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Abstract: 
Syftet med denna studie har varit att ur ett likvärdighetsperspektiv undersöka den 
summativa bedömningen av det nationella provets skriftliga delprov i engelska 6. Fem 
lärare med olika lång erfarenhet av undervisning och bedömning i engelska har fått ge ett 
betyg på samma fem elevtexter. Texterna skrevs av elever i årskurs två på gymnasiet 
utifrån instruktioner till ett exempel på hur en uppgift i Focus: Writing kan se ut. Det 
analyserade resultatet har visat att lärarnas summativa bedömningar inte kan ses som vare 
sig valida eller reliabla; rätt saker, men nödvändigtvis inte tillräckligt har bedömts; det är 
inte heller säkert att en eventuell återkoppling hade främjat elevernas fortsätta lärande; 
bedömningarna skiljer sig slutligen också orimligt mycket lärarna emellan. Nationella 
proven kan i det här fallet därmed inte heller ses som en garanti för likvärdiga 
bedömningar. Orsaker till detta kan tänkas vara olik yrkeserfarenhet; arbetsplats och 
elevunderlag; ämneskompetens samt det sätt på vilket kunskapskraven och bedömnings-
anvisningarna är formulerade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Engelska, likvärdighet, validitet och reliabilitet, nationella prov, formativ och 
summativ bedömning, bedömning för lärande. 
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1. Inledning  
I dagens skola diskuteras det flitigt om likvärdighet i relation till bedömning och 
betygssättning, och hur man på bästa sätt med dessa verktyg ska främja elevers lärande. 
Det är ”uppenbart att det behövs omfattande insatser om vi ska närma oss en likvärdig 
bedömning och betygsättning” menar pedagogikprofessorn Anders Jönsson (2016, 20 dec). 
Samtidigt säger verksamma lärare att säkerheten i bedömning kommer med tiden. 
Skolverkets riktlinjer vad gäller bedömning och betyg är utformade på så sätt att lärare ska 
kunna sätta likvärdiga betyg oberoende av var man jobbar eller vilka elever man har, detta 
för att säkerställa en likvärdig skola i hela landet (Skolverket, 2016e). Som ny lärare är det 
dock mycket att sätta sig in i, läroplan med värdegrund, centralt innehåll samt 
kunskapskrav som ska studeras och anknytas till vad gäller både planering inför och 
bedömning under och efter varje arbetsområde. I diskussioner med lärare försäkrar de en 
om att det inte är något man behöver oroa sig för; kunskapskrav och betygskriterier är 
något man får grepp om efter hand, efter att ha arbetat med det i några år. Många lärare 
refererar också till bedömningskriterierna i de nationella proven som en referensram, 
eftersom dessa med sina exempeltexter och exempelbedömningar är mer utförliga än i 
läroplanen. Även Skolverket (2016a) betonar nationella provens funktion av att vara 
behjälpliga i bedömningsprocessen för att sätta mer rättvisa betyg.  
 
Bedömning och betygssättning är en stor del av lärarens vardag och därför är det 
funderingar kring huruvida kunskapskrav och nationella provens bedömningsstöd är 
tillräckliga för att kunna bedöma elevers prestationer likvärdigt som har lett fram till den 
undersökning som nedan ska presenteras. Syftet med projektet är att ur ett 
likvärdighetsperspektiv undersöka hur bedömningen av det nationella provets skriftliga 
delprov i engelska 6 ser ut, och sedan resonera kring eventuella orsaker till detta. Frågan 
som kommer att utgås ifrån är följande: 
 

1. Hur likvärdig är bedömningen av Focus: Writing i det nationella provet i 
engelska 6, utförd av lärare med olika lång yrkeserfarenhet på olika skolor? 
 

2. Bakgrund 
Studiens syfte är att diskutera likvärdighet i relation till bedömning och de nationella 
proven. Det är därför relevant att gå igenom bakgrunden till nationella prov och varför 
bedömning ser ut som den gör idag. En definition av vad likvärdig bedömning är 
presenteras vilken sedan kommer att utgöra grunden för analysen av det insamlade 
materialet. I kommande avsnitt redogörs så för bakgrund och begrepp som är relevanta för 
vidare diskussion kring valt ämne.  
 
