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Abstract 
 

Every student in the Swedish school system have the right to equal education which means 

that their performances should be assessed on an equal basis regardless of social, economic or 

geographical conditions. As one way to obtain equivalent, fair and comparable grading 

Sweden has for some time had a system of national tests as a guide for teachers setting final 

overall grades and the main purpose of this essay is to provide further knowledge about the 

national test in Swedish for year six in a reliability perspective. The study was carried out 

using a combination of quantitative and qualitative method. In the quantitative part of the 

study the reliability of the assessment of 30 student texts from previous national tests done by 

15 Swedish teachers is measured. The qualitative part consists of the analysis of the 

application of the designated rating scale in the recorded collaborative assessment talks. The 

material in the study is created within the Equa project, which is a study where the effect of a 

specific rater training model, Rater Identity Development (RID), on the reliability of the 

assessment of students language performances is studied. 

 

The results of the study show low levels of inter-rater reliability, which means that there is a 

variation in the ratings with large consequences for the students´ results. The findings also 

indicate that the teachers are more skilled in ranking the students texts in a similar way than to 

exactly agree on the grading. The analysis of the collaborative assessment talks indicate that 

although the rating scale may be of some help, it also poses many challenges in the 

assessment process.  
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Sammanfattning 

 
Alla elever i svensk grundskola har rätt till utbildning på lika villkor och det innebär att deras 

prestationer bör bli bedömda på ett likvärdigt sätt oavsett sociala, ekonomiska eller 

geografiska förhållanden. Ett försök att uppnå likvärdiga, rättvisa och jämförbara betyg är att 

använda nationella prov och det överordnade syftet i föreliggande uppsats är bidra med 

kunskap om det nationella provet i svenska för årskurs 6 ur ett reliabilitetsperspektiv. Studien 

genomförs med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. I den kvantitativa delen 

undersöks samstämmigheten i 15 svensklärares bedömningar av 30 elevtexter från ett tidigare 

nationellt prov i form av statistiska samstämmighetsmätningar. I den kvalitativa delen av 

studien analyseras tillämpningen av anvisad bedömningsmatris i sambedömningssamtal. 

Materialet som används i uppsatsen är skapat inom ramen för projektet Equa, som är en studie 

där effekten av en specifik bedömarträningsmodell, Rater Identity Development (RID), på 

reliabiliteten vid bedömning av elevers språkförmåga undersöks. 

 

Studiens resultat visar att nivåerna av samstämmighet i bedömargruppen är låga, vilket 

innebär en variation i bedömningarna med stora konsekvenser för elevernas resultat. 

Resultaten indikerar vidare att lärarna är skickligare på att rangordna elevtexterna på ett 

likvärdigt sätt än att vara helt överens om betygssättningen. Analyserna av 

sambedömningssamtalen visar att  bedömningsmatrisen visserligen ger lärarna viss stöttning, 

men i stor utsträckning skapar densamma även utmaningar i bedömningsprocessen.  

 

 
Nyckelord: bedömning, interbedömarreliabilitet, nationella prov  
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Inledning 

I skollagen (SFS 2010:800) uttrycks att utbildningen i svensk grundskola ska vara likvärdig 

för alla elever, oavsett sociala, ekonomiska eller geografiska förhållanden. Alla elever har rätt 

till utbildning på lika villkor och det innebär i förlängningen att de också bör bli bedömda på 

likvärdigt sätt oavsett var eleven får sin utbildning och vilken bakgrund eleven har. Ett syfte 

med bedömning är att stödja lärande och därmed påverkar bedömning elevers 

kunskapsutveckling. Lärare gör kontinuerligt bedömningar av elevers språkförmåga för att 

samla information som sedan används för att fatta olika beslut exempelvis vid betygssättning. 

Eftersom betyg används som urvalsinstrument till högre studier kan betygsgrundande 

bedömningar få stora konsekvenser för den enskilda eleven (Erickson 2015:39f). Resultat från 

bedömningar kan även påverka skolverksamheten som helhet genom att resultat från till 

exempel nationella prov publiceras offentligt och därmed kan användas som ett 

konkurrensmedel vid skolval. Eftersom bedömningar således kan få stora konsekvenser på 

flera olika nivåer är det viktigt att de bedömningar som genomförs är likvärdiga (Bachman & 

Palmer 2010:19).   

 

I den svenska skolans läroplan för grundskolan beskrivs kunskap som att eleven har förmågor 

att genomföra handlingar som har olika kvalitet. När kvaliteten i komplexa kunskaper som 

exempelvis elevers skrivförmåga ska bedömas genom öppna uppgiftsformat av den typ som 

återfinns i skrivdelen i de nationella proven uppstår frågor om bedömningen kan utföras med 

god reliabilitet och validitet (Jönsson & Svingby 2007:131). Skolinspektionen har i flera 

granskningar från 2009 och framåt undersökt samstämmigheten vid bedömning av nationella 

prov och resultaten har visat att bedömningen brister i likvärdighet.  Bedömarna var inte 

samstämmiga vid betygssättning av elevernas prestationer, med andra ord var 

interbedömarreliabiliteten låg. Särskilt stora och frekventa är avvikelserna i de delar av 

proven där eleverna ska svara i form av en längre text (Skolinspektionen 2015:5). Redan från 

de tidiga skolåren blir elevernas skrivförmåga i längre texter bedömd och därmed blir 

Skolinspektionens granskningsresultat problematiska för likvärdigheten, inte minst ur ett 
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elevperspektiv då resultatet på de nationella proven inte ska vara beroende av vem som 

bedömer prestationen utan baseras på kvaliteten i elevprestationen. 

 

När komplexa kunskaper, som exempelvis elevers förmåga att skriva berättande texter, ska 

bedömas finns det ofta inget objektivt sätt att bedöma huruvida prestationen motsvarar den 

efterfrågade kunskapsnivån. Istället måste bedömande lärare tillämpa och tolka angivna 

bedömningsanvisningar och för att möjliggöra för bedömare att göra tillförlitliga och 

samstämmiga bedömningar krävs att de bedömningsanvisningar som ska tillämpas är 

lättillgängliga och tydliga (Skolinspektionen 2012). Vid bedömning av de nationella proven i 

svenska tillämpas en bedömningsmatris innehållande de olika betygsnivåerna där 

progressionen mellan betygsstegen uttrycks med ord som beskriver med vilken kvalitet eleven 

behärskar en viss förmåga.  Det är dock upp till varje bedömare att tolka matrisens 

beskrivningar och tidigare forskning visar att det finns en betydande variation i hur bedömare 

förstår och tillämpar bedömningsmatriser (Lumley 2002, Rezai & Lovorn 2010). 

 

Med utgångspunkt i ovanstående blir det relevant att undersöka huruvida de nationella proven 

i svenska är ett tillförlitligt sätt att bedöma elevers skrivförmåga. Det är också viktigt att 

undersöka i vilken utsträckning utformningen av de bedömningsanvisningar som ska 

tillämpas ger lärare förutsättningar för att göra likvärdiga bedömningar.  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Det överordnade syftet med uppsatsen är att öka kunskaperna om de nationella proven i svenska 

för årskurs 6 ur ett reliabilitetsperspektiv. Detta syfte operationaliserar jag i två olika slags ana-

lyser. I ett första steg undersöker jag bedömarreliabiliteten som sådan, det vill säga i vilken 

utsträckning proven är ett tillförlitligt test att använda för att stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning av elevers skrivförmåga. I ett andra steg undersöker jag explorativt matrisens roll i 

lärarnas bedömningsarbete. Närmare bestämt försöker jag i detta steg tydliggöra på vilka sätt 

lärarna finner stöd för sina bedömningar i den bedömningsmatris som ska tillämpas vid bedöm-

ningen av elevtexterna och på vilka sätt densamma skapar utmaningar i bedömningsprocessen.  
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Följande forskningsfrågor används för att uppnå syftet: 

- I vilken mån är bedömningarna av elevtexterna samstämmiga?  

 

- Skiljer sig interbedömarreliabiliteten åt beroende på vilken texttyp eller textaspekt som 

bedöms och i så fall i vilken utsträckning?  

 

- På vilka olika ger sätt den anvisade bedömningsmatrisen stöd åt lärarna och på vilka 

sätt skapar densamma utmaningar i bedömningsprocessen?   

 

Bakgrund och forskningsöversikt 
 

I följande avsnitt presenteras bakgrund och tidigare forskning inom områden som är relevanta 

för min undersökning. Avsnittet inleds med en beskrivning av validitets- och reliabilitetsteori  

samt en bakgrundsbeskrivning av de nationella proven i svensk grundskola. Sedan följer en 

översikt av tidigare forskning som främst berör olika perspektiv på bedömning av skrivande, 

interbedömarreliabilitet och bedömningsmatriser. 

 

Validitet och reliabilitet vid bedömning  
 

Enligt skollagen (2010:800) har alla elever rätt till en likvärdig skolgång och således även att 

bli bedömda på ett likvärdigt och rättvist sätt. Utgångspunkten i föreliggande uppsats är att 

bedömningar av elevprestationer som kan få stora konsekvenser för eleven bör vara tillförlitliga 

och därmed kännetecknas av god validitet och reliabilitet. 

 

Validitet 
 

Validitet är ett komplext begrepp som kan omfatta olika aspekter. Nationalencyklopedin (2017) 

definierar validitet som ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser 

att mäta”. Sett ur detta perspektiv är det alltså testet i sig som kan valideras eller inte. Kane 

(2013:1ff) menar dock att validitet inte är en egenskap hos ett visst test utan att validitet snarare 
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handlar om i vilken mån påståenden gjorda utifrån en tolkning av provresultat är trovärdiga och 

om det finns bevis för att tolkningarna är rimliga.  

 

Betygsgrundande bedömningar i skolan används för att ta viktiga beslut som kan få stora kon-

sekvenser för den enskilda eleven, skolan och samhället i stort. Bachman & Palmer (2010:11f) 

menar att det blivit allt viktigare för provkonstruktörer och bedömare att kunna hållas ansvariga 

(accountable) för användningen och bedömningen av ett visst prov. Att hållas ansvarig definie-

ras i detta sammanhang som att provkonstruktörer och bedömare kan rättfärdiga användningen 

av ett specifikt test inför de som är berörda av testet. För att rättfärdiga konstruktionen och 

användningen av ett språkbedömningsmaterial föreslår Bachman och Palmer (2010:86f)) att det 

konstrueras Assessment Use Arguments (AUA). De menar att ett AUA […] provides the con-

ceptual framework for linking a claim about a particular set of consequences of the performance 

of individuals on a language assessment” (2010:156). Argumenten innehåller en rad påståenden 

(claims) som kan stärkas genom uppbackningar (warrants) eller försvagas genom invändningar 

(rebuttals). 

  

Bachman och Palmer (2010:85) beskriver bedömning av elevers språkförmåga som en kedja 

med länkar som representerar stegen mellan testagarens prestation till de konsekvenser bedöm-

ning kan få, där varje steg i processen ska rättfärdigas av argument (AUA).  

 

Figur 1: Bachman & Palmers (2010:91) modell för länkningen mellan testtagarens prestation och bedömningens 

konsekvenser anpassat till nationella provet i svenska. 

 

Vid provanvändning går argumentationen från höger till vänster och tar sin utgångspunkt i de 

elevprestationer som bedöms och genererar ett provresultat. Provresultaten tolkas och leder till 

beslut som får någon form av konsekvens för provtagaren. Vid provkonstruktion länkas argu-

mentationen istället från vänster till höger. 

 

Konsekvenser Beslut Provresultat Elevtext
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Föreliggande undersökning fokuserar på stegen längst till höger i kedjan som berör elevernas 

prestationer i form av elevtexter och de provresultat bedömningen genererar. För att rättfärdiga 

användningen av ett visst prov behöver provkonstruktören övertyga de som är berörda av be-

dömningen att provresultaten är tillförlitliga och användbara. Exempelvis kan provkonstruktö-

ren göra påståendet att resultaten från provet är konsistenta och likvärdiga vad gäller olika 

aspekter av bedömningsprocessen och för varje provdeltagare. Uppbackningar som kan göras 

för detta påstående kan till exempel vara: 

 

 Bedömarna är tränade att undvika partiskhet. 

