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Abstract 
 

August Angeling, Summativ bedömning av elevtexter. Svenska Va, inriktning mot arbete i 

gymnasieskolan, 15 högskolepoäng. Institutionen för Humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap. 

 

The purpose of this thesis is to examine how teachers in the swedish language subject 

perceive and experience summative assesment of students’ essays. A second purpose is to 

investigate how teachers go about doing summative assessments of students’ texts. This 

qualitative study used semi-structured interviews, ranging from 18 to 48 minutes in length, 

with a total of six teachers of the swedish language subject in upper and secondary school.. 

The results indicates that the teachers’ found it difficult and complex to make summative 

assesments of students’ essays for a variety of reasons. For exampel teachers must take into 

consideration numerous factors when converting their assessment into a grade. The teachers 

also replied that summative assessment of students’ texts is a very time-consuming and not so 

inspiring part of their professional practice. The teachers answered that they largely assessed 

the students texts on their own, but if they felt uncertain they could request help from a 

colleague. Most teachers agreed that it would be beneficial if all assessments of writing were 

done collaboratively, but that there is no time to co-evaluate. Several teachers also meant that 

the national exams function as help in their own assessment, as it became something to relate 

to. 
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1. Inledning 
 

Att elever ska lära sig att läsa och skriva är en av svenskämnets viktigaste funktioner. Både i 

grundskolans läroplan, (Lgr11, s.257f) såväl som gymnasieskolans läroplan, (Lgy11, s.160f) 

betonas det i svenskämnets kursplan vikten av att elever ska få testa på att skriva flera typer 

av texter och utveckla sin skrivförmåga. Att skriva olika sorters texter är en stor och central 

del av ämnet, vilket resulterar i att lärare i ämnet svenska ägnar stor tid till att bedöma och 

betygsätta elevers texter. Under mina VFU-perioder har jag fått bilden av att bedömning och 

betygsättning är en omfattande och relativt krävande del i en svensklärares vardag. Många 

timmar under samtliga VFU-perioder har lärarna suttit och bedömt och betygsatt elevers 

texter, under ämneskonferenser har detta varit ett aktuellt och diskuterat ämne och under 

lektionstillfällena under perioderna har lärarna lagt mycket tid på såväl formativ som 

summativ bedömning. Det har gjort mig intresserad av att undersöka hur den summativa 

bedömningen, som också kommer att användas synonymt med ordet betygsättning i denna 

uppsats, påverkar lärare och vilka utmaningar den ställer på lärarna. 

 

Suzanne Parmenius-Swärd (2008, s.15ff) lyfter fram att betygsättning av elevtexter är ett 

svårt och komplext moment för lärarna, eftersom elevers texter är subjektiva, det vill säga att 

det inte finns något rätt eller fel i dem som det till exempel gör i mattetal och andra 

faktakunskaper. Alli Klapp (2015, s.126ff) förklarar också att betygsättning är ett svårt 

moment för lärare av flera orsaker. Det finns gott om forskning om skrivande och 

skrivutveckling, men det finns däremot inte speciellt mycket forskning om skrivbedömning. 

Både Gustaf Skar (2013, s.1f) och Eric Borgström (2014, s.40f) anser att detta är ett problem 

och lyfter fram detta problem i sina avhandlingar. Detta är något som gör det ännu mer 

intressant att för min del att undersöka skrivbedömning ur ett lärarperspektiv. 

 

Denna uppsats antar ett lärarperspektiv och kommer att undersöka hur lärare uppfattar 

summativ bedömning av elevtexter som en del i deras yrkesverksamhet, hur lärarna går till 

väga när de gör sina summativa bedömningar.  

 

 

 



	   5	  

1.1. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare uppfattar och arbetar med summativ 

bedömning av elevtexter i deras yrkesverksamhet. Ett ytterligare syfte är också att undersöka 

och redogöra vilka förutsättningar lärare får att göra goda betygsättningar av elevernas texter. 

De två vanligaste bedömningsformerna är formativ- och summativ bedömning och denna 

uppsats kommer att behandla båda, men framförallt med ett stort och övervägande fokus på 

den summativa bedömningen och mer specifikt på betygsättningen. Utifrån detta har jag 

formulerat mina frågeställningar på följande sätt: 

 

- Hur uppfattar lärarna betygsättning av elevtexter som ett moment i deras yrkesverksamhet? 

 

- Hur går lärarna tillväga när de betygsätter elevers texter? 

 

- På vilket sätt är lärarna förberedda inför uppgiften att bedöma och betygsätta? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Studien antar ett lärarperspektiv och visar lärares uppfattningar om summativ bedömning av 

elevtexter samt hur de går till väga när de betygsätter.  

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 

I uppsatsens första del material och metod lyfter jag fram vilken metod jag har valt till denna 

uppsats, hur min urvalsprocess har gått till, kort anonym presentation av mina respondenter 

och vilka etiska överväganden jag utgått ifrån när jag skrivit denna uppsats. Efter det avsnittet 

presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter följt av bakgrund och tidigare forskning som 

jag valt till den här uppsatsen. Det avsnittet följs sedan upp av uppsatsens resultat. I detta 

avsnitt lyfter jag fram vad lärarna har svarat i mina intervjuer. Svaren sammanfattas kort efter 

det. Det följs sedan upp av avsnittet diskussion. I den delen diskuterar jag det jag fann i mina 

respondenters svar. Jag kommer även att resonera vilka följder och konsekvenser det jag 

kommer fram till kan få för såväl lärare som elever.  
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2. Metod och material 
 

För att genomföra min undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

intervjuundersökning, eftersom det var den metod som passade bäst för att ta mig an 

uppsatsens syfte och besvara de forskningsfrågor jag har valt att utgå ifrån. Alan Bryman 

(2016, s. 454ff) förklarar att i kvalitativ forskning lägger man tonvikt på ord istället för siffror 

som man i större utsträckning gör i kvantitativ forskning. För att samla in det material jag 

behövde till uppsatsen valde jag att genomföra sex stycken semistrukturerade intervjuer med 

olika lärare i ämnet svenska.  

 

2.1 Urval 
 

För att finna respondenter till min uppsats har jag gjort ett bekvämlighetsurval. Det vill säga 

att jag har valt respondenter som jag på något sätt haft kontakt med eller känner till sedan 

tidigare. För att finna respondenter har jag även använt mig av så kallat snöbollsurval. 

Bryman (2016, s. 504) förklarar att snöbollsurval kan sägas hänga ihop med 

bekvämlighetsurval och att de ofta används tillsammans. Snöbollsurval innebär att man frågar 

de utvalda personerna för sin forskning/undersökning ifall de kan föreslå några andra möjliga 

deltagare vars erfarenheter kan vara relevanta för undersökningen. Detta innebar för min del 

att jag frågade respondenter ifall dessa hade några kollegor eller kände till några andra lärare i 

svenska de kände som kanske kunde ställa upp på att bli intervjuade, vilket resulterade i att 

jag fann en respondent på det sättet. Bryman (2016, s. 505) förklarar att svårigheten att hitta 

deltagare ofta leder till att man ofta använder sig av bekvämlighets- och snöbollsurval.  

 

Mina inkluderingskriterier var att de som ställde upp skulle vara verksamma eller ha varit 

verksam som lärare i svenska för antingen gymnasiet eller högstadiet. Eftersom jag blir 

behörig för såväl gymnasiet som högstadiet ansåg jag att lärare för både grund- och 

gymnasieskolan var okej för denna uppsats. Jag såg det som okej att inkludera lärare som 

varit verksamma lärare i svenska majoriteten av sin yrkestid, men som nu idag har en annan 

tjänst. Mina exkluderingskriterier var att lärare som saknar lärarbehörighet men som 

undervisade i ämnet svenska inte tillfrågades. Lärare som inte varit verksamma i mindre än 

fem år tillfrågades inte heller, eftersom jag ville att respondenterna skulle ha mer erfarenhet 

än så. 
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2.2 Semistrukturerade intervjuer 
 

Bryman (2016, s. 562ff) skriver att i en semistrukturerad intervju har forskaren olika teman 

som ska beröras, men att respondenten har relativt stor frihet att utforma sina svar på det sättet 

hen vill. Tonvikten i semistrukturerade intervjuer ska också vara på hur respondenterna 

uppfattar och tolkar skeenden. Han menar också att man inte slaviskt följer något schema när 

man genomför sådana intervjuer, men att man har ett tänkt manus eller skript. Vilket för min 

del betydde att jag inte hade strukturerat upp frågor som jag ställde en efter en, utan istället 

inledde de semi-strukturerade intervjuerna som sedan mynnade ut på lite olika sätt. Jag hade 

dock ett antal tänkbara frågor nedtecknade som stöd. Mats Ekström (2010, s. 53ff) förklarar 

att personliga intervjuer är lämpliga att använda sig av när man till exempel strävar efter att 

undersöka personers arbetsformer inom en yrkesgrupp och deras attityder till något, vilket var 

det jag hade som mål att undersöka när jag genomförde mina intervjuer. 

 

2.3 Inspelning och transkribering  
 

Bryman (2016, s.578f) förklarar att i kvalitativa intervjuer kan det finnas stora variationer 

angående hur långa intervjuerna blir, men att lite kortare intervjuer inte nödvändigtvis 

behöver vara sämre. Han förklarar också att det är en mycket tidskrävande process att 

transkribera intervjuer. Mina semi-strukturerade intervjuer med respondenterna pågick mellan 

18 till 48 minuter. Jag spelade in samtliga intervjuer med min mobiltelefon. Jag har inte 

transkriberat hela intervjuerna, utan endast relevanta delar för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Bryman (2016, s.579) förklarar att det inte alltid är en enkel process att 

överföra det talade språket till skrivet språk. För att underlätta denna process har jag 

transkriberat samtalen utifrån en skriftspråksnorm, men inte på en sådan detaljnivå som i till 

exempel en samtalsanalys. Jag har skrivit ut samtliga ord i rätt ordföljd, men i vissa fall tagit 

bort upprepningar av samma ord, ifall det inte bidrog med något. Bryman (2016, s. 580) 

skriver även att det är lätt att tröttna på att transkribera och att det då lätt blir att man slarvar 

och skriver orden i fel ordföljd etc. För att undvika detta valde jag att transkribera varje 

intervju direkt efter att jag genomfört den. Tanken bakom detta var att inte behöva 

transkribera alla sex intervjuerna direkt efter varandra, eftersom det då skulle kunna ha lett till 

onödiga slarvfel.  
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Bryman (2016, s. 577ff) förklarar att det är viktigt i kvalitativ forskning att vara uppmärksam 

på vad respondenterna svarar, eftersom det kan vara viktigt att följa upp intressanta 

synpunkter de lyfter fram, vilket betyder att man helst ska låta bli att anteckna under 

intervjun. I mitt fall betydde detta att jag inte förde några anteckningar så jag kunde ta in det 

respondenterna svarade i intervjun och följa upp det jag ansåg vara intressant. Vid två av 

mina intervjuer kom jag i efterhand på att jag missat att fråga om en del viktiga och 

intressanta områden och har därför haft mailkontakt med de lärarna och bett dem utveckla och 

svara på frågor i efterhand. Detta var dock något som förekom i väldigt liten utsträckning.  

 

 

2.4 Respondenter  
 

I detta avsnitt kommer jag att ge kortfattad presentation av de personerna som ställt upp på att 

bli intervjuade. Eftersom varken ålder eller kön är intressant eller relevant för uppsatsens syfte 

kommer jag därför inte att presentera något av det, utan istället benämna alla lärare som 

”lärare”, ”respondent” eller ”hen”. Det fanns inte heller något intresse eller relevans att 

jämföra mellan olika städer i uppsatsen, vilket har resulterar i att jag inte kommer att 

presentera var läraren är verksam någonstans. Utifrån konfidentialitetskravet har jag valt att 

inte ha med information som kan röja respondenternas identiteter för utomstående personer. 

En kort presentation av uppsatsens respondenter: 

 
Lärare 1. Har varit verksam lärare i ungefär 15 år. De första fyra åren på högstadiet och efter 

det på gymnasiet. Hen har ämneskombinationen svenska och historia. 

 

Lärare 2. Har varit verksam lärare i ungefär 23 år. Läraren började som vikarie samtidigt hen 

studerade till lärare, men ungefär 23 år går det att säga hen har varit verksam lärare. Hen var 

verksam på komvux i ungefär fem år och efter det har hen varit på gymnasiet. 