2.1. Bedömning och betygssättning 
Bedömning och betygssättning är en stor del av lärarens vardag men det har inte alltid 
fungerat som det gör idag. Nedan följer ett avsnitt om bedömning i ett historiskt perspektiv 
som visar på förändringar som genomförts som har lett fram till det system vi för 
närvarande har för betygssättning. Efter det ges en närmre presentation av detta 
betygssystem, och slutligen introduceras två bedömningstermer: formativ och summativ 
bedömning, som kommer att vara av vikt i diskussionen kring den genomförda 
undersökningen.  
 
2.1.1. En historisk tillbakablick 
Bedömning och betygssättning har varierat genom skolans historia. I en sammanställning 
av Skolverket (2016b) förklaras det hur Sverige fram till 1960-talet hade något som heter 
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ett absolut betygssystem, där elever bedömdes på en 7-gradig skala utifrån hur väl de hade 
tagit till sig den absoluta kunskap som lärarna lärde ut. Efter det introducerades det 
relativa, eller normrelaterade (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012, s. 15), betygssystemet 
som utgick ifrån en slags normalfördelning. I detta system jämfördes eleverna med 
varandra för att det på så vis skulle kunna gå att fördela platser till universitet eller andra 
högre studier rättvist. Det fanns riktlinjer för hur många procent som skulle få de olika 
betygen 1-5 i en klass, men det var ändå acceptabelt att klasser avvek från den här 
fördelningen. Något som kritiserades med det här sättet att sätta betyg var dels att det 
utgick ifrån en metod som byggde på att man räknade på faktorer som var slumpstyrda, 
och dels att betygen inte speglade vad eleverna hade tillägnat sig i form av kunskaper utan 
var endast ett mått på var man låg i förhållande till andra. Som en konsekvens av denna 
kritik introducerades under 1990-talet det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 
Här var tanken att eleven istället för att bedömas i relation till andra, skulle ges ett betyg 
utifrån vad hen hade uppnått för kunskaper och färdigheter efter avslutad kurs. I det här 
systemet är det nationella riktlinjer i form av kunskapskrav som fungerar som en måttstock 
för var eleven befinner sig. När detta sätt att bedöma först började användas hade man en 
skala som gick från IG eller G till MVG. I och med den nya läroplanen som kom 2011, 
reviderades också skalan till den vi har idag, där eleverna får betygen F till A, där F är 
underkänt och A är det högsta godkända betyget.  
 
2.1.2. Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet  
Det betygssystem vi har för närvarande är således mål- och kunskapsrelaterat och är 
utformat efter den europeiska ECTS-skalan. Detta står för European Credit Transfer and 
Accumulation System och kom till för att underlätta överföringen av olika betyg på 
högskolan inom Erasmusprogrammet (Lundahl, 2014, s. 30). Betygen i denna skala ska 
vara lättare att jämföra internationellt, men det ska också finnas tydliga skillnader mellan 
de olika stegen. Den svenska versionen av ECTS-skalan innehåller därför så kallade 
kunskapskrav för tre av de fem stegen som eleverna ska uppfylla för att nå ett särskilt 
betyg. Införandet av dessa motiverades med att de skulle bidra till en tydlighet för att 
främja elevers möjligheter till en likvärdig utbildning (Prop. 2008/09:87, s. 12). För den 
skriftliga förmågan i engelska 6 ser delar av kunskapskraven (Skolverket, 2011) till 
exempel ut som följer.  
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Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A 

I muntliga och 
skriftliga 
framställningar i 
olika genrer kan 
eleven formulera 
sig relativt 
varierat, tydligt 
och relativt 
strukturerat. 
Eleven kan även 
formulera sig med 
flyt och viss 
anpassning till 
syfte, mottagare 
och situation. 
Eleven bearbetar, 
och gör enkla 
förbättringar av, 
egna 
framställningar. 

