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Abstract 
 
Borgström Eric (2014): Skrivbedömning. Uppgifter, texter och bedömnings-
anvisningar i svenskämnets nationella prov. (Writing assessment. Tasks, texts 
and assessment criteria in Swedish national tests) 
 
The main purpose of this dissertation, and the four studies it includes, is to 
investigate some ways in which the concept of writing ability is rendered 
concrete in different national writing tests. The dissertation combines two 
theoretical approaches. Assessment theory serves as a framework for the 
approach to national tests. Tests are understood as a practice aiming at 
providing evidence for the inferences teachers need to draw about students’ 
writing ability, in order to make decisions that are part of school practice, 
such as giving grades. I examine the tests from the perspective of an anthro-
pological theory of text that takes dialogism as its point of departure and 
views texts as culturally valued utterances. The analyses focus on the rela-
tions between writing task, students’ texts and assessment criteria, and how 
these can be both in alignment and in conflict with the claims on score 
meaning made by different test constructions. 

In the first study, four students’ texts from the national writing test in 
upper secondary school are closely analyzed to show how a writing task 
regulates students’ scope for action in their texts as regards global inner 
structure and perspective on content. The second study investigates how a 
national writing test was carried out in two classrooms in primary school, 
and highlights the relations between the task, students’ texts and assessment 
criteria. In the third study, I argue that a pursuit of reliability in writing tests 
becomes misguided unless it takes as its starting point the definition of writ-
ing ability the tests are made to measure. In the fourth study I examine the 
writing tasks of the tests in upper secondary school from 2007–2012. The 
analysis brings four distinct and recurrent task types to the fore, from which 
a reconstruction of the target domain of writing within the school subject of 
Swedish is made. 

Overall, the dissertation contributes to critical reflection on the under-
standings of writing expressed by test constructions, and points at possible 
further development of writing tests, given the theoretical perspective on 
writing that the dissertation employs.  
 
Keywords: writing, assessment, national tests, dialogism, task, prompt, 
text, criteria, textual norms 
 
Eric Borgström, Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden. 
eric.borgström@oru.se  
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Förord 
 
Så konstaterar jag med förvåning och förvirring att det är färdigt. Vad var det 
som hände? Jag vet i alla fall att jag har många att tacka för att det hände. 
Utan er som stöttat på olika vis hade det helt enkelt aldrig blivit någon bok. 
 
Så jag säger det. 
 
Till Per Ledin. Min handledare under examensarbetet på lärarprogrammet 
som sa att ”ett alternativ är ju att du gör en avhandling det”. Sedan dess har 
du varit med på resan, med ditt stora kunnande och din förmåga att alltid 
peka ut vad som just nu är det viktiga, i det stora och det lilla. Somliga dagar 
har du delat glädjen med mig när till exempel publiceringsbesked eller något 
annat roligt trillat ner. Många andra dagar har du med ett ofattbart tålamod 
muntrat upp en pessimist som har en tendens att tro att saker inte löser sig. 
Tack Pelle. 
 
Till Kjell Lars Berge. Min biträdande handledare under flera år av projektet. 
Med en outsinlig energi, och såväl djupa kunskaper som en orubblig överty-
gelse om sunda skrivbedömningars vikt och värde. Och du är generös i ditt 
sätt att låta det att spilla över landsgränserna. Tack Kjell Lars. 
 
Till Daroon Yassin. Min samförfattare, och doktorandvän, vill jag förstås 
säga ett alldeles särskilt tack. Så givande det var att skriva ihop, och inte 
minst roligt. Jag hoppas att framtiden bjuder fler sådana möjligheter. Du 
gjorde också ett jättejobb med korrekturläsning av kappan. Ett alldeles sär-
skilt tack, Daroon. 
 
Till Gustaf Skar. Min bedömningsvän och bonushandledare, förr i Stock-
holm, numera i Trondheim. Jag förstår inte hur, men trots att du under dok-
torandtiden läste (och fattade!) litteratur motsvarande två avhandlingar har 
du också haft tid att läsa och kommentera flera av mina manus. Och tid för 
många och långa telefonsamtal. Du sa ”häng med till Amsterdam”, och väl 
där det visade sig att dom där namnen man sett i tidskrifterna är människor 
som finns på riktigt. Tack Gustaf. 
 
Till Robert Sjöberg. Min bedömningsvän i Göteborg. Som välkomnat mig till 
Sveriges framsida där vi läst kurser, diskuterat, vridit och vänt och ja, mumsat 
på SPSS och validitetsbegreppet. Du är nyfiken, klok och alltid konstruktivt 
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utmanande. Samtalen med dig har vidgat mina vyer längs vägen på alldeles 
avgörande sätt. Tack Robert. 
 
Till Lars Sigfred Evensen. Som var opponent på slutseminariet. Dina kom-
mentarer, frågor och musikaliska illustrationer gjorde att jag fick syn på rikt-
ningen när jag stod inför färdigställandet av kappan. Dom gav också tan-
kenötter värda att ägna år och år att fortsätta grunna på. The hunting of the 
snark, noshörningar och Isaac Newton, liksom. Tack Lars Sigfred. 
 
Till Håkan Åbrink. Som var huvudhandledare under mitt första doktorandår. 
Allt är svårast i början, och det var med din guidning den första artikeln tog 
form och blev klar. Tack Håkan. 
 
Till Helge Räihä. Som varit biträdande handledare under det avslutande året. 
Inte minst i arbetet med den fjärde artikeln var du ett viktigt bollplank med 
dina finurliga kommentarer. Tack Helge. 
 
Till svenskämnesvännerna i Örebro. Paola Allegrini, Sofia Kalborg, Johanna 
Ledin, Yvonne Lindvist, Gunvor Nilsson och Tomas Svensson. Som har läst, 
kommenterat och ställt dom där knöliga frågorna på seminarierna. Och 
ibland knackat på fönstret när det varit dags för fika. Tack ska ni ha. 
 
Till provkonstruktionsgruppen i Uppsala. Och särskilt Eva Östlund-
Stjärnegårdh, Anne Palmér och Barbro Hagberg-Persson. Ni har hjälpt till när 
jag frågat om material, ni har skickat rapporter ni skrivit, och ni har läst, 
kommenterat och diskuterat flera av mina artiklar. Tack ska ni ha. 
 
Till lärarna och eleverna på Närstaskolan. Som gladeligen öppnade klass-
rumsdörren och visade hur man gör när man skriver prov. Tack ska ni ha. 
 
Till redaktörerna i tidskrifterna och samlingsvolymerna, och till refereebedö-
marna på Språk & Stil och Sakprosa. Som tagit sig tid att granska och kom-
mentera arbetena. Tack ska ni ha. 
 
Till er på Centrum för språk- och litteraturdidaktik i Karlstad. Som bjudit in 
till så givande träffar, och kommit med så spännande planer. Det är priviligie-
rat att få haka på. Tack ska ni ha. 
 
Till Claire Hogarth och Jenny Bonnevier. Som var så bussiga och hjälpte mig i 
mitt stapplande i avhandlingens engelskspråkiga avsnitt. Tack Claire och Jenny. 
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Till Patrik Wikström. Som bjudit på semlor och roliga samtal i Merv Griffin-
soffan. Tack Patrik.  
 
Till alla övriga kollegor i Örebro. I ämnet Språkstudier och annorstädes. Som 
på olika vis förgyllt doktorandåren i korridorerna och fikarummet, mötes-
rummen och innebandysalen. Tack ska ni ha. 
 
Till min familj och mina vänner. Som man alltid duger hos.  
Tack hörrni. 
 
Till Svea och Doris. Som vet att man måste leka lego och sparka sparkcykel 
och snuffla och vattna tomaten Tony.  
Tack Svea och Doris.  
May you build a ladder to the stars.  
 
Till min kära, kloka Caroline. 
Tack för då, nu och sen. 
 
Sen vill jag avslutningsvis säga att jag inte kan begripa hur det skulle vara 
möjligt att skriva en avhandling utan att också luta sig mot dom som vikt sina 
liv åt att göra musik. Ibland säger dom let’s not try to figure out everything at 
once. Ibland bara fortsätt. Dom säger en dag till. Och det hänger ju på det. 

 
Örebro i augusti 2014 
Eric Borgström 
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1 Inledning 
 

Vad hade du tänkt då? frågade Trollkarlen. 

En uträkningsmaskin! svarade snorken. En maskin som räknar ut ifall saker 
är rättvisa eller orättvisa, bra eller dåliga. 

Det är för svårt, sa Trollkarlen och skakade på huvudet. 

ur Trollkarlens hatt (Jansson 1948:151) 

 
Idag framstår snorkens dröm om en teknisk lösning på några av de stora 
utmaningar snorkar ställs inför i livet som naiv. Vad skulle bli kvar av snor-
kens jag om hans önskan gick i uppfyllelse? När Trollkarlens hatt gavs ut för 
första gången, år 1948, var moderniteten på väg mot sin höjdpunkt, och 
snorkens önskan inte att betrakta som särdeles unik. Möjligen skulle den inte 
heller betraktas som naiv, om snorken bara hade långsiktig tålmodighet. 
Folkhemmet skulle byggas på vetenskaplig rationalitet, och Hemmets forsk-
ningsinstitut optimerade bostadsplaneringen genom att mäta hemmafruars 
rörelsemönster i köken. Inom den pedagogiska forskningen fanns i mätin-
strumenten en framtid som var rik på löften. Kanske kunde vi, likt naturve-
tenskaperna, mäta oss fram till objektiva mått på kunskap och i förlängning-
en också till förklarande teorier om kunskapernas beskaffenhet?  

Utifrån sitt omdöme har lärare i alla tider kategoriserat elever som svagare 
och starkare. Och just ur ett subjektivt mått, nämligen människors intuitiva 
uppfattningar om varmt och kallt, hade en gång termometern utvecklats. När 
dessa subjektiva utsagor visade sig samvariera med kvicksilvers expansion, 
började termometern användas för att observera empiriska relationer, som 
olika materials smältpunkter. När väl linjära relationer mellan gastryck och 
kvicksilvermåtten var klarlagda, utvecklades den kinetiska teorin som förkla-
rar varför kvicksilver expanderar när det utsätts för värme. Analogin är häm-
tad ur Cronbach & Meehls artikel Construct validity in psychological tests 
från år 1955. Författarna konstaterar att ursprungsmåttet – människors sub-
jektiva värmeuppfattning – genom termometern kunnat förpassas till perife-
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rin: ”We have lifted ourselves by our bootstraps, but in a legitimate and 
fruitful way” (1955:286).1  

År 1956 publiceras i Sverige en konstruktionsrapport bakom grundskolans 
nya standardprov. Snorkens dröm om en maskin som ger otvetydiga svar går 
igen i texten. ”Uppsatsprov”, skriver författarna, ”är säkerligen utmärkta och 
högvalida skrivprov, n.b. om man kunde stoppa in dem i en rättningsmaskin 
och erhålla fullt objektiva mått på alla de brister och förtjänster i fråga om 
skrivförmåga som de avslöjar” (Husén m.fl. 1956:158). Dessvärre är detta 
dock omöjligt, konstaterar författarna, och någon uppsatsdel i standardpro-
ven blev det aldrig. Bland tillgängliga alternativ valde provkonstruktörerna 
istället det man betraktade som det ”minst onda”. Skrivförmågan delades upp 
i underliggande delkompetenser för att mätas indirekt genom provformat som 
höll det lynniga mänskliga omdömet på behörigt avstånd från rättningsproce-
duren. 

När vi idag dryga halvseklet efter införandet blickar tillbaka på standard-
proven, vet vi att dessa med tiden kom att utsättas för så stark kritik från 
lärar- och skrivforskningshåll att de övergavs. Inom samtidens validitetsteori 
betonas att provanvändandets sociala konsekvenser är ett hänsyn som måste 
ingå i såväl utveckling som värdering av provverktyg. Det är ett tämligen 
oproblematiskt antagande att storskaliga mätpraktiker som används för be-
slutsfattande påverkar den sociala praktik de mäter. Det finns med andra ord 
goda anledningar att låta centralt utarbetade prov bygga på uppgifter som 
liknar de uppgifter vi önskar att eleverna ägnar sig åt i skolpraktiken. Och vill 
vi att lärarprofessionen genom proven ska ges möjlighet att stärka sin tolk-
ningsgemenskap visavi elevtexter av olika slag finns goda anledningar att låta 
lärare sätta resultaten på texterna, hjälpta av stöttande bedömningsredskap, 
sina ämneskompetenser och sitt professionella omdöme. 

Vi är också väl medvetna om de utmaningar dessa insikter ställer utbild-
ningssystem och lärare inför. När resultaten från det senaste försöket till in-
ternationell jämförelse av skolelevers skrivförmåga, IEA-undersökningen 
(Gorman m.fl. red. 1988, Purves red. 1992), låg på bordet, tvingades det i 
ambitionsnivå oöverträffade projektet till en mycket modest slutsats. Det 
hade visat sig att undersökningen inte kunde användas till det man företagit 
                                                      
1 Analogin följs av konstaterandet att Binets IQ-tester en gång utvecklats utifrån och 
vilat på samvariation med lärares omdömen. När väl tilliten till testerna var etablerad 
kunde läraromdömet läggas åt sidan. Författarna konstaterar att om en lärare på 
1950-talet klagade på en elevs intelligens när ett IQ-test visade på 135, skulle detta 
inte bli en fråga om invaliditet i mätinstrumentet. Istället skulle det bli forskarens 
uppgift att undersöka vilka faktorer som ”förvrängde” lärarens omdöme (Cronbach 
& Meehl 1955:286). 
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sig, nämligen att jämföra skrivkompetenser över nationsgränser. En hu-
vudskakning kan skönjas i konklusionsavsnittet: 

We suspect that writing is not as unitary a construct as many national assess-
ments and writing researchers would have it. […] We should beware talking 
too facilely about concepts like writing performance or writing ability. They 
are task dependent and culture dependent as well. We cannot say that someone 
is a better writer than someone else. All we can say is at this particular time we 
think person a wrote [sic] a good composition on this topic. (Purves 1992:200) 

Om en annan fiktiv bekant, Homer Simpson, hade lett IEA-projektet hade 
han kanske kommit med samma uppmaning till världens utbildningssystem 
som han en gång riktade till sina barn: ”Kids, you tried your best and you 
failed miserably. The lesson is: never try.” En sådan uttolkning av IEA-
projektets implikationer skulle dock skjuta vid sidan av målet. De beslut som 
lärare behöver fatta i skolvardagen för att utföra sina skrivundervisnings- och 
skrivbedömningsuppdrag försvinner inte för att centralt utarbetade skrivprov 
tas bort. Främjandet av elevers skrivkompetenser är djupt förankrat i såväl 
skolans kunskaps- som demokratiuppdrag. Även om de är svårfångade behö-
ver skrivkompetenserna på endera vis indexeras genom bedömningsuppgifter. 
Och inte minst med tanke på att betyg är beslut med långtgående konsekven-
ser för individer, ter det sig rimligt att en del av det samlade underlaget för 
sådana beslut kommer från centralt utarbetade prov. 

Idag är samtliga vetenskaper som är inblandade i framtagandet av bedöm-
ningsredskap överens om att inga tester är att betrakta som objektiva i någon 
absolut bemärkelse. Även prov som ibland kallas objektiva vilar på antagan-
den, urval och kulturella värden. Vi vet med andra ord att de aldrig kan bli 
maskiner som levererar enkla sanningar på komplexa frågor om orättvisa och 
rättvisa, bra och dåligt. Prov är verktyg i institutioners och aktörers händer. 
De är mänskliga, kulturella aktiviteter, som existerar i teoretiska, ideologiska 
och etiska sammanhang. Därmed blir också den kontinuerliga granskningen 
av testers förutsättningar, utgångspunkter, anspråk, utformningar, använd-
ningar och konsekvenser central.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Denna sammanläggningsavhandling är ett bidrag till en skrivteoretisk genom-
lysning av svenskämnets prov i skrivande. Den skrivteoretiska position jag 
gör denna genomlysning utifrån hämtar jag från den antropologiska textteo-
rin (se vidare kapitel 6). Jag relaterar även skrivteori till bedömningsteori, 
vilket ger avhandlingen en tvärvetenskaplig karaktär. Prov ses som en praktik 
som handlar om att få fram underlag för att kunna dra inferenser om elevers 
skrivkompetenser, för att i nästa steg använda dessa inferenser som (ett av 
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flera) underlag för att fatta beslut, som exempelvis att planera kommande 
undervisningspraktiker eller sätta kursbetyg. När jag beskriver vilka slags 
texter eleverna får skriva, eller diskuterar provens skrivteoretiska förankring, 
gör jag det från en sådan utgångspunkt.  

Det överordnade syftet med avhandlingen är att belysa några sätt på vilka 
begreppet skrivförmåga konkretiseras i olika nationella skrivprovskonstrukt-
ioner. Den övergripande frågan är hur textvärde konstitueras i och genom 
provkonstruktioner. Ytterst är ambitionen att väcka frågan vilka implikation-
er som provverktygens utformning har för tolkning av resultat. Forsknings-
frågorna som avhandlingen söker besvara lyder som följer: 

 
- Hur inverkar provuppgifters utformning på elevtexters globala struk-

tur? 
- Hur inverkar bedömningsanvisningar på konstituerandet av textvärde? 
- Varför bör definition av begreppet skrivande föregå stärkandet av reli-

abiliteten? 
- Vilka olika slags uppgifter får eleverna skriva i gymnasieskolans prov?  
- Hur kan dessa uppgifter förstås givet det/de skrivbegrepp som proven 

gör anspråk på att mäta? 
 

Den första frågan behandlas i första hand i artiklarna I och II. Den andra 
frågan behandlas på olika vis i II, III och IV. Den tredje frågan besvaras i 
artikel III, och den fjärde och femte frågan behandlas i artikel IV. 

1.2 Min forskarposition 
Nationella prov är i många sammanhang ett laddat ämne. När jag har berät-
tat att jag forskar om svenskämnets nationella prov kommer ofta frågan: 
”Ok, men vad tycker du då?” I diskussioner om nationella prov kan den in-
neboende normativiteten ta sig uttryck i att svenskämnets skrivprov ses som 
antingen provsystemets kronjuvel eller svarta får. Kronjuvelsargumentationen 
ger uttryck för att skrivproven mer eller mindre förbehållslöst lyckas göra det 
viktiga mätbart och att de på autentiska vis fångar i vilken utsträckning ele-
verna besitter en mängd komplexa förmågor, som att tänka kritiskt, att läsa 
och analysera texter och bilder, att i skrift hantera retoriska situationer, att 
skriva i journalistiska genrer, att skriva sakligt, att skriva så att läsaren blir 
berörd och så vidare. Svarta får-argumentationen å sin sida går ut på att re-
sultaten inte fångar någonting alls; eftersom bedömare aldrig blir konsistenta 
kan vi lika gärna ge upp hela provformatet och mäta det som mätas kan. 
Oaktat dessa ytterligheter är någon värdeneutral position knappast tänkbar. 
Jag ska göra reda för min egen. 
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Om min bakgrund kan jag nämna jag har en gymnasielärarexamen i 
svenska och historia i botten, och gick lärarutbildningen mellan 2003 och 
2009. Innan studietiden hade jag arbetat som vikarie i matematik och fysik på 
en högstadieskola och under studietiden jobbade jag extra som lärarvikarie 
och fritidsledare, mestadels på låg- och mellanstadiet. Ut i lärarpraktiken i 
svenskklassrummet på någon gymnasieskola hann jag aldrig. Istället tog jag 
möjligheten, när den råkade komma direkt efter utbildningen, att påbörja 
doktorandstudierna. 

 Arbetet med avhandlingen har fortlöpande rest frågor om min egen in-
ställning till nationella skrivprov, något som går igen i artiklarna. Positionen 
har vandrat från en inledande skepsis mot värdet av centralt utarbetade prov, 
till den pragmatiska, men fortfarande kritiska position som antytts inled-
ningsvis. I det pragmatiska ligger att jag inte är ideologiskt emot prov i skri-
vande, eller är av åsikten att skrivkompetenser är av sådant slag att de princi-
piellt inte kan låta sig fångas i provresultat. Svenska lärares dubbla uppdrag 
med ansvar för både undervisning och betygssättning med alla de konsekven-
ser det för med sig för individuella elever finns där. De beslut dessa uppdrag 
kräver behöver vila på så goda grunder som möjligt, och genom nationella 
prov skapas ett av flera underlag. För lärare kan de ge en second opinion om 
individers och inte minst klassers måluppfyllelsenivåer, och för elever en ytter-
ligare chans att visa vad man kan.  

Den kritiska positionen ligger i att jag vill bidra till en reflektion över 
svenskämnets skrivprovskonstruktioner, deras antaganden och implikationer. 
Kritisk ska här förstås utifrån det sätt på vilket termen används inom kritisk 
diskursanalys. Den kritiska positionen är i denna tradition förankrad i en 
strävan efter att genom tvärvetenskapligt arbete bidra till att förbättra förstå-
elsen av en eller annan företeelse i samhället. Det kan exempelvis handla om 
hur språk fungerar för att konstituera och överföra kunskap, eller hur ett 
prov bidrar till att forma den kunskap det vill mäta. Att belysa ett fenomen 
från en kritisk position betyder alltså inte att leta fel utifrån ett givet facit, 
utan att redogöra för den position man intar och diskutera fynden utifrån 
den. Den kritiska positionen kommer inte med privilegier som tolkningsföre-
träde och sanningsanspråk, utan med etiska förpliktelser att så tydligt som 
möjligt uttala sin egen syn (jfr Wodak & Meyer 2009:6). I mitt fall handlar 
det exempelvis om att göra reda för den syn på skrivande och text som jag 
själv kommer in i projektet med. Rent konkret handlar det om en strävan 
efter att tydliggöra de teoretiska grunderna för de olika tolkningar jag gör av 
analysresultaten. 

Avhandlingen som helhet rör sig inom en dialogisk syn på text och skri-
vande. Detta innebär bland annat en elevsolidarisk tolkningsposition i analys 
av elevtext så att jag ser dem som yttranden som responderar på en uppgift. 
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Det innebär att intresset är riktat mot att söka beskriva vad eleven gör i sin 
text, snarare än vad eleven inte gör. Denna strävan ska inte förstås som norm-
fientlig enligt parollen anything goes. Att elevers textuella göranden princi-
piellt kan och kommer att motsvara olika kvalitetsnivåer ser jag som opro-
blematiskt. Istället uppmanar den elevsolidariska positionen till en reflektion 
över frågan varför elevens provresultat blir som det blir. Verkar resultatet 
vara en rimlig skattning av individens förmågenivå på uppgiften, eller kan vi 
redan på kvalitativa grunder misstänka att det är påverkat av exempelvis 
inkoherenser eller förgivettaganden i uppgiftsformuleringar och bedömnings-
anvisningar? 

Sammanfattningsvis är min förhoppning att den som är intresserad av den 
eviga utmaningen hur begreppet skrivförmåga kan definieras på prövbara sätt 
och hur svenskämnet i de nationella proven hanterar den ska kunna läsa av-
handlingen med behållning. 

1.3 Kappans disposition 
Kapitel två tar avstamp i begreppet bedömning, vänder därefter blicken mot 
skrivbedömningars historia och avslutas med ett avsnitt som fokuserar på 
svenskt 1900-tal. I kapitel tre tecknas en bild av de sammanhang det nation-
ella provsystemet verkar i, och utgångspunkterna bakom gymnasieprovens 
konstruktion redovisas. I kapitel fyra tar jag upp tidigare forskning, som kan 
sägas vara ett framväxande nordiskt skrivbedömningsfält i modersmålsämnet. 
I kapitel fem går jag igenom den bedömningsteoretiska ramen för pedagogisk 
mätning, och i kapitel sex preciserar jag mina skrivteoretiska utgångspunkter. 
I kapitel sju beskrivs materialet som de olika artiklarna utgår ifrån. Slutligen 
följer en avslutande sammanfattning och diskussion av artiklarna i kapitel 
åtta.  
  



20  ERIC BORGSTRÖM Skrivbedömning.  

 

2 Skrivbedömning i praktiken 
Att göra bedömningar av elevers kunskaper hör till lärarprofessionens vardag. 
Somliga är outtalade och helt informella. Att vara och agera i klassrummet 
bygger på ständiga värderingar av situationer. Hängde eleverna med på in-
struktionen? Är de på rätt spår i sitt arbete? Behöver jag förtydliga något för 
dem, ge dem en knuff i någon riktning? Andra, som svenskämnets nationella 
prov är både uttalade, formaliserade och institutionaliserade.  

Jordan & Putz (2004) skiljer ut tre olika typer av bedömningar: den inhe-
renta, den diskursiva och den dokumentariska. Den inherenta bedömningsty-
pen förekommer naturligt och obemärkt i vår vardag, och vi gör den indivi-
duellt. Likafullt är den ett villkor för mänsklig samvaro. I samtal, exempelvis, 
gör vi inherenta bedömningar när vi använder vi vår samtalspartners respon-
ser som resurs för att avgöra hur denne tar emot och förstår våra yttranden 
(jfr Sidnell 2010).  

Den diskursiva bedömningen har vi att göra med när den inherenta be-
dömningen språkliggörs i interaktion. Den är grupprelaterad och lokalt dis-
tribuerad, och fungerar infälld i en pågående aktivitet. Det kan vara när en 
arbetsgrupp talar om hur arbetet fortskrider, vad som måste göras eller hur 
mycket som återstår. Att delta i denna typ av bedömningsaktiviteter – att tala 
om det pågående arbetet i evaluerande ordalag – kan vara ett sätt för delta-
garna i en praktik att visa sin förmåga och söka acceptans i gemenskapen. 

Den dokumentariska bedömningen, slutligen, har vi att göra med när en 
varaktig dokumentation av något slag produceras, när aktiviteter eller pre-
stationer värderas genom symbolisk representation. I denna bedömningstyp 
finner vi externt påbjudna tester, checklistor, mål och så vidare. Medan den 
diskursiva bedömningen är lokal och otillgänglig för andra än deltagarna 
själva, är den dokumentariska mobil och extern, och länkar mellan olika 
intressegrupper i olika sociala världar (jfr Bowker & Star 2000). 

Olikheterna till trots kan all bedömning sägas vila på ett fåtal olika hand-
lingar. En är att dra slutsatser, en annan att agera utifrån slutsatserna. Det 
gäller läraren som håller genomgång av en uppgift och ser ett skeptiskt an-
siktsuttryck, drar slutsatsen att eleven inte förstår vad som avsetts och väljer 
att omformulera sig. Och det gäller läraren som läser en provtext som hen 
anser vara välskriven givet vad man kan förvänta sig av elever på det aktuella 
stadiet, och placerar texten högt på skalan, för att i nästa steg använda resul-
tatet som bidragande underlag till beslutet att eleven verkligen förtjänar ett 
visst betyg.  