 Bedömningar gjorda av olika bedömare är konsistenta och likvärdiga. 

 Bedömningar gjorda av samma bedömare t.ex. vid olika tidpunkter eller genomförda 

av olika provtagare är konsistenta och likvärdiga (Bachman & Palmer 2010:160f).  

 

Om uppbackningarna försvagas genom invändningar som att lärarna inte fått särskild bedömar-

träning eller att mätningar visar att bedömningarna inte är konsistenta och likvärdiga kan det 

bli problematiskt att rättfärdiga användningen av provet och dess validitet kan ifrågasättas.  

 

Reliabilitet 
 

Reliabilitet i bedömning handlar om huruvida en bedömning är tillförlitlig eller inte. Gipps 

definierar begreppet reliabilitet vid bedömning på följande sätt: ”The extent to which an assess-

ment would produce the same, or similar, score on two occasions or if given by two assessors. 

This is the ”accuracy” with which an assessment measures the skill or attainment it is designed 

to measure” (2012:X). För att provresultat ska vara användbara behöver vi kunna lita på att de 

inte beror på tillfälligheter. Skar (2015:52-55) beskriver likt Gipps (2012) att bedömarreliabili-

tet innebär ”[…] att olika bedömare bedömer en och samma prestation på samma vis […]”. Det 

innebär att en elevprestation ska bli bedömd på samma sätt oavsett vem som bedömer och vid 

vilket tillfälle den bedöms. För att kvaliteter i elevprestationer ska kunna bedömas på ett lik-

värdigt sätt förutsätts att de olika bedömarna visar samstämmighet i bedömningen, med andra 

ord att interbedömarreliabiliteten är hög. Shohamy, Gordon och Kraemer (1992:28) definierar 

interbedömarreliabilitet som ”[…] the extent to which different raters would agree about the 
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quality of a language sample”. Det kan också vara relevant att fokusera på intrabedömarrelia-

bilitet som berör huruvida en enskild bedömare är stabil i sina bedömningar över tid. Förelig-

gande studie berör dock inte intrabedömarreliabilitet utan fokuserar på att undersöka interbe-

dömarreliabilitet. 

 

Nationella prov 
 

Ett sätt att försöka uppnå likvärdiga, jämförbara och rättvisa bedömningar med god validitet 

och reliabilitet är att använda centralt distribuerade nationella prov. De nationella proven har 

som huvudsakligt syfte:  

att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys 

av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nat-

ionell nivå. De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnes-

planerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna (Skolverket 2016).  

Nationella prov började användas i samband med att det målrelaterade betygssystemet inför-

des i mitten av 1990-talet. Nationella prov i årskurs 6 infördes dock först på vårterminen 2012 

och från och med höstterminen 2012 ges betyg i årskurs 6 med betygsskalan A-F, där A-E be-

tecknar godkänt resultat och F inte godkänt resultat.  

I skrivdelen i det nationella provet i svenska för årskurs 6 som undersöks i föreliggande studie 

prövas delar ur kunskapskraven i svenska genom att eleverna skriver en berättande och en ar-

gumenterande text. Elevernas texter bedöms analytiskt med utgångspunkt i textaspekterna in-

nehåll, struktur, språk och skrivregler.  I den bedömningsmatris som lärare ska tillämpa vid 

bedömningen beskrivs de olika betygsnivåerna där progressionen mellan betygsstegen ut-

trycks med ord som beskriver med vilken kvalitet eleven behärskar en viss förmåga (bilaga 1). 

Exempelvis ska bedömaren avgöra om en elev har skrivit sin text med en i huvudsak funge-

rande struktur, relativt väl fungerande struktur eller med väl fungerande struktur. Syftet med 

matrisen är att fungera som ett stöd i lärarnas bedömning av de olika aspekterna och helhets-

betyget på den bedömda texten sätts sedan enligt en sammanvägning av betygen på de olika 

textaspekterna.  
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Kunskapssyn i styrdokumenten 
 

Bedömning av elevers lärande påverkas bland annat av vilken kunskapssyn och vilka inlär-

ningsteorier som är rådande. Införandet av Läroplanerna för grundskolan och gymnasiet 1994 

(Lpo 94) innebar ett paradigmskifte från att se kunskap som reproduktiv till att istället fokusera 

på kunskap som produktiva förmågor hos eleverna (Lundahl 2014:49). Dagens läroplan för den 

svenska grundskolan, Lgr 11, genomsyras av en kunskapssyn där lärande sker genom samspel 

och kommunikation med andra. Vidare betonas användning av inhämtade kunskaper snarare än 

rena faktakunskaper. I Lgr 11 uttrycks kunskaper som att elever har förmågor att genomföra 

vissa handlingar och kunskapskraven förtydligar hur förmågorna visas på kvalitativt olika sätt 

(Skolverket 2011). I kursplanen för ämnet svenska uttrycks följande i ett utdrag ur kunskaps-

kraven för betyget A i åk 6: 

 

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god 

språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och 

språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade 

gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling (Skolverket 2011:229) 

 

I ovanstående utdrag, som för övrigt prövas i skrivuppgifterna som ingår i uppsatsens material, 

uttrycks förmågorna genom verb som visar att eleven kan använda sina kunskaper i handling. 

De olika kvaliteterna i elevprestationen uttrycks med så kallade värdeord som exempelvis tyd-

ligt och välutvecklad.  

 

Bedömning av high stakes-test  
 

När bedömningen får stor betydelse för individen, läraren eller hela skolverksamheten kan den 

definieras som (Harlen 2005:208). I ett internationellt perspektiv är det ovanligt att high stakes-

bedömning, exempelvis rättning av nationella prov, görs av den undervisande läraren. Istället 

görs bedömningen externt av särskilt utvalda bedömare som har fått bedömarträning eller via 

censorsprövning, där mer rutinerade kollegor eller utomstående bedömare kan korrigera lärares 

ursprungliga bedömningar. I flera andra länder är det också vanligt med externa prov (Lundahl 

2014:41, Skolverket 2016).  I Sverige är det dock oftast den enskilda läraren som gör den 
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summativa bedömningen av sina egna elevers prestationer utan inblandning av någon utomstå-

ende bedömare. En fördel med ett sådant system är att lärare kan få en helhetsbild av de kun-

skaper som ska bedömas eftersom de har flera tillfällen att se elevens prestationer i återkom-

mande interaktion i klassrummet. När läraren har möjlighet att se eleven prestera även utanför 

provkontexten och ackumulera information kan det stärka validiteten i helhetsbedömningen av 

elevens förmågor.  

 

Det finns dock nackdelar med ett system där den undervisande läraren har en viktig roll i be-

dömningen av sina egna elevers prestationer. Eftersom läraren har bakgrundsinformation om 

eleverna finns en risk att lärare kan visa partiskhet i sin bedömning och därmed bidra till att 

bedömningen får låg reliabilitet (Harlen 2005:212ff). När komplexa elevprestationer som 

längre texter ska bedömas kan bedömningen påverkas av olika bedömareffekter som bidrar till 

att bedömningen inte blir reliabel (Myford & Wolfe 2009:371). Exempel på bedömareffekter 

kan vara bedömarnas bakgrund som exempelvis kön, språkbakgrund, undervisningsämne, be-

dömarerfarenhet och lärarutbildning En annan faktor som kan påverka bedömning är bedöma-

rens relativa stränghet där vissa sätter generellt höga betyg och andra sätter generellt låga betyg 

(Shohamy et al. 1992, Borgström 2014, Kang & Veitch 2016).  

 

Bedömning av skrivande 
 

Bedömning kan ske på olika sätt. I det dagliga arbetet i klassrummet sker ofta kontinuerlig 

bedömning av elevers prestationer med syfte att ge framåtsyftande återkoppling, så kallad for-

mativ bedömning. I skolan sker även summativ bedömning där syftet snarare är att ge ett slut-

giltigt omdöme om en slutprodukt (Wiliam & Leahy 2015:17f). Lärare kan använda sig av olika 

sorters bedömning för att bedöma elevers skrivförmåga. Ett sätt är att använda skrivprov som 

indirekt mäter skrivförmåga till exempel genom flervalsfrågor eller lucktexter. En fördel med 

indirekta skrivprov är att de gör bedömningen effektiv och objektiv oavsett vem som bedömer 

provet och enligt Huot (1990:237) ansågs det, fram till mitten på 1960-talet, att indirekta skriv-

prov var det enda pålitliga sättet att bedöma skrivförmåga. En nackdel med indirekta skrivprov 

kan dock vara att det blir svårt att mäta en elevs skrivförmåga utanför provkontexten (Shohamy, 

Gordon & Kraemer 1992:27).  
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Genom att istället tillämpa direkta skrivprov, exempelvis uppsatsskrivning, kan bedömningen 

bli mer autentisk och valid, men att konstruera precisa kriterier för att bedöma kvaliteten i ett 

direkt skrivprov innebär en ständig utmaning (Shohamy et al 1992:27ff). Att mäta kunskaper 

som inte är enkelt mätbara minneskunskaper är en komplex uppgift och innebär att man 

måste”[…] lämna synen på kunskap som objektivt mätbar och erkänna att kunskapsbedömning 

handlar om en professionell omdömesförmåga och att denna förmåga i viss mån är subjektiv”. 

Det innebär dock inte att bedömningen blir helt godtycklig, men kräver en bedömare som har 

goda ämnes- och bedömningskunskaper. Bedömaren behöver också vara väl insatt i de kriterier 

som används vid bedömningen för att exempelvis kunna avgöra vad som är god kvalitet i en 

text (Jönsson 2012:33f).  

 

Interbedömarreliabilitet vid bedömning av skrivande 
 

I tidigare forskning kring interbedömarreliabilitet vid bedömning av direkta, öppna skrivupp-

gifter kan det urskiljas två olika ståndpunkter. Dels finns forskningsresultat som visar att fokus 

på samstämmighet vid bedömningar tvingar lärare att bortse från sin lärarprofessionalitet och 

erfarenhet som är en viktig del i bedömningsprocessen. Dessutom visar resultaten att interbe-

dömarreliabilitet endast kan uppnås när bedömningen avser formella, ytliga aspekter av en text. 

Det finns dock tidigare forskning som visar att samstämmig bedömning av öppna skrivuppgifter 

visst kan ske om den skrivförmåga som ska bedömas är tydligt definierad. Om bedömarna fått 

bedömarträning där de kalibreras mot bedömningskriterierna och lärt sig att bortse från sin egen 

subjektiva erfarenhet av textbedömning kan god interbedömarreliabilitet uppnås (Weigle 

1998:263f). 

 

Flera undersökningar har under åren visat att samstämmigheten mellan bedömare när det gäller 

bedömning av elevers skrivförmåga ofta är låg. Brimi (2011) replikerade en studie av Strach 

och Elliot från så tidigt som 1912 där samstämmighet i bedömningen av en elevuppsats i eng-

elska undersöktes. Uppsatsen bedömdes av 90 high school-lärare som skulle poängsätta den på 

en 100-gradig skala och i likhet med studien från 1912, visade resultaten låg samstämmighet 

med stor spridning i bedömningen där poängsättningen varierade mellan 50-96 poäng. Brimi 

(2011:6) konstaterar därmed att lärarna i studien värderar kvalitet i elevernas skrivprestationer 
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på varierande sätt. Huot (1990:250f) beskriver i sin sammanställning av tidigare forskning kring 

samstämmighet vid bedömning av skrivande att genomförda studier ofta visar låga resultat. 

Huot hänvisar exempelvis till resultaten från en studie av Diedrich, French & Carlton (1960) 

där 300 texter skrivna av collegestudenter bedömdes på en nio-gradig skala av 53 olika bedö-

mare. Resultatet visar att 94% av texterna fick minst sju olika betyg och ingen text fick mindre 

än fem olika betyg. Även flera andra studier har visat att interbedömarreliabiliteten vid bedöm-

ning av texter av uppsatstyp är låg. Borgström & Ledin (2014:138) har sammanställt resultat 

från elva studier rörande samstämmighet vid bedömning av skrivande och resultaten på sam-

stämmighetsmätningarna visar stor variation och få mätningar visar resultat på eller över önsk-

värd nivå.  

