer fler aspekter än delproven inkluderar. Detta kan medföra 
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att pedagoger förvirras och speglas av exemplen genom att granska fler aspekter under sin 

bedömning (vilket var fallet i min studie). I enlighet med Garme (2003) och (Skolinspektionen, 

2011; 2013; s. 5 ff.; 2014, s. 5 ff.) indikerar min studie att en översyn kring bedömningsanvisningens 

innehåll och utformning bör utföras. Dessutom verkar internt arbete där lärare tillsammans 

diskuterar mål och kriterier också vara viktigt för bedömningens likvärdighet.  

Vidare indikerar min studie att “bedömningskulturer”, i linje med det Skolinspektionen (2011; 

2013, s. 5 ff.) identifierat, existerar. Det verkar som att vissa skolor tenderar att bedöma på ett, 

förmodligen institutionaliserat, förfarande, där vissa skolor exempelvis inkluderar fler aspekter och 

kvalitéer jämfört med andra (vilket var fallet i min studie). Även detta kan förklaras genom att vissa 

pedagoger inkluderar provets konsekvenser (se ovan; Messick, 1989). 

Slutligen, vid en sambedömningsprocess av specifika elevtexter återfanns störst inverkan på 

minoritetens bedömningar, där minoriteten får ändra sina synpunkter/bedömning (se metodavsnitt 

5.3). Därmed indikerar min studie att de fördelar som lyfts fram i tidigare sambedömningsforskning 

(se ex. Klenowski & Adie, 2009; Adie, Klenowski & Wyatt-Smith, 2012) införlivas och placeras 

främst på minoritetens bedömningar. 
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8. Studiens slutsats 

En textdimensionsmodells nyansering av nationella provets bedömningsanvisning 

Min undersökning indikerar vilka textdimensionella dimensioner som kan vara utav särskilt intresse 

för pedagoger att nyansera sina bedömningar av nationella prov med: (1) elevers kunskaper kring 

hur texter binds samman, både mikrostrukturellt men även med hjälp av noga övertänkta och 

fungerande styckesindelningar, (2) organiseringen av texters innehållsliga komponenter, samt (3) 

textens förmåga att skapa känslor och deltagaraktivitet. Dessutom visar min studie att pedagoger 

bör fundera kring hur bedömning av (4) korta, men kärnfulla, välfungerande och genomtänkta 

texter ska bedömas eftersom dessa utgör särskilt komplexa bedömningsobjekt.  

Min studie tyder på att innehållet i nationella provets bedömningsanvisning (2012) reducerar 

möjligheten till att applicera en vidgad bedömningsnorm som tar hänsyn till kvalitéer i elevers 

producerade texter. Det som mäts verkar vara det som räknas, resten “glöms (i hög grad) bort”. 

Jag kan konkludera att en holistisk och omfattande bedömningstillämpning kan nyansera nationella 

provs bedömningsarbete genom synliggörandet av elevtexters utvecklingsmöjligheter och en ökad 

medvetenhet kring elevtexters textdimensionella starka och svaga bidrag. Specifikt identifierade 

min studie att tillämpningen av Folkeryds (2015) texdimensionsmodell särskilt kan nyansera 

bedömningen (2012) på 60 % av studiens elevtexter. Detta genom att åskådliggöra (1) att elevtexter 

som erhöll omdömet EN (=”ej nått målen”) påvisade andra textdimensionella bidrag, (2) att 

elevtexter som tilldelades stark måluppfyllelse av nationella provets strukturkriterium (delprov F) 

har andra textstrukturella utvecklingsmöjligheter, (3) att vissa elevtexter skapar läsarindrag, (4) att 

elevtexter med stark måluppfyllelse inom båda delprov har specifika utvecklingspotential, samt (5) 

att elevtexter med svag måluppfyllelse avseende genrestruktur (delprov F) påvisar kvalitéer inom 

textens mikrostruktur.  

Utformningen av, och innehållet i nationella provets bedömningsanvisning (2012) kan 

ifrågasättas då min studie tyder på (1) tolkningsutrymme på grund av för breda och okonkreta 

kriterier existerar, (2) kriteriernas grad av konkretisering verkar försvåra utsträckningen av specifik 

återkoppling, och (3) att nationella provets bedömningsanvisning (2012) utgör ett för snävt 

mätinstrument som åsidosätter textdimensionella elevbidrag samt inskränker möjligheten till 

återkoppling inom dessa. Dessutom påverkar kontextuella faktorer bedömningsarbetet: (4) internt 

förarbete/samsyn kring kriterier, mål och diskussion kring hur nationella provet ska användas 

(summativt eller formativt?), samt (5) tidsbrist. 