Betyget D 
innebär att 
kunskapskraven 
för E och till 
övervägande 
del för C är 
uppfyllda. 

I muntliga och 
skriftliga 
framställningar i 
olika genrer kan 
eleven formulera 
sig varierat, 
tydligt och 
strukturerat. 
Eleven kan även 
formulera sig med 
flyt och viss 
anpassning till 
syfte, mottagare 
och situation. 
Eleven bearbetar, 
och gör 
välgrundade 
förbättringar av, 
egna 
framställningar. 
 
 

Betyget B 
innebär att 
kunskapskraven 
för C och till 
övervägande 
del för A är 
uppfyllda. 

I muntliga och 
skriftliga 
framställningar i 
olika genrer kan 
eleven formulera 
sig varierat, 
nyanserat, 
tydligt och 
strukturerat. 
Eleven kan även 
formulera sig 
med flyt och 
anpassning till 
syfte, mottagare 
och situation. 
Eleven bearbetar, 
och gör 
välgrundade och 
nyanserade 
förbättringar av, 
egna 
framställningar. 

 
Skillnaden mellan betygsstegen utgörs av så kallade värdeord, eller progressionsord 
(Skolverket, 2016d), som ska jämföras med det betygsunderlag man har samlat in från 
eleverna. För att eleven ska uppnå ett E krävs det exempelvis att hen kan formulera sig 
relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat; för ett C ska den skriftliga framställningen 
vara varierad, tydlig och strukturerad och på A-nivå så ska eleven kunna skriva varierat, 
nyanserat, tydligt och strukturerat. För mellanbetygen D och B gäller det som tabellen 
visar att eleven ska ha uppnått alla kunskapskrav för föregående nivå samt de flesta även 
för nivån över (Skolverket, 2016d). Det är till stor del vad lärare väger in i dessa 
bokstavsbetyg och hur de tolkar elevers prestationer i förhållande till kunskapskraven som 
kommer att ligga till grund för diskussionen kring huruvida bedömningen av de nationella 
proven är likvärdig i de fall som undersöks i denna studie. 
 
2.1.3. Formativ och summativ bedömning 
I samband med det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet har det också blivit 
populärt att prata om distinktionen mellan formativ och summativ bedömning, där framför 
allt formativ bedömning framhålls som något väsentligt för att eleverna ska ha chans att nå 
de nationellt uppställda målen. Den här typen av bedömning ”syftar till att utveckla elevens 
kunskaper men även lärarens undervisning under själva utbildningsprocessen” och används 
”för att påverka och forma lärandeprocesser” (Lundahl, 2014, s. 11). Även om det råder en 
viss oenighet och förvirring kring begreppen, kan man med några sammanfattande ord 
säga att formativ bedömning är den del av bedömningen som syftar till den feedback 
eleven ska få för att komma framåt i sin utveckling, medan summativ bedömning mer är ett 
kvitto på vad hen dittills har uppnått, ofta i form av ett betyg (Lundahl, 2014).  
 
Den formativa bedömningen har under senare tid även kommit att kallas för bedömning för 
lärande (Lundahl, 2014) från engelskans assessment for learning (se bland annat Black, 
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Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2003). Det man ofta refererar till är den 
forskningsöversikt som gjordes av Black och Wiliam i slutet av 1990-talet som visar på att 
bedömning i sig kan öka elevers lärande (1998a). Författarna menar att det är feedback, 
eller återkoppling, som är central och hur den ges till eleven. Men det handlar också om att 
som lärare skapa sig en uppfattning om var eleverna är i lärandeprocessen för att sedan 
kunna anpassa sin undervisning utifrån det. Black och Wiliam (1998a, s. 48) beskriver hur 
återkopplingen är uppbyggd i fyra steg: först samlas information in som visar något om 
elevens kunskaper eller förmågor; denna information ställs i relation till lärandemål eller 
kunskapskrav som eleven ska nå; skillnaden mellan elevens kunskaper och de uppställda 
målen konkretiseras sedan innan man som sista steg utformar en slags strategi för att 
eleven ska kunna utvecklas mot nästa steg i mål eller kunskapskrav. Det sista steget ses 
som särskilt viktigt eftersom det först är här som eleven kan bli medveten om vad som ska 
göras för att utvecklas (Lundahl, 2014, s. 55). I praktiken handlar det om att man i 
undervisningen ska hjälpa eleverna att se samband mellan feedbacken de får på en uppgift 
och hur de kan förbättra sig för att till nästa gång kunna utvecklas ytterligare. I denna 
process är det också viktigt att hänvisa till vad eleven har gjort innan istället för att visa på 
rankingar och betyg (Wiliam, 2015, s. 207) eftersom den formativa bedömningen utgår 
ifrån att alla ska utvecklas utifrån var man själv befinner sig i sin egen lärandeprocess.  
 