 

Att det är möjligt att uppnå godtagbara interbedömarreliabilitetsnivåer där medelvärdena på 

samstämmighetsmätningarna når över önskvärda nivåer visar dock studier genomförda i New 

Zeeland, där det tillämpas ett system med grupper av utvalda lärare som bedömer alla nationella 

prov i regionen. De utvalda lärarna får genomgå en halvdag med intensiv bedömarträning innan 

bedömningen startar och deras bedömningar ”övervakas” också av expertbedömare under be-

dömningen där alltför stor bedömarvariation hos den enskilda bedömaren kan korrigeras och 

kalibreras (Brown, Glasswell & Harland 2004).  

 

I Sverige är det, som tidigare nämnts, oftast den enskilda läraren som bedömer sina egna elevers 

prestationer i det nationella provet på egen hand. Det finns dock inte mycket forskning kring 

interbedömarreliabilitet i de svenska nationella proven. Ett undantag är Borgström & Ledin 

(2014) som genomförde en studie där forskningsfrågorna rörde hur bedömarvariation kan för-

stås ur ett professionellt lärarperspektiv samt vad som utmärker svensklärares provbedömningar 

av texter från gymnasiets nationella prov i Svenska B. Resultaten av undersökningen visade att 

lärarna i studien var samstämmiga vad gäller rangordningen av texterna, det vill säga vilka 

texter som var bättre och sämre. Medelkorrelationen var 0.66 vilket enligt Borgström & Ledin 

(2014:150) pekar på en ”[…] klar tendens till samstämmighet”. Detta innebar dock inte att lä-

rarna gav en text samma betyg till en text, men i vilken utsträckning bedömarna var överens 

om varje enskild texts betyg är oklart eftersom ingen konsensusanalys gjordes på materialet. 

Borgström & Ledin påpekar att det inte är slumpen som avgör vilket betyg en text får och 
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motiverar påståendet med att texterna fått så olika medelvärden. Vissa bedömare i studien ten-

derade att vara särskilt stränga eller generösa i sina bedömningar och enligt Borgström & Ledin 

är detta ett välkänt bedömarbeteende. Ett annat bedömarbeteende som också visade sig i studien 

var en variation i hur stor utsträckning bedömarna använde sig av hela betygsskalan 

(2014:151ff).  

 

Enligt Myford & Wolfe (2009:371f) är det i många storskaliga bedömningsprogram vanligt 

med system som övervakar den enskilda bedömarens prestationer gällande stränghet och inter-

bedömarreliabilitet.  Något liknande system finns inte i Sverige, men Skolinspektionen har se-

dan läsåret 2009/2010 genomfört omrättningar av ett antal nationella prov i grund- och gymna-

sieskolan där fokus varit att granska eventuella avvikelser mellan resultaten av skolornas be-

dömningar och Skolinspektionens ombedömning. Granskningen har dock inte haft fokus på de 

enskilda lärarnas bedömningar. Resultaten från granskningar genomförda 2009-2012 visade att 

det var vanligt att ombedömaren satte ett annat betyg än läraren vid skolan och vid vissa delprov 

så vanligt förekommande som vid varannan elevlösning. De delprov där bedömningen rörde 

längre texter hade de största och mest frekventa avvikelserna.  Resultaten ledde till att Skolin-

spektionen rekommenderade att de delprov som består av uppsatsskrivande skulle tas bort i 

kommande provomgångar eftersom de inte fungerade för att ”[…] stödja en likvärdig och rätt-

vis bedömning och betygssättning [...]” som är ett uttalat syfte med de nationella proven. Skol-

inspektionen menade att vissa delar ur kunskapskraven visserligen kan visas genom uppsats-

skrivande, men att förmågorna kan testas vid andra tillfällen än genom nationella prov. Om 

uppsatsskrivning skulle vara kvar i de nationella proven rekommenderade Skolinspektionen en 

rad åtgärder som exempelvis lättillgängliga och förtydligade bedömningsanvisningar, lärarfort-

bildning i bedömning samt utökad användning av sambedömning (2012:23ff). Även i Norge 

uppmärksammades liknande problem med interbedömarreliabilitet vid bedömning av uppsats-

delen de nationella proven 2005. Lösningen i Norge blev att uppsatsdelen av proven togs bort 

helt fram till 2014 då det introducerades på nytt, med intentionen att de skulle bedömas av en 

nationell bedömarpanel med lärare som fått särskild bedömarträning (Jølle 2014:38). I Sverige 

blev dock uppsatsdelen i de nationella proven kvar och resultaten från den senaste omrättningen 

från 2014 visade sig bekräfta vad tidigare genomförda granskningar från 2009-2012 visat (Skol-

inspektionen 2015:5). 
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Bedömningsmatriser 
 

I direkta skrivprov kan brister i inter- och intrabedömarreliabilitet minska hela provets validitet 

och reliabilitet (Shohamy, Gordon & Kraemer 1992:27f). Ett försök att öka interbedömarrelia-

biliteten kan vara att tillhandhålla olika bedömningsmatriser och betygsskalor. Bedömnings-

matriser kan ses som verktyg som tillämpas vid bedömning, men även som ett sätt att definiera 

olika konstrukt, det vill säga de förmågor som är föremål för bedömning (Tengberg & Skar 

2014:239), och konkretisera vad som anses vara viktiga aspekter i skrivande (Hamp-Lyons 

2011:3f). Bedömningen av elevtexterna i det nationella provet är styrd av de kriterier som prov-

konstruktörerna satt upp i en bedömningsmatris. Provkonstruktionen begränsar således lärares 

handlingsutrymme, men den enskilda läraren har dock i uppgift att tolka det som anges i be-

dömningskriterierna och göra den slutliga bedömningen (Borgström & Yassin 2014:26f). Ex-

empelvis är värdeord i matrisen som enkla, utvecklade eller välutvecklade abstrakta och relativa 

och behöver således tolkas av varje enskild bedömare.  

 

Hur bedömande lärare förstår, tolkar och tillämpar de bedömningsanvisningar och betygskrite-

rier som används i samband med ett prov kan påverka hur elevprestationer bedöms. Enligt 

Borgström & Ledin (2014:139f) är det viktigt att de bedömningsanvisningar som ska användas 

fungerar som stöd i att finna de efterfrågade kvaliteterna i en text. Jönsson & Svingby (2007) 

drar, i sin sammanställning av tidigare forskning kring bedömningsmatrisers konsekvenser för 

bedömningens reliabilitet, validitet och påverkan på elevernas lärande, slutsatsen att reliabili-

teten i bedömning av förmågor i öppna uppgiftsformat kan förbättras med bedömningsmatriser. 

Det förutsätter dock att matrisen innehåller analytiska, ämnesspecifika rubriker som komplett-

eras med exempel och/eller bedömarträning. Även Harlen (2005:213f) framhåller att bedöm-

ningskriteriernas utformning är av stor vikt och att detaljerade kriterier som beskriver olika 

nivåer av elevens förmågor kan stärka lärares möjligheter att göra reliabla bedömningar.   

 

Gipps (2012:79) menar dock att tillämpning av detaljerade bedömningskriterier kan leda till att 

bedömningen fokuseras på alltför snävt definierade förmågor. För att kunna bedöma de kom-

plexa förmågor som efterfrågas i dagens läroplaner kan ett mer holistiskt synsätt på bedömning 

vara lämpligt, men Gipps påpekar samtidigt att bredare bedömningskriterier riskerar att skapa 
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problem med bedömningens tillförlitlighet. En förutsättning för reliabel bedömning är att be-

dömarna följer de anvisningar som finns när bedömningskriterierna ska användas för att extra-

polera kunskaper om elevernas förmågor. Bedömarna behöver således tolka bedömningskrite-

rierna på ett liknande sätt och hög bedömarreliabilitet förutsätter att bedömarna har en gemen-

sam förståelse av konstruktet och bedömningsmatrisen (Stemler 2004:2f, Harlen 2005:213f). 

Om den gemensamma förståelsen inte finns eller bedömare struntar i delar av bedömningsan-

visningar eller använder sig av egenkonstruerade kriterier, finns en risk att reliabiliteten för ett 

prov blir låg (Hongwen 2015:265). Vid omrättningar av skrivdelen i nationella prov i svenska 

har Skolinspektionen, som tidigare nämnts, uppmärksammat att det ofta finns stora skillnader i 

hur lärare vid olika skolor bedömer elevtexter och resultaten visar att bedömningen mellan olika 

skolor kan skilja mer än ett betygssteg i snitt. Skolinspektionens analys pekar bland annat på 

att skillnaderna i bedömningen kan bero på att ”[…] slumpvisa skillnader i uttolkningen av 

bedömningsanvisningarna […]” kan bidra till variationen i bedömningen (Skolinspektionen 

2015:5ff).  Som en följd av resultaten från omrättningarna betonar Skolinspektionen vikten av 

tydliga kriterier för bedömning och rekommenderar att ”Provutvecklare bör sträva efter att göra 

bedömningsanvisningarna så lätta som möjligt att uttolka på ett likvärdigt sätt” (2015:31).  

 

Tidigare forskning visar dock att det inte är okomplicerat för bedömare att förhålla sig till och 

tillämpa bedömningsmatriser. Lumley (2002:262) menar att även om bedömningsanvisningar 

är tydliga kommer det faktum att bedömare tolkar och agerar olika utifrån givna anvisningar 

ändå göra att bedömarvariationen kommer att kvarstå. I en studie med syftet att undersöka be-

dömares beslutsprocess från tolkning till tillämpning av anvisad bedömningsmatris visar resul-

tatet att förhållandet mellan innehållet i bedömningsmatrisen och den bedömda textkvaliteten 

var oklar. Trots att bedömarna hade bedömningsmatrisen som stöd var de tvungna att själva 

komma på olika strategier för att lösa de problem som dök upp i bedömningsprocessen. Bedö-

marna försökte hålla sig till bedömningsmatrisen, men visade sig också påverkas av det första 

intryck texten gjort och sina intuitiva känslor kring textens kvalitet. Lumley (2002:246) 

beskriver att detta skapade ”[…] a tension between the rules and the intuitive impression, which 

raters resolved by what is ultimately a somewhat undeterminate process”. Studiens resultat vi-

sade att bedömarna tycktes lägga olika stor vikt vid de olika betygskriterierna i matrisen och 

Lumley påpekar att det är den enskilda bedömaren och inte bedömningsanvisningarna som trots 

allt avgör vilka delar i matrisen som fokuseras vid bedömningen. Det är också bedömaren som 
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måste hantera konflikten mellan det intuitiva intrycket av texten och det bedömningsanvisning-

arna uttrycker. Lumley menar att studiens resultat tyder på att bedömningsmatriser kanske inte 

ger adekvat stöd i förståelsen av de komplexa kvaliteter som ska bedömas i en text och drar 

slutsatsen att ”It seems that scales are inevitably of somewhat limited validity, because of their 

inability to describe texts adequately” (2002:268).  

 

I vilken grad tillämpning av bedömningsmatriser verkligen ökar interbedömarreliabiliteten un-

dersöktes i en studie där elevtexter från en kurs i engelska som främmandespråk skulle bedömas 

med hjälp av antingen en bedömningschecklista, en matris med bedömningsskala över kvali-

teter eller genom enbart bedömarens allmänna intryck av texten. Resultatet visar att interbedö-

marreliabiliteten visserligen ökade när bedömarna använde en checklista eller bedömningsma-

tris, men en avsevärd bedömarvariation kvarstod dock (Kayapinar 2014). Resultaten i Rezai & 

Lovorns (2010:18) studie kring användning av bedömningsmatriser vid bedömning av skri-

vande i samhällskunskap visar att bedömarna, trots tillämpning av matriser, ofta fokuserar på 

andra textaspekter än de som nämns i bedömningsmatrisen. Rezai & Lovorn (2010) drar, i lik-

het med Kayapinar (2014) och Lumley (2002), slutsatsen att bedömningsmatriser eller betygs-

skalor kanske inte är så effektiva medel för att höja interbedömarreliabiliteten och validiteten 

som tidigare antagits såvida man inte har mycket vältränade bedömare som har en gemensam 

förståelse för vad som kännetecknar en god kvalitet i en elevprestation.  