ERIC BORGSTRÖM Skrivbedömning.  21

 

2.1 Provanvändningar - en lång historia kort 
Formella bedömningar, examinationer och tester har en mycket lång historia. 
Deras syfte har oftast varit urval till utbildningar och tjänstepositioner (Gipps 
1999). Historiens första kända skriftliga examinationssystem utvecklades i 
Han-dynastins Kina, omkring 200 f.kr. För att hålla ihop och styra den nye-
tablerade kinesiska storstaten utvecklades en omfattande byråkrati, och däri-
genom växte behovet av läs- och skrivkunniga tjänstemän. Det var just som 
urvalsinstrument till dessa positioner som examinationssystemet inrättades. 
Istället för att kejsaren eller den styrande klassen skulle rekrytera de man 
ansåg passa, etablerades examinationssystemet på meritokratisk grund. Tjäns-
teplaceringarna varade heller inte på livstid – godkänd examination var 
tvungen att avläggas vart tredje år (Huot & Neal 2008:421). Examinationer-
na testade kandidaternas kunskaper i kinesisk litteratur och filosofi. Inne-
hållsligt förblev de i stort sett oförändrade rentav in på 1800-talet (Jansson 
2007:79). 

I Europa var Jesuiterna på 1600-talet först med att utveckla och införa ex-
aminationer i sina skolor, och möjligen hade man inspirerats genom missions-
resor i Kina. I norra Europa började examinationer användas på 1700- och 
1800-talet, i takt med framväxten av de moderna staterna, industrialisering, 
förbättrade kommunikationer och återigen växande byråkratier och behov av 
en utbildad medelklass. Utöver urval till sådana tjänster kom de också snart 
att användas av professionerna (exempelvis medicin, juridik och bokföring) 
som ett sätt att kontrollera tillträde till medlemskap, det vill säga certifiering. 
Vid mitten av 1800-talet började universiteten, med Cambridge och Oxford i 
spetsen att följa efter, även om det fortfarande var möjligt att köpa sig en 
utbildningsplats (Gipps 1999:356ff). 

2.2 Skrivprovs moderna historia – en amerikansk exkurs 
Den moderna skrivprovskultur vars historia kanske är den bäst dokumente-
rande är USA:s, inte minst den vid högre utbildning (se O´Neill m.fl. 2003 för 
en bibliografi över sådana historiker). Visserligen skiljer sig den amerikanska 
skrivprovshistorien från många europeiska länders dito (jfr Murphy & 
Yancey 2008). Likafullt kan den utgöra en intressant relief till de utmaningar 
som accentuerats i Sverige på senare år. Den rymmer även skrivbedöm-
ningspraktikers relation till skrivdidaktik som forskningsfält. 

Startpunkten sätts ofta till år 1874, då Harvard införde uppsatsskrivande 
som inträdesprov, något andra etablerade högre utbildningsinstanser strax 
följde efter. Den bärande idén bakom införandet var, återigen, meritokratisk. 
Högre utbildning skulle inte bara vara något för välborna att köpa sig – det 
skulle också vara möjligt att ta sig in i systemet på egna meriter (Gipps 1999). 



22  ERIC BORGSTRÖM Skrivbedömning.  

 

Snart efter införandet av inträdesproven kom det skrivdidaktiska fältet com-
position rhetoric att formas. Connors (1997:11f) beskriver detta som ett svar 
på de nya sociala utmaningar som intagningsproven förde med sig. Trots att 
kandidaterna tränats vid de bästa förberedande utbildningarna misslyckades 
hälften att ta sig förbi Harvards tester. Detta väckte nationell uppmärksamhet 
i pressen, som skrev om ”the illiteracy of American boys”. Svaret från den 
sekundära utbildningen kom inte tillräckligt snabbt, och Harvard kom på 
1880-talet att som första lärosäte utveckla en obligatorisk stödkurs i skri-
vande för sina första års-studenter. Inom 15 år hade de flesta av USA:s lärosä-
ten liknande kurser, som kom att bygga på retoriska teorier. Den samlande 
ledstjärnan blev undervisningsbarhet. Det innebar att genrer, stilkvaliteter, 
former, skrivsätt, nivåer och annat kom att skalas ned och samlas ihop till en 
uppsättning beprövade och användbara undervisningsredskap. Connors be-
skriver hur det i läroböckerna vid tiden fanns en förkärlek för taxonomier. De 
innehöll typiskt beskrivningar av fyra texttyper (narrativ, beskrivning, utred-
ning och argument), olika metoder för utredning (definition, klassifikation, 
komparation etc), tre språknivåer (språkhantering, mening och stycke) osv. 
Denna växande formalism och mekanisering på skrivfältet ser Connors som 
priset för att composition rhetoric-fältet kom till under ett starkt yttre tryck. 

När det gäller skrivprovens efterföljande historia är en gemensam nämnare 
för många historiker att de utgår från tidsperioder som kännetecknas av do-
minerande provformat. Grundberättelsen är att det provformat som infördes 
på Harvard under 1800-talets andra hälft, performativa skrivuppgifter där 
kandidaterna skrev uppsatser (eng. essays) på givna ämnen, var gängse fram 
till slutet av 1930-talet. Då kom inträdesproven alltmer att ges i form av tes-
ter med multiple choice-frågor om ordförråd, grammatik och språkanvänd-
ning (Murphy & Yancey 2008). Yancey (1999) delar därefter in 1900-talets 
andra hälft i tre vågor av skrivbedömningsmetoder. I den första vågen, som 
varade från 1950-talet fram till omkring 1970, förblev de så kallade indirekta 
eller objektiva testerna tongivande. Den andra vågen förlägger författaren till 
mellan 1970-1986, då den holistiskt bedömda, enskilda uppsatsen fick en 
renässans. Den tredje vågen, som sträcker sig från 1986 till artikelns dato, 
kännetecknas enligt Yancey (1999) av ett växande intresse för portföljmo-
deller. Huot & Neal (2008) betonar i sin framställning istället datoriserad 
rättning som den stora inriktningen mot slutet av årtusendet. 

Olika historiker ger olika perspektiv på denna grundberättelse. Ett vanligt 
sätt att tala om den är i termer av validitet och reliabilitet. Validitet kan här 
sägas handla om i vilken utsträckning ett prov lyckas mäta det man vill mäta, 
medan reliabilitet handlar om i vilken utsträckning mätningen är konsistent 
mellan olika tillfällen, bedömare, uppgifter osv (se vidare kapitel 5). Perspek-
tiverad ur detta begreppspar skrivs gärna historien som en pendling som gått 
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från format som sprungit ur en betoning på reliabilitet (multiple choice), mot 
sådana som betonar validitet (performativa skrivprov), medan insikten att 
varje bedömningspraktik behöver ta hänsyn till såväl validitets- som reliabili-
tetsfrågor vuxit sig starkare framåt vår tid. Hur denna utveckling i sin tur ska 
förstås i termer av vilka intressegrupper som varit pådrivande är inte entydigt. 
Ibland berättas den som lekmännens (lärarnas) lyckade uppror mot expertisen 
(psykometrikerna). Denna bild menar dock Huot (2002) behöver nyanseras. 
Visserligen protesterade engelsklärare mot tester som inte innehöll faktiskt 
skrivande, och de stödde också forskning kring uppsatsbedömning. Men när 
det kom till det konkreta utvecklandet av holistisk bedömning som provform 
var lärarna däremot inte tongivande. Övergången till provformen beskrivs av 
Huot istället som “the culmination of decades worth of research by the edu-
cational measurement community who had been grappling with the problem 
of reliability since the early part of the century” (2002:24).  

Huot & Neal (2008) argumenterar rentav för att idén bakom holistisk be-
dömning och multiple choice-tester var densamma. När den holistiskt be-
dömda uppsatsen kom tillbaka på 1970-talet var det tack vare att icke-
experter visat sig kunna göra tillfredsställande konsistenta bedömningar ge-
nom träning och kalibrering. Detta menar författarna är, liksom multiple 
choice-proven, ett utslag av sökandet efter en teknisk lösning på ett problem 
som också uppfattades som tekniskt. Utmaningen med skrivprov blev tidigt 
”named and framed” teknocentriskt: ”once we framed the problem of writing 
assessment technologically as the inability of readers to give the same scores 
to the same papers, we initiated a search for the technology to solve such a 
problem” (2008:45).  

Givet att all utbildning och lärande i en bemärkelse handlar om identitets-
formering är ett annat perspektiv på skrivbedömningarnas historia studen-
tens. Så belyser Yancey (1999) vilka skrivande själv som olika bedömnings-
former och -procedurer möjliggjort för eleverna att inta i sina medieringar. 
Här blir utvecklingslinjen en mot en växande agens. Holistiskt bedömda upp-
satser ger studenter större agens jämfört med multiple choice-prov i bemär-
kelsen att de tillåts själva skapa texter. Men agensen är fortfarande begrän-
sad. Provskribenter har att agera inom mer eller mindre strikta bestämmelser 
av texternas utformning och innehåll, fastlagda av externa experter: ”Given 
these constraints, the authorship of such texts is likely to be a static, single 
voiced self who can only anticipate and fulfill the expert’s expectations” 
(Yancey 1999:499).  

I Behizadeh & Engelhard (2011) belyses skrivbedömning i den ameri-
kanska ungdomsskolan, närmare bestämt skolår K-12. Frågeställningen är 
vilken påverkan som olika dominerande skriv- och mätteorier har haft på 
skrivbedömningspraktiker vid olika tidpunkter under 1900-talet. Det över-
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gripande resultatet är att skrivbedömningspraktikerna mestadels präglats av 
mätteoretiska framsteg, medan de flesta perioder – åtminstone vad gäller high 
stakes-bedömningar – kännetecknats av ett glapp mellan aktuell skrivteori 
och skrivbedömningar. Detta glapp, menar författarna, har på senare år 
vuxit, inte minst efter den federala utbildningsreformen No child left behind 
act, som innebär att varje stat är ålagd att utveckla prov i grundläggande 
färdigheter. Storskaliga skrivbedömningar i reformens kölvatten har implicit 
kommit att utvecklas utifrån writing as skill-traditionen, medan de sällan 
föregåtts av förankring i de sociokulturellt orienterade skrivteorier som do-
minerar skrivforskningen (Behizadeh & Engelhard 2011:206). 

2.3 Svenska skrivprovs 1900-tal 
Som antytts har centralt utarbetade skrivprov också i Sverige varit föremål för 
dragkamp mellan olika intressegrupper och rationaliteter. Grundskolans 
standardprov och gymnasieskolans centralprov sprang ur olika traditioner 
och kom att utvecklas åt olika håll under 1900-talets andra hälft. Det var 
först när utvecklingen av båda proven förlades till Gruppen för svenskprov 
vid Malmö högskola år 1983 som de kom att konstrueras utifrån likartade 
idéer. Dit återvänder jag strax efter en kortare tillbakablick på de tidigare 
provverktygen. 

Standardprovens historia liknar i vissa avseenden den amerikanska skriv-
bedömningshistorien. De svenska proven sprang dock ur provkonstruktioner 
som lärare själva utvecklat under 1930-talet. På 1940-talet kom dessa att 
alltmer centraliseras och bli ett betydande instrument i skapandet av enhets-
skolan. Folkskollärarnas betyg skulle ersätta intagningsprov som urvalsin-
strument mellan skolformer och de centrala standardproven skulle sörja för 
normalisering av lärarnas betygssättning (Lundahl 2009). På 1950-talet tog 
en grupp vid Lärarhögskolan i Stockholm ledd av professor Torsten Husén 
över ansvaret för provutveckling, och tester började utvecklas i syfte att nor-
malisera lärares betygssättning. I konstruktionsrapporten (Husén 1956) är 
effektivitet och objektivitet ledord. Man hade laborerat med att foga uppsats-
delar till provbatteriet, men dessa visade sig inte öka ”batteriets förmåga att 
mäta skrivförmågan” (Husén 1956:158). Istället kom skrivande, efter ameri-
kansk förlaga, att enbart mätas genom slutna frågeformat som kunde röra 
disposition, språkriktighet, interpunktion och rättstavning (Hultman 
1991:75). Prov utvecklades först för årskurser 4 och 6, därefter årskurs 3, 6 
och 8, och år 1973 utvecklades även prov för årskurs 9. Därefter konstruera-
des inga nya prov, och de som fanns kom med tiden att överges. Kritiken kom 
både från elev- och lärarhåll (Lundahl & Forsberg 2006) och skrivforsk-
ningshåll. Teleman (1981) diskuterade provens negativa inverkan på skol-
praktiken under brandfackle-rubriken ”Det amputerade modersmålet”. Pro-
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vens legitimitet när det kom till att pröva elevernas skrivförmåga var förver-
kad, och konstruktion av nya prov dröjde fram till 1980-talet. 

Gymnasieskolans centrala prov å sin sida stammade ur läroverkens tradit-
ioner runt studentexamen. Studentexamen infördes år 1864 som ersättare till 
de dåvarande inträdesproven till universiteten, och innefattade fram tills de 
avskaffades år 1968 uppsatsskrivning på modersmålet (Lötmarker 2004:10). I 
examensskrivningen utvecklades en tradition där eleverna vid skrivtillfället 
fick en uppsättning olika skrivämnen att välja mellan. De flesta var så kallade 
fackämnen som innebar att texterna skulle behandla ett kunskapsstoff i sko-
lämnen som religion, historia, naturvetenskap etc. Som alternativ till fackäm-
nena erbjöds också fria ämnen, uppgifter som kom att kallas ”räddningsplan-
kor”. I sådana var uppgiften ofta kort och gott att skriva en uppsats – kria – 
utifrån ett citat eller ordspråk. I Lötmarkers genomgång av studentexamens 
ämnesutveckling beskrivs hur fackämnena övergick från att kräva specifika 
och detaljerade ämneskunskaper till att bli mer översiktliga, och de fria äm-
nena från att vara abstrakta och moraliserande till att tydligare knyta an till 
företeelser i samtiden och till elevernas egna världar och uppfattningar 
(2004:107). 

När studentexamen övergavs i och med införandet av den nya gymnasie-
skolan och den relativa betygsskalan 1968, kom de att ersättas med de cen-
trala proven. Hultman (1991:54ff) återger hur svenskproven tog egna vägar 
medan övriga ämnens centralprov orienterades mot mätläran. Expertgruppen 
bakom proven bestod av svensklärare som ”hade ett ganska avspänt förhål-
lande till frågor som rörde representativitet […] och anpassning till normal-
kurvan” (1991:59). Studentexamenstraditionen med performativa uppgifter 
behölls, och proven i svenska blev mer av ett verktyg för konstruktörerna att 
söka förändra skrivundervisningspraktiken och att implementera nya sätt att 
se på text och skrivande, än att homogenisera normerna bakom betygsnivåer 
och uppnå den för betygssystemet eftersträvade resultatspridningen.  

Mycket av det som beskrivs som typiskt för de centrala proven känns igen i 
dagens gymnasieprov. Med de centrala proven släpptes anknytningen till 
andra skolämnen, och istället började proven utformas utifrån sammanhållna 
teman förankrade utanför skolämnenas ramar. Tanken var att inte gynna 
vissa ämneskunskaper, utan istället pröva skrivförmågan oaktat innehållskun-
skaper. Temat fick eleverna stifta bekantskap med på provtillfället genom ett 
provhäfte som bestod av både texter på temat och själva uppgifterna. Skriv-
uppgifterna var av två slag, översikt och analys, och i uppgifterna tecknades 
vanligtvis en fingerad situation som eleverna skulle skriva inom. Snarare än 
att pröva ämneskunskaper ville man pröva förmågan att skriva funktionellt 
och att anpassa till målgrupp. Ett viktigt motiv till konstruktionen var synsät-
tet att skrivande inte kan isoleras som enskild färdighet, utan bör förstås som 
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en del av en större helhet, av att kunna överblicka, sovra och analysera en 
textmassa och agera i en situation. Provkonstruktörerna hade inledningsvis 
också en ambition att testa förmågan att anpassa texten till stilmönster från 
genrer igenkännbara i samhället, såsom pm, tidningsartikel, debattinlägg etc. 
Denna ambition fick dock släppas eftersom eleverna inte visade sig nå upp till 
konstruktörernas förväntningar. Att förändra elevers språk med en provkon-
struktion är inte självklart, och studentsvenskans kria-genre visade med 
Hultmans ord ”förmåga att överleva de bästa pedagogiska föresatser” 
(1991:57). 

År 1983 tog alltså Gruppen för svenskprov vid Malmö högskola över an-
svaret för utveckling och utvärdering av skrivprov för såväl grundskolan som 
gymnasieskolan. Nu hade standardprovens objektivitetssträvan lämnats och 
nykonstruerade, performativa skrivprov skulle införas utifrån Skolöverstyrel-
sens ambition att ”pröva elevernas färdigheter i ett helhetssammanhang” 
(Skolöverstyrelsen 1982:2 citerad ur Hultman 1991:77). Bakom såväl de nya 
standardproven och vidareutvecklandet av de centrala proven låg den nya syn 
på vad skrivande är som kommit med skrivprocessforskningen. Skrivtiden i 
standardproven förlängdes successivt under 1980-talet från 50 till 160 minu-
ter, och uppgifterna knöts tematiskt till de läsprov eleverna genomfört innan 
skrivningen. Från och med läsåret 1988/89 föregicks även skrivprovet av ett 
förberedande lektion med diskussioner på provtemat. Förändringarna i hög-
stadieproven genomfördes under ”en viss dragkamp mellan dem som har 
hävdat de mättekniska aspekterna på provverksamheten och dem som har 
prioriterat det skrivmetodiska perspektivet” (1991:79). 

Gymnasieskolans centrala prov vilade på tanken om en skrivutvecklings-
gång där grundskolans berättande skrivande på gymnasiet skulle övergå i ett 
diskursivt skrivande. Proven var alltjämt tematiskt upplagda, och från och 
med läsåret 1988/89 fick eleverna ut häftet med stimulanstexter en vecka före 
provdagen för självständiga förberedelser. På provdagen skulle eleverna för-
fatta en text inom en av sju, åtta skrivuppgifter på det givna temat. Tanken 
var att eleverna i sina texter skulle ”komplettera och vidareutveckla de tankar 
och idéer de mött under sin textläsning” (1991:73). Detta var innebörden i 
begreppet textanknytning, som förövrigt följt med in i våra dagars gymnasie-
prov genom kriteriet textanvändning.  

Att få eleverna att knyta an till stimulanstexterna på sätt som provkon-
struktörerna avsåg var en utmaning. Ofta hänvisades till eller citerades stimu-
lanstexterna endast pliktskyldigast i inledningen eller avslutningen. Försök 
gjordes med att låta antalet hänvisningar utgöra ett eget kvalitetskriterium, 
något som dock föll mindre väl ut. Effekterna på elevernas texter blev inte 
den avsedda, istället renderade kriteriet i ett textslag som inom provgruppen 
kallades ”materialsoppa”. I 1980-talets centrala prov gjordes också nya för-
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sök att pröva funktionellt skrivande i bemärkelsen att låta eleverna skriva i 
samhällsgenrer. Uppgifterna renderade dock nästan alltid – och till viss besvi-
kelse för konstruktörerna – i ”uppsatsen Uppsats”. I början av 1990-talet 
återgick man istället till anspråket att pröva elevers förmåga att skriva en 
diskursiv text, eller uppsats om man så vill. Allt med de centrala proven var 
dock inte brustna skrivdidaktiska förhoppningar. Hultman (1991:62) lyfter 
att proven spelade en viktig roll just genom sin betoning av det diskursiva 
skrivandet. Proven fortsatte därmed att utmana de gymnasielärare i svenska 
som ännu vurmade för att låta svenskämnesskrivandet avgränsas till det 
konstnärliga skrivandet. 

I nästa kapitel, där jag beskriver de prov jag undersökt, tar jag upp ut-
vecklingen från 1990-talet efter införandet av Lpf94. 
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3 De undersökta proven 
I detta kapitel ska jag komplettera och fördjupa den bild som ges i artiklarna 
av dels det större sammanhang de undersökta proven haft att verka i, dels de 
utgångspunkter provgruppen själv explicitgjort för skrivproven.  

3.1 Bakgrund 
Svenskämnets nationella prov konstrueras sedan införandet av det målrelate-
rade betygs- och provsystemet på 1990-talet av en grupp forskare och prov-
konstruktörer vid Uppsala universitet. Varje uppsättning provuppgifter prö-
vas ut i två till tre omgångar, i samarbete med utprövningsskolor spridda över 
landet innan de används skarpt. Innan de slutligen når skolorna har mellan 
1000 och 2000 elever deltagit i utprövningar.2 Vidare följs varje genomförd 
provomgång upp av dels en redovisning och analys av elevernas uppgiftsval 
och resultat (exempelvis Skolverket 2013), dels en lärarenkät där lärare ges 
möjlighet att svara på olika frågor om hur de upplever provens kvalitet (ex-
empelvis Provgruppen 2012).  

De prov som undersöks i denna avhandling har haft att fungera i ett nat-
ionellt provsystem som haft radikalt andra förutsättningar än de tidigare 
standardproven och centrala prov som beskrivits i det föregående kapitlet. Då 
var det svenska skolsystemet starkt centraliserat med läroplaner och kurspla-
ner som detaljerat styrde lärares arbete. Det normrelaterade betygssystem som 
rådde utgick från antagandet att betygen på nationell nivå skulle vara normal-
fördelade, även om enskilda klassers betygsmedelvärden kunde variera. Stan-
dardprovens primära funktion var att bestämma just klassens nivå, medan 
betyg på individnivå – då liksom idag – var upp till läraren att sätta i första 
hand baserat på klassrumsbedömningar. Det normrelaterade systemet har 
beskrivits som robust för betygens urvalsfunktion men kritiserades eftersom 
det enda det egentligen gjorde bra var just att rangordna elever (Gustafsson & 
Ericksson 2013). 

1990-talet präglades av en rad decentraliserande reformer, såsom kommu-
nalisering, och införandet av en avreglerad skolmarknad där de kommunala 
skolorna konkurrerade med fristående aktörer om eleverna och de pengar 
dessa förde med sig. Det normrelaterade betygssystemet ersattes, som bekant, 
i och med införandet av 1994 års läroplaner av ett målrelaterat. Skolorna 
hade i detta system att arbeta mot nationellt satta uppnående- och strävans-
mål, medan arbetssätt och innehåll lämnades åt de lokala praktikerna att 
bestämma. Någon princip om normalfördelning underbygger inte det målrela-
terade betygssystemet. I det målrelaterade systemet har läraren istället att 

                                                      
2 http://www.natprov.nordiska.uu.se/omproven/sa-har-gor-vi-provet/ 
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sätta betyg på elever genom att bedöma i vilken utsträckning eleverna når 
kriterier på en skala. Betygen ska med andra ord visa vad eleverna verkligen 
kan, inte bara hur de presterar i relation till varandra. Utöver att fungera som 
urvalsinstrument ska de målrelaterade betygen även fungera som underlag för 
granskning av kvalitet och likvärdighet på systemnivå, och ansvaret för betyg-
sättning är alltjämt lärarkårens. De huvudsakliga syften det nationella provsy-
stemet har att fylla är att stärka likvärdigheten i bedömning och betygsätt-
ning, och att ge underlag för analys av måluppfyllelse. Därutöver har de även 
fungerat för att konkretisera kursplanernas målbeskrivningar och till att 
stärka elevernas lärande (de sistnämnda har dock tonats ned något i Skolver-
kets senaste syftesformuleringar).  

Ur mötet mellan decentralisering, införandet av det målrelaterade betygssy-
stemet och öppnandet av skolmarknaden sprang en växande misstro mot 
betygssystemet. När betygen kom att fungera som konkurrensmedel mellan 
skolor kom andra incitament att sätta höga betyg än att representera höga 
kunskapsnivåer att byggas in i systemet, exempelvis att locka elevkunder. 
Betygsinflation har varit på agendan såväl inom forskning (Cliffordsson 
2004) som medialt. 1990-talets decentralisering har följts av ett 2000-tal 
präglat av en återcentralisering. Denna har genomförts i en ökad betoning på 
ansvarsskyldighet och fokus på undervisningens utfall. Forsberg & Lundahl 
(2006:22) formulerar förändringen som en från ”målstyrning med resultatan-
svar till resultatstyrning med målsansvar”. Det nationella provsystemet har 
vuxit sett till antal ämnen och åldrar som testas, och resultat från proven 
offentliggörs på skolverkets webbplats SIRIS (www.siris.skolverket.se), där 
var och en kan hämta ut statistik. Likaså har andra administrativa kontrollsy-
stem införts (och somliga också övergivits till följd av kritik mot en alltför 
hög administrativ börda på lärare, som får mindre tid för kärnuppdragen). 
Till detta kommer inrättandet av Skolinspektionen som sedan 2008 fungerar 
som granskande myndighet i stor skala. Störst medial uppmärksamhet har 
kanske inspektionens omrättningar av nationella prov fått, inte minst de för 
uppsatsdelarna i svenskprovet där störst avvikelser mellan ursprungsrättning 
och kontrollrättning uppvisades. Skolinspektionens rekommendationer får 
betraktas som radikala: i första hand föreslog man att uppsatsdelen stryks, 
alternativt att elevernas texter betygssätts med hjälp av bedömningsanvis-
ningar som ”är tydliga och använder sig av beskrivningar som lämnar ett 
minimalt utrymme för enskilda tolkningar” (Skolinspektionen 2012:25). 
Skolinspektionen har kritiserats för bland annat bristfällig metodologi (Gus-
tafsson & Ericksson 2013), och något gehör för att utesluta skrivproven har 
myndigheten inte fått. 
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3.2 Gymnasieprovens utgångspunkter 
Nationella skrivprov som baseras på kursplaner har att mäta skrivande, 
såsom det definieras i kursplanen. När det kommer till gymnasieproven, som i 
huvudsak står i fokus i denna avhandling, har dessa utvecklats för att pröva 
följande mål i kursplanen: 

Eleven 

kan “förmedla egna och andras tankar i … skrift, göra sammanställningar och 
utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och 
budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte” 

har “utvecklat skrivandet som medel för tänkande och lärande” 

(Skolverket 2012a:1) 

Vissa uppgifter prövar även följande mål: 

Eleven  

kan “jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kul-
turer” 

(Skolverket 2012a:1) 

I samband med utvecklandet av de nya proven publicerade provgruppen en 
rapport om de uttolkningar och konkretiseringar av kursplanemålen som 
proven byggde på (Garme & Palmér 1996), vilken jag refererar i artikel I. 
Sedermera har utgångspunkterna preciserats i en lärobok om bedömning av 
elevtext (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005), en tillbakablick av Garme 
(2012) och av Palmér (2013) i ett bakgrundsavsnitt till en studie av de skriv-
diskurser svenskämnets nationella skrivprov ger uttryck för. Resultaten av 
Palmérs studie återkommer jag till i kapitel 4. Här refererar jag enbart Pal-
mérs preciseringar av de utgångspunkter för provframtagandet som var cen-
trala när skrivproven togs fram. Tre utgångspunkter bakom proven skrivs 
fram som särskilt viktiga. Palmér (2013:23ff) visar och diskuterar dels hur 
dessa utgångspunkter är förankrade i kursplanens beskrivningar av skrivför-
måga, dels hur de kommer till uttryck i provkonstruktionen.  