Ämneskombinationen är svenska och engelska. 

 

Lärare 3. Har varit verksam lärare i tolv år. Hen har varit verksam på gymnasiet under hela 

sin tid som lärare. Ämneskombinationen är svenska och historia.  
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Lärare 4. Har varit verksam lärare i 13 år. Hen har endast varit lärare på högstadiet. 

Ämneskombinationen är svenska och engelska. 

 

Lärare 5. Har varit verksam lärare i 14 år. Hen har endast varit lärare på gymnasiet. 

Ämneskombinationen är svenska, historia och filosofi. 

 

Lärare 6. Har varit verksam lärare i 18 år. Har endast varit i grundskolan 4-9 lärare. Numera 

rektor. Ämneskombinationen är svenska och SO. 

 

 

2.5 Etiska överväganden 
 

Eftersom jag har valt att göra en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer med 

lärare tillkommer därför flera forskningsetiska aspekter. Tanken med dessa forskningsetiska 

aspekter är att samtliga inblandade i undersökningen ska vara anonyma och inte heller kunna 

identifieras ifall en utomstående läser och tar del av uppsatsen. Gert Helgesson (2015, s.91f) 

förklarar att forskning på människor kräver att man tar hänsyn till en del aspekter. 

 

Vetenskapsrådet1 skriver i sin publikation ”Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” att det finns fyra huvudkrav att förhålla sig till när man ska 

forska inom humanistisk-samhällsvetenskapliga området. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man ska informera respondenten om syftet med 

forskningen/studien och meddela villkoren för deltagandet. Det ska även förklaras att 

deltagandet är frivilligt och att respondenten har möjlighet att avbryta sin medverkan 

närsomhelst. Samtyckeskravet handlar om att respondenterna ska ha gett sitt samtyckte för att 

delta i studien/forskningen. Deltagarna ska meddelas att de avgör hur länge och på vilka 

villkor de deltar samt att de ska kunna avbryta sin medverkan närsomhelst, utan att de får 

några negativa följder. Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter och andra 

känsliga uppgifter ska behandlas och förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga och 

utomstående kan ta del av uppgifterna. Det handlar också om att anonymisera personer och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Årtal saknas. Se referenslista för länk.	  
2	  Lpo 94 och Lpf 94 var de aktiva läroplanerna när denna bok publicerades. De nuvarande läroplanerna kan 
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deras personuppgifter så att det inte går att identifiera dem för en utomstående. 

Nyttjandekravet handlar om att informationen som insamlas endast får användas till 

forskningsändamål. Det får alltså inte användas till andra syften som till exempel 

kommersiellt bruk eller icke vetenskapligt bruk. För att göra denna uppsats har jag utgått från 

dessa fyra huvudkrav.  

 

För att genomföra intervjuerna började jag med att ta kontakt till respondenterna och fråga 

ifall de kunde tänkas ställa upp. Detta gjorde jag tidigt i processen innan jag var helt klar över 

vad uppsatsen skulle handla om. Innan samtliga intervjuer ägde rum skickade jag ut ännu ett 

mail och förklarade och tydliggjorde uppsatsens syfte och tänkta frågeställningar. Väl på plats 

innan intervjuerna genomfördes så gick jag igenom de etiska kraven jag förhållit mig till för 

att skriva denna uppsats, till exempel att respondenterna skulle vara anonyma och att alla 

namn på skolor och personer skulle anonymiseras så att ingen utomstående kunde koppla 

svaren till dem. Jag meddelade även att deltagandet var helt frivilligt och skedde på deras 

villkor samt att de hade möjlighet att avbryta intervjuerna när de ville, ifall det blev aktuellt 

att göra det. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Bedömningsteoretiska perspektiv 
 

Att bedöma och betygsätta elever är ett myndighetsuppdrag, vilket betyder att det är något 

som är ständigt närvarande i lärares arbete. Eric Borgström (2014, s.22) skriver att lärares 

vardagliga arbete genomsyras med att fortlöpande bedöma elevers inlämningar och prov. 

Bedömning är ett brett begrepp som inte har en entydig mening. Han förklarar att det finns 

olika former av bedömning, men de former som är mest vanliga är den formativa- och den 

summativa bedömningen. Maddalena Taras (2005, s. 466-478) skriver i sin artikel 

Assessment–summative and formative–some theoretical reflections att bedömning handlar om 

att ge ett omdöme till en individ gentemot givna mål och krav. Det är viktigt att det material 

man ska bedöma ställs mot målen och kriterierna för att kunna rättfärdiga sitt omdöme. Hon 

förklarar också att i bedömningsprocessen är det som bedöms ständigt i ett samspel med de 

kriterierna som getts till en uppgift och att detta genomsyrar alla typer av bedömning. Taras 

(2005, s.468f) skriver om de två vanligaste bedömningsformerna, formativ och summativ 

bedömning. Hon förklarar att båda är processer, men att formativ bedömning handlar om att 

man bedömer ett arbete men hänsyn att denna bedömning ska leda till att arbetet ska gå 

framåt och att eleven ska utvecklas. Det kan alltså ses som en del i processen där eleven ska 

ges möjlighet att utveckla sitt arbete. Hon förklarar att formativ bedömning på följande sätt: 

”In addition, for an assessment to be formative, it requires feedback which indicates the 

existence of a ’gap’ between the actual level of the work being assessed and the required 

standard”. (Taras 2005, s.468). Med det menar hon att formativ bedömning ska finnas som ett 

hjälpmedel för att fylla i det sista som saknas för att nå ett uppsatt mål. Ur ett lärarperspektiv 

innebär detta att läraren ger eleven feedback för att hen ska kunna uppnå sina uppsatta mål. 

Den formativa bedömningen, det vill säga, feedbacken ska alltså hjälpa eleven att ta sig vidare 

i sin utveckling. Summativ bedömning väljer Taras (2005, s.468) att förklara på följande sätt: 

 
The process of assessment leads to summative assessment, that is, a judgement which 

encapulates all the evidence up to a given point. This point is seen as a finality at the point of 

the judgement. A summative  assessment can have various functions which do not impinge on 

the process. 
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Den summativa bedömningen är alltså en bedömning vid ett specifikt tillfälle, det vill 

säga den slutgiltiga bedömningen av någonting. Detta kan ses som själva 

betygsättningen av en uppgift då det slutgiltiga omdömet ges av en uppgift. Alli Klapp 

(2015, s. 15ff) är en annan person som förklarar summativ och formativ bedömning 

samt redogöra skillnaderna mellan dem. Hon förklarar att summativ bedömning oftast 

beskrivs som bedömning av lärande, samtidigt som formativ bedömning förklaras som 

bedömning för lärande. Det som skiljer de båda bedömningsformerna åt är vad de ska 

syfta till att uträtta. Syftet med summativ bedömning är att summera en elevs 

kunskaper. Till exempel att läraren sätter ett betyg på vad eleven har presterat på en 

uppgift. För att sätta ett betyg kan det vanligtvis gå till på följande sätt att läraren ställer 

elevens prestation mot de instruktioner och kriterier uppgiften är skapad efter och efter 

en övervägning sätter ett betyg. Betygsättning är alltså en form av summativ 

bedömning. Formativ bedömning är istället en pågående bedömning där lärarna genom 

feedback (eller feedforward) försöker stötta eleverna framåt med det de för tillfället 

arbetar med. Detta arbete kommer att fokusera till stor del på den summativa 

bedömningen och mer specifik på betygsättningen av elevtexter. 

 

3.2 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är relevanta för området bedömning. Exakt vad 

som menas med validitet skiljer sig lite mellan olika forskare och begreppet kan få olika 

betydelse beroende på vems synsätt man antar. En person som lyfter fram det är Anders 

Jönsson (2017, s.58ff) som hänvisar till Michael Kanes validitetsmodell. Enligt Kane måste 

man göra en mer trovärdig tolkning vad resultatet av vad bedömningen representerar. Kane 

använder validitet synonymt med giltigt, det vill säga att ifall något har hög validitet är det 

detsamma som att det har hög giltighet. För att göra en valid bedömning av något menar han 

att tolkningen av en prestation måste genomgå tre ”steg”. Dessa tre stegs förklaras i form av 

en elevprestation. Det första steget handlar om att läraren tolkar elevens prestation och ställer 

det mot bedömningskriterierna och därefter gör ett omdöme. Det andra steget handlar om att 

det ska gå att ersätta uppgiften eleven blivit bedömd på till andra liknande uppgifter, vilket 

eleven ska prestera på en liknande nivå på. Detta ska kunna göras för att se att elevens 

prestation inte endast berodde på den specifika uppgiften, utan att eleven håller den nivå som 

hen faktiskt presterade. Ett sätt att göra detta är att ha liknande uppgifter som bedömer och 



	   13	  

betygsätter samma förmågor. Det tredje och sista steget handlar om att man extrapolerar 

resultaten. Vid ett provtillfälle kan läraren bara bedöma vad eleven faktiskt svarat på. Det 

betyder att läraren får göra tolkningar utifrån det eleven svarat på att hen faktiskt kan det 

andra också.  

 

Borgström (2014, s.44ff) förklarar att validitet bland annat handlar om att samla så mycket 

underlag som möjligt för att göra bedömningar av elever och därefter kunna sätta ett betyg på 

det eleverna presterat. Han lyfter fram att det finns flera olika steg i en bedömning. En 

elevtext ska bland annat ställas mot kraven i bedömningsmatriserna för att se vilka kvalitéer 

eleverna uppnår. Skar (2013, s.62ff) lyfter fram att ifall flera bedömare/lärare kommer fram 

till samma bedömning så ökar reliabiliteten, vilket i sin tur då stärker validiteten. Han 

förklarar också att reliabiliteten är en viktig del av validiteten. 
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4. Bakgrund  
 

Läroplaner och betygssystem 
 
Ninni Wahlström (2016, s.86f) skriver att sedan den första läroplanen, Lgr 62 etablerades i 

Sverige har det med jämna mellanrum kommit nya läroplaner. Dagens nuvarande läroplaner 

är Lgr 11 för grundskolan och Lgy 11 för gymnasieskolan. Innan de var det Lpo 94 och Lpf 

94, vilket enligt henne var målstyrda och kompetensfokuserade läroplaner. Enligt henne 

ställde de mål och kompetensstyrda läroplanerna höga krav på lärarna och deras 

professionalitet, eftersom det kan vara en komplex uppgift att tolka och omsätta de relativt 

öppna målen i läroplanen. I denna läroplan var det tre betygsnivåer, G, VG och MVG samt ett 

underkänt betyg, IG. Wahlström (2016, s.89ff) menar att efter ett stort medialt och politiskt 

intresse för skolan och på dess resultat skapades och togs de nya läroplanerna fram, Lgr 11 

och Lgy 11, vilket enligt henne är resultatfokuserade läroplaner. De nya läroplanerna kan 

enligt henne sägas ha tre centrala element: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Det som 

är nytt för den nuvarande läroplanen är avsnittet kunskapskrav, där det finns specifika mål 

som eleverna ska klara av vid varje års- eller kursslut. I de nuvarande läroplanerna har även 

betygsnivåerna utökat till fem olika nivåer, E, D, C, B och A samt ett underkänt betyg, F. E är 

det lägsta godkända betyget och A är det högsta. Det finns betygskriterier för betygen E, C 

och A. 
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5. Tidigare forskning 
 

Följande genomgång av tidigare forskning är vald och tematiserad för att bäst hänga ihop med 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsens centrala utgångspunkt är att undersöka hur 

svensklärare uppfattar och arbetar med summativ bedömning av elevtexter. Utifrån detta har 

jag valt den tidigare forskningen som bäst hänger ihop med mitt valda problemområde och 

bäst går att koppla till uppsatsens frågeställningar. 