 

Att bedömningsskalor kan vara svåra att tolka visar även resultatet av Skolverkets utvärdering 

från 2015 av den nya betygsskalan och kunskapskraven årskurs 7-9 och gymnasieskolan. 

Mindre än hälften av de tillfrågade lärarna uttryckte att kunskapskraven är tydliga och den 

främsta svårigheten tycks bestå i att ”[…] konkretisera och tolka de värdeord/progressionsut-

tryck som skiljer de olika betygsstegen åt” (Skolverket 2016:6f). I bedömningsmatrisen som 

tillämpas vid de nationella proven i svenska för årskurs 6 återfinns vissa av värdeorden från 

kunskapskraven och det kan därför antas att svårigheterna att tolka dem även finns i bedöm-

ningen av de olika textkvaliteterna i provtexterna.  
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Material och metod 
 

För att få svar på uppsatsens frågeställningar används en kombination av metoder. Att kombi-

nera flera olika datainsamlingsmetoder och sedan väga samman den insamlade informationen 

för att ge en så fullständig bild som möjligt kallas för triangulering (Patel & Davidsson 

2003:104) och föreliggande undersökning genomfördes med en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ metod för att ge underlag åt en rikare tolkning. Det kan också vara bra att tillämpa 

olika metoder för att få både bredd och djup i en undersökning (Lagerholm 2010:31). Den 

kvantitativa delen av undersökningen består av analysen av resultaten från statistiska mätningar 

av samstämmighet. För att söka svar på frågeställningarna som rör interbedömarreliabiliteten 

användes flera statistiska metoder och det bidrar till undersökningens validitet (Stemler 

2004:1). För att försöka få en djupare förståelse för på vilka sätt den bedömningsmatris som 

tillämpas i det nationella provet upplevs som ett stöd för bedömarna och därmed kan bidra till 

höga nivåer av interbedömarreliabilitet har jag valt att även ha ett kvalitativt inslag i undersök-

ningen. I den kvalitativa delen av undersökningen analyseras inspelade sekvenser från sambe-

dömningssamtal mellan fyra bedömare. Med en kvalitativ ansats i undersökningen kan man få 

en fördjupad bild av ett komplext fenomen såsom tillämpning av bedömningsanvisningar.  

 

Nedan följer en bakgrundsbeskrivning av det projekt inom vilket uppsatsen är skriven, en be-

skrivning av undersökningens material samt en redogörelse för de olika metoder och analyser 

som användes i undersökningen.  

 

Beskrivning av projektet Equity in Assessment of Language 
Skills (Equa) 

 
Föreliggande uppsats är skriven inom projektet Equa, som är en studie där effekten av en 

specifik bedömarträningsmodell, Rater Identity Development (RID), på reliabiliteten vid 

bedömning av elevers språkförmåga undersöks. I studien deltar grundskollärare som undervisar 

i ämnena svenska och/eller engelska och de bedömer elevprestationer i test av skriftlig förmåga 

i svenska eller muntlig förmåga i engelska. Elevprestationerna som bedöms kommer från 

nationella prov som tidigare genomförts i årskurs 6. Projektet är designat som en 

interventionsstudie där en grupp bedömare får särskild bedömarträning och den andra gruppen 
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får delta i sambedömning av elevtexter. Resultat från bedömningar från för- och eftertest 

analyseras för att mäta den eventuella effekt bedömarträningen och sambedömningen haft på 

bedömarreliabiliteten (Tengberg, Borgström, Lötmarker, Sandlund, Skar, Sundqvist, Walkert & 

Wikberg,  2017) 

 

Eftersom jag vill undersöka tillförlitligheten i skrivdelen i det nationella provet och det kan 

antas att lärare i allmänhet inte fått särskild bedömarträning, valde jag att använda 

bedömningarna från Equa-projektets förtest och inte inkludera bedömningarna från eftertestet. 

På förtestdagen fick deltagande lärare en kort inledande genomgång av dagens upplägg och den 

sammanvägningsprincip som ska tillämpas vid betygssättning av texterna. Under 

bedömningspassen hade deltagarna tillgång till bedömningsmatriser (se bilaga 1) och den 

uppgiftsinstruktion som eleverna fick vid det ordinarie provtillfället. Deltagarna bedömde 

texterna helt på egen hand och de hade ingen kommunikation mellan varandra under 

bedömningspassen. De 30 elevtexter som skulle bedömas var uppdelade i fyra olika omgångar 

med 6-8 texter som bedömdes vid två för- och två eftermiddagspass och deltagarna bedömde 

en textomgång i taget under en begränsad tid. Vid bedömningen av texterna fyllde bedömarna 

i ett resultatprotokoll som samlades in efter varje bedömningspass.  

 

Bedömarna 
 

Det kvantitativa material jag undersöker utgår från elevtextbedömningar gjorda av 15 

svensklärare från olika delar av Mellansverige som undervisar i årskurs 4-6. Deltagarna 

anmälde sig till studien genom en inbjudan som skickades ut till ett antal kommuner under 

våren 2016.  För att få bakgrundsinformation om deltagarna fyllde de i en enkät där de fick 

ange exempelvis yrkeserfarenhet och erfarenhet av att bedöma nationella prov. Enkätsvaren 

visar att deltagarna varierar i ålder mellan 27 och 64 år. Bland undersökningens bedömare finns 

en spridning vad gäller yrkeserfarenhet mellan 3 och 40 år, där nio av deltagarna har arbetat 

som lärare mellan 10 och 20 år. Deltagarnas tidigare erfarenhet av bedömning av nationella 

prov i årskurs 6 varierar mellan två och åtta gånger, där nio av deltagarna har bedömt nationella 

prov sju eller åtta gånger. Förmodligen liknar spridningen av de olika bakgrundsfaktorerna den 
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som finns i lärarkåren generellt. Alla lärare som deltog i studien har lärarlegitimation och alla 

utom två har behörighet i svenska för årskurs 6. 

 

Material 

 

Elevtexterna 
 

De elevtexter som användes i studien är hämtade från den nationella provgruppens arkiv där 

det varje år samlas in ett urval av texter från de nationella proven i svenska. De texter som 

samlas in är betygssatta av elevernas undervisande lärare när de skickas in. Texterna i studien 

är autentiska elevtexter från ett tidigare nationellt prov i skrivande i årskurs 6, där texterna 

representerar en god spridning vad gäller betygssättning av undervisande lärare. I studien 

bedömdes 15 argumenterande och 15 berättande texter. Den argumenterande texten skulle 

skrivas som ett inlägg på en hemsida där eleven skulle uttrycka sina personliga åsikter om ett 

visst fenomen och även motivera sina åsikter. I den berättande texten var elevernas uppgift att 

skriva en berättelse i jag-form om en viss händelse och i berättelsen även beskriva bakgrunden 

till utfallet av händelsen. Texterna som bedömdes var anonymiserade och transkriberade från 

handskrift till datorutskrift.  

 

Sambedömningssamtal 
 

Vid en uppföljningsdag några månader efter förtestdagen fick en grupp med fyra bedömare 

delta i sambedömning kring tolv texter som de redan bedömt på förtestdagen. Syftet med 

sambedömningen var att deltagarna skulle diskutera sina ursprungliga bedömningar och 

därefter komma överens om en slutlig bedömning. Vid sambedömningssamtalen var endast 

gruppen med bedömande lärare närvarande i rummet och samtalen dokumenterades genom 

videoinspelning.  Inspelningarna transkriberades av en person utanför projektet. 
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Etiska överväganden 
 

För hela Equa-projektet tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2007). 

Deltagarna informerades om projektets syfte när de anmälde sitt deltagande och de har när som 

helst kunna avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att bedömarnas 

identitet under hela projektet varit kodad och resultatet av bedömningarna kopplas till 

respektive bedömare genom ett nummer. För att det inte ska gå att identifiera en enskild 

bedömares resultat med den kodnyckel som finns har jag i min uppsats valt att istället identifiera 

varje bedömare med ett nytt nummer. Det var frivilligt för deltagarna att delta i de 

sambedömningsgrupper som spelades in och inför sambedömningssamtalen blev deltagarna 

informerade om syftet med inspelningen. Samtalsdeltagarna fick också fylla i en 

samtyckesblankett där de medger att det inspelade materialet används i forskningssyfte. 

 

Metod 
 

Det finns flera olika sätt att mäta huruvida bedömare är samstämmiga i sina bedömningar och 

de olika metoderna ger svar på olika aspekter av interbedömarreliabilitet. Konsensusanalys 

visar i vilken mån bedömare är helt överens om exempelvis betygssättning av en elevprestation, 

medan mätningar av konsistens vid bedömningar ger svar på i vilken grad bedömarna 

rangordnar elevprestationer på liknande sätt.  Ett tredje sätt att mäta interbedömarreliabilitet är 

”measurement estimates” där flera olika typer av information om bedömarna sammanställs 

Exempelvis kan spridningen av de olika bedömarnas stränghet mätas (Stemler 2004). Det är 

möjligt att mätningar av interbedömarreliabilitet visar låga resultat vad gäller konsensus, men 

höga resultat i konsistensmätningar och vice versa och det räcker därmed inte att använda en 

metod för att få tillförlitliga resultat (Stemler & Tsai 2008:21). För att undvika missvisande 

resultat har jag därför använt mig av både konsensus- och konsistensanalys som presenteras 

närmare i nästa avsnitt.   

 

Konsensusanalys 
 

Konsensusanalys tar fasta på i vilken utsträckning bedömare är exakt överens om hur de olika 

nivåerna i en bedömningsmatris ska tolkas och tillämpas för att bedöma en elevprestation och 
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därmed vara helt samstämmiga vid bedömningen. Ett sätt att mäta bedömares konsensusnivå är 

att använda Cohens kappa som beskrivs av Stemler (2004:4) som ett konsensusmått som mäter 

”[…] the degree of consensus between two judges after correcting the percent-agreement figure 

for the amount of agreement that could be expected by chance alone […]”. Cohens kappa ger 

således svar på om interbedömarreliabiliteten är högre än om slumpen fått avgöra 

bedömningen.  

 

Ett annat sätt att mäta konsensusnivåer är att räkna ut ”percent-agreement” genom att helt enkelt 

mäta i hur många procent av fallen bedömarna är helt överens. Det finns dock en risk att denna 

metod ger missledande resultat exempelvis om någon nivå av den bedömda prestationen är 

sällan förekommande och de flesta prestationer faller inom samma bedömningsnivå (Stemler 

2004:2f). Vid bedömning kan också slumpen göra att bedömarna sätter samma betyg på en 

elevprestation. Med en sexgradig betygsskala som i det nationella provet är sannolikheten 1/6 

(17 %) att bedömarna ger samma betyg och detta kan innebära att ett mått på percent-agreement 

blir missvisande. 

 

Eftersom jag vill mäta interbedömarreliabiliteten där slumpen inte är en faktor som påverkar 

resultatet genomfördes beräkningar av Cohens kappa istället för percent agreement. För att 

beräkna kappavärde jämförs bedömningarna för ett par bedömare i taget och för de femton 

bedömarna i studien blir det 104 parkombinationer. Beräkningarna genomfördes i 

statistikprogrammet IBM SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences) (ibm.com). 

 

Enligt riktlinjer bör konsenusmåttet vara .7 eller högre för att interbedömarreliabiliteten ska 

anses nå en godtagbar nivå (Stemler 2004:3).  Vilket värde som är acceptabelt kan dock variera 

beroende på vilken kontext provet skrivs i och om provet är ”high stakes” och därmed kan få 

stora konsekvenser för provtagaren (Tengberg & Skar 2016:6).   