Som ett kommande avsnitt visar omfattar en vidare definition av begreppet likvärdig 
bedömning till viss del även bedömning för lärande, varför det är väsentligt att definiera 
inte bara den summativa bedömningen men även den formativa. Det finns de som menar 
att betygssättning överhuvudtaget inte är detsamma som bedömning (Gustavsson, Måhl & 
Sundblad, 2012), men enligt distinktionen mellan summativ och formativ bedömning ovan 
kommer det i undersökningen fortsättningsvis också att refereras till betygssättning som en 
slags bedömning. Det kommer således vara den summativa bedömningen med 
bokstavsbetyg från F till A som ska diskuteras, dock i relation till den formativa 
bedömningen och dennas eventuella möjligheter för utveckling av elevers fortsatta lärande.  
 
2.2. Nationella prov  
Centrala prov har i Sverige funnits sedan 1940-talet och har haft olika syften i olika tider. 
Formen för proven och hur de ser ut idag går tillbaka till de nya läroplanerna 1994 och 
introduceringen av ämnesprov i både grundskolan och gymnasiet som fick namnet 
nationella prov. Dessa produceras på uppdrag av Skolverket av olika universitet och 
högskolor, beroende på vilket ämne det gäller. När det kommer till de engelska nationella 
proven tas de fram av institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs 
Universitet. Enligt Skolverket (2016a) är huvudsyftet med dessa prov ”att stödja en 
likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning” men också att ”ge underlag för en 
analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå 
och på nationell nivå”. De ska alltså fungera som en hjälp för lika bedömning samtidigt 
som provresultaten används för uppföljning och utvärdering på olika nivåer. Enligt 
Christian Lundahl (2015, s. 254) har det dock här skett en tydlig förskjutning vad gäller 
resultatuppföljningen av proven: från att ha som syfte att utveckla den lokala 
verksamheten, till att mer och mer vara en kontroll av likvärdigheten på nationell nivå. 
Chris Davison och Jim Cummins (2007, s. 415) pratar i relation till detta i termer av ett 
paradigmskifte inom engelskundervisningen som ett resultat av ekonomiska 
omstruktureringar och globalisering av skolan som ställer högre krav på mätbara men 
också jämförbara resultat. Detta skulle i Sverige kunna liknas vid ändringar i form av 
decentraliseringen av skolan samt det fria skolvalet.  
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Vad gäller de svenska nationella proven är Skolverket (2016a) också tydliga med att peka 
på just den summativa funktionen av proven, då de framför allt ”ska fungera som en 
avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en kurs och visa vilka kvaliteter eleverna har i 
sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs”. Utöver detta nämns att de också 
skulle kunna användas formativt. Skolverket (2016a) menar att de nationella proven ger en 
bra information om var eleverna står i förhållande till kunskapskraven, och att de med 
hjälp av framåtsyftande feedback, eller feedforward (Lundahl, 2014), därför kan få chans 
att utvecklas ytterligare mot målen. Huruvida detta är en möjlighet i kursen engelska 6, och 
då vad gäller den skriftliga produktionen, kan diskuteras då delprovet Focus: Writing ofta 
ligger sent på våren och en anpassning av undervisningen utifrån resultaten på dessa därför 
får ses som tämligen svår att uppnå.  
 