 

Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegård (2005, s.9) skriver i sin bok Bedömning av elevtext 

att svenskämnets centrala mål och viktigaste uppgifter är att elever ska utvecklas sitt 

skriftspråk och lära sig att skriva en mängd olika slags texter. Att utveckla sitt skriftspråk är 

något som tar lång tid och ställer höga krav på såväl eleverna som på lärarna. De konstaterar 

att det inte bara är i svenskämnet som eleverna skriver texter, men att det är svensklärarna 

som har ett huvudansvar för att utveckla eleverna som skribenter. De konstaterar att lärare 

måste väga de olika styrkorna mot svagheterna i en text för att göra det till en 

helhetsbedömning och tillslut sätta ett betyg på texten. Palmér och Östlund-Stjärnegård (2005, 

s.17) förklarar att lärares bedömningar utgår ifrån de nationella styrdokumenten läroplan och 

kursplan. Varje ämne har en kursplan där det finns en beskrivning av ämnet, mål och 

betygskriterier. De konstaterar att lärare på varje skola måste göra tolkningar av de nationella 

styrdokumenten och förklara och konkretisera dess innehåll för eleverna, vilket de anser är en 

komplex och hänsynsfull uppgift2. Palmér och Östlund-Stjärnegård (2005, s.174) förklarar att 

analys och bedömning av elevers texter är ett relativt arbetskrävande moment både för lärare 

och elever. Det gäller för lärare att arbeta på ett ekonomiskt sätt för att orka med uppgiften. 

Ett av deras förslag är att allt elever skriver inte behöver betygsättas. Ett annat förslag är att 

man som lärare kan omvandla betygssystemet från G, VG och MVG till något annat som till 

exempel, OK och Ännu inte OK för att underlätta processen. 

 

Suzanne Parmenius-Swärd (2008, s. 15ff) undersöker i sin avhandling Skrivande som möte 

och handling hur två klasser reagerar på olika skrivuppgifter inom svenskämnet. I 

undersökningen tittar hon bland annat efter hur eleverna reagerar på lärarnas omdöme, 

bedömning och betygsättning. Parmenius-Swärd (2008, s. 56ff) har använt sig av flera olika 

metoder i sin avhandling. Det viktigaste för henne var att få en bred bild inom skrivande i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Lpo 94 och Lpf 94 var de aktiva läroplanerna när denna bok publicerades. De nuvarande läroplanerna kan 
sägas vara mer tydliga och inte i lika stor utsträckning öppna för tolkningar som de dåvarande.	  
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skolan, vilket ledde till att hon intog både ett elev- och lärarperspektiv. Hon har använt sig av 

loggböcker, elevintervjuer och fokusgruppsamtal, lärarintervjuer, observationer, elevtexter 

och undervisningsmaterial. Parmenius-Swärd (2008, s. 240ff) lyfter som en av slutsatserna att 

bedömning och betygsättning av elevtexter inte är en speciellt reflekterad verksamhet. Hon 

menar att det ställer väldigt stora krav på läraren att bedöma och betygsätta subjektiva texter 

från eleverna. Vidare ställer hon frågan hur bra det är att elever ständigt blir bedömda och 

betygsatta av lärare när de skriver sina texter och att detta behöver ses över noggrant. Ett 

annat resultat hon lyfter fram är att det är för stort fokus på själva skrivprocessen. Hon 

förklarar att eleverna skulle kunna utmanas ifall de genom dialog, reflektion och kritiskt 

tänkande av sina egna och andra elevers texter skulle utmanas och utvecklas inom skrivande 

och skrivprocesserna. 

 

Klapp (2015, s.11f) förklarar i sin bok Bedömning, betyg och lärande att när hon blev en 

färdigutbildad lärare och skulle arbeta som lärare för första gången var bedömning och 

betygsättning ett område hon inte utbildats i. Enligt henne var bedömning länge en icke-fråga 

i Sverige och att både hon och många andra lärare saknade kunskap och förmåga att bedöma 

och betygsätta eleverna. Det var först 2011 som det introducerades att lärarstudenter måste få 

utbildning i hur de ska bedöma och betygsätta eleverna. Hon menar dock att bedömning och 

betygsättning idag har en stor plats i media och det diskuteras och debatteras mycket om det, 

men kanske till och med för mycket enligt henne. Hon menar att skolor rankas, jämför och 

ställs mot varandra idag, men på grund av detta hamnar frågan om hur bedömning och 

betygsättning hänger ihop med elevernas lärande i skymundan, vilket enligt henne är viktigt 

att diskutera. 

 

Klapp (2015, s.15) hävdar att betyg har flera funktioner, till exempel att ge information om 

hur skolan ligger till och utvecklas, hur eleverna ligger till och för att motivera eleverna till att 

prestera bättre. Hon menar att det finns en tro att betygsättning kommer att fungera som en 

motiverande faktor för eleverna, oavsett om det är ett positivt eller negativt betyg som ges. 

Detta hänger ihop med tron på att belöning och bestraffning fungerar som motivation för 

eleverna. Klapp (2015, s.125f) skriver att betyg i årskurs 9 och i gymnasiet finns för ett 

urvalssyfte, det vill säga för att elever ska kunna söka vidare utbildning antingen till 

gymnasiet eller till högskola och universitet. Betyg innan årskurs 9 finns istället till av andra 

skäl och anledningar som tidigare nämnt. När eleverna betygsätts ska det vara i relationen 

mellan deras kunskaper och förmågor ställt mot kunskapskraven och de komplexa förmågor 



	   17	  

de förväntas utveckla. Att bedöma komplexa förmågor kan ses som svårare än att bedöma 

faktakunskaper som till exempel frågor som har ett givet svar. Genom bedöma 

faktakunskaper blir reliabiliteten hög, eftersom frågorna är av karaktären att de antingen är 

rätt eller fel. Däremot blir validiteten låg i sådana frågor menar hon, eftersom sådana frågor 

inte leder till att eleverna utvecklar några komplexa förmågor, vilket är centralt i dagens 

styrdokument. För att läraren ska bedöma elevernas förmågor utifrån styrdokumenten och 

kriterierna krävs det att läraren gör olika typer av tolkningar. Hon menar att lärare måste tolka 

styrdokumenten, kursplanerna och kunskapskraven för att kunna planera sin undervisning och 

för att konstruera sina uppgifter till eleverna, vilket i sin tur leder till att hela vårt 

bedömningssystem bygger på lärares tolkningar. 

 

Klapp (2015, s.126ff) förklarar att det blir en del svårigheter när lärare ska sätta betyg. Det 

finns en del andra faktorer som påverkar själva betygsättningen. Som ovan nämnt lyfter hon 

att hela bedömningssystemet hänger på lärares tolkningar. Andra faktorer som påverkar är 

lärarens egna värderingar och undervisningsfilosofi, styrdokument, föräldrar och hur 

stämningen är i klassrummet. Hon förklarar också att en annan aspekt när lärarna ska 

betygsätta är hur de ska tolka beskrivningarna och värdeorden i kunskapskraven. Att det är 

många andra faktorer som påverkar betygsättningen resulterar i att det blir svårare för lärarna 

att sätta betyg på elevernas uppgifter och deras slutbetyg.  

 

Per Blomqvist (2018, s.9ff) har i sin doktorsavhandling Samtal om skrivbedömning undersökt 

hur lärare går till väga när de bedömer elevers skrivuppgifter. Hans valda metod är samtal i 

fokusgrupper där han specifikt undersöker hur svensklärare i gymnasieskolan resonerar när de 

bedömer elevers skrivuppgifter. Han har tagit en didaktisk utgångspunkt i sin forskning och 

har tittat på vilka didaktiska åtgärder/överväganden lärarna tar i sitt arbete. Några begrepp 

som var centrala i hans forskning var: kvalitetsuppfattning, förväntningsnorm, summativa 

bedömning och samstämmighet. Blomqvist (2018, s.31f) förklarar att samtal i fokusgrupper 

och frågeformulär var de metoderna som var bäst lämpade för att samla in det material han 

behövde för att besvara sina forskningsfrågor. För att genomföra sin forskning valde han tre 

olika lärargrupper från tre olika skolor. Blomqvist (2018, s.53ff) konstaterar att hans 

avhandling kommer fram till tre huvudsakliga slutsatser. Den första handlar om att det finns 

en diskrepans mellan lärare när de bedömer elevtexter. Olika lärare ser olika kvalitéer i 

elevers texter, det vill säga att de har olika kvalitetsuppfattning när de genomgår en 

skrivbedömningsprocess. Den andra slutsatsen i avhandlingen belyser variationer mellan 
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samsyn och samstämmighet mellan lärare och lärargrupper när de bedömer. Den största 

skillnaden var att lärare i olika lärargrupper gjorde sina summativa bedömningar på olika 

grunder. Den tredje och sista slutsatsen visar skillnader mellan hur lärargrupperna diskuterar 

gällande betygsättningen av elevernas texter. En del saker var dock förekommande hos alla 

lärargrupperna, till exempel att lärargrupperna försökte nå konsensus när de bedömde 

elevtexter och att de använde varandra för att komma med frågor och förslag. Blomqvist 

(2018, s.21ff) förklarar att svensk och nordisk forskning om lärares summativa bedömningar 

av elevtexter visar att det fortfarande genomsyras av skilda åsikter och genomgående låg 

bedömaröverenstämmelse. De studierna jämför oftast lärare som ensamma får bedöma 

elevtexter eller prov och på vilka grunder de gör sina summativa bedömningar. 

 

Larissa Mickwitz (2011, s. 1f) skriver i sin licentiatuppsats Rätt betyg för vem om hur betyg 

och betygsättandet har ändrats under senare tid. Anledningen till valet av uppsatsämne hade 

att göra med att likvärdigheten inom betygsättning har minskat enligt henne. Numera har 

betygsättning blivit som en viktig pusselbit för skolor att locka till sig elever, därför att betyg 

publiceras på internet och används som ett mätinstrument för att urskilja de bra skolorna och 

de sämre skolorna. Om en lärare delar ut dåliga betyg till många elever kan skolan komma att 

klassas som sämre, eftersom det drar ner snittbetyget på skolan. Mickwitz (2011, s.11) 

förklarar två av orsakerna till att hon valde att undersöka detta område. Den första orsaken har 

att göra med att det har framgått i tidigare forskning att lärarna har svårt att anpassa sin 

betygsättning till det reglerande systemets krav och regler. Den andra orsaken har att göra 

med att likvärdighet och rättssäkerheten kan ifrågasättas när praktiken inte följer det 

reglerande systemet. För att undersöka detta område har Mickwitz (2011, s.36f) valt att 

använda sig av metoden narrativ diskursanalys. Hon har gjort intervjuer med lärare och för att 

söka svar har hon alltså använt sig av en narrativ diskursanalys på intervjuerna med lärarna, 

även kallat lärarberättelserna. 

 

Mickwitz (2011, s. 89ff) lyfter fram att en slutsats som går att dra är att det förekommer en 

intrig i lärares betygsättning i praktiken. Samtidigt som de försöker vara professionella i sin 

betygsättning är det andra aspekter som spelar roll när de sätter sina betyg. En betygsättning 

kan till exempel leda till att eleven och föräldrar blir missnöjda och ifrågasätter det betyget 

man gett till eleven. Det framkommer genomgående i hennes samtal med lärarna att de är 

överens om att sätta betyg är något ”negativt” i deras arbetsuppgifter, men att det ändå måste 

göras och framförallt göras på ett korrekt sätt. Något som också framkommer är att lärare 
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ibland känner att de måste sätta ett felaktigt betyg, det vill säga ett för högt betyg för att känna 

uppskattning. 
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6. Resultat  
 

I detta kapitel redogörs vad lärarna har svarat i intervjuerna. Jag har delat in resultatet efter 

gemensamma drag och likheter och strukturerat upp dem i olika delar. I detta avsnitt är det 

inga kopplingar till den tidigare forskningen, utan det kommer först i diskussionsavsnittet. 

 

6.1 Lärarnas uppfattning av elevtexter 
 
6.1.1 Ett svårt moment i yrket 
 

Bland lärarna jag har intervjuat framkom det tydligt att flera av dem ansåg att betygsättning 

var ett svårt moment i deras yrkesutövning. På mina intervjufrågor hur de uppfattade 

betygsättning av elevtexter som ett moment inom deras yrkesverksamhet rådde det stor 

enighet bland lärarna att det är ett moment som är svårt. Alla lärare gav ett svar som på ett 

eller annat sätt antydde att det är svårt moment i yrket, men lärarna gav till viss del olika 

anledningar till varför. Till exempel svarade lärare 1 följande:  

 
Jag skulle säga att det kanske är det allra mest komplicerade som en svensklärare har att göra, 
just textbedömning. För att det är så många kompetenser som ska komma in i det. Det är en 
bedömarkompetens, att man ska veta vad man ska titta på, man ska ha god pedagogisk 
kompetens för hur man kommunicerar det här till eleverna. Sedan måste man kunna en massa 
om text. Massa språkvetenskapliga detaljer om allt ifrån textens genrer och sådana konventioner 
sen ända ner till grammatiken så det är en massa kompetenser som samlas.  