 

Konsistensanalys 
 

När interbedömarreliabilitet mäts i konsistensmått är utgångspunkten att bedömarna inte 

nödvändigtvis behöver vara överens om hur de olika nivåerna i en bedömningsmatris ska tolkas 
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och tillämpas för att bedöma en elevprestation så länge bedömarna är konsistenta i sin 

bedömning. Konsistensmått handlar snarare om huruvida bedömarna är samstämmiga i 

rangordningen av elevprestationerna.  

 

Populära sätt att mäta konsistens vid bedömningar är Pearson correlation coefficient och 

Spearmans rank coefficient där konsistensmåttet beräknas för ett bedömarpar i taget (Stemler 

2004:6f). För konsistensmätningar där fler än två bedömare ingår kan användning av Intraclass 

Correlation Coefficient (ICC) vara ett lämpligt alternativ. Istället för att jämföra varje 

bedömarpar för sig görs ICC-mätningen för alla deltagande bedömare på en gång (Stemler & 

Tsai 2008:23). Eftersom föreliggande studie inkluderar 15 bedömare använde jag mig därför av 

modellen ICC two-way random, consistency, single measure för att mäta av graden av 

konsistens i bedömargruppen.  

 

Barrett (2001:24) anger att värden i konsistensmätningar över .7 är godtagbara och menar att 

”Realistically, values above about 0.7-0.8 are acceptable for applied tests. Below this value, and 

we have real problems using rating data”.  Tengberg & Skar (2016:6) påpekar att om 

bedömningen får stora konsekvenser för eleven kan ännu högre värden om .9 vara 

eftersträvansvärda.   

 

Kvalitativ analys 
 

För att försöka förstå på vilka sätt bedömarna finner stöd för sina bedömningar i det anvisade 

bedömningsmaterialet eller om det verkar uppstå svårigheter vid tillämpningen analyserades de 

inspelade sambedömningssamtalen om sammanlagt 144 minuter. Jag har använt mig av de 

inspelade samtalen och transkriberingarna för att analysera bedömarnas tolkning och 

tillämpning av bedömningsmatrisen. Min analys tar fasta på vad bedömarna själva uttrycker i 

sambedömningssamtalet och jag belyser olika aspekter av matrisanvändning och tolkning 

genom exempel från samtalen.  

 

Jag har arbetat induktivt med materialet vilket innebär att jag har försökt hitta återkommande 

teman och mönster i samtalen och sedan delat in exemplen i olika kategorier, snarare än att utgå 
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en färdig teori (Patel & Davidsson 2003:24, Lagerholm 2010:91). För att få syn på de mest 

framträdande och oftast återkommande kategorierna i samtalen har jag först vid upprepade 

tillfällen tittat på de inspelade sambedömningssamtalen och sedan även läst transkriberingarna.  

Jag har kategoriserat de samtalsmönster jag sett under två huvudrubriker: ”Stöd i matrisen” och 

”Matrisens utmaningar”. Under varje huvudrubrik finns underrubriker med exempel från 

samtalen som avser att illustrera de mest framträdande aspekterna. 

Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras resultatet av undersökningen där jag beskriver vad som framkom-

mit angående respektive frågeställning genom de mätningar och analyser som genomförts. Av-

snittet inleds med en redovisning av resultaten från samstämmighetsmätningarna i den kvanti-

tativa delen av undersökningen och därefter följer resultaten av den kvalitativa analysen av 

sambedömningssamtalen. 

 

Samstämmighet i elevtexternas helhetsbetyg 
 

Under förtestdagen betygssatte bedömarna elevtexterna utifrån sammanvägningsprincipen där 

varje aspektbetyg vägs ihop till ett helhetsbetyg och min första frågeställning söker svar på i 

vilken grad bedömarna är samstämmiga vid betygssättningen av elevtexterna. Nedan följer en 

redovisning av resultaten från konsistens- och konsensusmätningarna. 

 

Konsistensmätningen indikerar i vilken mån bedömarna rangordnar elevprestationerna på 

liknande sätt. ICC-värdet kan variera inom intervallet -1.0 till 1.0, där värdet 1.0 visar att en 

mycket hög nivå av interbedömarreliabilitet är uppnådd (Stemler & Tsai 2008:23).  

 

Tabell 1 ICC helhetsbetyg 

Helhetsbetyg ICC-värde 

 .56 
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Tabell 1 visar att ICC-värdet för elevtexternas helhetsbetyg i undersökningen är .56 vilket 

betyder att samstämmigheten när det gäller rangordningen av texterna inte når en 

tillfredsställande nivå, som enligt Stemler (2004) och Barrett (2001) bör vara minst .7.   

 

Konsensusmätningen kontrollerar den absoluta överensstämmelsen mellan deltagarnas 

betygssättning av elevtexterna när slumpens påverkan är borträknad. Maximalt kappavärde är 

1 och värdet 0 indikerar att bedömarna inte är mer överens än om slumpen fått avgöra. Det är 

möjligt att uppmäta kappavärden under 0 och det visar att bedömarna är mindre överens än vad 

som kunnat förutses genom slumpen (Stemler & Tsai 2008:13). I tabellen nedan redovisas 

medelvärdet på kappavärdet för alla 104 bedömarpar och medianvärdet visar vilket värde som 

hamnar precis i mitten av alla uppmätta värden. Max.- och min.värde anger det högsta 

respektive lägsta kappavärdet för alla 104 bedömarpar och illustrerar spridningen mellan 

bedömarparen.  

 

Tabell 2 Cohens kappa helhetsbetyg 

Medelvärde Median Max. värde Min. värde 

.18 .18 .54 -.47 

 

Ovanstående tabell visar att medelvärdet .18 för elevtexternas helhetsbetyg ligger klart under 

värdet .7, som anses vara godtagbar i mätningar av interbedömarreliabilitet. Inte heller 

max.värdet .54 mellan två bedömare, når upp till en acceptabel nivå enligt etablerade riktlinjer. 

Det lägst uppmätta kappavärdet -.47, betyder att de två bedömare det gäller befinner sig på en 

samstämmighetsnivå som är lägre än som kan förväntas om slumpen fått avgöra deras 

betygssättning.  

 

Samstämmighet i textaspekternas betyg 
 

Förutom att sätta ett helhetsbetyg på elevtexterna betygssätts också de fyra textaspekterna 

innehåll, struktur, språk och skrivregler. Min andra frågeställning berör i vilken mån bedömarna 

är samstämmiga i sin betygssättning av de olika aspekterna. I tabellerna nedan redovisas ICC-

värdet och kappavärdet för varje textaspekt.  
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Tabell 3 ICC textaspekter 

Aspekt ICC-värde 

Innehåll .51 

Struktur .55 

Språk .56 

Skrivregler .54 

 
Som framgår av tabell 3 är ICC-värdena i de flesta textaspekter nära, men något under 

helhetsbetygens ICC-värde .56. Det är endast marginell skillnad mellan de olika aspekterna, 

men ICC-värdet på aspekten innehåll är dock något lägre än de övriga och det kan indikera en 

svag tendens att bedömarna har något svårare att rangordna texterna på likvärdigt sätt vad gäller 

just den aspekten. Aspekten språk verkar vara marginellt lättare än de andra aspekterna att 

rangordna på ett likvärdigt sätt.  

 

Tabell 4 Cohens kappa textaspekter 

Aspekt Medelvärde Median Max.värde Min.värde 

Innehåll .25 .24 .51 -.07 

Struktur .25 .23 .53 -.08 

Språk .27 .25 .64 -.06 

Skrivregler .25 .24 .50 -.01 

 

 

Tabell 4 visar resultatet från mätningen av Cohens kappa för textaspekterna och det blir tydligt 

att inget av medelvärdena för någon textaspekt når upp till önskvärda nivåer av samstämmighet. 

Inte heller når något max.värde upp till riktvärdet .7. Som framgår av tabellen är det endast små 

skillnader i kappavärdena mellan de olika aspekterna, men resultatet visar att medelvärdet och 

medianvärdet för aspekten språk är något högre än de andra aspekterna. Även max.värdet på 

aspekten språk är högre och det kan tyda på att det finns en tendens till att bedömarna är 

skickligare på att bedöma aspekten språk på ett likvärdigt sätt. Det är värt att notera att 

max.värdet .64 eftersom det visar att det är möjligt att närma sig det önskvärda resultatet .7. Det 

kan dock konstateras att just den aspekten har den största skillnaden mellan max.värde och 

min.värde vilket kan tyda på en något större spridning i betygssättningen. Aspekten 

språkriktighet har det högsta min.värdet och även minst spridning mellan max.värde och 

min.värde vilket visar en svag tendens till en mer samlad betygssättning. Vid en jämförelse med 

kappavärdena för helhetsbetyget kan vi dock konstatera att värdena för varje enskild aspekt 

överstiger kappavärdet för helhetsbetyg. Det kan bero på den sammanvägningsprincip som 



 

24 

 

används vid bedömningen av det nationella provet där det lägsta aspektbetyget styr 

helhetsbetyget. Om bedömarna bara är oense om ett enda aspektbetyg kan det leda till minskad 

samstämmighet om helhetsbetyget. Resultatet indikerar således att bedömningsprincipen, där 

varje textaspekt bedöms var för sig och sedan vägs samman till ett helhetsbetyg, inte ökar 

interbedömarreliabiliteten för helhetsbetyget.  

 

Samstämmighet i texttypernas betyg 
 

I studien bedömdes 15 berättande och 15 argumenterande elevtexter och min andra 

frågeställning söker svar på vilken grad av samstämmighet som uppnås i betygssättningen av 

de båda texttyperna. I tabellerna nedan redovisas ICC-värde och kappavärde för de olika 

texttyperna. 

 

Tabell 5 ICC texttyper 

Texttyp ICC-värde 

Berättande  .61 

Argumenterande .46 

 
Som framgår av tabell 5 är ICC-värdet för bedömningen av de berättande texterna något högre 

än för de argumenterade texterna och värdet .61 är också det högsta av samtliga ICC-värden i 

undersökningen. Dessutom närmar sig detta värde den eftersträvansvärda nivån .7. Det tycks 

alltså som att lärarna har lättare att vara överens om rangordningen av de berättande texterna 

än de argumenterande texterna och även jämfört med samtliga textaspekter.  

 

Tabell 6 Cohens kappa texttyper 

Texttyp Medelvärde Median Max.värde Min.värde 

Berättande .19 .17 .58 -.24 

Argumenterande .16 .18 .60 -.20 

 
Ovanstående tabell visar att medelvärdena för Cohens kappa vad gäller de båda texttyperna är 

lägre än för de olika textaspekterna och återigen långt från de angivna riktlinjerna. Av tabellens 

maxvärden kan utläsas att inte heller vad gäller samstämmighet vid bedömning av de olika 

texttyperna når något bedömarpar den önskvärda nivån .7. Utifrån medelvärdena verkar dock 

en svag tendens finnas att bedömarna är mer överens om betygssättningen av de berättande 

texterna.  
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Sammanfattning 
 

Sammantaget visar resultaten att nivåerna av samstämmighet i de aktuella proven är låga, såväl 

i konsistens- eller konsensusmätningarna och resultaten följer samma mönster vare sig det 

gäller helhetsbetyg, aspektbetyg eller betyg för de olika texttyperna. Det finns svaga tendenser 

till att lärarna i undersökningen är skickligare att bedöma aspekten språk och de berättande 

texterna på ett mer likvärdigt sätt, men resultaten tyder på att bedömarna inte är överens om 

elevtexternas kvaliteter och hur bedömningsmatrisen ska tillämpas. ICC-värdena är dock högre 

än kappavärdena och det indikerar att lärarna är skickligare på att rangordna texterna på ett 

likvärdigt sätt än att vara helt överens om betygssättningen. 

 

Analys av bedömningssamtal 
 

För att undersöka bedömningsmatrisens roll i bedömningsarbetet analyseras delar av de 

inspelade sambedömningssamtalen. Nedan redovisas resultatet av analysen under 

huvudrubrikerna ”Matrisen som stöd” och ”Matrisens utmaningar”.  