En utgångspunkt för provkonstruktionen var att ta hänsyn till processpe-
dagogikens undervisningsmodell, som fanns inskriven i kursplanen. Palmér 
(2013:29) jämför proven som ett slags undervisningsförlopp med Strömquists 
(1993) modell över ett skrivförlopp. Den del av modellen som proven kom att 
införliva i de kollektiva förberedelserna inför det individuella skrivandet var 
inventio; genom att bearbeta ett häfte med stimulanstexter på det givna prov-
temat ett par veckor innan provet gavs eleverna möjlighet att samla stoff. Den 
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direkta planeringen av den specifika provtexten, med faserna intellectio och 
dispositio gavs inte utrymme i förberedelserna. 

En annan utgångspunkt, sammanflätad med den förra, var att läsande av 
andra texter ingår i skrivande. Detta vilar på den skrivelse i kursplanen som 
säger att eleven ska kunna ”förmedla andras tankar, sammanställa och dra 
slutsatser så väl att innehåll och budskap blir tydliga” vilket Palmér i linje 
med rådande provkonstruktion tolkar så: ”läsning och återgivande av det 
lästa via referat och citat ingår i skrivandet, även om inte dessa termer an-
vänds i kursplanen” (2013:26). 

Den tredje, och för provkonstruktionen kanske viktigaste utgångspunkten, 
är den som också i första hand berör denna avhandling. Den handlar om att 
proven utgick från en funktionell syn på skrivande, vilket bottnar i kurspla-
nens målformulering om att eleven ska kunna anpassa texten efter målgrupp 
och syfte. Med hänvisning till Strömquist (1993) preciserar Palmér innebör-
den i denna syn så att skrivundervisning är att betrakta som funktionell när 
eleven görs medveten om textens ”funktion och får information om ämne, 
syfte och mottagare” (2013:25). På prov blir skrivuppgifter som ger elever 
sådan information därmed att betrakta som funktionella.  

En intention med konstruktionen av uppgifter var att de skulle ställa ele-
verna inför en stor bredd autentiska situationer (2013:23). För att söka fånga 
bredden i kursplanens funktionella skrivbegrepp (olika sammanhang kräver 
olika typer av skrivkompetenser) skapades inledningsvis uppgifter som ledde 
till ”dels texter motsvarande sådana utredande och argumenterande texter 
som förekommit i det tidigare centrala provet, dels utredande och argumente-
rande texter med praktiska syften” (Palmér 2013:23). Uppgifter som rende-
rade i texter med praktiska syften kunde handla om att ”utifrån en lista med 
artister välja ut lämpliga kandidater för en sommarfest och presentera och 
motivera detta val, eller mer avancerade, praktiskt inriktade uppgifter såsom 
att analysera en enkätundersökning och utifrån analysen föreslå åtgärder eller 
att analysera reklambilder som ett led i en platsansökan” (2013:24). När det 
kom till de mer traditionella uppgifterna som ledde till traditionella utredande 
och argumenterande texter skilde sig ändå de nationella proven från sina 
föregångare genom att uppgifterna ofta renderade i texter som ”represente-
rade genrer som essäer, debattartiklar och litterära analyser” (2013:24).  

I detta resonemang ryms en utgångspunkt som gör gällande att genrerna 
eleverna skriver i förstås som instantieringar av texttyperna utredande och 
argumenterande text. Denna tankefigur återfinns även i Palmér & Östlund-
Stjärnegårdh (2005:18f). Där preciseras det överordnade begreppet texttyp 
som vilande på språklig grund, medan den underordnade indelningen i olika 
genrer istället är socialt förankrad genom namngivning. Denna förståelse och 
dess implikationer för uppgifter, bedömningsanvisningar och därmed skri-
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vande inom de nationella proven är ett återkommande föremål för kritisk 
reflektion i artiklarna i denna avhandling.  
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4 Tidigare forskning 
Storskaliga skrivbedömningar som nationella prov är praktiker med många 
intressegrupper och har beforskats av forskare från olika fält. Internationellt 
är skrivbedömning sedan mitten 1990-talet ett eget forskningsfält, med tid-
skriften Assessing Writing som samlande punkt. Några år dessförinnan pe-
kade Huot (1990) i en översikt ut tre områden som anglosaxisk skrivbedöm-
ningsforskning varit särskilt inriktad mot: uppgiftsutveckling, textkvalitet och 
bedömareffekter. Det första området har ofta handlat om studier av hur 
skrivuppgifters utformning i termer av exempelvis hur olika sätt att i uppgif-
ter specificera retoriska omständigheter inverkar på resultaten. Det andra 
området har handlat om att söka lexikogrammatiska korrelat till olika pre-
stationsnivåer, eller om man så vill skrivutvecklingslinjer. Annorlunda ut-
tryckt har man letat de bästa formlerna för att beskriva ”syntaktisk mognad”. 
Det tredje området handlar om vad olika bedömartyper värdesätter, hur erfa-
renhet inverkar på bedömningar och hur bedömares läsarter genom matriser 
kan styras in mot de nivåer och textegenskaper man är mest överens om. 
Huot (2002:22) menar att den tidiga skrivbedömningsforskningen kan sägas 
ha varit upptagen av att etablera och upprätthålla bedömningsprocedurer, 
medan fältet sedan dess vidgats avsevärt, inte minst mot kritiska analyser av 
skrivbedömningspraktiker. Detta kapitel ägnas (med något undantag) åt den 
nordiska språkvetenskapliga forskning, som kan sägas vara ett framväxande 
nordiskt skrivbedömningsfält. 

4.1 Textkvaliteter (och deras förklaringar) 
I nordisk forskning har man ofta sökt lexikogrammatiska och textuella korre-
lat till betygsnivåer och uppgiftstyper, vilket också ger möjlighet att modellera 
skrivutveckling. Traditionen etablerades med Hultman & Westman (1977), 
som ville beskriva det man kallade gymnasistsvenska. Detta gjorde man med 
utgångspunkt i 151 elevtexter hämtade från en uppgift inom de centrala pro-
ven, som bedömts av sex olika bedömare. En av dessa var den undervisande 
läraren, av de fem oberoende bedömarna var två lärare och tre journalister. 
En stor mängd lexikogrammatiska, syntaktiska och textuella dimensioner 
som kunde tänkas reflektera textkvalitet undersöktes i texterna. Av den utför-
liga samling mått som presenteras visade sig somliga fungera som relativt 
goda index på kvalitetsnivå. Exempelvis visade sig textens längd mätt i antal 
ord samvariera med betyg (dock starkare med det lägsta betyget än med det 
högsta) (1977:54). Andra mått, exempelvis andel genitiver av icke personbe-
tecknande substantiv, gav dock inte upphov till skillnader mellan betyg i sta-
tistiken (1977:121). 
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I Östlund-Stjärnegårdh (2002) är intresset riktat mot kriterierelaterad be-
dömning inom nationella prov, närmare bestämt mot att söka hitta språkliga 
och textuella referenter som belyser skillnaden mellan betygen IG och G. 
Materialet består av 60 elevtexter skrivna inom tre olika uppgiftstyper på de 
nationella proven, var och en bedömda av tre oberoende lärare med hjälp av 
provkonstruktionens kriterier. I de kvantitativa lexikogrammatiska och syn-
taktiska analyserna vilar studien i stor utsträckning på Hultman & Westman 
(1977). Återigen visar sig somliga mått samvariera med betyg, så att G-
texterna tenderar att vara längre sett till antal ord än IG-texterna, medan 
andra mått, som ordvariationsindex, inte visar sig ha något samband med 
betyg i materialet. Östlund-Stjärnegårdh går även vidare och studerar lärarnas 
kommentarer till elevtexterna, för att komma åt kriterier och kvalitetsdrag av 
mer kvalitativ art. Här visar det sig exempelvis att lärarna oftare kommente-
rar utredande texters innehåll än de argumenterande texternas dito, men mer 
sällan de skönlitterära texternas innehåll. Andra bedömarkommentarer gäller 
bristande moral och åter andra huruvida eleven följt instruktionen eller inte. 
Det senare lyfts av bedömare ibland som argument för IG, i något fall även 
där texten i övrigt når G-gränsen (Östlund-Stjärnegårdh 2002) 

Till denna forskningsgren kan även delar av det norska KAL-projektet fö-
ras (Berge m.fl. red. 2005), som behandlar examensskrivningarna i den 
norska grundskolan 1998-2001. Inom ramen för projektet skapades ett ex-
tensivmaterial bestående av 3368 texter, ett bedömarurval bestående av 928 
texter bedömda av två ordinarie och tre externa bedömare, samt ett intensiv-
urval bestående av 171 texter stratifierade i olika kvalitetsnivåer. När det 
kommer till analys av elevtexter visar projektet att alla elever klarar att på en 
grundläggande nivå använda yttre form för att koda kommunikativ avsikt. 
Texter med olika skrivsätt och på alla olika prestationsnivåer uppvisar mer 
eller mindre utvecklade globala strukturer. Skillnaden i kvalitet mellan olika 
elevtexter tycks istället handla om komplexitet på meso- och mikronivå 
(Berge 2005a:96). Analyserna pekar också mot att eleverna mästrar olika 
skrivsätt olika bra, och att de har svårast att positionera läsare i texten i reso-
nerande texter av såväl utforskande som övertygande karaktär (Berge & 
Hertzberg 2005:390). 

I KAL-projektets material tar sig Skjelten (2013) an att likt Östlund-
Stjärnegårdh (2002) undersöka en gräns mellan betygssteg, men i detta fall på 
en annan del av bedömningsskalan, nämligen den mellan goda och medelgoda 
texter (betygen 4 och 5 på en sexgradig skala) i den norska grundskolans 
skrivprov. Materialet består av ett urval av 58 elevtexter, och deras tillhö-
rande betyg och kommentarer av fem bedömare. I urvalet finns de tre skriv-
sätt som examensskrivningarna omfattar representerade, nämligen berät-
tande, mellanpersonligt och resonerande skrivande. Elevtexterna delas baserat 
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på betygsmedelvärde in i tre grupper, 21 st medelgoda, 28 goda och 9 i gräns-
skiktet däremellan. Genom analys av bedömarkommentarer frilägger Skjelten 
kriterierna textstruktur, trovärdighet, engagemang och rättskrivning som 
särskilt framträdande när det kommer till vad som konstituerar kvalitetsskill-
nader i materialet. Dessa nivåer operationaliseras sedan i olika språk- och 
textanalyser, så att Skjelten visar hur de texter som bedöms som medelgoda 
och goda skiljer sig åt relativt varandra. Intressant i detta sammanhang är 
bland annat att ett strukturdrag som skiljer texter av olika kvalitet åt visar sig 
vara att medelgoda präglas av att de – relativt de goda texterna – saknar ”in-
sikt i adressatens behov for informasjon”, vilket i resonerande texter tar sig 
uttryck i ”knappheit og underkommunisering” (2013:266). 

Ännu en svensk undersökning som söker utvecklingslinjer i elevernas skri-
vande är Nordenfors (2011), som är inriktad mot högstadiet. Det omfattande 
materialet består av 318 texter skrivna inom 11 olika uppgiftstyper av 31 
elever mellan skolår 5 och 9. Den första delen av undersökningen är inriktad 
mot måtten måtten textlängd, ordlängd och ordvariationsindex, och Norden-
fors visar hur dessa samvarierar med variablerna ålder, texttyp (vilket här 
betyder nationella prov-texter samt textslag inom fälten novellskrivande och 
saksorienterat skrivande) och betyg. Den andra delen av undersökningen 
belyser mönster i de olika sätt att gestalta röst som elevtexterna uppvisar, så 
att fyra utvecklingsfaser urskiljs som var och en kännetecknas av att vissa 
röstgestaltningstyper blir mer framträdande än andra (Nordenfors 2011:180). 

Nämnas kan att skrivutveckling även har belysts utifrån en sociologiskt 
förklaringssökande ansats av Larsson (1982). Undersökningen intresserar sig 
särskilt för om och i så fall hur elevernas förutsättningar i termer av socioe-
konomisk bakgrund och kön, uppgiftstyp och prestationer på lästester inver-
kar på deras skrivprestationer. Till grund för studien låg 351 elevers uppsat-
ser på två ämnen, var och en bedömda av tre oberoende bedömare, samt den 
egna läraren. Den elevgrupp som presterade lägst på den 9-gradiga skalan 
visade sig vara pojkar från arbetarklassen, medan flickor från medelklassen 
presterade högst resultat.  

4.2 Bedömarnas inverkan 
I Berge (1996, 2002) sätts bedömarna själva i fokus. Det som undersöks är 
doxa i den bedömargemenskap som ansvarar för den norska gymnasieskolans 
prov, det vill säga ett slags delad, tyst kunskap och värdegrund. Likaså under-
söks om och i så fall hur denna samvarierar med deras bedömningar på be-
tygsskalan. Den omfattande studien utgår från ett extensivmaterial om 60 
bedömare och 1390 elevtexter, och ett intensivurval om 20 bedömare och 
462 texter. Genom faktoranalys av en enkätundersökning frilägger Berge en 
relativt homogen doxa i gemenskapen. Norskämnet ses i stort som ett skriv-
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undervisnings- och litteraturhistoriskt bildningsämne. När det kommer till 
skrivundervisningsämnet betonar en grupp lärare processkrivning, medan en 
annan även lyfter skrivundervisningens samhällsrelevans och betonar textana-
lys och kommunikation. När det kommer till vilka slags skrivuppgifter man 
värdesätter står den traditionella utredande uppsatsen, gärna på estetiska 
ämnen, högt i kurs. Men när det kommer till frågan hur denna gemensamma 
förståelse länkar till textnormer, det vill säga hur sensorerna de facto bedö-
mer elevtexter, hittar Berge inget starkt, systematiskt samband. I analyser av 
interbedömarreliabiliteten finner Berge att sensorernas rangordning av elev-
texter inte är särdeles överensstämmande, vilket indikerar att man inte utgör 
en tolkningsgemenskap (2002:487). För traditionella uppsatsuppgifter är man 
dock mer överens än när det kommer till exempelvis berättande uppgifter. 

4.3 Elevers möte med skrivuppgifter 
Ett annat spår i forskningen om skrivbedömning är det som behandlar elevers 
perspektiv på skrivuppgifter. Detta är ett av spåren i Nyströms (2000) stora 
kartläggning av gymnasisters skrivande. I intervjuer ger eleverna uttryck för 
att textens genre inte inverkar på deras arbetsprocess i någon större utsträck-
ning, ej heller på deras uppgiftsval på nationella provet (2000:233). Även 
Parmenius Swärd (2008) behandlar elevers möte med svenskämnets skrivupp-
gifter, däribland de nationella provens. Genom bland annat intervjuer, logg-
böcker och klassrumsobservationer i två gymnasieklasser friläggs hur olika 
elever hanterar, reflekterar över och känner inför olika slags svenskskrivande, 
skrivvillkor och bedömning av de egna texterna. I en avslutande diskussion av 
bedömningspraktiker argumenterar Parmenius Swärd (2008:235ff) ur ett 
formativt perspektiv för en dialogiskt grundad bedömningspraktik, vars läsart 
utgår från texternas egna premisser och texten som möte mellan elev och 
lärare. Denna ställs i kontrast till en praktik, som visats framträdande i 
undersökningen, där texter läses som svar på uppgifter med på förhand givna 
normer, för att leta brister som kan korrigeras.  

Nämnas under denna rubrik kan även Parmenius Swärd (u.u.), där elevers 
röster om de nationella provens skrivuppgifter specifikt undersöks. 

4.4 Provkonstruktioners skrivteoretiska grunder 
Det finns även nordisk forskning som mer intresserat sig för vilka grundläg-
gande skrivteoretiska antaganden som ligger bakom olika skrivprov. Berge 
(2005a) gör inom ramen för det nämnda KAL-projektet en genomlysning av 
norska grundskolans examensprov. Provkonstruktionen lägger upp för en 
förhållandevis symmetrisk relation mellan bedömare och elev. Detta bland 
annat utifrån det grundläggande bedömningskriteriet att texterna ska bedö-
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mas utifrån hur de kommunicerar och att eleven själv har att i sin text eta-
blera premissen för kommunikationen. Denna symmetri mellan bedömare och 
elev som förespråkas i konstruktionen visar sig också empiriskt genom bedö-
marnas tillmötesgående inställning när det kom till att läsa elevernas texter 
utifrån den kommunikativa avsikt eleven aktualiserade i texten. Vad gäller 
skrivideologi visar projektet att konstruktionen präglas av en expressivistisk 
syn på skrivande. Här tycks provkonstruktionen som sådan och elevernas 
skrivpreferenser förstärka varandra: berättande uppgifter är vanligast i 
materialet, och eleverna tenderar också att föredra sådana uppgifter framför 
andra. Berge pekar på att upplägget att låta eleverna fritt välja skrivsätt, tema 
etc kommer till priset av ”svak validitet dersom avsikten er att undersøke 
elevers skriveferdighet generelt” (2005a:190).  

I Palmér (2013) undersöks, som nämnt, antagandena bakom den svenska 
gymnasieskolans skrivprov under Lpf94 och Lgy11. Detta görs med hjälp av 
Ivaniçs (2004) skrivdidaktiska diskurser. Undersökningen visar att svensk-
proven under Lpf94 genom sin arbetsform med förberedelser i form av bear-
betning av stimulanstexter hade drag av processdiskursen. Utifrån provkon-
struktionens betoningar på samhällsinriktning och funktionellt skrivande (se 
vidare avsnitt 3.2) placerar Palmér dock proven i huvudsak i det som Ivaniç 
(2004) kallar diskursen om sociala praktiker. Denna ser skrivande som kon-
textbunden handling för att nå sociala mål. Palmér lyfter att det centrala kri-
teriet för bedömning i denna diskurs blir just hur effektivt det sociala målet 
uppnås genom texten, vilket problematiseras så: 

Det säger sig självt att det kriteriet inte är möjligt att tillämpa i ett prov som 
ska utgå från i förväg givna kriterier. I provet är skrivandet lösgjort från sitt 
sociala sammanhang, genom att skrivandet inte sker i autentiska utan i fiktiva 
situationer och genom att bedömningen därmed sker utanför den tänkta kon-
texten. (Palmér 2013:40) 

Av en generell logik bakom prov följer alltså att svenskämnesproven placerar 
sig i utkanten av diskursen om sociala praktiker.  

Ett danskt bidrag till en kritisk reflektion över provkonstruktion och dess 
relation till skrivteori är Smedegaard (2013). Smedegaard granskar sättet den 
danska grundskolans examensprov definierar de genrer som prövas, och sät-
ter detta i relation till genreteorier. Proven opererar med tre genrer, krönika, 
essä och litterär artikel. Dessa är dock vagt beskrivna, vilket med Smedegaard 
skapar otydlighet om vilka förväntningar på textutformning, exempelvis hur 
genrerna skiljer sig åt med avseende på vilka avsändar- och mottagarposition-
er de kommer med. Detta, menar Smedegaard, blir skrivdidaktiskt olyckligt 
utifrån antagandet att elevens väg till ”at treffe reflekterede valg i produkt-
ionen af unikke tekster går gennem eksplicit indlæring af genrekonventioner i 
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den skolesfære, de henvender sig i” (Smedegaard 2013:77). Skolgenrerna, 
menar Smedegaard, bör definieras som målriktade handlingar med typiska 
strukturelement, som traditioner som skribenter ”skriver sig in i, eller ud af” 
(2013:77). 

Också den skrivteoretiska förankringen för de prov i skrivande som grund-
läggande färdighet som det senaste decenniet utvecklats för den norska 
grundskolan har renderat i flera rapporter och antologikapitel. Inte minst har 
Skrivehjulet, den idealtypiska definitionen av begreppet skrivande och skri-
vandets domän dryftats, utvecklats och reviderats (Berge 2006, Thygesen 
m.fl. 2007, Evensen 2010, Normprosjektet 2012 och Berge m.fl. u.u.). En 
närmare beskrivning av Skrivehjulet finns under rubrik 6.1. 

4.5 Bedömningsteoretiskt förankrade studier i svensk kontext 
Något som i stor utsträckning lyst med sin frånvaro i den svenska forskningen 
om bedömning av skrivande är ett uttalat bedömningsteoretiskt perspektiv. 
Ett undantag är dock Korp (2006), som bland annat undersöker relationen 
mellan lärandemiljöerna på olika gymnasieprogram och de nationella provens 
inriktning, däribland svenskämnesproven. Resultaten visar att förberedelserna 
för proven skiljer sig mellan olika program. Tendensen är att studieförbere-
dande program lägger ner mer tid på provförberedelser jämfört med yrkes-
förberedande program. Detta gäller även de obligatoriska förberedelserna, 
vilket sänker validiteten. Somliga lärare ger också uttryck för att svenskpro-
ven inte är neutrala mot elever med olika bakgrund. Detta, menar Korp, är 
dock inte bara en fråga om yrkes- kontra studieförberedande program utan 
också om genus. De som lyfter en kulturell norm i proven som ett problem 
för de egna eleverna är lärare på Byggprogrammet, medan exempelvis lärare 
på Barn- och fritidsprogrammet inte gör det (Korp 2006:179).  

Ett annat bidrag är Skar (2013) som undersöker skrivbedömningar i klass-
rummet ur ett validitetsperspektiv. Mot bakgrund av att svenska lärare har i 
uppdrag att sätta betyg, vilket i förlängningen har långtgående konsekvenser 
för individens möjligheter att sedermera välja utbildning och yrkesinriktning 
blir inte bara nationella prov, utan också de klassrumsbedömningar som 
skapar underlag för betygssättningen att betrakta som high stakes. Skar re-
konstruerar i tre fallstudier de validitetsargument (se vidare avsnitt 5.3) som 
underbygger bedömningarna. Materialet består bland annat av klassrums-
observationer, intervjuer med elever och lärare, elevernas provsvar, och do-
kument som uppgifter och kriterier. Genom analyserna visar Skar hur fak-
torer som i vilken utsträckning eleverna genom undervisningen ges möjlighet 
att lära, och grad av standardisering av uppgifterna och kontexten för genom-
förandet bidrar till att förstärka eller försvaga validiteten i lärarnas bedöm-
ningar.  
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4.6 Sammanfattningsvis 
Det nordiska, språkvetenskapliga forskningsfält som ägnat sig åt skrivbe-
dömning har som visats vidgats sett till kunskapsintressen och metoder. Ar-
tiklarna i denna avhandling ansluter till olika delar av detta fält. I artikel I 
och II undersöks exempelvis textuella korrelat till provresultat. Särskilt i 
Norge genom KAL-prosjektet (Berge m.fl. red. 2005), och i Sverige genom 
Skar (2013), har frågan om skrivbedömning kommit att behandlas tvärveten-
skapligt, så att man överbryggat mellan skriv- och bedömningsteori. Till 
denna ansats ansluter denna avhandling som helhet, och bland artiklarna är 
särskilt artikel III och artikel IV sådana försök.  
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5 Bedömningsteori 
Oavsett om kunskapsbedömning är formativ eller summativ kan den i grund 
och botten sägas bestå av ett fåtal element eller tolkningssteg. Några sådana 
är underlag, slutsatser, beslut och konsekvenser. För att exemplifiera denna 
tanke kan vi återvända till Jordan & Putz (2004) och en situation från det 
allra mest informella vardagslivet. Den förälder som ger sitt barn en sked att 
äta med har medvetet eller omedvetet beslutat att ge barnet just detta verktyg, 
och inte exempelvis kniv och gaffel, för att – kan vi föreställa oss – undvika 
att barnet skadar sig. Detta beslut bygger implicit på slutsatsen att barnet 
ännu inte är redo att använda de mer avancerade – och potentiellt farligare – 
redskap som äldre använder. Underlaget för slutsatsen, kan vi anta, är tidi-
gare erfarenheter av barnets motorik och beteende vid matbordet. Såväl be-
slut som den slutsats som impliceras kan ifrågasättas, vilket den förälder som 
i ett återfall i gamla vanor råkar ge sin 8-åring en sked till köttbullarna och 
potatisen kan bli varse (här talar jag av egen erfarenhet).  

I vardagslivets outtalade bedömningssituationer tänker vi förstås inte på 
mänskligt agerande i sådana här termer. När konsekvenserna är stora blir det 
viktigt att besluten är underbyggda av hållbara slutsatser, fattade utifrån ett i 
sammanhanget relevant och tillräckligt underlag. Validitet, som är det huvud-
sakliga imperativet för prov och andra pedagogiska bedömningsprocedurer, 
handlar enkelt uttryckt om provs funktionella värde, om i vilken utsträckning 
de gör det jobb de ska göra. Validering innebär att ta ansvar för att granska 
bedömningars grunder (Bachman & Palmer 2010, Huot 2002). Bedömningar 
som har konsekvenser för många grupper av intressenter kan komma att 
ifrågasättas på olika vis och på olika grundvalar. För den som skapar bedöm-
ningsverktyg och formar bedömningspraktiker kan bedömningsteorin hjälpa 
till att förutse, förebygga och underlätta bemötandet av olika slags invänd-
ningar. Genom det här avsnittet ramar jag in de kritiska frågor jag ställer i 
artiklarna på ett sätt som är solidariskt med provverktygens institutionella 
sammanhang och bedömningsteoretiska grunder. Detta innebär alltså att jag 
inte gör några anspråk på att avhandlingen utgör en övergripande validering 
av svenskämnets skrivprov. Kapitlets relativa utförlighet står inte så mycket i 
proportion till artiklarnas bidrag som validitetsstudier, som det motiveras av 
den relativt ringa uppmärksamhet bedömningsteori i stort ägnats inom det 
svenskämnesdidaktiska fältet och skrivforskningen.  