Dessutom verkar det som att ju snävare mätinstrument som tillämpas, desto högre risk att färre 

styrkor identifieras och adresseras. Att tillämpa en holistisk bedömning blir särskilt viktigt då min 

studie avslöjar att nationella provets bedömningsanvisningar (2012) verkar utgöra ett viktigt 

fundament för det som inkluderas i de individuella utvecklingsplanerna avseende elevers 

prestationer under nationella proven. Vidare indikerar min studie att en holistisk summativ 

bedömning kan utgöra ett vitalt fundament för den formativa - om inte vara direkt beroende av en 

utförlig summativ. Slutligen, respondenternas kritik mot nationella provets bedömningsanvisning 
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(2012) och arbete generellt, verkar kunna, i någon grad adresseras genom att tillämpa en mer 

holistisk textdimensionsmodell, likt Folkeryds (2015). 

 

Om- och sambedömning 

Min studie indikerar att tolkningsutrymme kan minskas när bedömningskriterier isoleras, 

konkretiseras och smalnas av. Det infann sig procentuellt dubbelt så många oenigheter i 

bedömningen av nationella provets kriterier jämfört med Folkeryds (2015) textdimensionsmodell, 

då de förstnämnda ansågs för okonkreta och breda. Min studie tyder på att 

sambedömningsprocesser bidrar till en likvärdig bedömning. Detta med anledningen av att kriterier 

granskas och samtolkas, där eventuella misstolkningar tillrättaläggs. I min studie medförde 

sambedömningen att tolkningen av delprov G förtydligades.  

Dessutom indikerar min studie att “bedömningskulturer” existerar bland skolor, där vissa skolor 

medvetet eller omedvetet, förmodligen institutionaliserat, bedömer på ett sätt. Exempelvis verkar 

det som att vissa skolor i högre grad tenderar att inkludera fler bedömningsaspekter jämfört med 

andra. Slutligen, ombedömningen av elevtexterna resulterade i att ungefär lika många erhöll 

omdömet “EN” som “N” vid originalrättningen, dock varierade det vilka elevtexter som erhöll 

respektive omdöme. Därmed, tyder min studie på att ombedömare varken utför en “tuffare” eller 

“snällare” bedömning jämfört med originalrättaren men att bedömningsavvikelser existerar, 

troligtvis på grund av tolkningsutrymmet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledning 

Inleder intervjun med en kort förklaring om vad syftet med intervjun är.  

 

TEMA I: Bedömningsmodellers fördelar, nackdelar och effekter samt lärares attityder 

 

För att bekräfta mina resultat kring vilka kunskaper elever redovisar under nationella provet, ställe 

jag frågorna (uttömmande syfte):  

 

 Vill du beskriva hur du använder bedömningsmodeller? 

 Hur skulle du utforma en bedömningsmodell som du känner dig trygg med att arbeta 

med? Vad skulle en sådan inkludera? 

 När du bedömde elevtexterna, var det någon ytterligare dimension som du upplevde 

saknades i Folkeryds (2015) modell eller i nationella provets bedömningsanvisning?  

 

För att bekräfta mina resultat kring hur bedömningen av elevtexter utifrån nationella provets 

bedömningsanvisning (2012) kan nyanseras genom att tillämpa en textdimensionsmodell, ställe jag 

frågorna: 

 

 Vill du beskriva hur du arbetar när du bedömer elevtexter från nationella provet? 

 Hur förhåller du dig till exempeltexterna i bedömningsanvisningarna som stöd i din 

bedömning?  

 Vilka fördelarna/nackdelar kring att identifiera elevkunskaper ser du med att tillämpa en 

textdimensionsmodell, i samband med att bedöma elevtexter? 

 Vilka fördelarna/nackdelar kring övriga aspekter ser du med att tillämpa en 

textdimensionsmodell, i samband med att bedöma elevtexter? 

 

För att öka resultatets giltighet förespråkar forskare att komplettera olika tillvägagångssätt med 

varandra för att säkerställa att informationsinsamlingen skett korrekt (Holme & Solvang, 1997:86). 

På detta sätt kan jag konstatera att resultatet inte är beroende av särskilda metodologiska element 

(Holme & Solvang, 1997:86-88).   
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TEMA II: Nationella provets bedömningsprocess utifrån ett summativt och formativt 

förhållningssätt (inkl. återkoppling/feedback samt “Nya språket lyfter”  

 

Eftersom Skolverket (2015) rekommenderar att nationella proven ska bedömas formativ ställer jag 

följande frågor: 

 

 Hur arbetar du med bedömning av elevtexter från nationella provet? 

 Vi du förklara hur du dokumenterar elevers prestationer från nationella prov? 

 

TEMA III: Tolkningsutrymme  

 

Då forskning har visat att bedömningsanvisningar generellt, samt nationella provet 

bedömningsanvisningar mer specifikt, medför ett tolkningsutrymme (se avsnitt 3.X.X), ställe jag 

frågorna:  

 

 Vad är bedömningsanvisningens fördelar/nackdelar?  

 Hur tydlig anser du att nationella provets bedömningsanvisning är?  

 

TEMA IV: Bekräftande/följdfrågor från delfi-metodiken 

 

Vid eventuellt behov av bekräftelse eller följdfrågor som uppstått under analysen av inhämtad data, 

alternativt efter det avslutande avstämmningsmötet, ställdes liknande frågor: 

 

 Efter att ha analyserat medelvärdena från vårt senaste möte identifierade jag X. Hur 

tänker du kring detta?  