 

Anledningen till varför denna lärare anser att det är svårt att bedöma elevtexter menar hen 

beror på att det är många kompetenser som behövs för att göra bedömningar av elevtexterna. 

Hen menar lärare dels måste ha god pedagogisk kompetens och dels goda ämneskunskaper 

med allt från övergripande om genrer ända ner till detaljnivå, som exempelvis grammatiska 

kunskaper. Att det är ett svårt moment menade även Lärare 2, bland annat eftersom 

skolverkets kriterier är ganska luddigt skrivna och det skulle underlätta ifall det blev mer 

konkret. Utöver det som svarade hen också följande: 

 
Det är svårt. Det är alltid svårt tycker jag. Det får man ju jobba med hela tiden och använda sig 
av dels sambedömning på ämneskonferenser och sådant och även de nationella proven är jättebra 
för att få liksom en likriktare, så man är överens ungefär, inom samma skola i alla fall 

 

 och efter det även: 
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Det är väldigt många, när man betygsätter i språk är det väldigt många parametrar som ska vägas 
in till ett betyg så att det gör det ju svårare än kanske matte.  

 

I det första citatet uttrycker lärare 2 att det är svårt, utan någon egentlig orsak. En stund senare 

i samtalet, i det andra citatet, förklarade hen att det är mycket som ska vägas in och slutligen 

omvandlas till ett betyg, vilket därför gör att det blir svårt. Hen jämför det med matte, vilket 

är ett ämne som karaktäriseras av mer rätt eller fel än vad ämnet svenska gör. Detta var något 

som även lärare 6 kom in på och svarade följande: 

 
Det är ju inte rätt eller fel i en text, det är ju därför man blir bättre på det ju mer man gör det och 
sen att man försöker hålla sig uppdaterad på ’vad är kraven’. 

 

I detta svar från lärare 6 förklarar hen att det är svårt att betygsätta elevtexter, eftersom det 

inte finns något rätt eller fel. Detta kan sägas likna det lärare 2 menade när hen kom in på att 

betygsätta texter är svårt på grund av att det är mycket olika parametrar och inte som i matte 

där det är mer konkret i form av rätt eller fel. Även lärare 4 nämnde att det var ett svårt 

moment och svarade följande: 

 
Det är en ganska stor del när man har ämnet svenska. Och det är ju en svår del också så det är 
ganska komplext, det finns så mycket att bedöma på en text. Sen beror det på vad jag är ute efter. 
Ibland är jag ute efter innehåll och ibland är jag ute efter form och ibland så bedömer jag 
naturligtvis både och.  

 

Även i detta fall beror det svåra just på att det är så mycket som ska bedömas på en elevtext i 

ämnet svenska. Hen förtydligar även att det också beror på vilken uppgift det är och vad som 

ska bedömas, men precis som lärare 2 också menade blir det tydligt i även detta svar att det 

som gör det komplext med betygsättningen är att det är mycket olika saker i texten som ska 

bedömas. På en fråga hur lärare 3 uppfattade rättningen i sitt andra ämne, vilket är historia, 

blev svaret följande: 

 
Det är ju också mycket text, men där slipper jag ju rätta språket så att säga. Det går snabbare att 
rätta i historia än i svenska, men det är fortfarande tung rättning i historia. Det var ju lite osmart 
att välja två rättningstunga ämnen. 

 

I detta svar framkommer det även att det tar längre tid att rätta i svenska, eftersom hen också 

måste rätta texten språkligt, vilket inte behövs i det andra ämnet som är historia. Att det blir 

jobbigt och tar längre i svenska än det andra ämnet menade även lärare 6. I intervjun framkom 
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det att hen ansåg att betygsättningen av elevtexter var mindre jobbig och lättare i SO än i 

svenska. Bland annat svarade hen också följande:  

 
Eleverna producerar ju mer i svenska än i SO om man tänker alla skönlitterära saker. SO blir det 
mer fokus på fakta, den delen. Svenskauppsatser blir ofta lite längre. 

 

Detta svar säger inte att det blir svårare att rätta i svenska än i SO, men att det däremot blir 

längre texter och att eleverna producerar mer i ämnet svenska. Det var även större fokus på 

faktakunskaper i ämnet SO. Lärare 6 förklarade också att det blir väldigt mycket att bedöma 

som lärare i svenska. Hen svarade också följande: 

 
Alltså ju längre håller på med det desto lättare blir det. Och jag tycker att jag blev ganska skicklig 
att bedöma saker ganska så fort för att man har gjort det mycket. De första åren när man jobbade 
hade man inte den här erfarenhetsryggsäcken. 

 

Hen menar alltså att det är ett moment som kan sägas bli lite lättare hela tiden, eftersom man 

gör det så mycket och därför bygger på sin ”erfarenhetsryggsäck”. Det var en bild som lärare 

3 inte höll med om och menade snarare motsatsen och svarade: 

 
Jag trodde att det skulle bli lättare när jag hade jobbat några år som lärare, men jag tycker inte att 
det blir det. Jag tycker att man blir, på ett sätt blir man säkrare, men på ett annat sätt blir man mer 
kritisk och tänker såhär ja men vänta nu, var det här en vettig betygsättning, men ja på ett sätt har 
det blivit lättare, men jobbet måste ändå göras. 

 

Det går alltså att säga att råder viss skillnad i hur de två lärarna uppfattar att betygsättningen. 

Lärare 6 menar att ju mer hen håller på med det desto lättare blir det, vilket är en bild som 

lärare 3 inte höll med om. Kortfattat går det alltså att säga att samtliga lärare uppfattade 

summativ bedömning av elevtexter som en svår uppgift, men att de lyfte fram lite olika 

orsaker varför. 

 

6.1.2 En viktig men inte så inspirerande uppgift  
 

Till viss del hänger denna punkt ihop med den föregående, 6.1.1, eftersom respondenternas 

svar var på frågor av samma karaktär som i den föregående punkten. Att summativ 

bedömning av elevtexter är ett moment som är mindre inspirerande var något som flera lärare 

kom in på, men inte alla. Det var inte någon lärare som uttryckte motsatsen, det vill säga att 

bedöma och betygsätta elevtexter var något som de såg fram emot eller såg som en 
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inspirerande uppgift i deras yrke, utan alla lärare som diskuterade detta ansåg att det var ett 

mindre kul moment i deras yrkesutövning. Flera av de lärare jag intervjuade ansåg även att 

det var en väldigt tidskrävande uppgift. På en fråga hur lärare 5 uppfattade betygsättning av 

elevtexter svarade hen bland annat följande:  

 
Jag tycker att det är ett, kanske det minst roliga och minst inspirerande momentet i ett annars 
väldigt kul jobb. Det är liksom inte så jag ska säga att jag tycker att det är pest och pina, men jag 
tycker inte att det är lika kul som många andra saker, att planera lektioner och genomföra lektioner 
och sådär. Men det är ju en viktig del, det är viktigt för eleverna för att de ska få rätt betyg och det 
är också viktigt för att eleverna ska liksom ja för deras lärande och för att de ska utvecklas och så. 
  

I svaret blir det tydligt att hen tycker att sitt yrke är ett väldigt roligt yrke, men att just att 

betygsätta elevtexter inte är det hen gillar mest, men att bedöma och betygsätta elevtexter är 

viktigt för eleverna och deras utveckling. Hen förklarar också att det roligaste i yrket är att 

planera och bedriva lektioner med eleverna. Att det är ett mindre kul moment kom även lärare 

6 in på och svarade följande: 

 
Det är ju ändå på något sätt ett nödvändigt ont att sätta betyg, men det är ju en del i jobbet att 
göra det. Man gör ju det för att elevernas texter ska bli bättre. Om du tar en etta och en nia så 
händer det ju jättemycket under de här åren. Så att det kanske inte är en kul arbetsuppgift, men 
ibland kan man ju vara nyfiken på hur en elev har lyckats så då blir det ju mer intressant att göra 
den. Och det här med att det händer så mycket.  

 

Detta svar visar precis som föregående svar att det inte nödvändigtvis är den roligaste 

arbetsuppgiften i yrket, men att det är en viktig sådan. I detta fall förklarar hen även att trots 

att det kanske inte är det mest tilltalande i yrket så är det trots allt väldigt intressant att följa 

hur eleverna utvecklas i sitt skrivande under åren. Även lärare 3 kom in mycket på att det var 

ett moment som hen inte tyckte var speciellt kul och svarade följande: 

 
Det är en jättestor del av yrket. En jättestor del. Tyvärr en ganska jobbig och inte så rolig del. Jag 
trodde att det skulle bli lättare när jag hade jobbat några år som lärare, men jag tycker inte att det 
blir det. Jag tycker att man blir, på ett sätt blir man säkrare, men på ett annat sätt blir man mer 
kritisk och tänker såhär ja men vänta nu, var det här en vettig betygsättning, men ja på ett sätt har 
det blivit lättare, men jobbet måste ändå göras. Sen tycker jag att rent språkligt så generellt så 
blir texterna sämre. Det är fler elever som inte har ett fungerande språk och det gör rättningen 
tyngre.  

 

Detta svar säger egentligen till stor del samma sak som de två tidigare citaten. Hen förklarar 

att det är ett inte så kul moment i yrket, men att det är något som måste göras, vilket både 

lärare 5 och 6 också konstaterade. Lärare 3 menade också det blir ännu tyngre med rättningen, 
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eftersom hen anser att elevernas språk succesivt försämras hela tiden. Att det är en stor och 

tidskrävande uppgift menade även lärare 1 som svarade följande: 

 
Vi testade faktiskt att klocka och sådär och jämförde med kursproven och kom fram till att det tar 
mellan 20 minuter och en halv timme per uppsats och sen blir det ju bara matematik, om man har 
32 elever så blir det ju fruktansvärt mycket tid alltså. Jag har själv upptäckt att jag pallar att rätta 
fyra till fem uppsatser på raken sen måste jag ta paus och göra något annat för sen börjar hjärnan 
att koka ur. 

 

I det svaret uttrycker inte läraren att det är en mindre inspirerande uppgift, men att det är ett 

moment i yrket som är väldigt tidskrävande. Att det tar lång tid menade även lärare 5 och 

svarade följande:  

 
Jag tycker kanske att ibland när man sätter sig och har en hel dag när man ska liksom rätta och 
bedöma och ge feedback, det kanske inte är de roligaste arbetsdagarna. 
 

 

I detta citat blir det tydligt att hen inte tycker att det är det roligaste i yrket. Detta kan även 

understryka att det tar lång tid, eftersom det ibland tar upp hela arbetsdagar för i alla fall 

denna lärare. 

 

6.1.3 Övriga faktorer som påverkar lärarna vid betygsättning av elevtexter  
 

Vid frågor om lärarnas betygsättning påverkades av andra faktorer som till exempel press från 

elever, föräldrar eller skolan de arbetar på, svarade de relativt olika. En del lärare svarade att 

de inte alls påverkades, samtidigt som någon lärare medgav att det hänt någon gång. Till 

exempel svarade lärare 3 följande: 

 
Nej jag känner press att, jag känner att det tar för lång tid och där känner jag press att ’åh nej nu 
har de fått vänta si och så länge, de har fått vänta alldeles för länge på texterna’. Det kan bli som 
ett moln, ett mörkt åskmoln som hänger över en. Att det känns som att man aldrig blir klar. 
Nyligen blev jag klar med en uppgift som jag borde varit klar med för en månad sen. Det är väldigt 
irriterande. 

 

Lärare 3 menar alltså att hen inte känner någon press från elever, föräldrar eller skolan, men 

att hen ibland känner press på sig själv, eftersom rättningen kan ligga efter i tidsschemat. Hen 

kom också in på att det inte heller är någon press från föräldrarna och att det bara inträffat en 

enda gång att en förälder har ringt och klagat, vilket var på ett kursbetyg och inte på ett betyg 
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på en enskild uppgift. Även lärare 2 kom in på att hen inte kände någon press vid 

betygsättandet av elevtexter. Det var speciellt inte någon press från föräldrar menade hen och 

svarade följande: 

 
Det är väldigt sällan vi får några samtal från föräldrar här på den här skolan. Det har väl hänt, det 
har hänt ett par gånger, men då har det mer varit liksom fråga, vad behöver mitt barn göra för att 
uppnå, eller varför nådde hon inte A. Och då gäller det ju att ha gott om argument så man kan 
argumentera både för sig själv och för föräldern. 
 