Kapitlet inleds med en kortare tillbakablick på validitetsbegreppets utveckl-
ing, som kan läsas som en relief till den svenska skrivprovshistorien såsom 
den tecknats i avsnitt 2.3. Därefter går jag in på den nutida synen på validi-
tetsbegreppet. Vidare tar jag upp hur begreppet kommit att operationaliseras i 
en valideringsmodell för språkprov. Avsnittet avslutas med att jag ur ett be-
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dömningsperspektiv belyser en fråga som varit återkommande både i diskuss-
ioner om performativa skrivprov generellt, och om nationella prov specifikt, 
nämligen den om autenticitet i provskrivande. 

5.1 En begreppslig tillbakablick 
Validitetsteorins utveckling och validitetsbegreppet historiskt skiftande inne-
börder under 1900-talets andra hälft fram till idag kan bland annat följas 
genom portalkapitlen i den periodiska utgivningen av bokserien Educational 
Measurement. Denna utveckling kan kort skrivas så att validitetsbegreppets 
innebörd vidgats och delats upp i olika typer, för att sedermera samlas ihop 
till ett sammanhållet ramverk. Utvecklingen tycks vara driven av såväl de 
praktiska som epistemologiska frågor som storskalig mätning i olika sam-
manhang gett upphov till. 

I sin linda var validitetsbegreppet snävt definierat. Den fastställdes genom 
att korrelera testresultat med andra mått, så kallad kriterievaliditet. Exempel-
vis kunde ett urvalstest till en utbildning valideras genom att korrelera testre-
sultat med ett mått på hur väl testtagarna klarade den efterföljande utbild-
ningen. Förutom reliabilitet (i vilken utsträckning en mätning renderar i kon-
sistenta resultat över exempelvis olika uppgifter av samma typ, tidpunkter 
och sammanhang), var det just kriterievaliditet, eller ”praktisk validitet” som 
stipulerades i Guilford (1946). Ingen hypotes om kausalitetssamband mellan 
de egenskaper eller kunskaper som testas och de som blir viktiga för att klara 
utbildningen krävdes för att testet skulle anses valitt: ”In a very general sense, 
a test is valid for anything with which it correlates” (1946:428f).  

På 1950-talet kom kriterievaliditet att ses som blott en av flera möjliga va-
liditetstyper. En krass förklaring till detta var att det för många användningar 
som prov sattes att fylla saknades lämpliga kriterievariabler. Testers kvaliteter 
behövde i sådana fall undersökas på andra grunder. I Cureton (1951) betonas 
innehållsvaliditet, som handlar om i vilken utsträckning uppgifterna på ett 
prov är ett adekvat, relevant och slumpmässigt eller representativt sampel på 
den domän eller det univers av tänkbara uppgifter som testet är utformat för. 
Innehållsvaliditeten i ett matematikprov över andragradsekvationer undersöks 
genom att besvara frågan om uppgifterna på matematikprovet är relevanta 
och representativa givet det univers av andragradsekvationer vi vill åt.  

Med tiden växte insikten att domäner formas av de kunskaper eller egen-
skaper man vill åt. Situationerna där vi ställs inför att räkna andragradsekvat-
ioner skiljer sig från de där vi exempelvis ställs inför att använda våra gram-
matikkunskaper. Och för psykologins strävan efter att genom mätningar 
utveckla kunskaper och i förlängningen teorier om personlighetsdrag krävdes 
andra grunder och metoder för validering. Utifrån detta vidareutvecklade 
Cronbach & Meehl (1955) idén om begreppsvaliditet, som handlar om 
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huruvida testresultat kan förstås som reflekterande specifika egenskaper, 
förmågor eller kunskaper hos testtagarna. Detta kallas på mätspråk för con-
struct, och till svenska ömsom översätts till ”begrepp” ömsom till ”kon-
strukt”. I artikeln gjorde man också distinktionen att validitet inte lät sig 
förstås som en egenskap i testet som sådant, utan i slutsatserna baserade på 
resultaten:  

One does not validate a test, but only a principle for making inferences. If a 
test yields many different types of inferences, some of them can be valid and 
others not […]. (Cronbach & Meehl 1955:297) 

Denna distinktion återkommer i Cronbach (1971), som även utvecklar idén 
att testanvändningen i sig är en validitetsfråga. Vårt matematikprov kan lägga 
upp för valida tolkningar av provtagarnas förmåga att lösa andragradsekvat-
ioner, men det skulle inte hjälpas om vi använde provet för att examinera en 
grammatikkurs, för att ta ett extremt exempel. Cronbach skiljer sig även från 
den tidigaste validitetslitteraturen genom att betona vikten av att samla olika 
typer av evidens i ”what in the end must be a comprehensive, integrated 
evaluation of the test” (Cronbach 1971:445) [kursiv i original]. Det finns för 
varje prov en rad olika tänkbara beviskällor och analysmetoder som kan 
användas för att värdera om provresultaten håller för de slutsatser och beslut 
som föreslås, och validering bör inte avgränsas till en bevistyp. 

5.2 Validitet som sammansatt begrepp 
Den samtida och, åtminstone i den pedagogiska sfären, gängse synen på vali-
ditet vilar i huvudsak på Messick (1989). Här definieras begreppet som följer: 

Validity is an integrated evaluative judgment of the degree to which empirical 
evidence and theoretical rationales support the adequacy and appropriateness 
of interpretations and actions based on test scores or other modes of assess-
ment. (Messick 1989:13) [kursiv i original] 

I definitionen går Cronbachs (1971) strävan efter ett samlande av validi-
tetstyperna igen, liksom betoningen på tolkningar och handlingar eller beslut 
fattade med provresultat som grund. Den samlande kraften i ramverket är 
resultatinnebörd (score meaning), då det är utifrån detta tillförlitligheten i 
resultaten, och giltigheten i tolkningar och användningar av desamma, kan 
värderas. Resultatinnebörd är för Messick inte sanningen om provtagarna, 
utan hypoteser. Med denna syn är mätningar alltid indirekta, och validiteten 
en ständigt evolverande egenskap som aldrig blir mer än partiell. Genom 
kapitlet listar Messick en rik uppsättning tänkbara beviskällor, för att under-
söka och styrka olika aspekter av den sammansatta validiteten. 
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Utmärkande för Messick (1989) är den starka betoningen på att bedöm-
ning och mätning alltid är etiskt laddade aktiviteter. Därför måste de värden 
som underbygger mätningar, och de sociala konsekvenser mätningar har för 
individer och institutioner, införlivas i ett sammanhållet validitetsbegrepp: 

for a fully unified view of validity, it must also be recognized that the appro-
priateness, meaningfulness, and usefulness of score-based inferences depend as 
well on the social consequences of testing. Therefore, social values and social 
consequences cannot be ignored in considerations of validity […]. (Messick 
1989:19) 

Utan att ta hänsyn till såväl avsedda som potentiella och oavsedda sociala 
konsekvenser av provanvändningar, menar Messick (1989:84), går det inte 
att avgöra om proven gör de jobb de ska. Detta innebär en värdering av om 
ett givet prov alls bör användas för att uppnå de avsedda konsekvenserna, i 
ljuset av andra ändamål som det oavsiktligt kan komma att användas till. 
Också bör beaktas de avsedda konsekvensernas plats ”in the pluralistic 
framework of social choices” (Messick 1989:85).  

Av särskild vikt är om oavsedda negativa konsekvenser kan kopplas till 
källor till invaliditet i provkonstruktionen. Validitetshot delas in i två huvud-
sakliga typer, vilka båda länkar till konstruktsdefinitionen och är ständigt 
närvarande i varje mätning (Messick 1989:34f). Den ena typen, construct 
underrepresentation, har vi att göra med när provet inte förmår fånga cen-
trala dimensioner i det konstrukt det avser fånga. Detta har vi att göra med 
om vi exempelvis vill dra slutsatser om elevers förmåga att utföra sex olika 
skrivhandlingstyper, baserat på en mätning som bara prövar två. Den andra 
typen, construct irrelevant variance, handlar istället om att mätningen famnar 
över för mycket, vilket gör att resultaten är färgade av andra faktorer än de 
som testet är avsett att mäta. Ett exempel på detta kan vara då skrivande 
definieras på ett sätt som inte omfattar innehållskunskaper, men där sådana 
kunskaper ändå visar sig påverka provresultaten. En skrivuppgift som förut-
sätter hästrelaterade kunskaper skulle så kunna leda till den invalida slutsat-
sen att de skribenter som råkar vara hästintresserade är skickligare än de som 
inte är hästintresserade. 

5.3 Validering 
Medan Messicks validitetskapitel belyser frågan vad validitet är (somliga 
menar rentav att begreppet blivit alltför komplext), ger det inte en så handfast 
guidning när det kommer till frågan hur validitet i pedagogisk bedömning kan 
eftersträvas och följas upp. I dess kölvatten har många förslag till operational-
iseringar följt. Gemensamt för många är synen på validitet som argument 
(exempelvis Crooks m.fl. 1996 och Kane 2006, vilket går tillbaka på 
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Cronbach 1988). Denna tanke ger uttryck för att pedagogisk bedömning 
handlar om att skapa så goda underlag som möjligt för de tolkningar (exem-
pelvis av elevens skrivförmåga i ett visst sammanhang, såsom kursen Svenska 
B) och beslut som exempelvis lärare av endera anledningen behöver göra 
(exempelvis sätta kursbetyg). Att påstå att en tolkning eller handling är valid 
är att påstå att den är rimlig och att de antaganden som underbygger den är 
troliga. Validering handlar om att undersöka och värdera logiken i de före-
slagna tolkningarna och användningarna (Kane 2006:23).  

Med denna syn delas provanvändning upp i flera steg, som utgår från ele-
vernas provprestationer och vanligtvis slutar i provanvändandets konsekven-
ser. Varje steg förstås som ett Toulminskt (2003) strukturerat argument, där 
provanvändaren går från data (exempelvis en elevtext) till ett påstående (elev-
texten motsvarar kvaliteten X i bedömningsmatrisen) vilket är rättfärdigt 
givet vissa förutsättningar (som att bedömningsmatrisen har tolkats och till-
lämpats på det sätt som avsetts). Varje rättfärdigande är möjligt att ifråga-
sätta (nej, elevtexten motsvarar inte kvalitetsnivån X, matrisen har tolkats 
eller tillämpats felaktigt). För att svara mot sådana invändningar kan prov-
konstruktörer genom valideringsstudier skapa empirisk och teoretisk upp-
backning till rättfärdigandet (exempelvis en studie som belägger god reliabili-
tet i matrisanvändningen). 

Ett förslag till praktisk operationalisering av validitetsbegreppet som byg-
ger på argumentidén och är särskilt anpassat för bedömning av språkförmåga 
är Bachman & Palmers (2010) Assessment use argument (AUA):  
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Figur 1. Bachman & Palmers (2010:91) modell för Assessment use argument (AUA), 
översatt till svenska och anpassat till skrivprov. 

Utgångspunkten i Bachman & Palmer (2010) är att bedömningar har och ska 
ha konsekvenser för de som berörs. Prov finns till för att göra nytta. Med 
konsekvenserna, menar författarna, kommer även behovet att som provkon-
struktör göra sig ansvarskyldig eller accountable inför de som påverkas. Detta 
genom att göra argumentet så starkt som möjligt, så att innehållet i det kan 
användas för att i mesta mån lyckas övertyga olika intressenter om provets 
värde. Särskilt viktigt blir detta när det gäller beslut som har långtgående 
konsekvenser och är svåra att ändra på. 

I konstruktionsfasen läses och används AUA uppifrån och ner, för att ex-
plicitgöra och guida länkningen från vilka konsekvenser man vill uppnå med 
provanvändningen, ända ner till det eller de typer av underlag som bedöm-
ningen kommer att baseras på. Så kan det användas för att exempelvis vikta 
olika provkonstruktionsalternativ mot varandra sett till provets sammanhang, 
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och förutse vilka typer av stöttande bevis man behöver skapa för att stärka 
argumentet. I användningsfasen går argumentationen istället nerifrån och 
upp, och kan användas för att göra undersökningar som rättfärdigar eller 
ifrågasätter provanvändningen.  

Provanvändning tar sin utgångspunkt i elevernas provprestationer, i vårt 
fall elevtexter, och genomförs därefter i fyra steg: provresultat, tolkning, be-
slut och konsekvenser. Varje steg utgör ett tolkningsargument där provan-
vändaren går från data till påstående, vilket motiveras av rättfärdiganden av 
olika slag, vilka som sagt kan backas upp av olika typer av underlag för att 
möta invändningar. Ett annat sätt att säga det är att varje steg har en eller 
flera eftersträvansvärda kvaliteter. 

När elevers provprestationer (data) blir resultat (påstående), är kvaliteten 
som resultatens giltighet vilar på konsistens. Resultatens användbarhet bygger 
exempelvis på att proven administrerats i enlighet med föreskrifterna på de 
olika skolor som deltar. Likaså på att bedömningsmatriser använts på före-
skrivna vis, och att tillämpningen är konsistent mellan bedömare. När det 
gäller nästa steg, det som utgår från resultaten (som nu utgör data i nästa 
argument) och slutar i en tolkning av förmåga (påstående), rättfärdigas detta 
genom fem eftersträvansvärda kvaliteter. Den första är att tolkningen ska 
vara meningsfull. Resultat blir meningsfulla när de knyts till konstruktsdefi-
nitionen, det vill säga den specifika förmåga uppgifter är framtagna för att 
indexera. Denna definition behöver dels baseras på en lämplig referensram (i 
fallet nationella prov på kursplanens målbeskrivningar), dels vara tydligt 
avgränsad från andra, liknande konstrukt. Vidare behöver sättet att skapa 
provresultat fokusera på de aspekter av prestationen som är relevanta för det 
konstrukt man avser mäta. Om konstruktet exempelvis är ”förmåga att 
skriva övertygande på temat x” och innefattar sättet att övertyga, men inte 
åsikten som sådan, så ska inte den elev som framför provocerande åsikter 
bestraffas för detta med lägre resultat. Den andra kvaliteten som rättfärdigar 
tolkningen är opartiskhet. Denna kvalitet gör gällande att bedömningsuppgif-
terna exempelvis inte ges i ett format eller bygger på innehåll som gynnar eller 
missgynnar somliga provskribenter (jfr diskussionen om construct irrelevant 
variance i avsnitt 5.2). Den tredje kvaliteten är generaliserbarhet, vilket hand-
lar om hur väl provuppgifterna och bedömningsanvisningarna korresponde-
rar med skrivuppgifter och sättet språkbrukare bedömer prestationer på i 
måldomänen.3 Den fjärde kvaliteten är att tolkningen ska vara relevant visavi 
                                                      
3 Den noggranne läsaren kommer se att Bachman & Palmers (2010) terminologi här 
skiljer sig från Kanes (2006) som refereras i artikel IV. Med Kane kallas detta led 
extrapolering, medan generalisering refererar till huruvida resultaten är stabila mellan 
olika provuppgifter och tillfällen, vilket i Bachman & Palmers innefattas i kvaliteten 
konsistens. 
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den typ av beslut som ska fattas. I fallet nationella prov ska lärare kunna 
använda sina tolkningar av provresultaten som underlag inför betygsbeslut, 
inte minst på klassnivå, och tolkningarna av provresultaten ska kunna fun-
gera som hjälpmedel för detta beslut. Den femte kvaliteten i tolkningen hand-
lar om tillräcklighet. Den stipulerar att tolkningar ska rymma tillräcklig in-
formation för att beslut ska kunna fattas. 

Det tredje steget utgår från tolkningarna och renderar i beslut vilka rätt-
färdigas genom att ligga i linje med utbildningsmässiga och samhälleliga vär-
den, och de lagar och regler som stipulerar dessa. För gymnasieskolans prov 
är vi här inne på det myndighetsuppdrag lärare har att sätta betyg på elever-
na, vilket påverkar elevernas framtida möjligheter att välja utbildning, och de 
värden om meritokrati och likvärdighet detta vilar på. I kraft av detta upp-
drag har gymnasielärare att besluta hur tolkningarna som dras baserat på 
provresultaten ska viktas och användas vid betygssättning. För lågstadiepro-
ven handlar besluten istället om formativa åtgärder (åtminstone var det med 
sådana argument de infördes), det vill säga insatser som ska stötta de elever 
som tolkats inte nå målen att göra så i framtiden. Ett annat hänsyn är allvaret 
i felklassificering av elever och elevgrupper, som också det behöver viktas mot 
de värden proven bottnar i. I fallet nationella prov lindras felklassificeringar 
genom att proven inte är examensprov, utan bara ska utgöra ett av flera un-
derlag läraren har att ta hänsyn till vid sättandet av kursbetygen. Besluten 
rättfärdigas också genom att vara likvärdiga gentemot de som påverkas av 
besluten. Detta rättfärdigande kan ha två aspekter. Dels att elevernas texter 
vid bedömning bara klassificeras enligt provets anvisningar, och inte utifrån 
andra hänsyn som exempelvis den eventuella bakgrundskunskap om eleven 
som den bedömande läraren har. Dels att eleverna genom utbildningen haft 
likvärdiga möjligheter att lära eller erövra den förmåga som bedöms. Medan 
betygssättningsuppdraget i stort, och därmed summativ klassrumsbedömning 
på ett direkt vis kan sägas länka till likvärdighet i utbildning och möjlighet att 
lära (jfr Skar 2013), är relationen mellan möjlighet att lära och de nationella 
proven något annorlunda. Detta eftersom proven utgör så kallade profici-
ency-tester. Det betyder att de är avsedda att pröva elevernas skrivförmåga så 
som den uttrycks i målen, alldeles oavsett var och hur eleverna erövrat denna 
förmåga. Även om undervisningen förstås kan tänkas inverka på hur eleverna 
presterar, förutsätter proven inte en specifik skrivundervisningsmodell, eller 
andra förberedelser utöver de proven själva implicerar (exempelvis att i gym-
nasieklassen behandla och diskutera texthäftet inför provskrivardagen). 

Det sista steget i modellen handlar om de konsekvenser användandet av 
provverktyget och besluten för med sig. Prov är bara värdefulla om använ-
dandet av dem, och de beslut som fattas på basis av dem är fördelaktiga för 
de olika intressenter som påverkas. Det betyder att såväl exempelvis lärare, 
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som elever och rektorer på något vis ska vinna på att proven används. Det 
betyder naturligtvis inte att alla ska få de (höga) resultat de vill, utan fördel-
aktiga blir proven om de fyller sina syften, i fallet med nationella prov betyder 
det att de ska rendera i mer likvärdig bedömning och betygssättning jämfört 
med om vi låtit bli att använda provsystemet, samt ge underlag för analys av 
måluppfyllelse (eller som det numer heter: uppfyllelse av kunskapskraven). 
Positiva sideffekter som provanvändningen kan bidra till enligt Skolverket är 
konkretisering av styrdokumenten och ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Beskrivningarna av de kvaliteter som stipuleras i den generella varianten av 
AUA är förstås på ett plan idealistiska. Den som är intresserad av hur en 
AUA-modell liknande den ovan kan operationaliseras till specifika skrivbe-
dömningspraktiker finner, som nämnt, i Skar (2013) ett gott exempel. I prak-
tiken sker varje provkonstruktion inom begränsande ekonomiska ramar och 
innebär alltid avvägningar mellan olika eftersträvansvärda rationaliteter. En 
del i argumentationen kan stärkas på bekostnad av en annan. Exempelvis kan 
komplexa, performativa uppgifter väljas för att stärka generaliserbarheten i 
argumentet. Samtidigt är sådana uppgifter tidskrävande, och komplexa att 
poängsätta, vilket kan göra att konsistensen försvagas. Tanken är att AUA 
när man specificerar det för det givna sammanhanget kan hjälpa till att sor-
tera ut alternativen och visa grunderna för sådana avvägningar, och visa hur 
olika valideringsansträngningar är sammanlänkade med varandra. 

5.4 Från autenticitet till generaliserbarhet  
Performativa skrivprov med uppgifter som ställer skribenterna inför kontex-
tualiserad skriftanvändning har drivits fram ur vad som med en engelsk term 
kallats the communicative movement. I svensk kontext känns detta igen i den 
under 1900-talets andra hälft ökade betoningen på att provtexter ska vara 
funktionella. Denna stod för den idag oproblematiska idén att skrivkompe-
tens omfattar mer än de formella färdigheter som stod i fokus i de så kallat 
objektiva testerna. Skrivande handlar om att anpassa sin text efter syfte och 
målgrupp. Internationellt, såväl som i Sverige, har ledordet för goda skrivprov 
under de senaste decennierna ofta varit autenticitet. Förespråkare för auten-
tiska prov betonar vanligtvis deras positiva konsekvenser för undervisningen. 
Ställer vi så kallade autentiska uppgifter mot multiple choice-tester är detta 
förstås en rimlig inställning. Samtidigt väcker autenticitetsanspråken nya 
utmaningar, och understundom hamnar provkonstruktörers ambitioner och 
anspråk i konflikt med praktiken. På vilka grunder kan vi hävda att ett skriv-
prov testar elevernas förmåga direkt? Och är positiv washback, det vill säga 
skrivdidaktiskt goda konsekvenser för undervisningen, verkligen självklar? Vi 
minns svenskprovskonstruktörernas i vissa avseenden brustna förhoppningar 
i avsnitt 2.3. 
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I den ideala bemärkelsen ställer autentiska prov eleverna inför engagerande 
och betydelsefulla uppgifter. De tecknar realistiska situationer och erbjuder 
tid och hjälpmedel på sätt som motsvarar världen utanför testet. Ambitionen 
är att minska avståndet mellan prov och vardag, så att inget som är viktigt i 
begreppet skrivande utanför proven ska utelämnas. Med Messick (1996) 
stämmer denna strävan med validitetsstandarden att minimera construct un-
derrepresentation (se avsnitt 5.2). Idealt ställer också autentiska uppgifter 
eleven inför att med en relevant uppsättning redskap, och utan att fjättras av 
artificiella restriktioner, lösa uppgiften på samma vis som om den vore på 
riktigt. Här handlar det om att undvika att testresultaten påverkas av exem-
pelvis provsmarta strategier som inte är operativa i uppgifter utanför provet. 
Detta ideal är liktydigt med validitetsstandarden att minimera construct irre-
levant variance.  

I Messick (1996) föreslås ett flertal anledningar till att skrivprov som kallas 
autentiska eller direkta, inte nödvändigtvis ger positiv washback på de vis 
som förespråkarna hävdar eller eftersträvar. En första anledning är att de 
ideala formerna av autenticitet och direkthet knappast existerar i realiteten. 
Testuppgifter och testbeteenden är aldrig helt trogna de situationer och bete-
enden som de representerar. I all prövning är de nämnda validitetshoten ope-
rativa. En anledning till detta är att ett prov i sig själv kan skapa oro inför 
bedömningsmomentet och kräva underliggande strategier som individer tar 
till för att hantera detta. En annan anledning är att elevtexterna bedöms och 
tolkas på sätt som troligtvis inte fullt ut och troget fångar de läsarter och 
mottaganden som skulle vara relevanta i den tänkta situationen, det som på 
mätspråk kallas måldomänen. Vad som räknas i språktester såväl som i andra 
prov, betonar Messick, är inte vad eleven gör i uppgiften utan hur detta gö-
rande fångas i testresultat och resultattolkning: ”If it occurs, washback is 
likely to be oriented toward the achievement of high test scores as opposed to 
the attainment of facile domain skills” (Messick 1996:5). Institutionell logik 
gör det alltså troligt att washback-effekter handlar om att undervisningen 
riktas mot att generera höga resultat på proven, snarare än att ta intryck av 
de skrivteoretiska och didaktiska ideal prov ofta säger sig vila på (jfr genren 
”Materialsoppa” i avsnitt 2.3). Om skrivprov vill uppnå positiva washback-
effekter är det därför av yttersta vikt att inte bara uppgifterna är skrivteore-
tiskt sunda, utan att läsarterna som bedömningsanvisningarna lägger upp för, 
och sätten att tolka resultaten, minimerar validitetshoten.  

Här kan även noteras att Messick (1989) använder termen konstrukt i två 
separata bemärkelser. I den ena refererar begreppet till de specifika kunskaper 
eller förmågor som provkonstruktörerna avser att resultat från en mätning 
ska återspegla. I denna bemärkelse refererar termen konstrukt alltså till den 
definition av förmågan eller kunskapsbegreppet som en provkonstruktion 
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vilar på. Idealt fungerar denna definition och dess underliggande teoretiska 
ramverk för att förklara så mycket som möjligt av den spridning i resultat 
som uppstår när vi mäter. I den andra bemärkelsen är konstrukt istället ett 
öppet begrepp. Konstruktet är här den latenta variabel, den osynliga kausala 
faktor som förklarar resultatens variation. Varje givet prov och de resultat det 
renderar i är att betrakta som bara ett av en rik uppsättning tänkbara index 
på det konstrukt provet avser fånga. Detta är innebörden i att resultattolk-
ningar alltid är hypoteser. Alla prov, så även performativa skrivprov, är där-
för alltid att betrakta som indirekta i egentlig mening. Vi kan leka med tan-
ken att två olika provkonstruktionsgrupper sätts att skapa prov för att mäta 
samma definition av en viss förmåga, såsom det anges i exempelvis en kurs-
plan. Det är då inte orimligt att de två grupperna, med sina olika förförståel-
ser, tolkar konstruktet olika och skapar uppgifter och matriser som skiljer sig 
åt. Inte heller är det orimligt att elevers prestationer på de olika proven i nå-
gon utsträckning varierar proven emellan. Ett empiriskt exempel på detta ger 
Koretz (2009:242ff). Han pekar på en studie där man efter några års använ-
dande av ett visst distriktsprov i matematik där resultaten varit på uppgående, 
prövat att återanvända gamla prov. På de nygamla proven tappar dock ele-
verna jämfört med då de var i bruk sist. Snarare än att de nya proven har lett 
till ökad matematikkunskap i generell mening, tycks undervisningen alltså ha 
förberett eleverna bättre inför en specifik provkonstruktion. Konstruktet i den 
första bemärkelsen är med andra ord bara en hypotetisk förklaringsmodell, 
och validering innefattar att undersöka i vilken utsträckning denna förkla-
ringsmodell håller, men också i vilken utsträckning andra, rivaliserande hypo-
teser förmår förklara innebörden i konstruktet i den andra bemärkelsen. 