 

Matrisen som stöd 
 

Vid många tillfällen i sambedömningen är det tydligt att bedömarna går tillbaka till 

bedömningsmatrisen för att klargöra vilka aspekter och kvaliteter i texten som ska bedömas, 

speciellt när det uppstår osäkerhet kring vilken del av textaspekterna som ska bedömas och vad 

värdeorden betyder. Matrisen verkar vid de tillfällena fungera som en gemensam referenspunkt 

för bedömningen. Nedan följer exempel som representerar ofta återkommande situationer där 

bedömarna tycks uppleva bedömningsmatrisen som ett stöd. 

 

Synliggörande av kvaliteter 
 

Något som framgår tydligt i materialet är att lärarna ger uttryck för att matrisen återkommande 

hjälper dem att få syn på kvaliteter i elevernas texter. Följande exempel illustrerar just detta: 

 

Exempel 1: 
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Bedömare 4 (B4): Ibland tycker jag man blir förvånad för helhetsintrycket när jag bara läste så 

där är ju inte alltid samma som man får när man benar upp det. 

Bedömare 2 (B2): Nej 

B4: Det är jätteintressant. Oftast så har jag… jag sätter lägre helhetsbedömning än när man börjar 

bena i vad som är vad. 

B1: Som när vi verkligen börja söka vad är det som är… Vi tycker det är ett D men vad är ett D 

då? 

 

I exemplet uttrycker bedömarna att matrisen ger stöd i att gå vidare från det första 

helhetsintrycket en text ger för att kunna se de kvaliteter som kanske inte uppfattas vid en första 

genomläsning.  

 

I exempel 2 nedan är lärarna inte överens om bedömningen av stavningsregler i en berättande 

elevtext. Bedömarna tycks vara oense om huruvida elevtexten når lägsta godkända nivå, betyget 

E, vad gäller aspekten språkriktighet eller inte. I bedömningsanvisningen för betyget E står att 

”stor bokstav och punkt används med viss säkerhet” och ”stavfel förekommer men de stör inte 

förståelsen”. 

 

Exempel 2: 

B1: Det är för mycket tokiga stavfel. 

B2, (Tittar i matrisen): Nu ska vi se… stor liten bokstav och punkt används med viss säkerhet 

B1: Ja det gör det ju. 

B2, (Tittar i matrisen): Stavfel förekommer, men det stör inte förståelsen. Ja jag förstår utan att 

jag behöver tänka till. 

… 

B1: Föreställning, föruställning, nej alltså det beror ju på hur man uttalar det.  

B3: Ja, föruställning. 

B1: Det är ju talspråk. 

B2: Men jag förstår va det står. 

B1: Ja, nej jag håller med dig. Man förstår faktiskt. 

 

Ovanstående exempel illustrerar hur bedömarna går till matrisens skrivningar för att söka stöd 

för sina argument i diskussionen. Från att bedömare B1 i början av diskussionen anser att 

elevtexten inte når betyget E tycks hen, efter att diskuterat matrisens skrivningar, ha ändrat 

ståndpunkt och håller med sin bedömarkollega. Här tycks matrisen även fungera som ett stöd 
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för bedömare B1 att bortse från det första intrycket texten ger till att utgå från vad 

bedömningsanvisningarna anger. Det verkar således som matrisen ger stöd i att synliggöra 

kvaliteter, men också hjälper bedömarna att bli överens i bedömningen. 

 

Graden av kvalitet 
 

En annan stöttande funktion matrisen återkommande fyller är att hjälpa lärarna bedöma graden 

av kvalitet i elevtexterna. I exempel 3 nedan uppstår osäkerhet kring varför en bedömare satte 

ett visst betyg på innehållsaspekten i en berättande text  

 

Exempel 3: 

B1: Jag har E på innehållet och då blev jag så här va. Det här ser jättemycket ut och liksom… nej 

jag blev jätteosäker. 

B2: Vi kan ju titta vad som står i matrisen då. Där satte jag ett C. Jag tycker att det är ju ett målande 

språk och gestaltande språk och miljö och återger och förmedlar upplevelser. Och sen har det väl 

inte… det har ett relevant innehåll i förhållande till uppgiften. 

 

Som framgår av exempel 3 använder bedömarna matrisen för att få stöd i att se graden av 

kvalitet i textaspekten innehåll. Bedömare 2 återger vissa skrivningar från matrisen och här 

tycks matrisen fungera som ett stöd för förståelsen av konstruktet och även stötta bedömarna i 

deras motivering av betygssättningen. Detta beteende återkommer vid flera tillfällen i 

sambedömningen.  

 

Matrisens utmaningar 
 

Vid ett flertal tillfällen under sambedömningssamtalen tycks bedömningsmatrisen skapa 

osäkerhet kring en rad olika aspekter av bedömningen. Nedan följer ett antal exempel på 

situationer när bedömarna uttrycker att matrisens skapar utmaningar i bedömningsprocessen. 

 

Aspektdefinition  
 

Vid några tillfällen verkar bedömarna ha svårt att definiera vilken aspekt som egentligen 

bedöms. I bedömningsmatrisen för betyg E för aspekten struktur står att ”[…] texten är i 
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huvudsak sammanhängande och begriplig.” För betyg E för aspekten innehåll står att ”[…] 

berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften”. 

 

Exempel 4:  

B4: Ja men strukturen då? …texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig 

B3: Jag har satt F där jag. 

B1: Jag har E på den men jag vet inte. 

B3: Jag tycker den är väldigt svår att förstå som du säger. Först häng med nu och sen så hamnar 

vi på nåt. Nej det kanske är innehållet där i och för sig? 

B4: Ja innehållet stör ju lite grann. 

 

Diskussionen i exempel 4 har sin utgångspunkt i aspekten struktur, men bedömarna tycks ha 

svårt att avgöra om det som ska bedömas hör till aspekten struktur eller innehåll. Bedömarna 

uttrycker även att en aspekt möjligtvis kan påverka en annan.  Exemplet belyser att bedömarna 

inte tycks ha en gemensam förståelse för vad de olika aspekterna i matrisen står för. Exemplet 

visar också att det inte är så lätt att skilja olika textaspekter åt som matrisens struktur och 

uppbyggnad kanske ger sken av.   

 

Tolkning av värdeorden 
 

Den kategori av utmaningar som oftast förekommer i bedömningssamtalen är svårigheter att 

tolka värdeorden i matrisen. Vid återkommande tillfällen i sambedömningen uppstår diskussion 

kring vad värdeorden i bedömningsmatrisen betyder och vilken grad av kvalitet de beskriver. I 

följande exempel uppstår en diskussion kring huruvida en argumenterande elevtext innehåller 

åsikter med tillräcklig kvalitet eller inte. I bedömningsmatrisen för betyget E för aspekten 

innehåll står att ”en eller flera åsikter framgår” och för betyget C att ”en eller flera åsikter 

framgår relativt tydligt”. 

 

Exempel 5:  

B1: (Läser från bedömningsmatrisen): En eller flera åsikter framgår. Ja det framgår åsikter. 

B3: Absolut 

B2: Ja 

B1: Men det är ju inte tydligt vad personen tycker. 

B3: Nej 
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B4: (Läser ur texten) - Djur ska inte leva instängda i burar och flytta runt hela tiden. 

B2: Varför då? 

B4, (Läser ur texten): Ja till exempel kameler dom ska få leva fritt i öknen. Ja det beror på hur vi 

tolkar… vad vi vill tolka in i det då. 

B3: Precis 

Lite senare i diskussionen: 

B3: Det kanske bara är ett E egentligen för det är ju inte några tydliga argument till hans eller hens 

åsikter. 

B4: Det är ju inget fel på tankarna men den skulle ju behöva konkretisera lite grann. 

 

I exemplet ovan tycks bedömarna vara överens om att eleven framför en eller flera åsikter, men 

det uppstår tveksamheter kring huruvida åsikterna tydligt framgår eller ej. Osäkerheten kring 

vad värdeordet tydligt konkret innebär leder till att bedömarna är oense om betygssättningen. 

Bedömare 4 uttrycker också explicit att bedömningen beror på vad bedömarna tolkar in i det 

eleven uttrycker i texten.    

 

Lite senare diskuteras hur begreppet ”viss variation” ska tillämpas i en elevtext där eleven 

använt ord som familjegrupp och uttryck som leva fritt. 

 

Exempel 6: 

B4, (Läser ur bedömningsmatrisen): Ordvalet uppvisar en viss variation. 

B1: Jag tycker att det är intressant, familjegrupper till exempel. Va va det mer…? Leva fritt. 

B3: Ja men räcker det då tänker jag alltså? (Läser ur texten) Däremot kan man ta in lite vilda djur 

från ställen runt om och träna ja. 

B2: Fast jag tycker att det är varierat och passar uppgiften. 

 

Återigen tycks det finnas en osäkerhet kring hur värdeorden ska tolkas och om det som uttrycks 

i elevtexten verkligen räcker för att räknas som viss variation.  

 

Vid ett senare tillfälle diskuteras hur värdeorden väl utvecklad och relativt tydligt ska tolkas. I 

bedömningsanvisningen för betyget A för aspekten innehåll står att ”en eller flera åsikter 

framgår tydligt” och ”ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna”.  
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Exempel 7:  

B1: Jag tycker inte det krävs speciellt mycket på A heller om man läser den (matrisen)… en eller 

flera åsikter framgår tydligt. 

B2: Ja… en eller flera väl utvecklade, väl utvecklade. Men det är ju inte väl utvecklade. 

B1: Nej men jag tänker bara att…  

B2: Ja, nej det är inte mycket som krävs. 

B1: Jag tycker det är ganska små steg däremellan. 

B4: Ja, ska man va krass så kanske man egentligen skulle kunna säga att det är relativt tydligt 

ändå… men det som blir knepigt är ju… den här kan jag tycka, den här åsikten om att djuren 

behöver bli mer fria för det gör ju att det blir. 

B3: Motsägande som du sa förut. 

B1: Ja, där säger hon emot sig själv. 

B4: Det blir ju lite så då blir det ju inte lika tydligt längre vad personen i fråga säger… 

 

Som framgår av exempel 7 uttrycker bedömare 1 och 2 att de inte anser att det krävs speciellt 

mycket för att uppnå betyget A i aspekten innehåll och det tycks skapa en konflikt mellan vad 

bedömarna intuitivt känner krävs för ett högt betyg och vad bedömningsanvisningarna anger. 

Bedömarna uttrycker även en osäkerhet kring skillnaden mellan tydligt och relativt tydligt och 

vilka kvaliteter begreppet väl utvecklad  står för. Bedömarna diskuterar också hur eleven 

uttrycker sig med varierande tydlighet i olika delar av texten och samtalet tycks spegla 

komplexiteten i bedömning av en längre text, där olika delar i texten ”passar in” olika väl i 

matrisens olika betygssteg. 

 

Spänning mellan bedömarnas lärarprofessionalitet och matrisen 
 

Vid flera tillfällen i sambedömningssamtalen tycks bedömarna uppleva en spänning eller 

konflikt mellan bedömarnas lärarprofessionalitet, som exempelvis kan bestå av deras tidigare 

erfarenhet av att bedöma elevtexter och intuitiva känsla för textens kvalitet, och vad 

bedömningsmatrisen anger. I följande exempel har bedömarna, med stöd i matrisen, kommit 

fram till att en elevtext bör bedömas med betyget E och diskuterar nu texten i förhållande till 

tidigare bedömarerfarenhet. 
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Exempel 8: 

B1: Ja men och så sitter jag och tänker på såna här supersvaga elever som man har haft och som 

ändå faktiskt hamnar på ett E för att i den lägsta bedömningen på E … så krävs det inte särskilt 

mycket. Då är det här i så fall väldigt mycket på gränsen, mot C istället för. 

B3: Ja, då är det här ett starkt E i såna fall. Jag tycker ju inte att det är en dålig text. Jag tycker ju 

inte att det är på E-nivå. 

B4: Nej, den är ju definitivt inte klockren men jag tycker kanske… inte heller att den är på E-nivå 

egentligen. 

B3: Jag tycker ju att det är en D-text. 