 Under vårt senaste möte diskuterade vi Y. Skulle du vilja utveckla vad du anser kring 

detta? 
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Bilaga 2. Operationalisering  

A. Innehåll 

 

Ordfrekvens 

 I vilken grad använder eleven ämnesspecifika ord (abstrakta/svårare ord)? (Folkeryd, 

2015) 

 Hur många antal ord (totalt) skriver eleven? (Hultman & Westman, 1977; Östlund-

Stjärnegårdhs, 2002; Folkeryd, 2015) 

Ordklassanalys 

 I vilken grad förekommer ordvariation, förekommer det variation av de olika 

ordklasserna? (Hultman & Westman, 1977) 

Sammansatta ord etc. 

 I vilken grad påvisar eleven nominalisering (uttrycker eleven information med substantiv 

istället för verb/adjektiv)? (Folkeryd, 2015) 

 I vilken grad använder eleven sammansatta ord (inkluderar ej rättstavning)? (Josephson, 

Melin & Oliv 1990:51f; Folkeryd, 2015) 

 I vilken grad skriver eleven långa ord jämfört med korta (fler än 6 bokstäver = långa ord)? 

(Hultman & Westman, 1977)  

Bildspråk 

 I vilken grad använder eleven bildspråk, i termer av (1) liknelser/metaforer, och (2) 

ordspråk? (Folkeryd, 2015) 

Huvud- och underteman 

 I vilken grad är elevtexten innehållsligt sammanhängande (makro- och mikroteman)? Ställ 

frågan, vad texten handlar om? Alltså dess huvudämne utgör makrotema och textens 

undertema är mikrotemat. (Folkeryd, 2015)  

B. Struktur 

 

Struktur & språkliga drag (Genrestruktur) 

 I vilken grad faller elevetexten inom ramen för att tillhöra den berättande genren? Att 

elevtexten har en övergripande struktur för den berättnade genren innebär att det 

förekommer en inledning (orientering), handling (problem med lösning) och ett avslut 

(upplösning). (se t.ex. Gibbsson, 2006:82; Folkeryd, 2015; Liberg et al. 2010; Arnbak, 

2003)      
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Tematisk bindning 

 I vilken grad har eleven bundit ihop sin text i termer av växling mellan känd och ny 

information (tema/rema)? (se Nyström, 2001;Garme & Stro ̈mquist, 1980; Östlund-

Stjärnegårdhs, 2002) 

Referensbindning  

 I vilken grad binds meningarna samman med kedjor av referenter? Kedjan kan bestå av 

samma referent (företeelse) som uppkommer i flera meningar i texten. Är kedjorna korta 

eller långa och i lämplig blandning, och i vilken grad sträcker de sig genom texten? (se 

t.ex. Carrell 1982; Folkeryd, 2015; Källgren, 1979:86; Garme & Stro ̈mquist, 1980; 

Östlund-Stjärnegårdhs, 2002) Exempel på en referent är: Pelle- jag- mig  

Logisk bindning 

 I vilken grad binds texten samman med hjälp av konjunktioner? Hur väl texten hålls ihop 

beror på explicita sambansmarkörer, exempel på sambandsmarkörer är: därför, som, för 

att, om, när, så. (Holmberg & Karlsson, 2006; Halliday & Matthiessen, 2004; af 

Geijerstam, 2006; Garme & Strömquist, 1980; Östlund-Stjärnegårdhs, 2002) 

Nominalfras 

 I vilken grad använder eleven framförställda och efterställda bestämningar till 

huvudorden (i huvudsak substantiven)? (Folkeryd, 2015) 

Inbäddningar 

 I vilken grad använder eleven bisatser (andra- och tredjegradsbisatser)? (Nyström, 2001; 

Folkeryd, 2015) 

Vänstertunga satser 

 I vilken grad placerar eleven information framför predikatet? (att detta förekommer är 

ovanligt) (Folkeryd, 2015) 

  

C. Deltagaraktivitet 

 

Röster, tilltal, omtal 

 I vilken grad använder sig eleven av läsarindrag genom kommunikation i form av röster, 

tilltal och omtal? Hur använder sig eleven av olika röster genom texten, ställs exempelvis 

frågor till läsaren? (se Beck et al. 1995)  

Appraisal (värderande ord) 

 I vilken grad använder eleven värderande uttryck? Ger eleven uttryck för attityd, och 

befinner sig någon av dessa uttalanden inom affekt (ger uttryck för en känslomässig 
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inställning), bedöming (ger uttryck för en värdering, en person är exempelvis bra eller 

dålig, eller smart) eller uppskattning (eleven ger positiva eller negativa uttalanden om 

tillstånd, processer och saker)? Dessutom ger eleven uttryck för gradering, alltså skruvas 

den känslomässiga volymen upp eller ned? (Martin & White, 2005; Folkeryd, 2006) 

 

 

 

 