Att autenticitetsbegreppet blivit svårhanterligt för svenskämnesproven lyf-
ter Palmér (2013) i sin analys av skrivproven (se avsnitt 4.4). I Bachman & 
Palmers modell har begreppet lämnats därhän och istället talar man, som 
nämnt, om generaliserbarhet, eller ”the degree of correspondence between a 
given language assessment task and a TLU [target language use] task in their 
characteristics” (2010:117). Självklarheten (som likafullt ibland glöms bort) 
att prov är prov och att autenticitetsbegreppet därmed faller på eget grepp 
fångas i en artikel av Stevenson så: ”What we need to be concerned about is 
this: some tests do look a lot like authentic language behavior; but what they 
really look like, in real life, is authentic language tests” (1985:47) [kursiv i 
original]. 
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6 Skrivteoretiska utgångspunkter 
Det skrivteoretiska perspektiv jag anlägger på provkonstruktioner och elev-
texter i artiklarna samsas inom den antropologiska textteori som utvecklats 
av Berge (2001, 2008, 2013) och Ledin (2000, 2013). Jag ska nu gå igenom 
utgångspunkterna i denna teori, de forskningstraditioner dessa grundar sig i 
och den skriv- och textsyn som följer av den. Vi börjar med begreppet text, 
som Berge definierar på följande vis: 

Tekster er yttringer som deltakerne i en viss kultur gir en spesielt avgrenset sta-
tus eller verdi, der det i kulturen er utviklet tekstnormer som avgjør hvilke 
ytringer som gis tekstverdi, og hvordan slike tekster ordnes. (Berge 2008:44) 

Denna syn på fenomenet text fångar, menar jag, ett par centrala och samman-
flätade drag i skrivprov som kulturell praktik. För det första visar definition-
en på värdesättandet av yttranden. Det enda sättet för eleven att bli erkänd 
som deltagare i praktiken är att i ett skriftligt yttrande på någorlunda rele-
vanta vis respondera på en skrivuppgift. Det finns en anekdot som berättar 
om en klass som fick i uppgift att på det två timmar långa och betygsgrun-
dande uppsatsprovet besvara frågan: ”Vad är mod?”. Den första eleven läm-
nade in sitt svar redan efter en minut. Svaret löd i sin helhet: ”Det här är 
mod”. Detta yttrande tillskrevs knappast något textvärde av den lärare som 
hade att bedöma det, eftersom yttrandet inte fungerar som underlag för de 
utsagor om elevens skrivkompetenser vi kan anta att provet var tänkt att 
möjliggöra. Däremot är det inte självklart att en skarp dikotomi mellan ytt-
rande och text, såsom definitionen ovan ger uttryck för, är relevant i skriv-
prov i ungdomsskolan. Visserligen hette de lägsta betygsstegen i de gymnasie-
prov som undersöks i avhandlingen ”Icke godkänd” (IG) respektive ”God-
känd” (G), men denna gräns är – betygsbeteckningarna till trots – inte nöd-
vändigtvis att betrakta som synonym med den mellan yttranden och texter. 
Många provsvar som inte når högre än IG kan (eller för att vara normativ: 
bör) likafullt ges textvärde av läraren. Med Lave & Wengers (1991) termino-
logi kan vi säga att det rimligtvis måste kunna betraktas som legitimt delta-
gande också att skriva ett yttrande som inte når högre än lägsta bedömnings-
nivån i provpraktiken. Legitima yttranden är med andra ord att betrakta som 
texter. 

För det andra knyter definitionen fenomenet text till kulturella normer. Det 
är utifrån delade normer bedömare kan värdera kvaliteterna i en elevtext. 
Vänder vi oss till bedömningsteorin blir det tydligt att skrivprov är en textkul-
turell praktik som mer än andra behöver just explicitgöra de textnormer man 
opererar med. Skrivprov har att stipulera både innehållsstandarder (content 
standards) och kvalitetsstandarder (performance standards) (Koretz 2008:65). 
De förstnämnda tjänar till att avgränsa vad eleverna ska kunna göra med sitt 
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skrivande medan de sistnämnda specificerar vad som kännetecknar prestat-
ioner på olika kvalitetsnivåer visavi innehållstandarderna. En innehållsstan-
dard kan vara förmågan att i skrift utreda en fråga i ett visst ämne, exempel-
vis litteratur. Kvalitetsstandarderna för ett sådant prov anger kännetecken 
som skiljer ut olika kvalitetsnivåer i utredande texter vilket indexerar för-
mågan. Textteorin kan alltså vara fruktbar för att beskriva kulturella prakti-
ker där deltagande medieras i text, som exempelvis skrivprov, och för att 
rekonstruera normer som praktiken ger uttryck för. Här är med andra ord 
intresset på makronivå och inriktat på att relatera textanalyser till de histo-
riska och kulturella sammanhang där de meningsskapande resurser som görs 
relevanta i kommunikationen traderats och traderas.  

Med sin utgångspunkt i yttrandet knyter textteorin an till dialogismen (Li-
nell 2009). I utgångspunkten att varje text är ett yttrande betonas att fenome-
net text teoretiskt inte låter sig reduceras till ett enkelt index på det tids- eller 
kulturtypiska. Sådana makrosocialt renodlade teorier bortser från det uppen-
bara att ett yttrande alltid är riktat från en specifik någon till en (eller flera) 
specifik någon (eller några) i ett eller annat ärende (jfr Evensen 2013). Texter 
bygger med andra ord på samspelet mellan specifika människor, som i sin 
interaktion använder och relevantgör såväl situerade som traderade resurser 
(jfr begreppet dubbel dialogicitet Linell 2009:31). 

I det följande fördjupar jag dessa resonemang och pekar på hur de hänger 
samman med och kommer till uttryck i artiklarna. Jag börjar på makronivån 
med att resonera om begreppet textkultur, som fångar relativt stabila kom-
munikationsresurser. Därefter övergår jag till mikronivån och resonerar tex-
ten som situerad handling. Avslutningsvis behandlar jag text som semiotisk 
mediering, och diskuterar hur relationen mellan form och funktion kan för-
stås i ljuset av de båda kontextuella dimensionerna.  

6.1 Textkultur 
Perspektivet att texter skrivs in i och förhåller sig till textkulturer väcker för-
stås frågan vad en textkultur kan vara. Går vi till textdefinitionen ovan är ett 
svar att normerna konstituerar textkulturen. Det i sin tur leder frågan till 
normers beskaffenhet. Inom samhällsvetenskapen brukar normer delas in i 
kvalifikationsnormer och direktiviska normer (jfr Berge 1990, Searle 1969). 
Kvalifikationsnormerna å ena sidan villkorar vilka handlingar som är möjliga 
i textkulturen. De talar om vem som kan göra vad och när. Som sådana kon-
stituerar de kulturen själv. De direktiviska normerna å andra sidan specifice-
rar istället bättre eller sämre, lämpligare eller mindre lämpliga sätt att utföra 
handlingarna på. När provkonstruktörer specificerar innehållsstandarder och 
väljer ut vilka typer av uppgifter som ska ges, säger vi med textkulturell ter-
minologi att de explicitgör kvalifikationsnormer för provpraktiken. Och när 
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man sätter prestationsstandarder genom att undersöka och beskriva vad som 
kännetecknar olika kvalitetsnivåer i texter söker man göra de direktiviska 
normerna explicita. 

Ett problem som uppstår om ett makroperspektiv hårdras är att norm-
begrepp och därmed begreppet textkultur tenderar att bli aktörsblint. Nor-
merna blir låsta beteendemönster som likt kulturella tvångströjor styr aktö-
rernas handlingar. Drar vi perspektivet till sin spets blir människan en prede-
terminerad marionett utan agens (jfr diskussionerna i Evensen 2013 och Sea-
ley & Carter 2004). Ett sådant perspektiv är inte förenligt med den dialogiska 
grundsyn textvetenskapen vilar på (och för den delen knappast heller med den 
människosyn som svenskämnet vill förmedla). Vi återvänder till fenomenet 
textkultur, och tittar närmare på hur Berge definierar det: 

[E]n tekstkultur [kan] förstås som en avgrenset kulturkontekst eller sosialt felt 
der de som deltar i feltet på en kvalifisert måte, kommuniserer innbyrdes ved 
hjelp av meningsbærende yttringer som har status som ”tekster” (Berge 
2005a:15) 

Textkulturer är alltså sociala fält som människor skapar genom sitt delta-
gande. De är inga fixa strukturer som finns där oavhängiga människorna som 
verkar inom dem. Textkulturer och deras konventioner för kvalificerat delta-
gande är redskap av och för deltagarna, inte tvärtom. Textteorin kallas an-
tropologisk eftersom den så starkt betonar att textkultur inte finns utan män-
niskors aktiva handlingar.  

Det som särskiljer textkulturer från andra sociala fält är att sättet att delta 
kvalificerat är just genom text. Så blir exempelvis dagspressen, 1700-talets 
offentlighet, och skolans olika ämnen textkulturer där man inte kan delta 
utan att skriva och läsa, medan idrottsrörelsen inte så mycket är det (åt-
minstone inte för många av deltagarna, kan vi gissa). Även om deltagande i 
textkulturer kvalificeras genom kollektiva normer är dessa ofta visserligen 
relativt stabila, men över tid föränderliga konventioner för meningsskapande, 
snarare än tvångströjor. Sådana konventioner uppstår enligt makrosociala 
lingvistiska teorier som ett resultat av samspelet mellan kulturhistoriskt situe-
rade sociala grupper, deras ideologier och syften, och de tillgängliga semio-
tiska resurserna (jfr Evensen 2013:83). Inom textteorin är det viktigt att se 
normerna ur deltagarperspektiv, som resurser för de typer av meningsskap-
ande som fältets aktiviteter omfattar. Som sådana är normerna under ständig 
förhandling. Det finns visserligen kommunikationssfärer där deltagarna själva 
har mycket liten möjlighet att genom praktiken påverka normerna. Den pilot 
som anropar flygledartornet för att anhålla om starttillstånd har inte mycket 
utrymme att själv genom bruket förhandla de regler som säger hur detta ska 
gå till. Den föreskrivna fraseologin är förstås skapad av människor för män-
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niskor, men den är institutionaliserad, kommer uppifrån och ner, och är på 
förhand given. Ska den ändras, är det uppifrån och i efterhand. I andra sfärer 
har varje ny text potential att såväl tradera, frångå, som att i någon riktning 
förskjuta konventioner. Eller med Evensen (2013:92): ”convention is a conti-
nually emerging resource”.  

Textkulturer är på samma gång resultatet av och förutsättningar för delta-
garnas handlingar genom text. I detta liknar begreppet Lotmans (1990) semi-
osfär. Semiosfären är det rum av konventioner som kommunikationsaktens 
adresserare, adressat och medium måste vara nedsänkta i för att kommuni-
kationen ska fungera. Med Lotman är semiotiska rum och deras gränser alltid 
dynamiska och heterogena, och relationerna mellan de komponenter som 
bygger upp dem är stadda i ständig förändring. Dels finns i varje semiosfär 
historiska avlagringar, så att gamla traderingar lever kvar sida vid sida med 
nya. Dels finns i varje stadium av semiosfärens utveckling också kontakter 
med texter från kulturer som tidigare låg bortom den givna semiosfärens 
gränser. Varje stillbild är därför ofullständig till sin natur, och i verklig se-
mios är rummen och deras gränser ”eroded and full of transitional forms” 
(Lotman 1990:124). 

Provkonstruktioner, med sina stipulerade innehålls- och kvalitetsstandar-
der och sina instruktioner till elever och lärare över hur skrivandet och bedö-
mandet ska gå till, är just språkliggjorda stillbilder av den kulturella och in-
stitutionella praktik de själva används inom. Särskilt intressant för denna 
avhandling är därför Lotmans resonemang om kulturell självbeskrivning, om 
semiosfärens kärna och periferi. Kulturell självbeskrivning kan exempelvis 
vara när språkvetare beskriver språket i grammatikor, eller när en riksdag 
kodar seder och bruk i lagtexter. Självbeskrivningarna kan avgränsa semio-
tiska rum och stärka ett kultursystems organisation. Samtidigt riskerar själv-
beskrivningen att begränsa flexibiliteten och potentialen för dynamisk ut-
veckling. Ytterst ser Lotman självbeskrivningen som ”a necessary response to 
the threat of too much diversity within the semiosphere: the system might lose 
its unity and definition, and disintegrate” (1990:128). Detta stämmer väl in 
på de nationella provens tillkomst i den på 1990-talet raskt decentraliserade 
svenska skolan. Det finns en bortre gräns för hur mycket ett skolsystem kan 
decentraliseras och fortfarande betraktas som ett och samma system, och de 
nationella proven blir då en centripetal kraft.  

Självbeskrivningens relation till den semiotiska praktiken är alltid kom-
plex. En anledning är dess funktion. Om beskrivningen är ideal kan den för-
stås som stående i motsättning till den semiotiska verkligheten. Om beskriv-
ningen är reell så kan den användas för att angripa en ”inkorrekt” praktik i 
periferin. En annan anledning till den komplexa relationen mellan språkbe-
skrivning och språkbruk är att varje självbeskrivning alltid är inkomplett. 
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Detta innebär med Lotman att ”whole layers of cultural phenomena, which 
from the point of view of the given metalanguage are marginal, will have no 
relation to the idealized portrait of that culture” (1990:129). Detta kan rela-
teras till de bedömningsanvisningar och matriser som är en given del i kon-
struktionen av skrivprov. I matrisen manifestaras utvalda kriterier som pekar 
ut de textnivåer bedömaren ska ta hänsyn till. Samtidigt har nog de flesta 
lärare ställts inför elevtexter som går utanför matrisens förutsägelser och 
invokerar det som Sadler (1989) kallar latenta kriterier. Ett villkor när det 
kommer till bedömning av skrivprov är dock, som vi sett i avsnitt 5.3, att 
lärare håller sig till att enbart väga in de textnivåer och -kvaliteter som enligt 
bedömningsanvisningarna ska värderas.  

I en textkultur kommer de skrivande deltagarna finna sig i situationer som 
de måste lösa genom att skriva (och för den delen läsa). Att skrivsituationer 
upprepas är det som skapar textkulturen. En textkulturs kvalifikationsnormer 
talar om vilka slags situationer som i textkulturen kan lösas genom skrivandet 
av text. En förutsättning för synsättet att situationer kan upprepas är, som 
Miller (1984) betonar, att situationer definieras som sociala fenomen. Det 
ligger i sakens natur att varken renodlat yttre, materiella omständigheter eller 
renodlat inre, individers perceptioner av omständigheter, kan upprepas. De 
audiovisuella flöden som föregår mänsklig retorisk handling är alltid unika, 
det vill säga vi kan inte i materiell bemärkelse stiga ner i samma flod två 
gånger. På samma vis är den enskildes privata perception av de omständighet-
er hon finner sig i också den unik. Det vi uppfattar som återkommande är 
istället intersubjektiva fenomen. Millers argumentation går ut på att mänsklig 
handling vilar på tolkning, och det vi gör när vi tolkar den obestämbara 
mängden aspekter av den materiella situation vi ställs inför är att definiera 
situationen. För att förklara att människor så ofta definierar situationer snar-
likt varandra lutar sig Miller mot dels Schütz & Luckmanns (1974) idé att 
människan tänker i typer, och dels Hallidays (1978) resonemang att det oänd-
liga antalet möjliga situationer av språkbruk klustrar sig i situationstyper, 
som exempelvis ”experten ger novisen råd i ett spel” eller ”mamma som läser 
godnattsaga för barnen”. Denna typifiering är möjlig eftersom en situation 
inte är ett flöde av ljus och ljud, utan en semiotisk struktur.  

I Millers argumentation är poängen att återkommande situationer ger 
upphov till genrer – alltså konventioner för hur situationen kan hanteras, 
vilka ofta ges namn av brukarna själva. Ett redskap för att på idealtypisk nivå 
beskriva återkommande situationer på ett sätt som visserligen är öppet för 
förekomsten av genrer, men ändå inte förutsätter dem är det norska Skrive-
hjulet (figur 2). Detta är, som tidigare nämnt, framtaget i samband med ut-
vecklandet av prov i skrivande som grundläggande färdighet (Berge 2005a, 
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Thygesen m.fl. 2007, Evensen 2010, Normprosjektet 2012 och Berge m.fl. 
u.u.): 

 

 

Figur 2. Skrivehjulet (http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivehjulet/) 

I denna variant av hjulet, där de yttre cirklarna preciseras, illustrerar hjulet 
den teori om skrivandet som domän i skola och samhälle som de norska pro-
ven vilar på. Utgångspunkten är att skriften är en semiotisk resurs för att 
mediera kommunikativa handlingar och syften, eller med ett annat ord: koda 
intentionalitet (se vidare avsnitt 6.2). I hjulet friläggs sex olika grundläggande 
typer av skrivhandlingar (yttre cirkeln) vilka hänger nära samman med olika 
kulturellt förankrade syften (mellersta cirkeln). En övertygande skrivhandling 
har exempelvis ofta syftet påverka läsaren. Relationen mellan handling och 
syfte är emellertid inte låst, utan flexibel. En övertygande skrivhandling kan 
så lika gärna syfta till att utveckla kunskap (Berge m.fl. u.u.:15). Utöver att 
länkas till olika prototypiska syften i kulturen, skiljer sig skrivhandlingarna åt 
genom sin typiska dominerande riktadhet mot antingen yttrandets avsändare 
(dess jag), mottagare (dess du/ni) eller det utsnitt av världen som medieringen 
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pekar ut eller konstruerar (dess det) (Normprosjektet 2012). Handlingen att 
övertyga är du-orienterad, att samhandla är vi-orienterad och att reflektera är 
jag-orienterad. Handlingarna att beskriva, föreställa sig och utforska är istäl-
let det-orienterade. De prickade linjerna är avsedda att visualisera att hand-
lingar och syften i den kulturella och situerade praktiken kan vara överlap-
pande och därmed svåra att skilja ut i distinkta kategorier.  

En bärande idé bakom Skrivehjulet är att även om skolan och eleverna har 
begränsad tillgång till de textkulturer och etablerade genrer som finns i det 
omgivande samhället, har de tillgång till de grundläggande kommunikativa 
funktioner skrivandet fyller. Och det är utifrån dessa som provuppgifter ut-
formas och som elevernas medieringar är avsedda att bedömas i matrisernas 
olika nivåer. Berge m.fl. (u.u.:10) formulerar det så att ”a cultural focus will 
easily result in a perspective where pupils’ writing is seen more as a syndrome 
of shortcomings than as utterances with potential for future development”. 
Elevernas texter ska med andra ord läsas som situerade handlingar medierade 
i skrift, och det som ska bedömas är i vilken utsträckning de visar prov på 
förmåga att på olika nivåer i texten koda dess funktion i förhållande till för-
väntningsnormer. I den lokala skolpraktiken kan visserligen genrer existera 
eller komma att utvecklas (Evensen 2010:19) för att hantera olika handlingar 
i den ämnesspecifika ekologin, men detta är alltså inget provkonstruktionen 
utgår från.  

6.2 Yttrande 
Synsättet att varje text är ett kulturellt värdesatt yttrande innebär som fram-
gått att ingen enskild text kan reduceras till att enbart vara en realisering av 
en på förhand given kulturell konvention. Varje text är också en situerad 
kommunikativ handling. Det betyder att varje text är skriven av en specifik 
någon riktat till en (eller flera) specifik andra i ett eller annat specifikt kom-
munikativt ärende. Detta fångas i principen om intentionalitet (Berge 2008, 
Ledin 2013). En förutsättning för kommunikation är att deltagarna utgår från 
att yttranden har en kommunikativ avsikt. Att skriva blir bara relevant om vi 
kan anta att läsaren är beredd att förstå yttrandet som en hänvändelse, och 
att det är principiellt möjligt att genom yttrandet skapa en delvis gemensam 
förståelse för vad vårt beteende går ut på. Och att läsa är bara relevant om vi 
tror att det principiellt är möjligt att begripa vilken handling skribenten utför 
genom texten, och i vilket syfte. Intentionalitet är alltså inte detsamma som 
psykologisk intention eller privat avsikt bakom ett yttrande, utan en kommu-
nikativ överenskommelse (jfr Muka ovský 1978:100). 

Bachtin (1997) fångar den inneboende riktadheten i yttranden med sitt be-
grepp adressivitet. När vi yttrar oss orienterar vi oss och formar yttrandet 
efter en förväntad, aktiv mottagares responser. Vi kan ju aldrig med säkerhet 
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veta hur det vi säger kommer att svaras på, och gör därför ett kommunikativt 
arbete medan vi yttrar oss, för att försöka föregripa och bestämma det svar 
man är ute efter. Detta att vi formar yttranden utifrån föreställningar om hur 
de kan mottas bygger på vår förmåga att se oss själva och våra handlingar 
utifrån. Denna idé utvecklar också Mead (1934), med distinktionen mellan å 
ena sidan självet som subjekt, sett inifrån, dvs vårt jag, och å andra sidan 
självet som objekt, som sett av andra, dvs vårt mig.  

Men att vi förutser responser när vi yttrar oss och formar våra yttranden 
därefter är ingen garanti för att våra yttranden verkligen åstadkommer det vi 
företagit oss. När vi samtalar använder vi oss av – eller har möjlighet att an-
vända oss av – den andres respons för att se hur vi blivit förstådda. Om vi 
utifrån responsen drar slutsatsen att något i det vi sagt inte gick fram på det 
sätt vi avsett har vi möjlighet att reparera detta i efterföljande tur (jfr Sidnell 
2010:110ff). Denna direkthet saknar vi ofta när vi skriver. När eleverna skri-
ver prov har de, som så ofta när vi skriver, inte tillgång till någon annan läsa-
res direkta responser. Desto viktigare blir förmågan att förutse tänkbara re-
sponser och koda intentionaliteten språkligt. 

Även om det primära intresset i denna avhandling är att relatera konstrukt-
ioner av skrivprov till kulturella praktiker och normer, är idén om elevtexter 
som yttranden grundläggande. En implikation av att texter är yttranden och 
inte bara instantieringar av konventionella typer är att jag i analyser av elev-
texter har sökt att komma nära den intentionalitet den unika texten ger ut-
tryck för, snarare än att värdera den utifrån en på förhand given textstruktur. 
Det har till följd att antalet elevtexter i de två elevtextstudierna visserligen är 
litet, men att läsaren kommer desto närmare den enskilda elevens projekt.  

I artikel I möter vi exempelvis en text av eleven Björn, som löser en uppgift 
där skrivsituationen är att Bibliotekstjänsts webbplats vill ha läsarnas syn på 
förkortade romaner. Denna kontext orienterar textjaget Björn sig mot i första 
halvan av texten, genom att driva ett kommunikativt projekt som handlar om 
att tipsa den stressade litteraturläsaren om alternativa romanformat. Så berät-
tar Björn för läsaren om seriebearbetningar och ljudböcker, och konstaterar 
att ”de personer som inte har tid att läsa nu har det”. Men detta förhållnings-
sätt, att de nya formaten de facto löser tidsproblemet, visar sig svårförenligt 
med uppgiftens underliggande moral (att man ska läsa riktiga böcker) och 
med skrivinstruktionerna som anger hur skrivsituationen ska hanteras. Enligt 
instruktionen ska eleverna inte bara diskutera fördelar, utan även nackdelar 
med förkortningar, samt avslutningsvis ge råd om hur man kan få tiden att 
räcka till litteraturläsning. Dessa krav svarar Björn mot genom att halvvägs in 
i texten byta åsikt: ”Innan tog jag upp att det var bra att korta ner böcker för 
att ge läsarna mer tid över, men det är inte meningen att det ska gå fort att 
läsa ut en bok”. Därmed underkänner alltså Björn premissen för sin egen text 
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så långt, vilket möjliggör att texten därefter ägnas åt att evaluera formaten 
negativt, för att slutligen ge några råd för att hinna läsa riktiga böcker. Om vi 
läser Björns text utifrån en på förhand given utredande struktur (som uppgif-
ten och bedömningsanvisningarna bygger på) blir tolkningen att Björns text 
initialt inte gör det som förväntas. Den gör inte från början vad den utre-
dande texten förutsätts göra i den givna uppgiften: att övertyga läsaren om att 
riktiga böcker är att föredra. En sådan läsning döljer vad Björns text faktiskt 
gör. Läser vi den istället som ett efterhand framväxande yttrande där olika 
delar är orienterade mot olika delar i den aktuella skrivuppgiften framträder 
en annan bild. Givet den skrivsituation som uppgiften tecknar, måste textens 
initiala intentionalitet sägas vara relevant. Textjaget Björn ger onekligen sin 
syn på förkortningar. Men hade han fullföljt denna intentionalitet hade texten 
sannolikt inte kunnat godkännas i provsammanhanget, såsom uppgift och 
bedömningsanvisningar var formulerade. Om vi betraktar första halvan av 
texten som ”lagt kort ligger” (kanske fanns inte tid eller motivation för verk-
lige Björn att skriva om hela texten från början) blir med andra ord priset för 
godkänt betyg, ironiskt nog, att modellskribenten Björn tvingas ge ett själv-
motsägande intryck. Genom att orientera sig mot den föreställda skrivsituat-
ionen på ett sätt som visade sig avvika från uppgiftens regianvisningar skrev 
sig Björn fram till punkten där det irrationella (i måldomänen) blev rationellt 
(i provdomänen). 

6.3 Semiotisk mediering 
Skrivhandlingar finns inte om de inte språkliggörs. En situation kan lägga 
upp för en viss skrivhandling, men om inte någon utför den så finns inte 
handlingen där annat än som potential. Vi utför skrivhandlingar genom att 
mediera dem med semiotiska resurser. Ledin (2013) visar hur texten, likt alla 
medieringar, vilar på sociala och teknologiska villkor och förutsättningar, 
som bidrar till läsarens möjligheter att förstå texten som fenomen och hand-
ling. Närmare bestämt urskiljer Ledin fyra drag som kännetecknar kulturella 
texter och som tillsammans villkorar och afforderar meningspotentialer 
(2013:6). Texter förutsätter för det första en materiell yta. Denna yta kan i 
olika utsträckning designas, bli format och medier som bidrar till en förståelse 
av vad läsaren har för handen. Ytan används för inskriptioner där olika teck-
ensystem tas i bruk, som skrift, bilder, diagram etc. Vidare har texter också 
en mer eller mindre utvecklad inre struktur, genom vilken mer specifika 
kommunikativa funktioner och betydelser medieras. Och slutligen är texter 
avgränsade objekt, de har yttre form som talar om var kommunikationen 
börjar och slutar. Ledins poäng är att dessa dimensioner kan samspela i text 
för att koda intentionalitet. För att återvända till resonemanget om textkultur 
kan vi säga att denna genom sina vidare kulturella och teknologiska förut-
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sättningar och sina interna kvalifikationsnormer villkorar vad som är möjligt 
att göra med text i gemenskapen, och genom de direktiviska normerna precis-
eras närmare hur detta görande lämpligen går till, och vilka redskap som 
passar syftet.  