Lärare 2 menade alltså att det inte händer speciellt ofta att föräldrar konfronterar lärarna på 

skolan angående betygen, men att om det väl händer gäller det bara att kunna argumentera för 

det betyget man gett. Även lärare 4 kom in på att hen inte uppfattade någon press från varken 

elever eller föräldrar, men att det händer att elever brukar ”tjafsa” om betyget de fått på sina 

uppgifter, men att inte det påverkade hen. På en specifik fråga ifall lärare 4 påverkades av 

skolan att sätta högre betyg på uppgifterna svarade hen följande: 

 
Nej absolut inte. Jag tänker att jag har min yrkesstolthet, jag kan inte sätta ett högre betyg än vad 
eleven har visat kunskaper på helt enkelt 

 

Svaret tyder på att lärare 4 inte påverkas av andra faktorer, eftersom det vore väldigt 

oproffsigt. Lärare 5 var tydlig med att det inte heller var några föräldrar som satte press eller 

hörde av sig när hen satt betyg på elevers uppgifter, men att elever kunde göra det. Det var 

också något som berodde på vilka elever hen undervisade. Om det är ett program där många 

elever strävar efter bra betyg för att komma in på fortsatta studier förekommer det oftare 

svarade hen. Läraren tycktes inte uppfatta det som någon större press och svarade bland 

annat:  

 
Men från elever, jag skulle inte säga att det är så många som kommer och snackar upp, men 
däremot det jag ofta gör, jag ger ganska mycket feedback, så då kan man säga att där kan jag peka 
på om eleverna frågar ’varför har jag inte fått ett högre betyg’ då kan jag hänvisa till den respons 
de har fått. 
 
 

I svaret blir det tydligt att eftersom lärare 5 ger mycket respons när hen satt betyg på elevers 

uppgifter blir det enkelt att förklara för eleverna varför de har fått det betyget som de har fått. 

Intressant för lärare 5 är att i samtalet kom vi in på att det kan ses som en komplex uppgift för 

lärare att känna sig uppskattade och samtidigt vara rättvisa i bedömningen, vilket hen höll 

med om och svarade följande:  
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För att jag ska trivas på jobbet så vill jag ha en god relation till elever och då underlättar det ifall 
jag sätter generösa betyg. Jag håller med om det att det är en konflikt. Man vill inte vara för 
generös för att det är oproffsigt, man vill inte vara för sträng för det är också oproffsigt och gör en 
impopulär. Det är lättare hänt att man är lite för generös. 

 

I detta svar menar lärare 5 att det är viktigt att ha goda relationer med eleverna och ett sätt att 

få det är genom att sätta generösa. Hen menar också att det både är oproffsigt att vara för 

generös med betygen och för sträng med dem, vilket gör att det är lättare att vara lite för 

generös, eftersom läraren då känner uppskattning som en av följderna av det. Lärare 6 gav ett 

kort och koncist svar på frågan ifall hen gett ett högre betyg för att slippa tjafs och 

konfrontationer:  

 
Alltså det har väl hänt några gånger, men jag ska inte säga att det har hänt jättemånga gånger. 

 

Lärare 6 menar alltså att det har hänt att hen satt ett för generöst betyg på en elevs uppgift, 

men att det inte har hänt många gånger. Detta var något som de andra lärarna inte lika tydligt 

uttryckte i intervjuerna. 
 
 

6.2 Lärarnas betygsättningspraxis  
 

6.2.1 Arbetsformer 
 

På frågorna hur lärarna går till väga när de betygsätter elevernas texter rådde det till stor del 

enighet bland lärarna. Vid en fråga hur lärare 1 går till väga när hen rättar elevtexter blev 

svaret följande: 

 
Jag har samarbetat tight med en kollega och vi har oftast tagit fram uppgifterna tillsammans 
också. Så då har det oftast varit så att vi bedömer i princip allting var för sig, men vi brukar alltid 
bolla lite tveksamma fall med varandra eller ibland om det är en helt ny sorts uppgift som vi inte 
har gjort förut så kan de vara så att vi börjar med rätta någon tillsammans så vi kalibrerar 
litegrann. Annars har det oftast varit så att jag rättat allting själv och sen så sparar man några som 
man är osäker på och diskuterar med varandra. 

 
När lärare 1 rättar elevtexter är det oftast ensam, men ifall hen blir osäker på vilken nivå en 

text ligger på så tar hen ofta hjälp av en kollega som också får läsa texten och ge sin åsikt om 
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den. Även i framtagandet av elevuppgifter så använder sig hen av sin kollega. Ett liknande 

svar gav även lärare 2 som svarade följande: 

 
Oftast enskilt. Om det är tveksamheter så försöker man ju fråga någon ämneskollega eller ta upp 
det på ämneskonferenser. 

 

Lärare 2 gav ett liknande svar och förklarade att hen också rättar enskilt oftast, men om det 

uppstår några tveksamheter tar hen hjälp av en ämneskollega eller frågar vid en 

ämneskonferens. Hen uttryckte även att med åren har hen blivit säkrare och säkrare, men att 

det fortfarande finns tveksamma fall hen kollar med kollegorna med. Att sambedöma var även 

något som lärare 5 vill göra, men eftersom hen är ensam svensklärare på skolan är det svårt att 

genomföra. På frågan hur hen går till väga när hen bedömer och betygsätter elevtexter blev 

svaret följande: 

 
Ja det kan se lite olika ut då, eftersom jag är ensam lärare i svenska på den här skolan så är det 
inte så lätt att sambedöma, utan det gör vi nästan bara vid nationella prov, men sen försöker jag 
ha VFU-are, helst två per läsår och de brukar vilja träna bedömning och det blir också ett bra sätt 
för mig. Nu har ju inte de samma erfarenhet och rutin, men de har ett fräscht sinne och liksom, 
vad ska man säga, jag tycker inte, min erfarenhet är att de kan komma med bra synpunkter och 
feedback och det hjälper mig att finslipa mitt bedömningsverktyg.  

 

Lärare 5 uttrycker att hen vill sambedöma, men att det inte finns några ämneskollegor på 

skolan på den relativt lilla skolan. Istället använder sig lärare 5 av sina VFU-studenter som 

hen handleder, vilket är något som hen ser vissa problem med då de inte har samma rutin och 

erfarenhet som en utbildad lärare. Trots det anser lärare 5 att det kan vara till hjälp att använda 

sig av VFU-studenter så de kan belysa och komma med åsikter hen inte alltid själv tänkt på. 

Ett liknande svar gav även lärare 6 som svarade följande: 

 
Alltså 95 procent av tiden bedömde man själv för man hann inte hålla på med sambedömning för 
att uppsatser tar lång tid. Och sen om jag skulle bedömt alla från alla andra spår (namn 
borttagna) då hade vi inte haft någon tid att göra någonting annat, utan det var ju när man var 
osäker och ju säkrare man blev, för vi hade ju alltid sambedömning när vi hade nationella prov 
och då var de ju sällan man var oense om saker, utan man blev ju ganska ense. Alltså man lärde 
sig så man visste. 

 

Detta är ett svar som påminner väldigt mycket om flera av de andra lärarsvaren. Lärare 6 

menar att i stora delar så bedömer hen själv, men att vid osäkra fall tar hen hjälp av kollegor. 

Ju säkrare hen blev på att bedöma desto mindre tog hen hjälp av sina kollegor i bedömningen. 

Den lärare vars svar kan sägas skilja sig från de övriga är lärare 4 som arbetar på en skola som 
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har tvålärarsystem. På en fråga ifall de har några riktlinjer på skolan över hur de ska bedöma 

blev svaret följande: 

 
Ja här har vi ju policyn att här ska vi, eftersom vi har tvålärarsystem så rektorn, (namn borttaget) 
han vill absolut inte att vi delar på klassen och jag bedömer halva och du bedömer halva, utan 
han vill att vi ska sätta oss tillsammans så det är en uttalad policy att i de ämnen vi har 
tvålärarsystem ska vi bedöma tillsammans. Men annars har det varit mer, de uppmuntrar det, 
men det är inte alltid man får tid till det. 
 

Till skillnad från vad de andra lärarna svarade har de alltså på skolan lärare 4 jobbar på ett 

tvålärarsystem, vilket betyder att en del av skolans ämnen har två lärare som bedriver 

undervisningen och bedömer och betygsätter alla elevernas texter. Hen förklarade även att 

rektorn har varit noga att de inte ska fördela texterna på häften och rätta varsin hälft, utan att 

de ska rätta alla texter tillsammans. Lärarnas svar visar att många bedömer till stor del 

ensamma, men ifall de blir osäkra på en text så använder de sig oftast av en kollega för att 

säkerställa att det blir en korrekt och rättvis bedömning. Lärare 5 är ensam lärare på sin skola, 

vilket gör det svårare för hen att ta hjälp av kollegor, men istället bollar hen idéer och 

funderingar med sina VFU-studenter som hen handleder. Lärare 4 arbetar på en skola som har 

ett två-lärarsystem, vilket betyder att det är nästan alltid bedömer texter tillsammans med en 

kollega. 

 

6.2.2 Styrdokument som stöd i bedömning  
 

Huruvida lärarna förhåller sig till styrdokumenten när de bedömer skiljde till viss del mellan 

lärarna. Under intervjuerna frågade jag hur lärarna förhåller sig till läroplaner och 

styrdokument när de bedömer samt hur det har varit för lärarna att byta läroplaner från till 

exempel Lpo/Lpf 94 till Lgy/Lgr 11. Något som flera lärare kom in på var att läroplanerna kan 

vara krångliga och svåra att tolka. På en fråga om och hur det påverkat lärare 1 att de bytt 

läroplaner under yrkestiden blev svaret följande:  

 
Ja. Jag skulle säga att i 94-systemet så hade vi bland lärare en ganska skeptiskt inställning till 
formuleringarna i kunskapskraven. Men där var det också inskrivet att man skulle göra lokala 
tolkningar av allting. Så att då hade ju inte de centrala eller styrdokumentets formuleringar samma 
tyngd, utan då hade man ju i uppdrag att det här ska sen liksom göras en lokal tolkning av. Då i 
mycket större utsträckning skrev jag mycket tydligare för G gör du det här, för VG gör du så och 
för MVG för du såhär på uppgifterna. Då blev det mycket mer utav tolkningar för varje enskild 
uppgift, sen ändrades ju det där med 11-systemet så från och med 11 reformen så har jag stirrat 
mycket mer på styrdokumenten än vad jag gjorde tidigare. Och jag skulle vilja säga att i alla fall 
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de lärarna jag har arbetat med generellt hade en ganska såhär raljant inställning till 94-
dokumenten, man kallade det såhär läroplanspoesi, så att det är bara massa flummiga 
formuleringar. Sen blev ju 11-formuleringarna mycket skarpare i vissa delar i alla fall. Så att från 
och med 11 mycket mer fokus på vad står det egentligen.  

 

Svaret antyder att det har påverkat hen som lärare att de har bytt läroplan under yrkestiden, 

men att det ändå blivit bättre med den nya nuvarande läroplanen. Lärare 1 menar alltså att det 

har blivit lättare att använda sig av och ta hjälp av Lgy 11, eftersom den är mer konkret än den 

tidigare läroplanen, vilket är en åsikt lärare 2 delar och svarade följande på en liknande fråga: 

 
I svenska tycker jag att den var ännu luddigare än vad den är nu. Så den här 2011 har blivit en 
viss förbättring, en viss konkretisering.  