 

Som framgår av exempel 8  uppstår en diskussion kring hur bedömarna, enligt tidigare 

erfarenheter, uppfattar att elevtexter ska betygssättas. En spänning tycks uppstå mellan 

matrisens skrivningar och bedömarnas intuitiva känsla för vad som kännetecknar en ”E-text”. 

Bedömarna verkar ovilliga att sätta ett E som helhetsbetyg, men följer ändå 

bedömningsanvisningarna. Exemplet speglar också att bedömarna anser att varje betygssteg 

innehåller en bredd från ett ”svagt” till ett ”starkt” betyg.  

 

I nedanstående exempel diskuterar bedömarna hur strukturen ska bedömas i en berättande text 

i förhållande till att eleverna går i årskurs 6. I bedömningsmatrisen för betyget A står att ”texten 

är sammanhängande och välstrukturerad […]”. 

 

Exempel 9:  

B3: …om vi nu ska fastna på ordet välstrukturerad så borde det ju inte ha varit så då egentligen 

om man ska va rent krass då så skulle han ju ha samlat ihop dom här delarna. 

B4: Ja men precis och kanske inte haft den här typen av dialog. Men jag vet inte det här är ju nästa 

grej också man tänker att dom går i sexan. Vad kan man kräva av dom? Alltså jag tänker att man 

har rätt så högt krav på hur deras texter ska se ut. 

B1: Det är ju inte färdiga författare. 

B4: Nej, men det är ju inte det. 

B1: Det är ju tolvåringar. 

B4: Och det brottas man ju också med. 

 

Ovanstående exempel illustrerar osäkerhet kring hur bedömarna ska tillämpa 

bedömningskriterierna i förhållande till eleverna ålder och det verkar uppstå en spänning mellan 

matrisens skrivningar och lärarnas tidigare erfarenheter av att arbeta med texter skrivna av 



 

32 

 

elever i årskurs 6. Exemplet belyser också vikten av att tolka bedömningskriterierna i en 

kontext. 

 

Vid ett annat tillfälle uppstår en diskussion kring hur bedömarna ska förhålla sig till den del i 

bedömningskriteriet skrivregler som handlar om stavfel. I matrisen för betyget A står att 

”grundläggande regler för stavning, skiljetecken […] (används) med god säkerhet”. Det anges 

också att texten ska innehålla ”få stavfel”.   

 

Exempel 10: 

B3: …men han har fått ett A där från mig för att jag hittade ett stavfel. Det var anledningen till att 

jag satte ett A. …. men samtidigt så är det en väldigt kort text så det är frågan där liksom… du kan 

ju skriva en text på tre rader utan några stavfel. 

B1: Ja precis får du ett A då för det. 

B3: Lite så det är ju lite det också. Är det nån som har skrivit två sidor… då är ju risken eller 

chansen större att ha fler stavfel än en som har skrivit och det är också nånting att diskutera.   

 

I ovanstående exempel diskuteras vad som ska räknas som underlag för bedömningen. 

Bedömare 3 berättar att hen har satt betyget A på skrivregler och nu verkar det uppstå en 

osäkerhet hur denna aspekt ska bedömas när texten är väldigt kort. Textens längd är dock inget 

som kommenteras i bedömningsanvisningarna och det tycks uppstå en konflikt mellan 

bedömarnas känsla för vad som är rimligt för betyget A relaterat till textens längd.  

 

Osäkerhet i betygssättning 
 

Innan följande exempel har bedömarna diskuterat vilket betyg en argumenterande text ska få 

och det framkommer att de är osäkra på sina betygssättningar. 

 

Exempel 11: 

B4: Men jag tror faktiskt att jag hade en tvåa på säkerhet. Jag tror att det va för att jag var osäker 

på, jag tror jag fastna där. 

B3: Men det där är ju lite intressant för där har man verkligen hur man ser det är liksom 

tolkningsbart. 

B4: Ja. 

B3: För jag har inte alls tänkt som du tänkte. 
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Lite senare återkommer bedömarna till tolkningsutrymmet i bedömningsanvisningarna. 

 

Exempel 12: 

B4: Då måste ju dom (Skolverket) hjälpa oss att tolka dom här bättre. 

B3: mm. 

B5: För jag menar dom kan ju inte lämna dom så här öppna heller. 

B1: Nej.  

 

Som framgår av exempel 11 och 12 uttrycker bedömarna explicit att de har tänkt på olika sätt 

och att de anser att bedömningsanvisningarna lämnar alltför stort utrymme för olika tolkningar. 

Diskussionen skulle kanske kunna tolkas som en önskan om tydligare bedömningsanvisningar, 

men visar också vikten av en gemensam förståelse av konstruktet och den bedömningsmatris 

som ska tillämpas. 

 

Sammanfattning 
 

Sammantaget kan vi konstatera att bedömningsmatrisen vid många tillfällen tycks fungera som 

ett stöd för bedömarna. De går ofta tillbaka till matrisens skrivningar i diskussionerna och 

försöker i stor utsträckning vara trogna de bedömningskriterier som ska tillämpas. Så som 

matrisen är utformad verkar den dock samtidigt skapa utmaningar för bedömarna på flera olika 

plan. Det tycks finnas stora svårigheter att tolka vad de värdeord som finns i 

bedömningsmatrisen egentligen betyder och hur de ska tillämpas vid bedömningen. Det finns 

även tendenser till tveksamheter och spänningar mellan bedömningsmatrisens skrivningar och 

de bedömande lärarnas intuitiva uppfattningar om elevers skrivande och bedömning av 

elevtexter. Bedömarna uttrycker kontinuerligt under samtalets gång att det finns många aspekter 

av textbedömningen där de, trots matrisens anvisningar, har tolkat och tillämpat 

bedömningsanvisningarna på mycket olika sätt. Det tycks således som att bedömarna saknar en 

gemensam tolkningsram för bedömningsanvisningarna och de verkar inte heller ha en delad 

förståelse för konstruktet. 
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Diskussion 
 

Det överordnade syftet med uppsatsen är att öka kunskaperna om de nationella proven i svenska 

för årskurs 6 ur ett reliabilitetsperspektiv. De forskningsfrågor som ställs för att uppnå syftet 

rör i vilken utsträckning bedömningar av elevtexter från det nationella provet är samstämmiga 

och i vilken utsträckning interbedömarreliabiliteten skiljer sig åt beroende på textaspekt eller 

texttyp. Den sista forskningsfrågan rör på vilka sätt bedömningsmatrisen ger stöd och på vilka 

sätt den skapar utmaningar i bedömningsprocessen. I följande avsnitt kommer studiens resultat 

diskuteras i relation till den bakgrundsbeskrivning och tidigare forskning som presenterats. Ef-

ter det följer metoddiskussion och avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

Konsekvenser för eleven 
 

Resultaten från både den kvantitativa och den kvalitativa delen av föreliggande studie indikerar 

att bedömningen av skrivdelen i det nationella provet i årskurs 6, i strid med skollagen (SFS 

2010:800), kan leda till bristande likvärdighet på olika nivåer mellan skolor och enskilda elever. 

När ett prov, likt det nationella provet, kan få stora konsekvenser för provtagaren är det viktigt 

med hög reliabilitet och validitet. Resultaten från föreliggande undersökning blir problematiska 

när Skolverket och den enskilda skolan ska hållas ansvariga för användningen av skrivdelen i 

det nationella provet i årskurs 6 (jmfr Bachman & Palmer 2010, Kane 2013). Flera av de argu-

ment som är tänkbara för att backa upp provens användbarhet, exempelvis att provresultaten är 

konsistenta och likvärdiga, är enligt undersökningens resultat inte hållbara. Argumenten för-

svagas kraftigt av invändningen att nivåerna av samstämmighet är låga (jmfr Barrett 2001, 

Stemler 2004, Stemler & Tsai 2008, Tengberg & Skar 2016) och således är provresultaten inte 

konsistenta och likvärdiga (jmfr Bachman & Palmer 2010). Resultaten är därmed inte i linje 

med Skolverkets syfte att de nationella proven ska bidra till en likvärdig och rättvis bedömning 

och provets validitet kan därför ifrågasättas.  

 

Studiens resultat tyder på att det inte bara är elevens skrivförmåga som påverkar provresultaten 

utan också vem som bedömer elevprestationen. Givet de nationella provens syfte att fungera 

som underlag för betygssättning är det inte acceptabelt att ett provresultat som kan få stora 

konsekvenser för den enskilda individen inte visar högre nivåer av interbedömarreliabilitet än 
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resultaten i föreliggande undersökning. Resultaten tyder dock på att lärarna är skickligare på att 

rangordna texter än att vara helt överens om betygssättningen, men ur ett elevperspektiv räcker 

det inte att bedömarna rangordnar elevtexterna på liknande sätt eller ligger nära varandra i be-

dömningen. Ett betygsstegs skillnad kan få stora konsekvenser för den enskilda eleven, exem-

pelvis om betyget varierar mellan det godkända betyget E eller det icke godkända betyget F. 

Även om resultaten från det nationella provet i årskurs 6 inte behöver få så stora konsekvenser 

som för elever i högre årskurser kan provresultaten påverka elevernas syn på sin skrivförmåga 

och därmed ändå i förlängningen exempelvis påverka framtida studier. Trots att resultaten in-

dikerar att det förekommer stora variationer även i bedömarnas rangordning av elevtexterna 

skulle de kunna tolkas som försiktigt positiva eftersom lärarna i viss utsträckning är överens 

om vad som är en bättre eller sämre text. Konsistent rangordning kan vara ett gott utgångsläge 

för en kalibrering mot en likvärdig användning av bedömningsskalan.  

 

Det är sedan länge känt att bedömning av elevers skrivförmåga genom öppna uppgifter ofta 

visar låga nivåer av samstämmighet och resultaten i föreliggande undersökning stämmer väl 

överens med tidigare forskning kring interbedömarreliabilitet vid bedömning av elevers 

skrivande (Huot 1990, Brimi 2011, Borgström & Ledin 2014). Studiens resultat är således inte 

överraskande och kanske bör vi helt enkelt acceptera att kunskapsbedömning är en 

professionell omdömesförmåga som lärare har och att all bedömning i någon mån är subjektiv 

(Jönsson 2012). Vi kanske måste offra interbedömarreliabiliteten för att provet ska kunna 

mäta komplexa kunskaper som skrivförmåga? Det är möjligt att de kvaliteter som uttrycks i 

kursplanerna i Lgr 11 helt enkelt inte går att bedöma på ett likvärdigt sätt. Studiens resultat 

skulle även kunna tolkas som att de samstämmighetsnivåer som anses acceptabla inte är 

tillämpbara vid bedömning av längre, öppna skrivuppgifter likt de som förekommer i 

skrivdelen i det nationella provet. Ur ett provkonstruktions- och bedömarperspektiv är det 

möjligt att lägre nivåer av samstämmighet vid bedömning av komplexa uppgifter som 

uppsatsskrivning kan anses rimliga och till och med ofrånkomliga. Ur ett elevperspektiv är det 

resonemanget dock inte acceptabelt och trots att bedömning kan påverkas av en rad faktorer 

eller bedömareffekter (Shohamy et al. 1992, Myford & Wolfe 2009, Borgström 2014, Kang & 

Veitch 2016), borde det vara elevprestationens kvalitet som avgör vilket betyg som sätts och 

inte vem som råkar bedöma uppgiften.  