Idén att skribenter och läsare med hjälp av semiotiska resurser orienterar 
sig mot kommunikativa handlingar i text ligger nära Pragskolans begrepp 
funktion, struktur och dominant (Gammelgaard 2003 ger en introduktion). 
Med Muka ovský handlar funktion i såväl text, arkitektur och konst om ”the 
relation of the work of art to the perciever and to society” (1978:11). Så 
handlar funktion om artefakten och den uppgift den utför för eller gentemot 
brukaren och i samhället. Många artefakter har utvecklats utifrån mycket 
bestämda uppgifter, men det hindrar dem inte från att sedermera också fylla 
andra funktioner när de fälls in i mänsklig aktivitet.4 Idén med kulturella 
texter är att de i sina historiska sammanhang fyller avgränsade funktioner. Så 
vet läsaren att texter som publiceras på DN-debatt inte bara vill kommuni-
cera i största allmänhet, utan vill övertyga oss i en fråga av relevans. Denna 
slutsats kan vi dra av mediet, det vill säga vår kännedom om det semiotiska 
rum texten befinner sig i, och debattinläggets yttre form. Innanför ramarna 
format/medium och yttre form har vi brödtextens beskaffenheter (och förstås 
andra eventuella modaliteters dito, det vill säga bilder, diagram och figurer 
etc) som också de kodar intentionalitet, en mer specificerad sådan.  

Det som kanske intresserat skrivdidaktiker mest på senare år, och som 
också står i fokus i denna avhandling, är texters inre struktur. Medan text-
strukturer för somliga skrivdidaktiska teorier är förhandskategorier för hur 
funktion kodas (jfr Martin & Rose 2008) är de hos Pragskolan dynamiska, 
öppna och, utifrån definitionen av begreppet funktion ovan, aldrig på för-
hand givna. Muka ovský talar om den inre strukturen som “the correlation of 
its components” (1978:4). Ett särdrag med textstrukturer gentemot andra 
strukturer är deras linjaritet och att de har att verka som en meningshelhet, 
eller om man så vill, som ett unikt yttrande. Textens inre struktur består av 
komponenter på olika nivåer vilkas form, betydelse och funktion både bygger 
upp och betingas av varandra i den framväxande texthelheten. När vi läser en 

                                                      
4 Ett exempel kan hämtas ur Björkvall och Karlsson (2011), som bland annat följer 
middagsbord från varuhuset till köparnas hem och vardagsaktiviteter. De visar hur ett 
stort, massivt och rektangulärt bord har den kulturellt betingade funktionen att utgöra 
yta för middagar, och en kulturellt förankrad betydelsepotential som drar åt formalitet 
och social hierarki där kortsidorna förknippas med viss status eller position. Detta 
hindrar inte att en köpare istället använder det som arbetsbord och knyter dess form 
och material inte till betydelser som formalitet och hierarki, utan till skoltidens lekt-
ioner i creative arts på Nya Zeeland. 
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text kan vi ibland märka att vår förståelse av en komponent, exempelvis tex-
tens inledning, ändras i ljuset av en efterföljande. Tanken att en komponent 
likafullt kan förstås som fyllande en specifik funktion i helheten förutsätter 
förståelsen att en text har en dominerande relation mellan delarna, en domi-
nant. Om vi återvänder till vår debattartikel i DN, och vid genomläsning 
kommer till slutsatsen att den driver tesen att apotek bör ges större makt över 
läkemedelsrecepten, så är det textens dominant vi fått ut. Varje enskild kom-
ponent som bygger upp texten får, när de förstås infällda under denna domi-
nant, sin specifika funktion. Exempelvis kan en historisk tillbakablick på 
apotekens skriftande roller i receptfrågan fungera som ett argument för tesen, 
vilket samma tillbakablick inte nödvändigtvis skulle fylla om den var infälld i 
en annan struktur, under en annan dominant. 

Tanken på att en text genom sin inre struktur kodar en funktionell domi-
nant innebär i Pragskolan inte en absolut låsning mellan form och funktion i 
en textkultur. En viss typ av kommunikativ funktion kan av förtrogna läsare 
förknippas med en viss typ av struktur. Men det finns inga principiella eller 
teoretiska hinder för att samma funktion kan fyllas av en text som istället 
leker med konventionerna för inre struktur (jfr Gammelgaard 2003:46f). Ett 
exempel på en sådan lek kan hämtas från forskningen om bedömning och 
Haertel & Greeno (2003). Texten är publicerad i en vetenskaplig tidskrift 
som en kommentar till en artikel i samma tidskrift. Det författarna gör – eller 
om man så vill: textens dominant – är att peka ut några implikationer som ett 
situerat perspektiv på lärande har för skapandet av sunda bedömningsprakti-
ker. Till formen är den dock skriven som ett föreställt replikskifte mellan två 
lärandeteoretiker, den ena med ett situerat perspektiv på lärande och den 
andra med ett kognitivistiskt dito (det kan förövrigt nämnas att de tu i det 
avslutande replikskiftet enas om att de behöver samarbeta mera). 

 Tanken om en funktionell dominant står inte heller i motsättning till att 
texten sedermera kan komma att förstås på andra sätt, eller användas till 
saker som ligger långt ifrån intentionaliteten i ursprungssammanhanget. Tex-
ter är förtingligade och människor kan både remediera och rekontextualisera 
dem (Linell 2009). Så kan textens intentionalitet förändras från sammanhang 
till sammanhang. Vår debattartikel på DN kan komma att användas i 
skolsammanhang, exempelvis som stimulanstext på ett nationellt prov.  
  



62  ERIC BORGSTRÖM Skrivbedömning.  

 

7 Material 
De olika material som ligger till grund för artiklarna i avhandlingen, och hur 
urvalsprocedurerna som lett fram till dem sett ut, finns förstås presenterade i 
respektive artikel. Detta avsnitt är i stor utsträckning en upprepning av det 
som redan står, för att underlätta för den läsare som vill bilda sig en uppfatt-
ning av avhandlingsmaterialet i helhet. Avsnittet om artikel IV, Vad räknas 
som belägg för skrivförmåga?, är innehållsligt identiskt med det som står i 
artikeln. I fallet Att skriva prov tar jag här dock tillfället i akt att lyfta och 
förtydliga premisser som inte redovisas i artikeln. Materialet till Tioåringar 
skriver nationellt prov och de procedurer och etiska överväganden som låg 
bakom detta presenteras också utförligare här än vad det fanns utrymme till i 
artikeln. För artikeln Skrivförmåga på prov gäller att den är teoretiskt inrik-
tad och inte materialbaserad, varför den inte tas upp i kapitlet. 

7.1 Mitt förhållningssätt till materialen 
Som nämnt i inledningen är detta en i första hand teoridriven, och inte 
materialdriven avhandling. Sammanläggningsformatet ger möjlighet att ur 
olika perspektiv behandla olika material, såsom elevtexter, videoinspelad 
klassrumsinteraktion, skrivuppgifter, bedömningsanvisningar och så vidare. I 
teoridrivenheten ligger att jag förhållit mig fritt till de olika materialen i artik-
larna. Detta för att på så vis kunna lyfta och belysa principiellt viktiga frågor 
kopplade till nationella prov som skrivbedömningspraktik. 

7.2 Artikel I. Att skriva prov 
Materialet till denna artikel består av elevtexter hämtade från provgruppens 
arkiv i Uppsala. Till detta arkiv skickas ett urval av elevlösningar in varje år 
från skolorna, enligt givna direktiv. Arkivet är öppet för forskning, självklart 
givet att texterna anonymiseras i publicering av analyser. Eleverna äger dock 
själva fortfarande upphovsrätten till sina texter, varför texter från arkivet inte 
får citeras i sin helhet i publikationer utan den individuella elevens uttryckliga 
samtycke (personlig kommunikation med provgruppen). 

Urvalet av skrivuppgift och elevtexter gjordes i olika steg, med ambitionen 
att spegla kvalitetsnormer kopplade till provkonstruktionen. Detta gjordes 
genom att kompromissa mellan två rationaliteter. Den ena var viljan att 
spegla ett skrivande som är att betrakta som representativt för – eller åt-
minstone inte avvikande från – det som vanligtvis sker inom proven. Den 
andra var att i analysen hellre komma nära ett fåtal elevtexter på en hög de-
taljnivå, än att på en abstrakt, generell nivå beskriva ett större textsampel. 
Det första urvalet handlade om skrivuppgift. Valet föll på den uppgift i den 
då senaste provkonstruktionen som lockat flest elever inom den mest fre-
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kventa uppgiftstypen sett till genrenamn, nämligen att skriva en artikel. Det 
andra urvalet handlade om att sålla fram elevtexter för analysen.  

För att söka kunna visa hur både godtagbara och ideala texter förhåller sig 
till skrivuppgiften kopierade jag elevtexter inskickade med betygen G respek-
tive MVG. I arkivet fanns 32 texter inskickade med betyget G, och 30 med 
betyget MVG. Av dessa valdes slumpvis 20 texter ut på vart och ett av be-
tygsstegen, vilka låg till grund för en intuitiv första analys. Det visade sig att 
så gott som samtliga texter följde ett av två mönster när det kom till inled-
ningen. En grupp tog utgångspunkt i en beskrivning av förhållanden i dagens 
samhälle, en annan tog sin utgångspunkt i skribentens personliga situation. 
Fyra texter valdes ut för att i analysen fånga såväl de olika sätten att inleda, 
som kvalitetsskillnader mellan de olika betygsstegen. Detta slutliga urval vilar 
alltså på min egen bedömning att lärarnas betyg inte är uppenbart idiosynkra-
tiska, utan att texterna i någon bemärkelse kan ses som representativa för 
kvalitetsskillnader och textnormer i proven. 

7.3 Artikel II. Tioåringar skriver nationellt prov 
I denna artikel undersöks ett material bestående av videoinspelningar och ett 
urval bedömda elevtexter tillkomna i två klassrum där nationella prov i års-
kurs 3 skrevs för första gången, år 2009. Det ena klassrummet ingår i Daroon 
Yassins pågående avhandlingsprojekt om skrivande i årskurs 3. Det andra 
klassrummet besökte jag under den aktuella vårterminen för att studera prov-
genomförandet. Båda materialen är tillkomna i enlighet med de etiska riktlin-
jerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 
2002). Jag beskriver här med utgångspunkt i de etiska riktlinjerna mitt tillvä-
gagångssätt och mina överväganden för tillträde till klassrummet och insam-
landet av det material som artikeln kom att omfatta. Avslutningsvis behand-
lar jag kort de elevtexter som valdes ut för artikeln.  

Att låta en forskare följa med i ett lågstadieklassrum vid de tillfällen ett 
nationellt prov genomförs för första gången är potentiellt känsligt, för såväl 
lärare som elever. För lärare kan införandet av nationella prov medföra en 
stress eftersom det är en ny arbetsuppgift, men också en kvalitetsgranskning 
av den egna undervisningspraktiken. Och ur ett elevperspektiv finns en risk 
att en redan potentiellt laddad provsituation blir än mer påfrestande av att ett 
nytt ansikte befinner sig i klassrummet, dessutom med en videokamera. 

Idén att följa proven uppstod bara några månader före de första proven 
skulle genomföras, så att det skulle bli fråga om korta besök snarare än en 
längre studie av praktiken före och under proven var givet. För att på kort tid 
få tillträde till ett klassrum där lågstadieproven genomfördes, och samtidigt 
inte mer än nödvändigt genom min närvaro påverka eleverna och läraren i 
deras arbete, kontaktade jag en lärare på en lågstadieskola där jag själv vika-
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rierat som fritidsledare under den tid jag gick på lärarutbildningen. Jag kände 
således såväl läraren som barnen i klassen sedan tidigare. Skolan, som i 
undersökningen kallas Närstaskolan, är en åldersintegrerad f-3 skola med tre 
stycken f-3-klasser och ligger i en mellanstor stad. 

I ett första samtal med läraren berättade jag om mitt avhandlingsprojekt, 
och idén bakom studien. Jag förklarade att jag var intresserad av provverkty-
get och dess implementering i praktiken och att jag varken var ute efter att 
recensera läraren själv eller elevernas skrivande. Jag framförde önskemål om 
att få följa lärarna under planerings- och uppföljningsmöten, att vara med 
och observera och filma vid provgenomförandet, samt samla in elevtexter. Jag 
berättade också om de premisser för detta som innebörden i de etiska riktlin-
jernas samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav villkorar. Det vill säga 
att allt deltagande är frivilligt, att såväl läraren själv, som barnen och deras 
föräldrar hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien, att 
samtliga deltagare skulle anonymiseras, och att materialet enbart skulle an-
vändas för forskningssyfte och pedagogiskt utvecklingsarbete. Läraren, som 
tidigare deltagit i klassrumsstudier, samtyckte till att göra så även denna 
gång. Hon bedömde att då eleverna var vana vid mig och vana vid filmkame-
ror i vardagen, så skulle inte min närvaro påverka nämnvärt. Hon stämde av 
med sina två kollegor på skolan, som även de ställde sig positiva till projektet. 
Efter att lärarnas samtycken inhämtats, stämde jag även av mejlledes med 
skolans rektor som gav sitt godkännande till att ställa frågan till barnen och 
deras föräldrar. Lärarna och jag kom så överens om en tid då jag fick träffa 
barnen.  

På den första träffen med barnen sågs vi i en lekhall på skolan. Treorna 
från samtliga klasser var där och jag berättade om mitt nya jobb, om studien 
och att jag var nyfiken på att studera vad de egentligen fick skriva på proven. 
Jag berättade att det förstås var helt frivilligt att vara med, att de fick hoppa 
av när som helst, att jag skulle ”döpa om dem” när jag skrev om deras texter 
osv. Barnen fick med sig en samtyckesblankett (se bilaga 1) som de ombads 
be föräldrarna läsa igenom och skriva under om de tyckte att det var ok att 
deras barn var med. I samråd med läraren bestämdes att även hen skulle 
stämma av ytterligare en gång med barnen och föräldrarna så att ingen skulle 
känna sig pressad att delta. Föräldrarna till samtliga barn i den klass jag se-
dermera följde skrev under samtyckesblanketten. 

Innan det första provtillfället besökte jag klassen ett par tillfällen. De barn 
som ville fick pröva att filma med kameran, och jag berättade var och hur jag 
tänkte stå när det blev dags. I övrigt satt jag i ett hörn i klassrummet och 
observerade lektionerna, så att vi alla skulle vänja oss lite. 

Vid provtillfällena (jag följde såväl läs- som skrivdelarna) höll läraren ge-
nomgång sittande på en matta i klassrummet, och barnen satt i en ring runt. 
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Jag filmade från en fast position som fångade läraren från sidan, och så 
många av barnens ansikten som möjligt. Denna position behöll jag även un-
der själva provskrivningarna. För att fånga ljudet från individuella frågor 
under provskrivandet bar läraren en Mp3-spelare runt halsen. Efter att ha 
varit med vid några delprov började jag även följa med och filma frågorna. 

Efter att proven genomförts återvände jag slutligen till skolan och kopie-
rade elevernas texter. 

7.4 Artikel IV. Vad räknas som belägg för skrivförmåga?  
I denna studie undersöks ett material som består av provkonstruktioner för 
kursen Svenska B för vårterminerna 2007-2012. Varje provkonstruktion om-
fattar fyra häften som omfattar bedömningsanvisningar, lärarinformation och 
förberedelsematerial, stimulanstexter och själva skrivuppgifterna. Till grund 
för analyserna ligger de totalt 52 st skrivuppgifter som materialet omfattar, 
men artikelns resonemang bygger även på bedömningsanvisningar och det 
förberedelsematerial som elever har rätt att ta del av. 
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8 Sammanfattning och diskussion 
Det syfte som förenar artiklarna i denna avhandling är att belysa hur begrep-
pet skrivförmåga konkretiseras i olika nationella skrivprovskonstruktioner 
och skrivuppgifter. Som framgått utgår jag från fem frågor: 

 
- Hur inverkar provuppgifters utformning på elevtexters globala struk-

tur? 
- Hur inverkar bedömningsanvisningar på konstituerandet av textvärde? 
- Varför bör definition av begreppet skrivande föregå stärkandet av reli-

abiliteten? 
- Vilka olika slags uppgifter får eleverna skriva i gymnasieskolans prov?  
- Hur kan dessa uppgifter förstås givet det/de skrivbegrepp som proven 

gör anspråk på att mäta? 
 
Detta kapitel inleder jag med att i avsnitt 8.1–8.4 sammanfatta de fyra artik-
larna var för sig och inte minst de svar på frågeställningarna som föreslås i 
artiklarna. Jag tar även tillfället i akt att avsluta varje sammanfattning med 
några retrospektiva reflektioner över utgångspunkter, resultat och slutsatser, 
samt rätta innehållsliga felaktigheter. 

Efter sammanfattningarna för jag i avsnitt 8.5 en övergripande diskussion 
om ett återkommande tema i artiklarna, nämligen om den förståelse av relat-
ionen mellan kommunikativ funktion och form som jag menar underbygger 
proven. Om detta resonerar jag utifrån den position som tagits ut i denna 
artikel, nämligen en dialogisk förståelse av text samt att skrivprov i en be-
märkelse alltid är indirekta i det att de ska lägga upp för tolkningar av elevers 
förmåga. I avsnitt 8.6 blickar jag framåt mot de nya proven i Svenska I och 
Svenska III, verksamma under Lgy11. Avhandlingen avslutas så med avsnitt 
8.7 där jag pekar ut några områden för framtida forskning om nationella 
skrivprov att undersöka. 

8.1 Artikel I. Att skriva prov 
Denna artikel är en textanalytisk studie som undersöker relationen mellan en 
skrivuppgift, elevtexters globala strukturer och textkvalitet i skrivproven för 
kursen Svenska B. Uppgifterna i dessa prov ställer eleverna inför ett ämne och 
en skrivsituation, anger ett genrenamn som förutsätts påverka textutform-
ningen, och ger slutligen en regiliknande instruktion för hur eleven minimalt 
måste agera i sin text för att ”träffa” den angivna genren, vilket är det läraren 
sedermera förutsätts bedöma.  

Teoretiskt tar jag avstamp i Berges (1988) idé att provskrivande kan för-
stås som ett institutionellt handlande vars textuella mediering låter sig förstås 
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utifrån tre handlingstyper: en strategisk (målet med skrivandet är att leverera 
en produkt för bedömning), en rituell aspekt (som handlar om att delta i en 
gemenskap) och slutligen en kommunikativ (som syftar till att komma till 
förståelse människor emellan). Med detta synsätt blir uppsatsen en strategisk 
handling som ska se ut som en kommunikationshandling, och samtidigt följa 
vissa rituella regler i examenstraditionen.  

Metodologiskt rekonstruerar jag med stöd i tidigare beskrivningar av gen-
ren utredande uppsats den globala linjära och hierarkiska struktur som en 
skrivuppgift normerar, och gör därefter näranalyser av hur två godkända 
respektive två mycket väl godkända elevtexter förhåller sig till dessa struk-
turer. Resultaten visar att elevtexterna uppvisar en tredelad struktur, med en 
inledning som sätter ämnet, en mittdel som utreder detsamma och en slutdel 
där skribenten kommer fram till en konklusion och pekar ut implikationer av 
denna. Linjärt skiljer sig MVG-texterna genom att använda en mer komplex 
och uppbruten struktur, där olika enhetstyper varvas tätare, medan G-
texterna mer ägnar sig åt en enhetstyp i taget. I den hierarkiska strukturen 
skiljer sig MVG-texterna från G-texterna genom att uppvisa ett större inne-
hållsligt djup, och genom att explicitgöra enheter som tas för givna i G-
texterna. Analysen visar även att uppgiftens ämnesvinkling implicerar en 
innehållslig moral som eleverna genom sina texter sluter sig till: riktiga roma-
ner är att föredra framför bearbetningar i alternativa format. Resultaten gene-
rerar hypotesen att textuella normer för inre struktur som förknippas med 
den officiellt övergivna skolgenren utredande uppsats alltjämt är relevanta i 
de nationella proven. 

8.1.1 Några reflektioner över artikel I 
En central poäng i artikeln är att de texter elever skriver inom de nationella 
proven måste förstås som just provtexter. Detta gör jag i polemik mot de 
anspråk på resultatinnebörd som ditintills varit framträdande i provkon-
struktionen, konstruktionsrapporter och forskning om proven. Dessa gjorde 
gällande att eleverna genom de nya proven prövas i sin förmåga att skriva i 
samhällsgenrer, vilket ansågs innebära ett brott med traditionen av diskursivt 
skrivande och genren utredande uppsats, som de nationella provens föregång-
are företrädde. 

Det synsätt jag anlägger i artikeln, att provtexter är institutionella hand-
lingar medierade i text, kan fungera som påminnelse om att det skrivande 
som sker i en provsal principiellt inte kan betraktas som detsamma som det vi 
vill uttala oss om, skrivande i en eller annan måldomän. Prov är en uttalad 
bedömningssituation och innebär alltid olika slags kontextuella standardise-
ringar. Strävan efter att utifrån provresultaten göra tolkningar om elevers 
förmåga utanför provsituationen är central vid skrivbedömning, men likafullt 
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är varje sådan tolkning ett steg i en inferenskedja, som vilar på antaganden 
om generaliserbarhet (jfr avsnitt 5.4). Detta gäller alldeles oavsett om måldo-
mänen definieras som svenskämnesskrivande eller samhälleligt skrivande.  

Dock finns två problem med utgångspunkten att elevernas texter i första 
hand bör förstås som institutionella handlingar medierade i text. Närmare 
bestämt finns ett ideologiskt och ett teoretiskt, vilka båda kan skönjas i arti-
keln och är värda en extra reflektion. Det ideologiska problemet är att vi kan 
hamna i en generell kritik mot prov och andra situationer där det är uttalat 
att bedömning sker. Sådana undertoner finns i artikelns inledning, och i dess 
syftesformulering: ”Syftet med artikeln är att belysa vilka textuella konse-
kvenser det har att skrivandet sker i en formell bedömningssituation” (artikel 
I, sida 133). Til syvende og sidst är det dock inte konsekvenserna av den for-
mella bedömningssituationen jag undersöker i artikeln. Artikelns förtjänst är 
istället att den belyser textuella konsekvenser av hur en typisk uppgift i just 
svenskämnesproven är formulerad. Artikeln är med andra ord kritisk mot 
glappet mellan denna provkonstruktions anspråk och uppgiftskonstruktion. 
Med Lotmans (1990) terminologi skulle man kunna säga att argumentationen 
går ut på att proven som kulturell självbeskrivning är alltför idealistisk i sina 
anspråk, medan jag föreslår en mer realistisk hållning (jfr avsnitt 6.1). Detta 
har dock inte så mycket med den uttalade bedömningssituationen som sådan 
att göra. Inte heller bottnar det i en kritik av lärares uppdrag att sätta betyg, 
vilket också skrivs fram tydligare mot avslutningen av artikeln (se artikel I, 
sida 162).  

Låt oss mot bakgrund av svenska lärares dubbla uppdrag och ansvar för 
såväl undervisning som betygssättning återvända till den formella och utta-
lade bedömningssituationen – är den verkligen problematisk så som antyds i 
artikeln? Klart är att lärare har att sätta betyg, och att betygssättningen måste 
bygga på ett eller annat samlat underlag (texter, muntliga presentationer etc). 
Lärare kan inte gissa sig till vad eleven kan. Det finns då två principiella al-
ternativ till att låta underlaget för ett betygsbeslut bygga på just uttalade be-
dömningssituationer. Det ena är att fatta beslutet baserat på ett underlag som 
kommit till i situationer där det inte varit uttalat för eleverna att det de gör 
kommer att påverka betygen. Det andra är att helt enkelt säga till eleverna att 
allt de gör kan påverka betygen. Båda dessa riskerar att skapa osäkerhet i 
relationen mellan lärare och elev. Kan elever våga ställa frågor till läraren 
utan att riskera att läraren ser det som tecken på okunskap? Det finns med 
andra ord ett etiskt argument för tydlighet i frågan. Att elever har rätt att veta 
om när det de gör är betygsgrundande är numera även framskrivet i skollagen 
och läroplanen (se vidare ”Skolverkets allmänna råd – Bedömning och be-
tygssättning i gymnasieskolan” 2012b). På denna punkt, kan noteras, var det 
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tidigare rådgivningsmaterialet inte lika tydligt (jfr ”Bedömning och betygsätt-
ning. Kommentarer med frågor och svar”, Skolverket 2001).  

Det andra, teoretiska problemet med synsättet att elevers provtexter är in-
stitutionella – och i första hand strategiska – handlingar är att detta ligger på 
en abstraktionsnivå bortom de kommunikativa handlingar eleverna utför 
genom sina texter. På denna abstraktionsnivå utför nämligen alla elever som 
skriver prov samma handling, såväl tioåringarna i artikel II som gymnasieele-
verna i artikel I. Det gäller oavsett vilken uppgift de skriver eller väljer, och 
oavsett hur de väljer att agera inom uppgiftens ramar. Dragen till sin spets är 
denna syn oförenlig med en som ser elever som aktörer som med agens utför 
kommunikativa handlingar. Även bedömningsteoretiskt blir dess konsekven-
ser bekymmersamma. Av ståndpunkten följer att det inferenssteg som Bach-
man & Palmer (2010) kallar generalisering och som Kane (2006) kallar ex-
trapolering (se avsnitt 5.3) är principiellt omöjligt. Den enda slutsats som 
låter sig dras ur resultaten är hur skickliga eleverna är att delta i provprakti-
ken, och det är ju av föga värde. Kane (2006) bemöter denna typ av invänd-
ning så:  

Taken literally, this perspective seems to say that extrapolation from standard-
ized test contexts to other contexts is impossible in principle. As a general 
methodological assumption, this seems overly restrictive. As a warning about 
the risks inherent in casually extrapolation from standardized testing contexts 
to work, school, and life, it is a useful caveat. (Kane 2006:37)  

Som sådant är antagandet inte särdeles behjälpligt för att peka ut vilka an-
språk på resultatinnebörd som de facto kan betraktas som relevanta för prov-
konstruktionen. Den kan aldrig guida framtagandet och validerandet av prov 
i kommunikativt skrivande. För att visa hur man inom ramen för ett formellt 
skrivprov de facto kan lägga upp för att pröva olika typer av kommunikativt 
skrivande och validera i vilken utsträckning detta görs, behövs helt enkelt 
andra teoretiska utgångspunkter. 