 

I det svaret blir det också tydligt att även denna lärare ansåg att den förra läroplanen var 

väldigt otydlig. Eftersom hen också svarar att den nya endast ”har blivit en viss förbättring” 

så går det att tolka det som att hen inte är helt nöjd med den nuvarande läroplanen heller. Att 

det blivit mer konkret och detaljerat i den senaste läroplanen förklarar även lärare 3, men för 

den skull har det inte blivit lättare, utan till och med svårare menar hen och svarade följande:  

 
Ja det är mer kriteriefixering nu. De har lyckat med konststycket att göra kriterierna mer 
detaljerade, utan att för den skull göra de bättre och tydligare så det är mer att förhålla sig till i 
kriterierna, samtidigt som man känner att man kanske inte får så mycket hjälp av kriterierna. Och 
ibland kan jag tycka att det ligger en stor tyngdpunkt på saker som egentligen inte har så mycket 
med textens kvalité att göra eller talets kvalité ifall eleverna håller tal. Så det har blivit 
krångligare med betygsättning tycker jag och en känsla av att litar de inte på lärarnas 
professionalitet, de skriver ut varenda liten detalj, men det är klumpigt formulerat så att det är 
fler detaljer att förhålla sig till, men mindre hjälp. Det blir knasigt. 

 

I detta svar menar läraren att kriterierna har blivit mer detaljerade, men att det inte betyder att 

det blir lättare att förhålla sig till dem och sätta betyg. Hen hävdar också att det inte känns 

som att de litar på lärarnas professionalitet, eftersom de har skrivit ut så mycket detaljer.  

Lärare 3 svarade även följande: 

 
Jag utgår alltid ifrån, när jag formar uppgiften, jag brukar helt enkelt copy-pastea in de aktuella 
kriterierna, kriterierna som är aktuella för den specifika uppgiften i dokumentet så ser jag till att 
instruktionen matchar kriterierna så jag är ganska noggrann med det där. Tyvärr är inte kriterierna 
inte så bra i alla situationer, ja det kan påverka negativt, det kan bli stelbent. Man kan se en text 
som, ja men den här texten har ett bra flyt och allting fungerar bra, om jag bara gick på magkänsla 
kanske jag skulle sätta ett betyg, men kriterierna gör att jag är tvungen att sätta ett annat. Oftast så 
sammanfaller det på det stora hela, men ja. Det finns lite detaljer i kriterierna som skulle må bra av 
att formulera om. 
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I detta svar menar läraren att kriterierna inte alltid är lätta att handskas med när hen ska göra 

bedömningar, utan ofta motsäger kriterierna det betyget hen skulle gett utifrån sin magkänsla. 

Lärare 6 anser precis som lärare 1 och 2 att det har blivit lättare i och med den nya läroplanen 

och svarade följande: 

 
Jag tyckte att det blev lite lättare när vi fick Lgr 11 för i Lpo 94 så var det mycket flummigare. 
Subjektiviteten blev så ännu mycket större. I Lgr 11 blev det ändå lite tydligare även om allt är 
subjektivt förstås, och då tyckte jag att det blev lite enklare att sätta de högre betygen, eftersom 
allt blev klarare. Alltså jag tycker generellt att grundprincipen i Lgr 11, att ha tydligare kursplan, 
gemensamt centralt innehåll, alltså det tycker jag är en bra grundprincip. 

 

Lärare 6 att det har blivit mer konkret nu än vad den tidigare läroplanen var. Hen förklarar 

också att det är lättare att sätta de högre betygen på eleverna, eftersom det är klarare och mer 

konkretiserat nu. Utöver detta citat uttryckte hen även sin uppskattning till att det numera är 

fem betygssteg istället för tre, eftersom ett G förut var så stort. Från de elever som precis 

klarade sig över ett godkänt till de som var och snuddade på ett VG. Lärare 6 svarade också 

följande: 

 
Betygen alltså, det är jättebra att det finns och det har blivit tydligare med åren. Kunskapskraven 
tycker jag också har blivit mycket tydligare jämfört med Lpo 94. Det är enklare att sätta betyg 
idag, det är det, för stödet är bättre. Det finns det ju kommentarmaterial till varje ämne och det 
fanns det ju inte på samma sätt i Lpo 94, inte lika utförliga i alla fall. Nu har jag inte läst 
stödmaterial till varje ämne, men jag har läst för både svenska och alla SO-ämnen, jag menar det är 
ju 60 sidor stödmaterial till varje ämne. 

 

I det svaret uttrycker lärare 6 tydligt att det har blivit enklare att sätta betyg utifrån denna 

läroplan, därför att stödet i den nuvarande läroplanen är bättre än den föregående. När lärare 4 

diskuterade fördelarna med sambedömning kom hen in på att läroplanerna kan vara svåra att 

tolka även för lärarna och svarade följande:  

 
För även vi brottas ju ibland med ’vad är ett välutvecklat resonemang’, vart går gränsen liksom. 
Så det tycker jag är en stor fördel.  

 

Svaret visar på att lärare kan ha vissa problem med formuleringarna och värdeorden i 

kunskapskraven och att det inte är helt självklart vad allt betyder, men att det underlättar att 

ha en annan lärare att diskutera detta med. I intervjun med lärare 5 kom vi in på hur hen 

förhåller sig till styrdokumenten när hen gör summativa bedömningar på elevtexter. Hen 

svarade följande:  
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Jag försöker väl att bli mer och mer professionell också i det avseendet. När jag började som lärare 
kanske jag gick mer på min magkänsla. Jag la kanske upp de i högar och ’ah de här är bäst och de 
här är näst bäst’ och sådär. Nu försöker jag oftare att titta på kriterierna och verkligen läsa, ’vad är 
det som står här’, jag tycker att det finns för och nackdelar, alltså det finns lite nackdelar med det 
också för att det som händer när man jobbar mycket emot kriterierna är att det lätt blir lite 
mekaniskt, liksom att man sitter och checkar av, ’ja finns det ett retoriskt stilfigur här, finns det ett 
motargument här’ och sådär. Så därför tycker jag att magkänslan kanske har ett oförtjänt dåligt 
rykte. Alltså att man gör något sorts helhets bedömning ändå, är det här en bra text som skulle 
fungera i sammanhanget. 

 

Lärare 5 menar alltså att i början av sin tid som lärare gick hen mer på magkänslan, men att 

numera är det större fokus på vad som står i kursplanernas kriterier. Detta är något som hen 

ansåg var ett mer professionellt tillvägagångssätt. I stort sett alla lärare ansåg att de nuvarande 

läroplanerna har blivit bättre än de föregående. Anledningen till detta är att den har blivit mer 

konkret i de nuvarande läroplanerna. De flesta lärarna menade också att de använde sig av 

styrdokumenten när de gjorde sina bedömningar. 

 

6.2.3 Nationella proven - Ett hjälpmedel 
 

Nästan alla lärare kom någon gång i intervjuerna in på att de uppskattade att de hade de 

nationella proven. En del av lärarna såg det som en hjälp till att utveckla sin förmåga att 

betygsätta och få chansen att diskutera med andra lärare hur de går till väga när de 

betygsätter. I samband med de nationella proven tillkommer några exempeltexter med ett 

bestämt betyg och rättningsmallar, vilket lärarna uppskattade eftersom det blev som en 

måttstock. Lärarna får då något att förhålla sig till, vilket en del uppskattade och såg som ett 

hjälpmedel för att veta vilken nivå de ska ligga på när de ska bedöma och betygsätta olika 

elevtexter. På en fråga om lärare 1 fick lära sig ute i praktiken så svarade hen följande: 

 
Ja det fick jag göra. På det viset kanske det är tur att ha svenska och ha nationella prov att hålla 
sig till, för då har man i alla fall varit ett stöd, att den här nivån ska man förvänta sig. Så på det 
viset har det varit nått att hålla sig i.  

 

Svaret tyder på att de nationella proven har fungerat som hjälp för lärare 1 när hen kom ut i 

praktiken, eftersom det blir något att förhålla sig till och veta vilken nivå hen skulle hålla när 

hen rättade elevtexter. Även lärare 2 är positiv till de nationella proven. På en fråga hur hen 

uppfattade betygsättning av elevtexter som moment i sin yrkesverksamhet blev svaret 

följande: 
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Det är svårt. Det är alltid svårt tycker jag. Det får man ju jobba med hela tiden och använda sig 
av dels sambedömning på ämneskonferenser och sådant och även de nationella proven är jättebra 
för att få liksom en likriktare, så man är överens ungefär, inom samma skola i alla fall.  

 

Svaret antyder även i detta fall att de nationella proven är ett verktyg att förhålla sig till och 

hjälpa lärarna att hålla en jämn nivå när de rätter elevtexterna. På en fråga ifall lärare 5 ansåg 

att skolverket publicerade tillräckligt mycket stödmaterial för bedömning så svarade hen 

följande:  

 
Alltså jag tänker att de satsar rätt hårt vid nationella proven, att det är ett av syftena med det, att 
försöka liksom att vägleda lärare hur ni ska tänka när de bedömer. 

 

Svaret visar att hen uppfattar att skolverket har som en ambition med de nationella proven att 

lärare ska utveckla sin förmåga att bedöma elevtexter och få lite tips på hur de ska tänka. Att 

de nationella proven kan fungera som ett tillfälle för lärarna att öva och utveckla sin egen 

bedömningsförmåga kan sägas vara något som lärare 6 också kom in på. Hen svarade bland 

annat följande i intervjun:  

 
De första nationella proven jag rättade då våren 99 eller 98 tror jag att det var, det var nog första 

våren med nationella prov, de vet jag inte hur många gånger jag läste dem uppsatserna för jag blev 

såhär ’vad är det här, är det G, VG, MVG eller’, alltså jag var tvungen att läsa, läsa och läsa för att 

veta att jag skulle vara säker, man läste rättningsmallen och man jämförde, man pratade med 

kollegor och lät kollegor läsa. 

 

Lärare 6 menar alltså att hen under sina första nationella prov hade stor hjälp av 

rättningsmallar och pratade med kollegor och lät de läsa och ge sin åsikt angående texterna. 

Lärare 4 menade också att de arbetar mycket med sambedömning under de nationella proven 

och svarade följande: 

 
Sen brukar det vara runt de nationella proven, då har vi alltid försökt att de som är behöriga 

svenskalärare, eller minst tre personer ska bedöma i så fall. 

 

Lärare 4 arbetar på en skola där de redan är minst två lärare som bedömer och betygsätter 

eleverna i svenska, men menade ändå att det är ännu större fokus på det under rättningen av 

de nationella proven. Nästan alla lärare jag intervjuat kom någon gång i intervjuerna in på att 

vid de nationella proven hade positiva egenskaper eller att de uppskattade att de fanns. I 
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samband med de nationella proven får lärarna tillfälle att diskutera med andra lärare, vilket 

kan leda till att de kan utveckla sin egen bedömningsförmåga förklarade många. Flera lärare 

uttryckte även tydligt att de uppskattade de nationella proven och dess bedömningsmallar, 

eftersom det var ett sätta för dem att veta vilken nivå dem skulle förhålla sig till.  

 

6.3 Lärarnas förutsättningar för att uppnå validitet genom en försvarbar 
bedömning 
 

6.3.1 Utbildning i betygsättningspraxis 
 
Det rådde stor enighet bland lärarnas svar när det handlade om hur det var för dem att komma 

ut i praktiken efter att ha avslutat sin utbildning. Samtliga lärare ansåg att träning på att 

betygsätta förekom för lite eller inte alls i utbildningen. På frågorna hur det kändes för dem att 

komma ut i praktiken och börja bedöma och betygsätta elevtexter gav alla lärare svar som 

indikerade att de inte riktigt var redo för det. På en fråga om lärare 1 kände sig redo att 

komma ut i praktiken och börja bedöma och betygsätta elevtexter efter att hen hade avslutat 

sin utbildning blev svaret följande: 

 
Jag kan inte minnas att vi sysslade så mycket med bedömning. Vi pratade en del om att utforma 
uppgifter och sådana saker, men jag tror inte att vi hade så mycket med bedömning 
överhuvudtaget. 

 

Det svar lärare 1 gav indikerar på att det var något som egentligen var helt frånvarande i hens 

utbildning. Både lärare 2 och 33 svarade att de ansåg att de hade behövt mer träning inom 

bedömning under sin utbildning och att de inte kände sig redo att komma ut i praktiken och 

börja betygsätta elevers texter. Lärare 4 gav ett annorlunda svar: 

 
Ja men jag hade tur. Jag fick en handledare som lät mig göra väldigt mycket när jag var ute på 
VFU, det var ingenting vi fick under lärarutbildningen överhuvudtaget, utan det berodde helt på 
min VFU-handledare. 