 



 

36 

 

Bedömningsmatrisens roll 
 

Tillämpning av bedömningsmatriser kan till viss del öka interbedömarreliabiliteten, men bara 

om bedömarna är mycket väl tränade för uppdraget och har en gemensam förståelse av 

förmågorna som ska bedömas, vad som kännetecknar god kvalitet i elevprestationen och 

bedömningsmatrisen (Weigle 1998, Lumley 2002, Rezai & Lovorn 2010, Kayapinar 2014, 

Harlen 2015, Hongwen 2015). Studiens resultat visar att matrisen tycks fungera som ett 

verktyg för att definiera och konkretisera det konstrukt som ska bedömas (Hamp-Lyons 2011, 

Skolverket 2011). Det kan tyda på att bedömningsanvisningarna till viss del tycks stödja 

förmågan hos bedömarna att göra mer reliabla bedömningar än om de enbart gjort en 

helhetsbedömning baserad på deras egna initiala uppfattningar om texten (Stemler 2004, 

Harlen 2005, Jönsson & Svingby 2007). Samtidigt skapar matrisen en rad utmaningar för 

bedömarna. Trots att Skolinspektionen (2012) har rekommenderat utvecklare av nationella 

prov att göra bedömningsanvisningar lätta att tolka tycks bedömarna tvärtom uppleva 

bedömningsmatrisens innehåll som mycket otydligt och tolkningsbart. Exempelvis  hålls ofta 

återkommande diskussioner kring tolkningen av de värdeord som beskriver olika 

textkvaliteter (exempel 5, 6 och 7 s. 28-30).  Resultaten indikerar således att bedömarna inte 

delar en gemensam förståelse av bedömningsanvisningarna, men kanske leder diskussionerna 

till att lärarnas bedömarkompetens utvecklas en bit på väg mot en gemensam förståelse. 

 

Analysen av samtalen tyder på att bedömningsmatrisen även skapar det som Lumley (2002) 

kallar ”tension” (spänning) mellan vad som står i matrisen och bedömarnas tidigare 

erfarenheter och uppfattningar om olika aspekter av bedömningen. Baserat på de låga 

nivåerna i samstämmighetsmätningarna i den kvantitativa delen av uppsatsen kan det 

konstateras att, trots bedömarnas intention att följa de anvisade bedömningsanvisningarna, 

tycks inte matrisen ge dem tillräcklig stöttning för att göra reliabla bedömningar. Stort 

tolkningsutrymme blir ett problem när provresultaten får stora konsekvenser för  provtagaren 

(Harlen 2005) och troligen kan alltför stort tolkningsutrymme vara en förklaring till den låga 

interbedömarreliabiliteten i studien.  
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Tänkbara lösningar på reliabilitetsproblematiken 
 

Som tidigare nämnts indikerar studiens resultat att de tolkningsbara skrivningarna i 

bedömningsmatrisen skapar problem med bedömningens tillförlitlighet (jmfr Gipps 2012) och 

utifrån resultaten kan man kanske dra slutsatsen att det krävs tydligare bedömningskriterier. I 

exempel 12 (s. 32) uttrycker också bedömarna explicit att de anser att det behövs och det är 

naturligtvis en möjlig lösning att Skolverket gör ännu tydligare bedömningsmatriser. Risken 

finns dock att detaljerade och snäva bedömningsanvisningar blir alltför styrande för lärarna 

och begränsar utrymmet att utöva det som ligger i deras lärarprofession (Gipps 2012). Kanske 

finns också risken att det endast blir ytliga och lättbedömda textaspekter som får utrymme? 

Förmodligen skulle bedömningsmatrisen kunna göras tydligare, men eftersom texterna är 

skrivna på en mängd olika sätt av elever med varierande bakgrund är det inte troligt att den 

skulle passa för alla elevtexter i alla fall. Det är  möjligt att komplexa förmågor såsom 

skrivförmåga helt enkelt inte kan avgränsas med precisa bedömningskriterier (Weigle 1998). 

Det är också viktigt att komma ihåg att även vid tillämpning av bedömningsmatriser är 

bedömaren central i processen att producera ett tillförlitligt provresultat (Borgström & Yassin 

2014).  Det är således upp till varje bedömare att avgöra vilka aspekter i texten och matrisen 

som fokuseras och bedömaren är den som tolkar vad skrivningarna i bedömningsmatrisen 

betyder utifrån sina ämneskunskaper och tidigare bedömningserfarenheter hur tydlig 

bedömningsmatrisen än är.  

 

Ytterligare en tänkbar lösning på den tillförlitlighetsproblematik som studiens resultat indikerar 

är att helt enkelt ta bort de delar i det nationella provet som prövar elevens skrivförmåga genom 

öppna skrivuppgifter. Denna åtgärd är något som Skolinspektionen (2012) redan övervägt och 

i exempelvis Norge togs den delen av proven bort under ett antal år (Jølle 2014). Skrivdelen i 

proven har dock blivit kvar och eftersom förmåga att skriva längre texter utgör en viktig del av 

kunskapskraven i svenska (Lgr 11 2011) är det kanske inte heller lämpligt att ta bort det del-

provet? I grundskolans läroplan uttrycks kunskaper som att eleverna har användbara förmågor 

(Lundahl 2014) och det är svårt att se hur komplex kunskap som skrivförmåga skulle kunna 

prövas på annat sätt än att just skriva en längre text (Shohamy et al. 1992). Alternativet att 

bedöma elevers skrivförmåga genom ett indirekt skrivprov som testar enkelt mätbara kunskaper 
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(Huot 1990) skulle förmodligen öka bedömarreliabiliteten, men samtidigt minska provets vali-

ditet genom att det inte längre testar de förmågor som avses (Bachman & Palmer 2010). Om 

skrivdelen i det nationella provet tas bort riskerar det att signalera att skrivande av längre texter 

inte är ett viktigt moment och kan därmed påverka undervisningen i ämnet svenska. En möjlig 

kompromiss kanske kan vara att de öppna skrivuppgifterna finns kvar i det nationella provet, 

men att resultaten inte rapporteras in och blir offentliga utan används som ett formativt bedöm-

ningsstöd. Lärarna skulle få en fingervisning om vilken nivå och vilka kvaliteter Skolverket 

anser är eftersträvansvärda i kunskapskraven, men provet skulle användas mer formativt än 

summativt och därmed inte bli lika high-stakes (Harlen 2005). Användningen av provresultaten 

skulle då kunna bidra till Skolverkets intention att de nationella proven kan konkretisera kurs-

planer. Jag anser att det ändå inte är relevant att använda provresultaten externt om de inte är 

tillförlitliga.  

 

Att bedömning av de nationella proven i svensk skola görs av undervisande lärare utan särskild 

bedömarträning, tvärtemot praxis i många andra länder (Myford & Wolfe 2009, Lundahl 2014, 

Skolverket 2016), kan i skenet av resultaten från föreliggande studie tyckas problematiskt. Trots 

att Skolinspektionen (2012) rekommenderade lärarfortbildning i bedömning har vi i svensk 

skola ingen obligatorisk, strukturerad bedömarträning. Kanske kan vi då inte vänta oss höga 

samstämmighetsmått jämfört med länder där man har speciellt tränade bedömarpaneler (jmfr 

Brown, Glasswell & Harland 2004)? Visserligen sker förmodligen sambedömning och diskuss-

ioner kring bedömning dagligen ute i skolorna, men av resultaten från studien att döma, är det 

tveksamt om det leder till ökad samstämmighet vid bedömningar. Det är naturligtvis möjligt 

att, som i många andra länder, låta särskilt tränade bedömarpaneler rätta de nationella proven, 

men det är ändå den undervisande läraren som ska göra den kontinuerliga, formativa bedöm-

ningen i klassrummet och även sätta betyg (Wiliam & Leahy 2015). Proven utgör ett viktigt 

underlag för lärare vid både planering av undervisning och betygssättning och om någon utom-

stående bedömer det nationella provet är det möjligt att delar av Skolverkets intention med 

proven går förlorade. Att implementera en obligatorisk bedömarträning för alla lärare är kanske 

ett bättre alternativ, som i skenet av studiens resultat, åtminstone vore värt att pröva. 
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Metoddiskussion 
 

Föreliggande studie kan läsas som en indikation på hur tillförlitligt det nationella provet i 

svenska är, men det finns några olika faktorer som begränsar studiens generaliserbarhet. I 

studien deltog 15 svensklärare och det begränsade antalet deltagare leder till att resultaten inte 

är generaliserbara, men de ger troligen en indikation på nivån av interbedömarreliabiliteten vid 

bedömningen av provet i allmänhet. Även om spridningen bland deltagarna vad gäller ålder, 

lärar- och bedömningserfarenhet är god kanske inte urvalet är representativt för hela 

populationen av lärare som undervisar i svenska i årskurs 6. I projektet valdes 30 elevtexter ut 

för bedömning och även om de representerar hela betygsskalan kanske utfallet blivit ett annat 

om andra texter bedömts.  

 

Det bedömningsmaterial som används som underlag i studien är genomgående autentiskt. 

Textmaterialet kommer från ett nationellt prov som genomförts tidigare i årskurs 6 och det är 

autentiska elevtexter, instruktioner och bedömningsmatriser som används av deltagarna och det 

stärker studiens validitet mot likhet med skolpraxis. Det finns dock några viktiga skillnader mot 

de ”verkliga” bedömningar av nationella prov som görs ute på skolorna.  En sådan skillnad, 

som begränsar studiens generaliserbarhet, rör det bedömningsstöd deltagarna tillämpade under 

förtestdagen och i sambedömningssamtalen. När lärare bedömer nationella prov vid ordinarie 

tillfällen ute i skolan har de tillgång till hela bedömningsmaterialet från Skolverket där det ingår 

exempeltexter som tydliggör olika prestationsnivåer. I föreliggande undersökning hade 

bedömarna inte tillgång till exempeltexter som möjligtvis kunde ha gett dem vägledning i 

betygssättningen och därmed bidragit till högre nivåer av interbedömarreliabilitet. Tillgång till 

exempeltexter skulle möjligen också fungerat som stöttning i lärarnas tolkningar av 

bedömningsmatrisens innehåll och minskat de utmaningar som matrisen skapade.  

 

Ytterligare en begränsning handlar om de förutsättningar under vilka deltagarna genomförde 

bedömningsarbetet. Under förtestdagen bedömde lärarna 30 texter på begränsad tid. Vid en 

normal bedömningssituation tar kanske bedömarna längre tid på sig för vissa texter och de har 

förmodligen även möjlighet att rådfråga andra vid eventuell osäkerhet. Deltagarna i 

undersökningen hade ingen möjlighet att gå tillbaka till en text från tidigare 

bedömningsomgång och korrigera sin tidigare bedömning och inte heller det liknar normala 
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bedömningsförhållanden. Att bedöma så många som 30 texter på en dag kan ha bidragit till att 

bedömarna blev trötta och därför bedömde vissa texter annorlunda än de skulle ha gjort vid 

bedömning av det ordinarie provet.  

 

Det faktum att sambedömningssamtalen filmades kan ha påverkat undersökningens resultat. 

Eftersom det inte är normalt att bli filmad under bedömningssamtal kan lärarnas beteende ha 

påverkats. Kanske kan det kännas lite obekvämt att exempelvis visa sin osäkerhet eller uttrycka 

en avvikande mening när bedömarna vet att det de säger spelas in? Att lärarna deltar i ett 

forskningsprojekt om bedömning kan möjligen ha bidragit till att bedömarna känner extra stora 

förväntningar på sig att använda bedömningsmatrisen aktivt i sambedömningssamtalet och det 

kan ha påverkat deras beteende jämfört med en ”normal” bedömning. Det kan alltså inte 

uteslutas att interaktionen som observerats i det inspelade materialet inte är representativt för 

hur lärare i allmänhet skulle agera i en sambedömningssituation. Analysen av bedömarnas 

samtal i videoupptagningen är delvis min tolkning av skeenden och även detta kan ha påverkat 

resultatet av undersökningen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Eftersom tidigare forskningsresultat från exempelvis Nya Zeeland (Brown, Glasswell & 

Harland 2004) visar att det går att uppnå god interbedömarreliabilitet genom att lärare som fått 

speciell bedömarträning bedömer elevernas prestationer skulle det vara intressant att göra en 

liknande studie i svenska förhållanden. Framtida forskningsprojekt kunde då undersöka hur ett 

bedömarträningsprogram lämpligast skulle utformas. Det vore också intressant att gå vidare 

med en större longitudinell studie där effekten av strukturerade bedömarträningsprogram 

undersöks. Kanske kunde även lärarstudenter ingå i en sådan studie med intentionen att 

blivande lärare kan få bedömarträning redan i sin lärarutbildning. 
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