Artikelns huvudsakliga resultat, att skrivuppgiften normerar en inre struk-
tur som känns igen från genren utredande uppsats, undergrävs dock inte av 
dessa ideologiska och teoretiska problem. Den kanske något djärva tolkning 
som görs av detta i artikeln, att provkonstruktionen därmed tycks tradera 
konventioner med lång historia i svenskämnets provskrivningar, styrks också 
av artikel IV. 

Avslutningsvis ska en rättelse göras. I artikeln skriver jag att provkon-
struktionen ”gör gällande att eleverna testas i att skriva i olika genrer som är 
igenkännbara i samhället, så som artikel, essä och kåseri” (artikel I, sida 133) 
[kursiv i original]. Detta påstående är inte helt riktigt; eleverna har aldrig i 
svenskproven givits en uppgift med genrenamnet ”kåseri”. 
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8.2 Artikel II. Tioåringar skriver nationellt prov 
I denna artikel belyser Daroon Yassin och jag genomförandet av 2009-års 
årskurs 3-prov i två klassrum, närmare bestämt det delprov som mätte ele-
vernas förmåga att skriva berättande text. Metodologiskt tar vi hjälp av ett 
genresystem hämtat från Martin & Rose (2008). Detta använder vi för att 
belysa relationen mellan uppgiftsinstruktionerna i provmaterialet, instrukt-
ionerna såsom de blev till i interaktion i de båda klassrummen, elevtexter, 
samt bedömningskriteriet.  

Skrivuppgiften gick ut på att eleverna skulle skriva en berättelse på ämnet 
rädsla. Detta skulle de antingen göra genom att hitta på en berättelse, eller 
genom att återberätta något de själva varit med om och som anknyter till 
ämnet rädsla. Skrivandet skulle föregås av diskussioner om vad rädsla är, vad 
man kan vara rädd för, samt återknyta till ett tidigare läsprov som utgått från 
texten ”Blodligan”, en lite läskig, skönlitterär berättelse. Bedömningsskalan 
var i två steg: ”Når målet” respektive ”Når ej målet”. Bedömningskriteriet 
gjorde gällande att det eleven skulle klara för att bedömas nå målet var att 
skriftligt kunna ”återge ett kronologiskt händelseförlopp där handlingen tyd-
ligt framgår”. Sett till genresystemet innebär det att två olika genrer kan an-
vändas för att lösa uppgiften på sätt som uppfyller kriteriet, närmare bestämt 
timeline recount och entertaining narrative. Vår analys visar att provmateri-
alet och de förberedelser som skulle föregå skrivandet i mycket lägger upp för 
skrivande i de genrer som kriteriet förutsätter, men att det samtidigt finns 
inslag som potentiellt drar åt andra håll i genresystemet, närmare bestämt åt 
att beskriva vad rädsla är i en specific description.  

När provinstruktionerna omsattes i muntliga instruktioner från lärare till 
elev skilde sig de båda klassrummen åt. Instruktionen i det ena klassrummet 
gav samlat uttryck för hela det handlingsutrymme som provmaterialet gav, så 
att samtliga tre genrer framstod som rimliga för att lösa uppgiften. I det andra 
klassrummet smalnades istället handlingsutrymmet, genom att läraren på 
olika vis betonade det som i genresystemet kallas entertaining narrative. I det 
senare klassrummet bedömdes samtliga åtta elevtexter klara kravnivån i krite-
riet och samtliga texter följde i stort mönstret för entertaining narrative. I det 
förra bedömdes istället 15 av 24 texter klara kravnivån. Mot bakgrund av 
lågstadieprovets syfte att tidigt synliggöra kunskapsbrister riktar vi särskilt 
fokus mot elevernas strategier i texter som inte bedömdes nå målet, och dis-
kuterar rimligheten i den tolkning av provresultaten som proven föreslår. En 
strategi som återfinns bland de texter som inte uppfyller kriteriet är att be-
rätta om rädsla genom genren specific description. Då kan det låta såhär: Jag 
är rädd för att det händer något i min familj. Jag är rädd för ormar. Jag är 
rädd för fullisar [osv]. Vi argumenterar för att sådana texter visserligen inte 
kan bedömas uppfylla kriteriet, men att de likafullt inte utgör belägg för slut-
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satsen att eleven inte når målet för berättande text. Istället för att tillskrivas 
elevens individuella förmåga argumenterar vi för att resultatet i detta fall bör 
tillskrivas relationen mellan instruktionssekvensen i klassrummet och bedöm-
ningskriteriet. 

8.2.2 Några reflektioner över artikel II 
Att skriva de nationella proven var för flera av treorna på de skolor vi följde 
en allvarstyngd och, vågar vi påstå, påfrestande uppgift. Hos somliga tycktes 
en osäkerhet finnas vad proven egentligen innebar, och frågan vad som skulle 
hända om man inte klarade proven diskuterades understundom. Mytbildning 
förekom, vilket möjligen återspeglas i att en rädsla vid sidan av de för ormar 
och fullisar i texten ovan är den för ”att gå ner en klass”. Att etikettera elev-
texter i termer av ”Når målet” respektive ”Når ej målet” och ur sådana resul-
tat dra slutsatser om elevernas skrivkompetenser måste varje gång det görs 
även det ses som allvarstyngda uppgifter. I artikeln tar vi avstamp i det poli-
tisk-retoriska projektet att införa nationella prov i årskurs 3 som en tidig 
kontrollstation för att synliggöra vilka elever som kan vara i behov av stöd 
för att nå målen. Detta projekt drevs naturligtvis för att övertyga om provens 
vikt och värde och införandets rimlighet, och medgav inte nödvändigtvis ut-
rymme att problematisera och betona vilka utmaningar skapandet och an-
vändandet av en sådan kontrollstation alltid innebär. Det är mot bakgrund av 
en förenklad syn på prov som lösningen på skolans alla problem, som det 
bitvis lite höga tonläget i artikeln ska förstås. Även om studien är alldeles för 
liten för att värdera år 3-proven i stort, belyser den prövandets etiska dimens-
ion och betonar att kategorisering av elever utifrån prestation aldrig får göras 
lättvindigt. Våra analyser kan också sägas påminna om några bedömningste-
oretiskt erkända och välkända utmaningar. 

En är att provresultat blott är skattningar och att de tolkningar som dessa 
föreslås ligga till grund för ska förstås som hypoteser och inte sanningar om 
eleverna. Att en elev får resultatet ”Når ej målet” är med andra ord inte i sig 
ett bevis för att eleven brister i den förmåga som krävs för att nå målet. 
Messick formulerar det så: ”There is no basis in the test performance per se 
for interpreting low scores as reflective of incompetence or lack of skills” 
(1989:42). För att dra sådana slutsatser behövs bevis med vilka vi kan av-
färda att resultatet kan förklaras av rivaliserande hypoteser, såsom oro, trött-
het eller låg motivation.  

I vår artikel argumenterar vi för att uppgiftsinstruktionen, såsom den blev 
till i klassrummet, snarare än elevernas individuella förmåga är förklaringen 
till texternas varierande utformning och i förlängningen till spridningen i 
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resultat.5 På mätspråk skulle vi säga att argumentationen går ut på att in-
struktionen skapar construct irrelevant variance vilket sänker validiteten i 
föreslagna tolkningar och användningar. Resultat från performativa språk-
prov är alltid i sig ett resultat av mötet mellan å ena sidan eleven och uppgif-
ten och å andra sidan elevprestationen, kriterierna och bedömaren. Det inne-
bär en utmaning värd att minnas vid tolkning av resultat, och som McNa-
mara (1997) fångar i en artikel om interaktionella bedömningsuppgifter ge-
nom att ställa frågan på sin spets: vems prestation är det som bedöms?  

 Indirekt belyser mötet mellan den beskrivande texten och kriteriets krono-
logikrav även innebörden i att interbedömarreliabilitet är ett nödvändigt men 
inte tillräckligt villkor för validitet. Ett resultat kan med andra ord vara relia-
belt, i bemärkelsen att det inte spelar någon roll vem som bedömer prestat-
ionen utifrån kriteriet, men fortfarande skjuta vid sidan av målet. I vårt fall 
med ”jag är rädd för-texten” är det rimligt att anta att textens resultat ”Når 
ej målet” är reliabelt i bemärkelsen att det inte spelar roll vilken lärare som 
ombeds bedöma texten utifrån kriteriet. Vi kan tryggt anta att de allra flesta 
kommer vara eniga om att texten inte har någon kronologi eller tydlig hand-
ling. Lika rimligt är det dock att anta att den föreslagna tolkningen att eleven 
saknar förmåga att skriva kronologiskt inte kan förutsättas vara giltig. I arti-
keln argumenterar vi för att en text där eleven använder genren specific 
description, som den citerade, helt enkelt inte är ett godtagbart underlag för 
en sådan slutsats, givet uppgiften. 

Slutligen några ord om en utmaning som vi inte berör i artikeln, nämligen 
den om hur tolkningarna av resultaten ska användas. Vi vet att det finns ele-
ver med läs- och skrivsvårigheter som har svårt att nå de mål som finns och 
att det är avgörande att dessa upptäcks i tidiga skolår. En förutsättning för 
provens användbarhet är att resultaten verkligen lyckas hjälpa lärare och 
skolor att uppmärksamma vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Ett led 
i validerandet av proven torde vara att undersöka i vilken utsträckning pro-
ven renderar i inte bara felaktigt negativa utan även felaktigt positiva katego-
riseringar av elever (jfr Herkner 2011). Likafullt är själva synliggörandet ald-
rig mer än ett steg på vägen, som knappast har ett egenvärde. Avgörande för 
elevernas utveckling är istället att de därifrån verkligen erbjuds adekvata 
undervisningsinsatser. Resultat har aldrig ett egenvärde. 
                                                      
5 Vår invändning mot den föreslagna tolkningen ”Når ej målet” gentemot ”Jag är 
rädd för[…]”-texten är att eleven troligtvis visst är förmögen att skriva att skriva 
kronologiskt inom provets avsedda villkor. Någon annan uppbackning för detta än 
det sunda lärarförnuftet (det vill säga givet att uppgiftsinstruktionen som visats var 
mångtydig, att texten är i stort sett rättstavad och använder korrekt interpunktion) 
presenterar vi inte i artikeln. Empirisk sådan finns i Daroon Yassins avhandlings-
material och elevens berättelser skrivna i årskurs 3. 
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Avslutningsvis ska en innehållslig felaktighet i artikeln påpekas. I inled-
ningen skriver vi: ”I England och USA, två länder med stora nationella prov-
apparater, är kritiken stark, i såväl skolpraktik som forskning” (artikel II, 
sida 25). USA har inte någon sammanhållen nationell provapparat. Däremot 
är de enskilda staterna genom No Child Left Behind Act ålagda att konstru-
era och använda prov i grundläggande färdigheter. Om samförfattandet kan 
slutligen även nämnas att omfattningen av Daroon Yassins och min egen 
insats vid materialinsamling, analys och skrivande var likvärdig.  

8.3 Artikel III. Skrivförmåga på prov 
I denna artikel tar jag avstamp i de krav på tillfredsställande interbedömarre-
liabilitet i gymnasieskolans skrivprov som accentuerats på senare år, inte 
minst genom Skolinspektionens omrättningar. Särskilt driver jag tesen att 
strävan efter tillförlitlighet i bedömning av nationella prov i skrivande blir 
missriktad om den inte tar sin utgångspunkt i begreppet skrivförmåga, och i 
en beskrivning av den domän proven söker fånga. Ett annat sätt att säga det 
är att provutveckling måste börja i rätt ände, och att denna ände inte är den 
Skolinspektionen föreslår när den rekommenderar att antingen stryka per-
formativa uppgifter, eller skapa bedömningskriterier med ”minimalt utrymme 
för enskilda tolkningar” (Skolinspektionen 2012:25). En sådan rekommen-
dation bygger på att god reliabilitet har ett egenvärde, när det i själva verket 
bara är värdefullt i relation till den definition av skrivförmåga proven är satt 
att mäta. I artikeln argumenterar jag för att goda konsekvenser för undervis-
ning är rätt ände att börja i, och att en förutsättning för att uppnå sådana är 
en teoretiskt sund definition av begreppet skrivförmåga.  

I artikelns första hälft behandlar jag översiktligt relationen mellan reliabili-
tet och validitet, och relationen mellan pedagogisk mätning och undervisning. 
Därefter går jag in på gymnasieproven, och de genrebeteckningar dessa opere-
rar med. Jag argumenterar för att medan dessa framhålls som centrala för de 
läsarter som ska anläggas vid bedömning av elevtext inom olika uppgifter, 
lämnas frågor om vad som konstituerar genrerna, och skiljer dem åt påfal-
lande obesvarade i proven. Därefter gör jag utblickar mot två alternativa sätt 
att sortera en skolskrivningsdomän på, som båda tar sin utgångspunkt i skriv-
funktion snarare än genre, hämtade från idéerna bakom den nya zeeländska 
respektive norska grundskolans provkonstruktioner. Vidare belyses koppling-
en mellan dessa funktioner och skrivbegreppen i uppgifter och bedömnings-
matriser. 

8.3.1 Några reflektioner över artikel III 
I artikeln efterlyser jag en skrivteoretiskt förankrad definition av skrivbegrepp 
och en explicitgjord beskrivning av provens måldomän. Något som däremot 
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inte tematiseras i artikeln är den självklara utgångspunkten för detta arbete, 
nämligen de delar av svenskämnets kursplan proven är avsedda att mäta. 
Utblickarna mot Norge och Nya Zeeland ska med andra ord läsas som exem-
pel på hur domäner kan se ut, och vilka läsarter vid bedömning som deras 
funktionsbaserade syn på skrivförmåga relevantgör. Att jag riktar blicken mot 
just dessa två domänbeskrivningar beror på att de är utvecklade med bas i 
den dialogiska kommunikationsförståelse och den innebörd i begreppet funkt-
ionellt skrivande som jag själv omfamnar. Som grundsyn menar jag att detta 
ligger i linje med svenskämnets styrdokument, vilket ska jag återkomma till i 
avsnitt 8.5. Däremot är det långt ifrån självklart att alla kommunikativa 
funktioner som nämns i artikeln är relevanta visavi svenskämnets styrdoku-
ment. Jag argumenterar alltså inte för lämpligheten i att oreflekterat överföra 
provkonstruktioner framtagna i andra skolsystem och för andra syften. 

I artikeln pekar jag även på att skrivprov med belagt god interbedömarreli-
abilitet men bara en skrivuppgift likafullt inte ger tillförlitliga mått på indi-
vidnivå över elevernas hela skrivkompetens. Detta som erfarenheterna från 
forskning har pekat på att variabilitet orsakad av uppgifter är större än den 
orsakad av bedömare. Här kan även det nationella provsystemets syften be-
tonas. Nationella prov är inga examensprov, utan resultaten ska enbart fun-
gera som ett underlag av flera för lärare att vikta samman inför betygssätt-
ningen. Likafullt ska resultaten på såväl individuell som aggregerade nivåer 
indexera måluppfyllelse, och för detta ändamål är tillfredsställande interbe-
dömarreliabilitet en förutsättning. 

Till sist ska även en rättelse fogas till denna artikel. I artikeln görs gällande 
att 1960- och 1970-talets standardprov inte innefattade prov i skrivande (ar-
tikel III, sida 215). Även om dessa prov inte hade någon uppsatsdel innefat-
tade de, som tidigare nämnts i kappan, likafullt prov i andra format för att 
indexera skrivförmåga. 

8.4 Artikel IV. Vad räknas som belägg för skrivförmåga? 
I denna sista artikel behandlas gymnasieskolans provkonstruktioner under 
åren 2007–2012. Syftet är att rekonstruera några drag i den konkretisering av 
begreppet skrivförmåga provkonstruktionerna som gav uttryck för under 
perioden. Rekonstruktionen gör jag genom att para begrepp från testteorin 
med ett perspektiv på skrivande hämtat från textteorin. Det betyder att jag ur 
de 52 skrivuppgifter som samlat utgör testdomänen rekonstruerar vilka typer 
av yttranden eleverna erbjuds göra utifrån analysdimensionerna tema, inre 
struktur, grundläggande skrivhandling och skribentroll. Därifrån resonerar 
jag om vilka måldomäner, eller sammanhang och skrivsituationer utanför 
själva provkonstruktionen, som testdomänen pekar ut. 
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När det gäller teman visar resultaten att proven i huvudsak rör sig inom 
två ämnesområden, det ena kallar jag kultur och människa, det andra kallar 
jag moralladdade samhällsfrågor. Det förra temat är det vanligaste, och här 
ryms uppgifter om människan och hennes relation till semiotiska eller tek-
nologiska fenomen, såsom gruppspråk och modern kommunikationstek-
nologi. I det senare temat ryms uppgifter som exempelvis handlar om frågor 
som skilsmässa och yngres arbetsmoral i samhällsperspektiv. Kategorier för 
analysdimensionen inre struktur hämtar jag från provens eget sätt att struktu-
rera domänen på, som gör gällande att texter är antingen argumenterande 
eller utredande. Som index för den inre struktur skrivuppgifterna normerar 
använder jag de regianvisningar de stegvisa instruktionsleden i uppgifterna 
ger. Nästan samtliga uppgifter har instruktionsled som låter sig placeras i en 
av dessa två kategorier, genom att antingen normera den argumenterande 
strukturen tes och argument, eller den utredande med stegen presentation, 
analys och slutsats. En övervägande majoritet normerar utredande struktur, 
medan nio stycken uppgifter normerar argumenterande struktur. När det 
kommer till vilken slags kommunikativ handling eleven impliceras mediera 
med hjälp av den inre strukturen i texten använder jag Skrivehjulets hand-
lingskategorier. Den vanligaste skrivhandlingen uppgifterna implicerar är att 
utforska ett ämne (24 uppgifter) och nästan lika vanlig är att övertyga läsaren 
(20 uppgifter). Att skrivhandlingarna är jämnare fördelade än inre struktur 
beror på att den utredande strukturen i provuppgifterna ömsom förutsätts 
användas för att mediera utforskande och ömsom övertygande skrivhandling. 
Skribentroller, slutligen, analyserar jag genom att syntetisera resultatmönster 
från tidigare kategoriseringar vilket jag kombinerar med övrig information i 
uppgifterna, såsom tänkt publikationsforum, frivillighet etc. Detta renderar i 
fyra återkommande skribentroller, eller om man så vill uppgiftstyper. Den 
vanligaste skribentrollen är Den självutnämnda folkbildaren, som konstrueras 
i 22 uppgifter. Denne använder skriften för att i olika medier (lokaltidningen, 
kulturtidskriften etc.) utforska frågor om kultur och människa, vilket medie-
ras i utredande textstruktur. Näst vanligast med 11 uppgifter är Den engage-
rade medborgaren, som genom skriften deltar i offentliga samhällsdebatter 
om moralfrågor för att övertyga andra, vanligtvis medierat i argumenterande 
inre struktur. Andra roller som förekommer är Den engagerade kulturkonsu-
menten, som skriver för att övertyga medmänniskor om exempelvis bra filmer 
eller reseformer, medierat i utredande text, och Eleven, som i skolan utforskar 
ämnen knutna till naturkunskapens, svenskämnets och samhällsämnets kun-
skapsinnehåll, medierat i utredande text och med läraren som läsare. 

Analysen avslutas med att jag belyser hur somliga uppgifter skapar poten-
tiella normkonflikter, genom att olika sekvenser i uppgiften, såsom den före-
ställda skrivsituationen och instruktionen, kan tolkas dra åt olika slags skri-
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vande sett till analysdimensionerna. Jag argumenterar för att dessa normkon-
flikter springer ur provens uttalade intention att pröva det mål som gäller 
elevens förmåga att skriva anpassat till syfte och mottagare, samtidigt som de 
förutsätter att detta ska göras i en specifik textuell form. Detta genom de steg 
instruktionssekvensen uppmanar eleven att följa i sin text och som genom 
bedömningsanvisningarna görs obligatoriska att följa. Detta leder till en av-
slutande diskussion av provkonstruktionens förutsättningar för validitet, 
visavi två olika skrivteoretiska uttolkningar av det sätt kursplanen definierar 
skrivande på. Givet uttolkningen av kursplanens målformuleringar om för-
måga till anpassning till syfte och mottagare som förmågan att skriva i gen-
rerna utredande och argumenterande text får provkonstruktionen sägas ha 
goda förutsättningar att sampla denna förmåga. Men förstås målet som för-
mågan att i skrift hantera retoriska situationer blir antagandet att elevernas 
handlingar måste medieras i på förhand givna textuella stukturer mer pro-
blematiskt. Istället för att bedöma med vilken kvalitet eleven använder ”den 
rätta” textstrukturen, torde frågan bli hur väl eleven använder textstruktur 
som en av flera resurser för att koda intentionalitet i sin text. 

8.4.1 Några reflektioner över artikel IV 
I artikeln utgår jag från textteorins dikotomi mellan yttrande och text för att 
nysta i frågan vad som räknas som belägg för skrivförmåga. En del i detta är 
att jag genom analysen tecknar en bild av vilka typer av yttranden provkon-
struktionen som helhet lägger upp för. Dessa yttrandetyper tillskriver prov-
konstruktionen med andra ord status som belägg för skrivförmåga, och utgör 
med textkulturell terminologi provpraktikens konstituerande normer, eller 
med bedömningsterminologi: dess implicerade innehållsstandard. Det kan 
dock påpekas att i praktiken står alltid konstituerande normer, eller inne-
hållsstandarder, i relation till de direktiviska normerna, till prestationsstan-
darderna. Det är först ställda mot de senare som faktiska yttrandens status 
och värde avgörs. 

En andra del är de potentiella normkonflikter somliga uppgifter lägger upp 
för genom att de skrivsituationer som tecknas öppnar för olika sätt att agera i 
skriften, medan bedömningsanvisningarnas skarpa kriterium att följa in-
struktionen normerar vilka av dessa som kan ges betyget G. Här låter jag med 
andra ord betygsskalans gräns mellan G och IG vara skiljelinjen mellan texter 
och yttranden. Detta illustrerar provkonstruktions starka betoning på textuell 
form och dess förgivettagande att den form som förespråkas i instruktionen 
utgör en lämplig handling i den situation som tecknas, rentav den enda lämp-
liga. Men även om betygsskalans två lägre steg i formell mening påminner om 
yttrande-text-dikotomin, är gränserna i praktiken rimligen inte desamma. 
Betyget IG kan indexera att texten inte når kvalitetskraven för G och, som 
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nämnt i kapitel 6, är det rimligtvis så att även yttranden som inte bedöms nå 
högre än den lägsta graden på bedömningsskalan kan och bör betraktas som 
legitimt deltagande. Betyget kan även indexera att texten helt enkelt inte är ett 
giltigt underlag för de slutsatser som ska kunna dras om elevens skrivande. 
Ett elevsvar kan med andra ord visserligen anses vara en stark text, men ändå 
betygsmässigt falla på att det inte löser uppgiften på det sätt som förväntas. 
Det är för detta senare förhållande som de potentiella normkonflikter som 
belyses i artikeln kan vara relevanta. 

I artikeln belyser jag även proven som textkulturell praktik utifrån anta-
gandet att deltagarna (eleverna) inte bara handlar i sina texter, utan också 
positionerar sig själva på fältet. I artikeln väljer jag att använda det mer socio-
logiskt inriktade begreppet skribentroll framför det mer aktörsinriktade skri-
bentposition, vilket kan vara värt en kommentar. Ongstad (2013) går igenom 
begreppsparet. Positionering är här språkbrukarens sätt att kombinera form 
(jag), innehåll (det) och handling (du) i ett sammanhållet yttrande. När delta-
garna skriver text, ställer de sig själva någonstans (avsändare), och de intar 
förhållningssätt gentemot världen (innehåll) och dem de riktar sig till (motta-
garna). I den textkulturella fältmetaforen ligger att inte vilka positioneringar 
som helst är godtagbara i en textkultur – det finns gränser bortom vilka håll-
ningar betraktas som idiosynkratiska. En textkultur kan så förstås som en 
uppsättning legitima, relativt stabila skribent- och läsarpositioner, det vill 
säga typiska sätt på vilka deltagarna positionerar sig själva och sina läsare i 
texterna. Med Bachthin (1997:237) kännetecknas också det litterära fältet av 
relativt stabila positioner: ”Varje epok, varje litterär inriktning och skönlitte-
rär stil, varje genre inom en epok eller en riktning karaktäriseras av sina sär-
skilda uppfattningar av det särskilda verkets adressat, av en särskild uppfatt-
ning och förståelse av sin läsare, lyssnare, publik eller folk”. 

Rollbegreppet är istället mer statiskt, vilket det också kritiserats för. 
Ongstad (2013) blickar tillbaka på denna forskningstradition, som gärna 
studerat ”lärarrollen” vilken antas stå i motsats till ”elevrollen”, eller ”kvin-
norollen” vilken antas stå i motsats till ”mansrollen”. Så finns ett drag av 
determinism i begreppet. Likafullt kan det ha något för sig för textforskning-
en. Ongstad lyfter hur genrer kan vara olika öppna för valmöjligheter i balan-
sen mellan individen och kollektivet. Somliga rymmer stor individuell frihet, 
medan andra är så strukturerade att det bara är i egenskap av vissa roller 
människan kan yttra sig i dem. ”Å skrive ut en dødsattest tvinger legen til å 
være lege, ikke person” (Ongstad 2013:41). 

I fallet med gymnasieskolans skrivprov är Den självutnämnda folkbildaren 
och Den engagerade medborgaren visserligen positioner skapade av aktörer i 
provpraktiken. Valet av det mer statiska och sociologiska begreppet roll fram-
för det mer dynamiska begreppet position följer av det elevperspektiv artikeln 



78  ERIC BORGSTRÖM Skrivbedömning.  

 

vilar på. För eleverna på provdagen menar jag att positionerna snarare är att 
betrakta som på förhand givna sociala roller, som man har att ikläda sig om 
man ska följa uppgiftsinstruktionerna. Att eleverna i sina texter positionerar 
sig visavi skribentrollerna är en annan sak, liksom frågan om och hur detta 
inverkar på texternas betyg i bredare mening. 

8.5 Funktion i förutbestämd form 
En uttalad intention med de gymnasieprov som undersökts är att prövandet 
av elevernas skrivförmåga sker på funktionell grund. Den tolkning som ska 
kunna göras av resultat från gymnasieskolans prov är att de indexerar hur väl 
elever förmår anpassa sin text efter syfte och målgrupp. Detta sätt att defini-
era skrivande bottnar också tydligt, vilket Palmér (2013) visar, i kursplanens 
målbeskrivningar. Om kriteriet för att skrivuppgifter och prov ska betraktas 
som vilande på en funktionell språksyn är att de tecknar ett ämne, en tänkt 
skrivsituation med en viss målgrupp och anger ett namn på den text eleverna 
ska skriva kan vi hävda att så är fallet med svenskämnets gymnasieprov. 
Denna avhandling har visat att det inte riktigt är så enkelt. 