 

Svaret visar att hen kände sig redo att komma ut i praktiken och börja betygsätta elevtexter, 

men att det snarare berodde på att en handledare under praktiken hade låtit hen att testa att 

betygsätta många elevtexter under sin praktik. Däremot visar svaret precis som de övriga 

svaren att utbildningen genomsyrades av avsaknad av bedömning och betygsättning av 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Båda lärarna gav svar på detta via mail i efterhand. Därför är det inte några citat med deras svar. 
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elevtexter. På en fråga ifall lärare 6 kände att hen fått den utbildning hen behövde för att 

komma ut i praktiken och betygsätta elevers texter blev svaret följande: 

 
Nej alltså det är inte, alltså lärarhögskolorna är inte bra på sådana här saker, utan det som jag hade 
med mig när det gäller betygsättning och bedömning det har jag egentligen fått när jag var ute på 
praktik. Det hette inte ju VFU på den tiden, utan man var ute på praktik. Så hade jag en väldigt bra 
handledare där och då fick jag göra bedömningar på saker och sen diskuterade hur jag hade 
bedömt och det hade jag med mig lång tid och ’ja såhär sa ju (namn borttaget)’. Och sen första året 
som jag jobbade, alltså man pratade ju mycket med kollegor, det gjorde man, för man är ju inte 
duktig på det. Man läste om och läste om och läste om många gånger, för jag menar det gjorde jag 
inte på slutet, utan då läste jag en eller två gånger sen var jag färdig med den. 

 

Det svaret lärare 6 gav påminner till stor del om det lärare 4 svarade. Ingen av lärarna tyckte 

att de fick någon träning på att bedöma och betygsätta elevtexter under utbildningen, utan 

istället hade de bra handledare under sina praktiker som lät dem testa på att göra det. Lärare 5 

menar också att det inte förekom någon träning på att betygsätta elevtexter under sin 

utbildning och svarade följande: 

 
Jag skulle säga att det var ganska frånvarande i utbildningen sen så hade ju jag så gott 
självförtroende så att det var kanske inte något som bekymrade mig sådär. Men det är klart 
såsom lärarutbildningen såg ut då i alla fall, när jag gick så var det på tok för lite av det. 

 

Lärare 5 svarade precis som de andra lärarna att det förekom för lite i utbildningen, men att 

hen klarade sig bra ändå, eftersom hen hade bra självförtroende. 
 

6.3.2 Tid och resurser 
 

I avsnitt 6.2.1 redogjorde jag hur lärarna arbetade när de gjorde textbedömningar. I detta 

avsnitt presenterar jag vilka för- och nackdelar lärarna såg med sambedömning respektive 

enskild bedömning. I stort sett alla lärare jag intervjuat ansåg att de skulle vilja ha mer 

sambedömning, men alla var medvetna om att det är svårt att få tid till det. Även om lärare 1 

svarade att hen till stor del bedömde och betygsatte elevtexter själv så ansåg hen att det skulle 

vara mycket bättre att använda sig mer av sambedömning, men konstaterade också att det är 

en resursfråga och svårt att få till. På frågan vilka för och nackdelar hen såg med enskild- 

respektive sambedömning svarade hen också följande: 

 
Men man kan ju säga såhär, ja det vore självklart bäst ifall alla elevtexter testades av massa med 
lärare, då skulle det ju bli någon form av likvärdighet, men det går ju bara inte. 
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I det svaret ser vi att läraren menar att ur ett likvärdighetsperspektiv så vore det självklart bäst 

ifall alla elevtexter bedömdes av flera lärare, men att det inte går av flera olika orsaker. Lärare 

3 menade samma sak och svarade följande på en fråga vilka nackdelar hen såg med 

sambedömning: 
 

Det är ju tidsaspekten, det är den enda nackdelen med sambedömning är att ju att vi inte hinner 
göra det, annars vore det perfekt.  

 

Lärare 3 förklarar att sambedömning vore perfekt att använda sig av, men att det tar för lång 

tid för att kunna använda sig av. Att sambedömning tar lång tid och är svårt att genomföra på 

grund av det är något som även lärare 5 kom menade. Hen svarade även följande: 

 
Det är tidskrävande så och det är därför vi har landat i det så att vi gör det en gång om året, men 
då gör vi det ordentligt. Fördelarna är, tycker jag, att man blir bättre på att bedöma, att det blir 
annan professionell utveckling också för att när man i de här samtalen om vad som är bra och 
dåligt i elevtexter så får ju jag ta del av en annan lärares analys och perspektiv och det kan berika 
min undervisning, jag får syn på saker som ’ah okej, det tänker den läraren på eller lägger 
mycket vikt vid’. Så det är väl främst att slipa sig, sitt bedömningsverktyg, men det finns säkert 
också andra vinster som är mer indirekta. 

 

Lärare 5 ansåg att det är väldigt tidskrävande att ha sambedömning och därför har det blivit så 

att de endast använder sig av det en gång per år och det är under de nationella proven. 

Eftersom hen också är ensam svensklärare på skolan så försvåras möjligheterna att 

sambedöma, men under de nationella proven så tar hen hjälp från en annan svensklärare vid 

en närliggande gymnasieskola. Intressant är att lärare 5 också lyfter fram att sambedömning är 

något som gynnar hen själv som lärare, vilket var något som ingen annan lärare lika tydligt 

lyfte som en fördel med att ha sambedömning. Att sambedömning har många fördelar, men är 

för tidskrävande menade även lärare 6 och svarade följande: 

 
Alltså sambedömning där är ju en stor nackdel att det tar tid och att det ska vara möjligt att göra 
det under sin ramtid om vi säger så. Så där är det ju tidsaspekten, att det tar lång tid och blir mer 
att bedöma blir det ju om man sambedömer och sen att få in det under ordinarie schema. Sen en 
fördel är ju att man säkerställer att det blir likvärdigt åtminstone på skolan. Så här gör vi på den 
här skolan i svenska. Och ämnesmässigt i Sverige är det en fördel om vi skulle sambedöma mer. 
Enskild bedömning är ju mest tidseffektivt, men det är inte lika rättssäkert. All bedömning av 
elevtexter är subjektivt, eftersom du inte kan räkna poäng. 

 

Precis som tidigare lärares svar menar även lärare 6 att det finns en positiv aspekt med 

sambedömning därför att eleverna får en mer likvärdig bedömning. Hen sätter även in det i 
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större perspektiv och menar att det även skulle vara bra ämnesmässigt i Sverige ifall vi 

använde oss av sambedömning mer, eftersom bedömning av elevtexter är subjektivt. Många 

lärare påpekade att det blir mer rättvist för eleverna ifall det är sambedömning. Det går även 

att finna i svaret som lärare 2 gav: 

 
Alltså fördelarna med sambedömning är ju uppenbara, att det blir mer rättvist för eleven och 
lättare för mig själv.  

 

Detta svar indikerar att även lärare 2 ansåg att det blir mer rättvist för eleven ifall det är fler 

lärare som bedömer samma text. Men hen förklarar också att det blir enklare för hen själv att 

göra bedömningen ifall det görs ihop med andra lärare. I stort sett alla lärare ansåg att de 

skulle vilja sambedöma mer, men att det inte går att genomföra eftersom det är väldigt 

tidskrävande. Den fördelen med sambedömning som flest lärare lyfte fram var att det blir mer 

rättvist och likvärdigt för eleverna. Två lärare kom även in på att det gynnade de själva att 

sambedöma, eftersom det antingen blev lättare eller utvecklade sitt eget bedömningsverktyg. 

 
 

6.4	  Sammanfattning	  av	  resultat	  
 
 
Resultatet från intervjuerna visar att lärare uppfattar summativ bedömning som ett relativt 

svårt och komplext moment i deras yrkesutövning. Samtliga lärare ansåg att det var ett svårt 

moment, men lyfte fram några olika orsaker till varför det var det. Flera av lärarna menade att 

det inte alltid är lätt att betygsätta elevtexter på grund av att det finns mycket att bedöma på en 

elevtext i ämnet svenska. De menade att det till exempel var lättare att bedöma och betygsätta 

texter i deras andraämne, eftersom de inte behövde bedöma språket i dem, utan bara ifall 

eleven besvarat instruktionerna till uppgiften. Många lärare menade också att summativ 

bedömning är ett mindre inspirerande moment i deras yrkesutövning, men att det fortfarande 

är ett mycket viktigt sådant. Det kan sägas finna ett samband med att lärarna ansåg att det var 

ett väldigt tungt och tidskrävande moment och att det därför blev ett mindre inspirerande 

därför. Även om det inte är det mest inspirerande momentet i yrket så ansåg flera lärare att det 

är nödvändigt. 

 

På uppsatsens andra forskningsfråga hur lärarna går till väga när de betygsätter rådde det stor 

enighet bland lärarna. Fem av totalt sex respondenter svarade att de i stort sett bedömde allt 
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själva, men om det uppstod några tveksamheter kring någon text tog de hjälp av en kollega. 

Endast en lärare arbetade på en skola där de använde ett så kallat tvålärarsystem. Det innebär 

att det alltid är två behöriga lärare som bedömer och betygsätter elevernas uppgifter. Flera 

lärare menade att de nationella proven fungerade som ett hjälpmedel, eftersom det alltid 

tillkommer exempeltexter och bedömningsmaterial till de texterna. Flera lärare menade att 

bedömningsanvisningarna och exempeltexterna fungerade som hjälp att hitta en nivå att 

förhålla sig till när de själva betygsätter. Många svarade också att det fungerade som ett 

lärtillfälle, eftersom de fick chansen att diskutera och ta del av hur andra lärare bedömer 

elevtexter. De flesta lärarna använde sig av styrdokumenten till stor del när de betygsatte 

elevernas texter. De flesta lärarna ansåg att det hade blivit bättre och lättare att betygsätta med 

de nuvarande läroplanerna jämfört med de tidigare. Anledningen till detta beror på att den 

nuvarande är mer konkret och mindre öppen för tolkning som de tidigare var. 

 

På uppsatsens tredje forskningsfråga, på vilket sätt är de förberedda inför uppgiften att 

bedöma och betygsätta rådde det enlighet kring det mesta. Samtliga lärare menade att de inte 

blivit utbildade inom att bedöma och betygsätta. Alla svarade att deras utbildning 

genomsyrades av avsaknad av tillfällen att träna på att betygsätta texter. De som hade fått 

träna på det förklarade att det berodde på bra handledare på sina VFU-perioder som lät dem 

testa på det. Samtliga lärare ansåg att de gärna skulle syssla mer med sambedömning, därför 

att de alla ansåg att det finns stora fördelar med det. Till exempel skulle eleverna få ett mer 

rättvist och likvärdigt betyg om lärarna sambedömde, menade de. Även om lärarna såg 

fördelarna med sambedömning förklarade de också att det inte finns möjligheter till det, 

eftersom det är för tidskrävande.  
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7. Diskussion 
 

I det här avsnittet diskuterar jag mina resultat och ställer de mot den tidigare forskningen och 

de teoretiska utgångspunkterna jag använde mig av i arbetet. Därefter följer en 

metoddiskussion och avslutningsvis tar jag upp studiens kunskapsbidrag.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

7.1.1 Hur uppfattar lärare summativ bedömning elevtexter? 
 

Parmenius-Swärd (2008, s. 240ff) förklarade att skrivbedömning ställer höga krav på lärare, 

eftersom elevtexter är subjektiva. Att kan vara svårt för lärarna att bedöma och betygsätta 

elevtexter menade även Klapp (2015, s.126ff). Att det är svårt att betygsätta elevtexter var 

också samtliga av de intervjuade lärarna eniga om, men lyfte fram olika anledningar till detta. 

Två lärare menade att det var svårt just på grund av att elevtexter är subjektiva, det vill säga 

att det inte finns något entydigt rätt eller fel. Flera respondenter svarade att det är svårt på 

grund av att det är mycket i en text som ska bedömas och ställas mot kriterier för att sedan 

omvandlas till ett betyg. I uppsatsens teoretiska utgångspunkter lyfte jag fram Taras (2005, 

s.468) och Klapp (2015, s.15ff) som båda skriver att den summativa bedömningen är den 

slutgiltiga bedömningen av någonting. Det är alltså en bedömning av något som sedan ska 

ställas mot kriterier och instruktioner för att sedan omvandlas till ett betyg.  Flera 

respondenter svarade också att det är enklare att rätta och betygsätta elevtexter i deras 

”andraämne”, eftersom i de rättningarna behöver de inte fokusera på den språkliga delen, utan 

istället endast fokusera på om eleverna besvarar uppgiftens syfte.  