Vid sidan om detta sätt att definiera skrivande funktionellt finns en mer 
formalistiskt orienterad definition av text, som återkommer i såväl de ut-
gångspunkter proven utvecklats ifrån (se avsnitt 3.2) som skrivuppgifterna 
och bedömningsanvisningarna. Denna definition vilar på två sammanlän-
kande antaganden. Det första antagandet är att de genrer proven opererar 
med är instantieringar av distinkta texttyper. Det andra är att texttyperna 
skiljs åt på formell och inte funktionell grund (Palmér & Östlund-
Stjärnegårdh 2005). Det senare är visserligen ingen ovanlig distinktion i 
språkvetenskapen. På 1970-talet laborerade textlingvister med begreppet för 
att komma åt språkets relation till underliggande kognitiva strukturer, eller 
”principer för textstrukturering som människan använder när hon reagerar 
på sin omgivning” (Ledin 1999:20). De olika principerna tog sig språkligt 
uttryck i olika satser, som sedan antogs bygga upp sekvenser där relationen 
mellan satserna avgjorde vilken texttyp man hade att göra med. Andra har 
istället förlagt begreppet till större språkutsnitt eller kompositionsprinciper. 
Ledin (1999:21) tar upp Adam (1992) som inflytelserik företrädare för denna 
idé. Narrativ texttyp, exempelvis, följer så det bekanta schemat utgångssituat-
ion, komplikation, händelseförlopp och så vidare. I verkliga texter är det 
vanligast att texttyperna följer på varandra, och de kan också samexistera i 
inbäddningar där någon är dominant. Oavsett om texttyperna förlagts till 
satsnivå eller till längre avsnitt har deras relation till kommunikativ funktion 
antagits vara plastisk, vilket som jag tidigare varit inne på är lätt att belägga 
empiriskt. Går vi till litteraturhistorien ser vi i Aesopos Fabler en narrativ 
texttyp i en argumenterande funktion. Och det Danius (2013:56ff) kallar 
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”ekfrasernas ekfras”, Akilles sköld i Iliaden, kan beskrivas som en narrativ 
texttyp i en deskriptiv funktion. Virtanen (1992) skiljer formbaserade eller 
inomspråkliga texttyper från funktionsbaserade eller utomspråkliga diskurs-
typer och argumenterar för att argumenterande diskurstyp kan realiseras av 
vilken texttyp som helst, medan narrativ texttyp kan realisera vilken dis-
kurstyp som helst. Av detta följer att funktion är en kategori som är överord-
nad form.  

Det finns visserligen de, som likt utgångspunkterna för gymnasieproven, 
ser texttyper som överordnade genrer, exempelvis narratologen Chatman 
(1990:10): ”Genres are – at least in one sense of the word – special subclasses 
or combinations of texttypes.” Men i Chatmans förståelse är texttyperna inte 
former utan underliggande strukturer som kan aktualiseras av olika ytliga 
former. Aesopos fabler för Chatman av denna anledning till texttypen argu-
ment. Texttyp är i denna förståelse en utomspråklig kategori, en fråga om 
”overriding textual intention” (1990:11). Även om Chatman inte använder 
sig av samma terminologi och urval kategorier påminner han i detta om den 
idé som underbygger Skrivehjulet, nämligen att genrer i samhällets olika text-
kulturer kan förstås som särskilda instantieringar av grundläggande skriv-
funktioner. Så kan både polisens förhörsprotokoll och läkarens journalan-
teckningar ses som fall av grundfunktionen att systematisera kunskap, även 
om de sociala världar de ingår i skiljer sig åt, liksom medieringsformerna. 

Ett huvudresultat i denna avhandling är att det i gymnasieskolans prov un-
der Lpf94 blir den globala inre strukturen som kännetecknar texttyperna. För 
att vara argumenterande krävs att en text innefattar stegen tes och argument. 
En utredande uppgift normerar istället typiskt stegen presentation av ämne 
eller fråga, analys och konklusion. Det betyder inte att proven fullständigt 
låser formerna till bestämda funktioner. Som artikel IV visat kan den utre-
dande formen mediera såväl utforskande som övertygande skrivhandling i 
provens uppgifter. Men de enskilda uppgifterna och bedömningsanvisningar-
na bygger likafullt på att svaren följer en viss form för att fullgöra syftet. Ett 
annat sätt att säga det är att den funktionella syn proven vilar på förutsätter 
att en kommunikativ funktion i en viss situation realiseras i en förutbestämd 
form. Ett viktigt moment vid bedömning blir att avgöra om texten följer de 
tre steg som anges, först i nästa steg möjliggörs en kvalitetsgradering på hela 
betygsskalan.  

Den grova beskrivning som Yancey (1999) gör över skrivande av uppsats-
prov som präglat av en viss, men fortfarande begränsad agens, känns därmed 
igen i svenskämnets gymnasieprov (detta även om uppgifterna samtidigt ofta 
efterfrågar elevens egna tankar och erfarenheter). Att låta uppgifter och ma-
triser specificera textform kan tyckas ofrånkomligt i prov som behöver stipu-
lera bedömningskriterier på förhand. Att så inte är fallet har dock KAL-
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projektet visat, där uppgifterna lämnade åt eleverna själva att koda intent-
ionalitet och bedömarna både uppmanades och lyckades läsa och bedöma 
elevernas texter på texternas egna premisser (Berge m.fl. 2005). De norska 
proven uppvisade också nivåer av interbedömarreliabilitet som ligger långt 
över de enda som offentliggjorts för motsvarande svenskämnesprov (Berge 
2005b, Skolverket 2009).6 

Som jag är inne på i flera av artiklarna är fokuseringen på utredande och 
argumenterande text inte nödvändigtvis ett bekymmer sett till proven som 
måluppfyllelsemätning. Det går inte att säga att en sådan förståelse strider 
mot de kursplanemål provkonstruktionen har att mäta. De flesta uppgifter 
tecknar skrivsituationer där den klassiska diskursiva, utredande eller argu-
menterande texten gör sig utmärkt. Men om det i begreppet skrivande ingår 
att självständigt fatta beslut om hur en situation bör hanteras genom texten, 
och vilka textstrukturella strategier som gör sig bäst givet syfte och målgrupp, 
borde uppgifter och matriser skapa ett sådant utrymme för eleverna (jfr 
Holmberg 2012 som problematiserar den låsning mellan textstruktur och 
situationskontext som följer av genreteorin i exempelvis Martin & Roses 
2008 tappning). En skrivförståelse där strukturen istället överlämnas åt eleven 
kan knappast heller sägas stå i strid med kursplanens mål. Bedömningsteorin 
och Messick (1989) påminner oss om att mätningar alltid är indirekta indexe-
ringar av det begrepp eller konstrukt som de satts att fånga. Kursplaneformu-
leringar vilar alltid implicit på skrivteoretiska föreställningar. De kan många 
gånger tolkas olika, beroende uttolkarnas förförståelser. 

8.6 En framåtblick mot Lgy11 
Lpf94 och de prov som undersökts i denna avhandling har nu lämnats, och 
Lgy11 med tillhörande, nyutvecklade prov inträtt. De nya kursproven i 
Svenska I och III har en sekretess som löper över sex år, för att kunna återan-
vändas. För den första provuppsättningen, den från höstterminen 2011, har 
sekretesstiden dock löpt ut och den behandlas i Palmérs (2013) studie av 
skrivdidaktiska diskurser i svenskämnesproven. Genom analysen av kurspla-
nerna visar Palmér en diskrepans kurserna emellan. I kursen Svenska I 
(Lgy11:162ff), som är obligatorisk för samtliga gymnasieprogram, betonas i 
det centrala innehållet bland annat ”skriftlig framställning av texter för 
kommunikation” och bland kursens kunskapskrav ingår förmågan att skriva 
”argumenterande text och andra typer av texter”. Textkvalitet beror enligt 

                                                      
6 Det ska dock sägas att detta rimligtvis inte bara förklaras av provverktygen som 
sådana – även det norska systemet med utvalda sensorer spelar säkerligen in. Likafullt 
visar KAL-projektet att acceptabel interbedömarreliabilitet är möjlig, också då elever 
ges frihet att själva välja textuell strategi. 
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kunskapskraven bland annat av hur väl eleven lyckas anpassa sin text till 
syfte, mottagare och kommunikationssituation. I kursplanen för Svenska III 
(Lgy11:176ff), som ges för gymnasister som vill bli behöriga för högre stu-
dier, är ett centralt innehåll skriftlig framställning ”som anknyter till den 
vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet”. 
Bland kursens kunskapskrav finns redan på E-nivån att texterna ”är sam-
manhängande och har tydligt urskiljbar disposition” [fetstil i original], och 
från C-nivån ska texten vara väldisponerad. Ett annat krav är även i denna 
kurs anpassning till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 

Palmér (2013:51ff) ger så exempel från de två nya kursproven. Proven i 
Svenska III bygger på en uttolkning av kursplanens skrivbegrepp där skrivan-
det blir just genrebetonat, vilket är lätt att instämma i. I skrivuppgifterna 
ställs eleverna inför föreställda studiesituationer. Där ska de skriva ett pm 
efter en i uppgiftsinstruktionen tydligt framskriven disposition. Texten ska 
innehålla ”en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i 
form av en slutsats eller jämförelse” (Palmér 2013:53). 

Proven i Svenska I, menar Palmér, traderar istället i huvudsak vidare de an-
satser som fanns i Svenska B-proven, med den skillnaden att uppgiftsämnen 
om litteratur och språk lämnats till förmån för de av mer allmänmänsklig 
karaktär. Uppgifterna tecknar alltjämt skrivsituationer liknande de i proven 
för Svenska B, och instruktioner anges med tre fetstilta verb. Om kursplanens 
kategorier ”argumenterande och andra typer av texter” även i de nya proven 
förstås som textformer snarare än textfunktioner framgår inte i Palmérs fram-
ställning. Huruvida de kritiska frågor som rests i denna avhandling gällande 
proven i Svenska B har någon relevans för kursprovet i Svenska I får bli en 
fråga för framtiden att utvisa. 

8.7 Vidare forskning 
Inom validitetslitteraturen används ibland kedjan som metafor för att besk-
riva hur de olika argumenteten vid tolkning och användning av provresultat 
hänger samman (exempelvis Crooks m.fl. 1996). Liksom kedjan är aldrig 
argumentationen starkare än sin svagaste länk. Den klassiska svagaste länken 
i performativa skrivprov är resultatens konsistens (jfr avsnitt 5.3), inte minst 
är interbedömarreliabiliteten viktig. Denna fråga är i Sverige underbeforskad 
när det kommer till skrivproven. Den enda offentliggjorda undersökningen 
gäller högstadiets prov och baseras på tre olika bedömare (Skolverket 2009). 
Ett försök att visa på hur frågan kan behandlas på sätt som inte innebär att 
professionen hotas, och som bygger vidare på en klassisk svensk studie på 
området, Björnsson (1960), görs i Borgström & Ledin (ms.). Viktiga utma-
ningar för framtida forskning torde vara att med olika metoder (jfr Stemler 
2004) dels undersöka interbedömarreliabiliteten i svenskämnets olika skriv-
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prov i större skala, dels att söka frilägga faktorer som orsakar spridning. 
Sådan forskning bedrivs av Sjöberg (u.a.) som undersöker bedömarvariation i 
tyskämnets uppsatsprov.  

I artikel IV diskuterade jag normkonflikter utifrån diskrepanser mellan 
skrivsituation och skrivinstruktion som somliga uppgifter potentiellt gav upp-
hov till. Jag slogs även av skillnaderna mellan olika uppgifter i svenskämnes-
proven när det kom till vilka steg instruktionerna normerade. För många 
uppgifter var den efterfrågade strukturen mycket tydligt explicitgjord,
medan det i andra tycktes mig kräva ett större tolkningsarbete för att se 
vilka steg som därutöver kan tänkas behövas tas i texten för att den skulle bli 
en koherent helhet (jfr distinktionen mellan textuella moves och steps i Swales 1990). 
Här väcks frågan – noggranna utprövningar till trots (se avsnitt 3.2) – om 
skrivuppgifters eventuellt olika svårighetsgrad, och ett behov av att undersöka 
empiriskt i vilken utsträckning elevers resultat påverkas av sådana faktorer. 
Också för detta ändamål finns metoder utvecklade inom psykometrin. 

På senare år har även nya bedömningspraktiker kommit att utvecklas 
bland skolor och kommuner. Det är inte längre självklart att den undervi-
sande läraren är den som bedömer de egna elevernas texter. Det finns exem-
pel på hur kommuner avsätter tid för en utvald grupp lärare att bedöma elev-
texterna centralt. Hur ser dessa praktiker ut? Hur samtalar lärare om elevtex-
ter och deras kvaliteter i bedömningsarbetet? I vilken utsträckning utvecklar 
lärarna som deltar en normgemenskap? Och hur förhåller sig olika sådana 
gemenskaper och praktiker till varandra? 

Skrivbedömningars komplexitet påkallar samarbeten över vetenskapliga 
ämnesgränser, inte minst när det kommer till en nationell angelägenhet som 
centralt utvecklade skrivprov. I grannlandet Norge bedrivs sedan några år 
NORM-prosjektet (Berge m.fl. 2011, Evensen m.fl. u.u.), som syftar till att 
genom inventering och intervention utveckla en professionsgemensam syn på 
skrivande och professionsförankrade normer för bedömning av elevernas 
skrivande. Det hela har sin grund i en literacybaserad policyreform. Den dag 
den svenska skrivforskningen står inför liknande utmaningar finns i NORM-
prosjektet viktiga erfarenheter att hämta. 

Denna avhandling inleddes med en litterär illustration. Vi mötte snorken 
och hans önskan till Trollkarlen om en maskin som kunde tala om vad som 
är bra och dåligt, rätt och fel. Någon trollkarl eller maskin kunde snorken 
inte få hjälp av. Frågorna som livet skulle avkräva honom var och förblev 
upp till snorken att besvara, liksom de grunder och värderingar hans svar 
skulle komma att bottna i. Avhandlingen får avslutas med ännu en utflykt till 
den litterära världen. Denna gång möter vi en sjaman som betraktar Lilla 
Annusjka, som stolt och bekymrad visar upp sin läxa. Läxan är visserligen i 
räkning och samhällslära. Ändå ser jag i sjamanens ord ett argument för att 
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skrivbedömningspraktiker – formativa som summativa – bör bygga på en 
dialogisk skrivsyn, men härvid tar jag kanske i en smula? 

Ja du, Annusjka, du får väl läsa på, och du är ju duktig. Det nya samhället stäl-
ler allt större krav på oss och det gäller att hänga med från början. De nya lär-
oböckerna som ni har är ju också mycket bättre än förr i tiden, så väl upp-
ställda och så pedagogiska. De meddelar eleven väsentliga, relevanta fakta och 
bibringar barnet riktiga, sunda åsikter, som det kommer fram till efter själv-
ständigt tänkande. Detta är vad det moderna samhället kräver av oss.  

Ur Polyfem förvandlad (Willy Kyrklund 1964:69)7 

  

                                                      
7 Tack Sten Wistrand, som tipsade mig om Polyfem förvandlad och Kyrklunds under-
fundighet. 
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9 Summary 
  

 
The main purpose of this dissertation and the four studies it includes is to
conduct a investigation of some of the ways in which the concept of writing 
ability is rendered concrete in different national writing tests. The dissertation 
combines two theoretical approaches. One is test theory, which serves as a 
framework for the approach to national tests. Tests are understood as a prac-
tice aimed at providing evidence for the inferences teachers need to draw 
about their students’ writing ability in order to make the decisions they need 
to make school practice, such as assigning grades. The other is an anthropo-
logical text theory, which sets the perspective from which I analyze test con-
structions and student texts. This theory views texts as utterances that are 
given a certain value, “a text-value,” according to textual norms shared in a 
cultural practice, “a text culture.” With its base in the notion of utterances, 
this theory takes dialogism as its point of departure: i.e. it views writing is a 
semiotically mediated and situated action that draws on conventional re-
sources for communication shared in the community in which it is considered 
to be a text. The dissertation raises the following five research questions: 

 
- How do writing tasks shape the global textual structure of student 

texts?  
- How do scoring instructions affect the constitution of text value in the 

testing context?  
- Why should the definition of the construct “writing ability” precede 

the pursuit of enhanced reliability?  
- What kinds of tasks do students write in tests in upper-secondary 

school?  
- How can these tasks be understood in relation to the definition of writ-

ing ability that the test is intended to measure? 
 

The first study examines the relation between a writing task, global text struc-
tures in student texts and performance norms in writing tests in upper-
secondary school. The tasks in this test give the students information about 
the subject on which they are to write, a description of the writing situation in 
which they are supposed to act, a genre label and instructions on how to act 
in the situation.  

Theoretically, the study departs from the idea suggested by Berge (1988), 
namely that test writing is an institutionalized form of social action mediated 
through text. As such, the examination text, or essay, is understood to consist 
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of three types of act, each of which is connected to a different goal: a strategic 
act (where the goal is to deliver a product for assessment), a ritual  act (where 
the goal is to be part of a community) and a communicative act (where the 
goal is to make interpersonal meaning). The essay is therefore understood to 
be strategic action, which is supposed to look like a communicative act and at 
the same time follow certain ritual rules fostered by the tradition of the exam-
ination. 

 Methodologically, the study begins with a reconstruction of the global lin-
ear and hierarchical structures implied by the task. This reconstruction is 
made in alignment with normative, historical sources describing the tradition-
al expository essay connected with the examining situation. Using these re-
constructed text structures as a framework, I analyze two texts with the low-
est passing grade and two texts with the highest grade. 

The results show that the texts’ linear structure is trisected, with an intro-
duction that sets the subject, a middle section that investigates the subject, 
and a conclusion that points out the implications of the exposition. The texts 
with the highest grade show a more complex and unpaved linear structure 
while the texts with the lowest grade tend to focus on one type of unit at a 
time. Hierarchically, the texts with a higher grade have greater depth in terms 
of content than the texts with the lowest grade. The former texts also tend to 
explicate what is taken for granted in the latter texts. The analysis also shows 
that the perspective on the subject matter implied by the task include a certain 
moral: if you are to solve the task, you must embrace the opinion that the 
unabridged novel is to be preferred over other literary genres and formats, 
such as shortened versions and cartoon revisions. These results generate the 
hypothesis that textual norms for inner structure associated with the officially 
abandoned genre of the expository essay are still relevant in national tests. 

In the second study, Daroon Yassin and I examine the implementation of 
national writing tests in the third grade of Swedish elementary school. More 
precisely, we describe the realization of a test section measuring students’ 
ability to write narrative texts as conducted in two different classrooms. 
Methodologically, we use a genre system from Martin & Rose (2008) to 
highlight the relation between the task instructions in the test material and 
classroom interaction, student texts and the assessment criteria. 

The task was to write a (narrative) text about fear. While the assessment 
criteria approved the use of two different genres (the entertaining narrative 
and the timeline recount), the task and task preparation activities also sug-
gested a third genre (the specific description). The way in which instructions 
were mediated by classroom interaction differed in the two classrooms. In one 
classroom, the students’ room for maneuver as narrowed down to entertain-
ing narrative; in the other classroom, the instruction permitted several possi-
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ble interpretations, including the genre of specific description. In the former 
classroom, all students passed the test; in the latter, fifteen out of twenty-four 
passed. In the article, we focus on textual strategies used by those students 
who, according to the criteria, failed the test. Some of them used the genre of 
specific description to tell the reader about various fears as in “I am afraid of 
that something’s going to happen to my family. I am afraid of snakes. […]”. 
We argue that while those texts cannot be said to fulfill the criteria (to relate 
a chronological story), they are not sufficient evidence for the intended infer-
ence, namely that these students lack the ability to write chronologically. 
Specifically, we argue for the need in this case to attribute the students’ results 
to the discrepancy between the wide instructional sequences in the classroom 
and the narrow assessment criteria. 

In the third article, my point of departure is the demands for high inter-
rater reliability that have followed from the re-scoring of students’ national 
tests in upper-secondary school by the Inspectorate for Swedish Schools. The 
Inspectorate suggested that either the essay section be excluded from the tests 
or that their scoring manuals and criteria be written in a way that leaves 
“minimal room for individual interpretations” (Skolinspektionen 2012:25). I 
argue that the pursuit of high inter-rater reliability needs to start with a theo-
retically sound definition of writing ability, and description of the domain of 
writing; otherwise, the attempts improve inter-rater reliability become mis-
guided.  High inter-rater reliability numbers have no intrinsic value for the 
obvious reason that they can easily be off target in relation to the definition of 
writing ability. 

In the first part of the article, I describe the relation between reliability and 
validity and between pedagogical measurement and teaching. In the second 
part, I turn to the writing tests in upper-secondary school and their genre 
labels (i.e. article, essay and chronicle). These labels are intended to be crucial 
for essay scoring, but at same time test materials do not define these genres in 
detail or explain how they differ from one another. Subsequently, I describe 
two different ways of mapping the domain of writing, both of which refer to 
“writing function” rather than genre, by examining the theoretical founda-
tions underpinning national assessment programs in Norway and New Zee-
land. I also outline the connections between the functions of writing and writ-
ing constructs as manifested in writing tasks and scoring criteria. 

In the fourth study, I once again examine tests in Swedish upper-secondary 
school. The aim of the article is to reconstruct some ways in which the notion 
of writing ability is rendered concrete in test constructions between 2007 and 
2012. For this purpose, I combine concepts from test theory such as “con-
struct” and “target domain” with an approach to writing analysis derived 
from text theory (see above). With this framework, I examine which written 
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mediations count as evidence of writing proficiency in the tests (i.e. which 
mediations are given “text value”) in the test-task universe (the tested do-
main). The fifty-two writing tasks included in the material are analyzed in 
terms of themes, structure and acts of writing. I also analyze the “writer 
roles” implied by the tasks. With regard to theme, the results show that the 
tests mainly take on two different content areas, which I call “Humanity & 
Culture” (i.e. human relations to semiotic and technological phenomena) and 
“Society & Ethics” (i.e. the work ethic of youths). Regarding structure, the 
tasks bring two different ways of composing to the fore, namely exposition 
and argument. The former is regulated in the majority of tasks. When it 
comes to acts of writing implied by the tasks, explorative and the persuasive 
acts are the most frequent. The balance between these two acts of writing is 
fairly even. However, the expository structure is used for mediating both 
persuasive and explorative acts of writing. 

The implied writer roles are analyzed with a synthesis of the aspects men-
tioned above, combined with other forms of information in the tasks, such as 
voluntarism and forum of publication. This approach renders four distinct 
and recurrent writer roles or “task types.” The most frequent is “the self-
declared educationalist,” a writer role that is constructed in twenty-two out 
of the fifty-two tasks examined. In various public media, such as a local 
newspaper or a cultural magazine, this kind of writer explores questions 
about humanity and culture, mediated through an expository structure. The 
second most frequent is “the committed citizen” who writes to persuade his 
or her fellow citizens in public debates on ethical questions, usually mediated 
through argument. Other writer roles implied in tasks are “the committed 
cultural consumer” who writes expository texts in various media to persuade 
his or her fellow citizens on questions such as good movies or interesting 
forms of travelling, and “the student” who explore phenomena connected to 
various school subjects in expository texts. 

After this descriptive analysis, I highlight how some tasks establish poten-
tial conflicts about norms since different sequences (such as the simulated 
situation of writing and writing instruction) might connote different types of 
writing. I argue that these conflicts are caused by the goal of testing students’ 
ability to write in accordance with communicative purpose and intended 
reader, combined with an assumption underpinning both the tasks and the 
assessment instructions, namely that the students are obliged to follow a predefined 
text structure. This discrepancy leads to a discussion of the prerequisites for 
test validity, according to various writing theories, on the one hand, and the 
course syllabus, on the other. The test construction can be seen as aligned 
with the course syllabus if the syllabus is understood to require that students 
be able to write expositions and arguments. However, if the syllabus is un-
derstood to require that students be able to handle rhetorical situations in 
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writing, the test construction is more problematic. The test construction pre-
supposes that certain acts of writing can only be mediated through certain 
textual conventions. From this point of view, the question is not whether the 
students use the “correct” inner structure, but how students use inner struc-
ture as a way of coding their communicative purpose i.e. text function. 
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Bilaga 1 
Örebro 2009-04-14 
Hej föräldrar till barn i år 3 på [Närstaskolan] 
Jag heter Eric Borgström och är doktorand i svenska språket vid Örebro universitet. Jag 
jobbar med ett forskningsprojekt om bedömning av elevtext. I debatten framställs ofta att 
skolan behöver fler verktyg för att mäta elevers kunskaper. Syftet med mitt projekt är att 
öka kunskaperna om hur det går till när skolan mäter skrivförmåga, och vilka konsekvenser 
behovet av bedömning får för elevernas skrivande.  

Som ni vet genomförs i vår för första gången nationella prov i år 3. Jag är därför intresse-
rad av att besöka ditt barns klass och se hur det går till när de nya proven genomförs, och 
samla in material till forskningsprojektet. Det jag är intresserad av är dels att kopiera de 
texter eleverna skriver i samband med proven, och dels att följa en lärare och dennas elev-
grupp, och videofilma provtillfällena. Detta för att dokumentera hur själva undervisningssi-
tuationen kring elevernas texter sett ut. Jag kommer även att följa lärarna på deras plane-
rings- och utvärderingskonferenser. 

Alla som medverkar i detta projekt kommer att vara anonyma. Jag kommer alltså att 
byta ut namnen på alla elever och lärare som deltar i projektet. Jag kommer också att kalla 
skolan för något annat och endast tala om att den ligger i en medelstor stad någonstans i 
Mellansverige. Alla som medverkar har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i pro-
jektet (tillfälligt eller helt och hållet). Det material som jag samlar in kommer att hanteras 
enligt Vetenskapsrådets etiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk-
ning.  

För att samla in och använda materialet i forskningssyfte och för pedagogiskt utvecklings 
arbete krävs medgivande från eleverna och deras föräldrar. Jag ber dig därför att fylla i 
denna lapp om godkännande och sedan lämna den till klassläraren senast fredag 17/4. 
Kontakta gärna mig om du har frågor eller vill veta mer. 
 
Vänliga hälsningar, 
Eric Borgström, doktorand i svenska språket vid Örebro universitet 
019-301361 
eric.borgstrom@oru.se 

Ja, jag ger mitt samtycke till att min dotter/son medverkar i projektet som beskrivs 
ovan. 
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