 

Mickwitz (2011, s.89ff) menar att lärare ser betygsättning som något negativt i deras 

yrkesverksamhet. Att bedömning och betygsättning av elevtexter är något som lärare anser 

vara ett mindre kul moment var något som det rådde stor enighet om bland mina 

respondenter. Exakt varför de ansåg att det var ett mindre kul moment och något negativt var 

de inte eniga om, utan lärarna lyfte fram en del olika anledningar. En del av svensklärarnas 

svar visade att de annars hade positiv inställning till läraryrket, men att just bedöma och 

betygsätta elevtexter var ett mindre inspirerande moment. Flera respondenter lyfte fram att det 

var ett väldigt jobbigt moment också, vilket kan tolkas som att det blir mindre kul, eftersom 
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det är ett jobbigt. Tydligast kanske det syns i det svaret som lärare 3 gav. Hen förklarar att 

bedömning och betygsättning är en jättestor del av yrkesverksamheten för en svensklärare och 

en ganska så jobbig del. Lärare 5 gav även svar som visade att hen hade en positiv inställning 

till läraryrket, men att bedöma och betygsätta elevtexter var den tråkigaste delen i yrket. Även 

i detta fall är det viktigt att  

 

Det är svårt att förutspå vilka följder och konsekvenser det får att lärare anser att det är en 

svår och mindre inspirerande uppgift att betygsätta elevtexter. Skrivbedömning är ett stort 

moment i svensklärares arbetsuppgifter och Borgström (2014, s.22) skriver att det är något 

som genomsyrar en svensklärares vardag. Troligtvis skulle en svensklärares vardag bli mer 

inspirerande ifall skrivbedömning inte uppfattades som svårt och betugande. Det kan därför 

vara bra att som lärare försöka utveckla sin bedömningsförmåga och hitta tekniker som 

underlättar uppgiften, eftersom det troligtvis skulle göra det till roligare och mer inspirerande. 

Palmér och Östlund-Stjärnegård (2005, s.174) förklarar att det är ett krävande moment för 

lärare att göra skrivbedömning, därför blir det viktigt att arbeta ekonomiskt och på ett smart 

sätt för att orka med det. Ifråga om att det kan vara svårt och komplext för lärare att göra 

summativa bedömningar av elevtexter och att det också är något som lärare ser som en 

negativ och mindre inspirerande uppgift var något som överensstämde mellan mina resultat 

och den tidigare forskningen. 

 

7.1.2 Lärarnas bedömningspraxis 
 

Blomqvist (2018, s.53ff) menar att olika lärare bedömer elevtexter olika och att det finns en 

diskrepans mellan lärare i deras skrivbedömning. Han skriver att många lärare bedömer 

elevtexter på olika sätt. I mina frågor kring hur lärarna går till väga när de betygsätter 

elevtexter har fem av totalt sex lärare svarat att de bedömer enskilt majoriteten av tiden, men 

att de tar hjälp av kollegor ifall de blir osäkra på någon text. Precis som både Borgström 

(2014) och Skar (2018) förklarar så ökar reliabiliteten ifall en text bedöms av flera bedömare, 

vilket i sin tur ökar validiteten. Att det blev en mer rättvis och likvärdig bedömning vid 

sambedömning var som lärarna var medvetna om, vilket också var den största orsaken till att 

många respondenter ansåg att det var synd att de inte gjorde det i större utsträckning. Det kan 

därför vara värt att lyfta frågan om validitet, eftersom respondenterna svarade att de i 

majoriteten av tiden bedömde enskilt.  
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Flera lärare uttryckte att de nationella proven fungerade som ett hjälpmedel i samband med 

skrivbedömningar. Till varje nationellt prov tillkommer det alltid exempeltexter med 

bedömningsmatriser. Detta fungerade som en ”mall” för många av lärarna jag intervjuat och 

hjälpte dem att hitta en nivå att förhålla sig till när de själva ska betygsätta elevers texter. Vid 

de nationella proven menade flera lärare att de betygsätter tillsammans. Det kan därför ses 

som ett tillfälle att utveckla sin bedömningsförmåga, eftersom de får tillfälle att diskutera med 

andra lärare och hur de går till väga vid skrivbedömning. Att de nationella proven kan fungera 

som ett hjälpmedel för lärarna att hitta en nivå att förhålla sig till var något som inte förekom i 

den tidigare forskningen jag valt.  

 

Fem av de sex lärarna jag intervjuade svarade att majoriteten av tiden bedömde och betygsatte 

elevtexterna enskilt. En av konsekvenserna ifall lärarna bedömer enskilt är att elevernas betyg 

inte blir lika rättvisa och likvärdiga, eftersom det endast finns en bedömare. I och med att 

validiteten är högre när en text har blivit bedömd av flera lärare går det att argumentera för att 

tvålärarsystemet i skolan där lärare 4 arbetar är det bästa ur ett sådant perspektiv. Blomqvist 

(2018, s.53ff) förklarar att hans forskning visade att det finns variationer i samsyn och 

samstämmighet bland lärare när det handlar om skrivbedömning. För att minska dessa 

variationer kan det vara bra att försöka sambedöma mer som lärare och försöka prioritera det 

under sin ramtid. De nationella proven är också ett bra hjälpmedel för detta, eftersom det är 

något samtliga svensklärare för gymnasiet och högstadiet möter varje skolår.  

 

Något som också kan påverka lärares betygsättning är hur de förhåller sig till 

styrdokumenten. Bland de lärarna jag intervjuat ansåg många att det har blivit bättre och 

lättare att tolka de nuvarande läroplanerna, Lgr11 och Lgy11 än de föregående, Lpo94 och 

Lpf94. Även om de nuvarande har blivit mer konkreta än de tidigare så förklarar många av 

respondenterna att det fortfarande inte är helt lätt att tolka styrdokumenten som till exempel 

kunskapskraven, betygsanvisningarna etc. Klapp (2015, s.126ff) kom in på att det inte alltid 

är helt lätt att tolka beskrivningar och värdeord som finns med i kunskapskraven, vilket då 

kan sägas överensstämma med en del av lärarnas svar i mina intervjuer. Palmér och Östlund-

Stjärnegård (2005, s.17) menar även de att det handlar om att lärare måste göra tolkningar av 

styrdokumenten och sedan utifrån sina tolkningar strukturera och utforma undervisningen, 

målen och uppgifterna etc. Lärare 4 uttryckte i min intervju att även lärare brottas med 

problematiken att tolka vad som är välutvecklat eller nyanserat till exempel. Konsekvenserna 
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av att det kan vara svårt att tolka styrdokumenten kan vara att olika lärare kan göra 

annorlunda och olika tolkningar, vilket i sin tur kan leda till att eleverna till exempel blir 

bedömda olika beroende på vem som undervisar dem. Ska man tolka respondenternas svar är 

utvecklingen på väg åt rätt håll i alla fall. Samtliga lärare jag intervjuat menade att det blivit 

bättre och lättare att förhålla sig till de nuvarande läroplanerna än de föregående.  

 

 

7.1.3 På vilket sätt är lärarna förberedda inför uppgiften att bedöma och betygsätta?  
 
 

Klapp (2015, s. 10f) menar att bedömning och betygsättning var något som hon inte utbildats 

i. Lärarutbildningen genomsyrades av avsaknad av bedömning, vilket hon också hävdar är en 

bild hon delar med många andra verksamma lärare idag i Sverige. Detta var något som det 

rådde stor enighet bland mina lärarsvar från intervjuerna. Alla sex respondenter var överens 

om att de hade fått för lite träning på det i utbildningen. Två av dem svarade att de hade fått 

en del erfarenheter av det från sina praktiker, eftersom deras handledare hade låtit dem testa 

på det, vilket båda uppskattade då utbildningen i övrigt genomsyrades av en avsaknad av 

detta. Gemensamt för alla lärare jag intervjuat var att de ansåg bedömning och betygsätta 

förekom för lite eller inte alls under deras utbildning. Vilka följder och konsekvenser detta får 

skiljer sig troligtvis mellan olika personer. En del nyexaminerade lärare ser nog detta som 

jobbigt och tufft, eftersom det blir ett nytt moment när de kommer ut i arbetslivet. För andra 

kanske detta är ett mindre problem och något de snabbt kommer in i. Till exempel svarade 

lärare 5 att hen inte fått så mycket utbildning i att bedöma och betygsätta, men att det gick bra 

ändå, eftersom hen har så pass gott självförtroende och kunde ta sig an denna utmaning. 

 

Många lärare antydde att de gärna skulle sambedöma mer, eftersom eleverna skulle få ett mer 

likvärdigt och rättvist betyg, men flera uttryckte även att det inte finns möjlighet till det av 

flera olika anledningar. Den anledning som flest angav som orsak till att sambedömning inte 

är möjlig att genomföra är att det inte går på grund av att det är för tidskrävande. Lärare 1, 3, 

5 och 6 svarade samtliga att det är väldigt tidskrävande att ha sambedömning, vilket leder till 

att det oftast bara förekommer vid till exempel de nationella proven. Som jag varit inne på 

tidigare i uppsatsen så kan det bli lägre validitet och reliabilitet om lärare bedömer enskilt, 

eftersom validiteten är högre ifall en text har blivit bedömd av flera lärare. Det går alltså att 

argumentera för att tvålärarsystemet som skolan där lärare 4 arbetar på har det bästa ur ett 
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sådant perspektiv, men det är inte realistiskt att tro att lärare skulle ha tiden att sambedöma 

elevers texter i dagsläget. I media är det stort fokus på den stora lärarbrist som genomsyrar det 

svenska skolväsendet. Som lärare 1 menade så är det självklart bäst ifall alla elevtexter 

bedömdes av flera lärare, men att det helt enkelt inte går att ordna. Det går alltså att hävda att 

sambedömning inte går att anamma i skolan därför att det inte finns resurser för det.  

 

 

7.2 Metoddiskussion  
 
Anledningen till att jag valde att göra semistrukturerade intervjuer var för att undersöka 

lärares erfarenheter och uppfattningar av summativ bedömning av elevtexter. Med de 

semistrukturerade intervjuerna var syftet att det skulle bli mer som ett samtal, vilket skulle 

kunna leda till att lärarna blev bekväma och öppnade upp sig och svarade mer detaljerat än 

vid till exempel strukturerade intervjuer. Jag ville ställa öppna frågor som gav lärarna 

möjlighet att ge utvecklade svar. Att de semistrukturerade intervjuerna bjuder in till längre 

och mer omfattande svar är enligt mig en stor fördel.  En nackdel med den valda metoden är 

att samtalen mynnade ut på lite olika sätt, vilket betydde att lärare berörde olika områden 

olika mycket. En annan nackdel är också att eftersom det är tidskrävande att transkribera och 

intervjua så blev det endast sex stycken personer som intervjuades, vilket kan ses som för få 

deltagare för att kunna göra några generella slutsatser. Vid en större studie kunde man ha gjort 

fler intervjuer, vilket skulle kunna resultera i ett resultat som går att dra generalisera mer 

utifrån. 

 

 

7.3 Studiens kunskapsbidrag 
 

Förhoppningen med denna uppsats är att tydliggöra och ge en bred bild av hur lärare uppfattar 

summativ bedömning av elevtexter samt hur de själv går till väga i praktiken. Mycket av 

respondenternas svar stämmer överens med det som framgick i den tidigare forskningen, 

vilket kan sägas stärka den forskningen som redan finns inom summativ bedömning av 

elevtexter. Det går inte att dra några generaliserbara slutsatser utifrån min undersökning, 

eftersom det är en alldeles för liten studie, däremot kan man säga att det finns lärare, till 

exempel alla lärare i min undersökning som upplever att summativ bedömning av elevtexter 
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är svårt och komplext samt ett moment som många lärare inte tycker är speciellt inspirerande. 

Flera lärare som är verksamma idag anser också att de inte har fått den utbildning de behöver 

för att bedöma och betygsätta elevers texter, vilket därmed överensstämmer med såväl den 

tidigare forskningen som resultatet i min undersökning. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en kvantitativ studie och undersöka samma område 

ur andra perspektiv. Det kan då vara intressant att anta ett elevperspektiv och undersöka hur 

elever uppfattar skrivuppgifter och att bli bedömda inom det. Det skulle även vara intressant 

att göra en likadan studie fast med fler respondenter.  
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