2.3. Likvärdig bedömning – validitet och reliabilitet 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig 
oberoende av var någonstans i landet den bedrivs. Detta innebär inte att all undervisning 
och bedömning av elever ska vara likadan, men i stället att alla elever ska ha samma chans 
att utifrån sina olika förutsättningar utveckla de kunskaper och förmågor som står uttryckt i 
de olika läroplanernas mål (Skolverket, 2011, s. 6) samt att elevers prestationer ska belönas 
med ungefär samma betyg (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012). Vad gäller bedömning 
så har likvärdighetsbegreppet på senare tid kommit att förknippas mycket med just detta. 
Skolverket har bland annat kommit med rapporter som ifrågasätter huruvida bedömning 
och betygssättning verkligen är likvärdig i landets olika skolor (Skolverket, 2009; 
Skolverket, 2007). För att kunna diskutera likvärdig bedömning kommer det här att 
introduceras två begrepp: validitet och reliabilitet. Det är utifrån denna något vidgade syn 
på likvärdighet som de bedömda uppsatserna senare i undersökningen kommer att 
analyseras.  
 
2.3.1. Validitet 
Olika forskare har olika syn på vad som inkluderas i validitetsbegreppet (se Weir, 2005; 
Messick, 1989), men Gudrun Erickson (2009, s. 164) förklarar validitet som ett mått på att 
”rätt” saker vägs in i en bedömning. Hon menar vidare att det handlar om giltighet och att 
man tittar på de faktorer som man har för avsikt att bedöma. I engelskundervisningen 
skulle detta till exempel kunna innebära att man efter att ha meddelat eleverna om att det är 
den muntliga förmågan som ska bedömas inte sätter sig ner och bedömer elevernas 
skriftliga manus till den muntliga uppgiften. Det är också viktigt att ”språksyn och 
kunskapssyn […] analyseras på djupet, så att emfaser och balanser återspeglar det som 
definieras som det centrala, i skolans fall det som uttryck i kursplanerna” (Erickson, 2009 
s. 162). Till exempel ska undervisning i ämnet engelska 6 enligt Läroplanen för gymnasiet 
(Skolverket, 2011, s. 54) ge eleverna ”möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella 
och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga”. För att 
uppnå validitet är det därför viktigt att ha läroplan och kursplan som riktlinjer, inte bara vid 
planering av sin undervisning, men naturligtvis också vid bedömning och betygssättning.  
 
Ur ett vidgat perspektiv finns de också de som menar att validitet även handlar om att ta 
hänsyn till hur bedömningarna tolkas och används, men också vad de får för effekt för 
både undervisning och elevens fortsatta lärande (Erickson, 2009, s. 164). Detta syns även i 
Skolverkets tolkning av begreppet (se 2.2.) där likvärdighet innebär att undervisning och 
bedömning ska ge eleverna lika möjligheter att utvecklas mot de uppställda målen, vilket 
enligt desamma också görs mest effektiv genom bedömning för lärande eller formativ 
bedömning (Skolverket, 2016c). Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det som 
skulle hota en valid bedömning är om ”för lite av det avsedda bedöms […], eller att annat 
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än det avsedda bedöms […], och att därmed oriktiga och oönskade slutsatser dras 
(Erickson, 2009, s. 164).  
 
2.3.2. Reliabilitet 
Reliabilitet i bedömningssammanhang handlar till skillnad från att rätt saker bedöms, 
istället om hur ”rättvist” bedömningen är gjord med fokus på bland annat jämförbarhet och 
samstämmighet (Erickson, 2009, s. 164). Erickson pekar därför på vikten av att undvika 
tvetydigheter och faktorer som inbjuder till slumpinverkan, samt att ge elever lika villkor 
vid bedömningen och att ”man som lärare är konsekvent i sitt förhållningssätt” (Erickson, 
2009 s. 164).  Cyril J. Weir uttrycker sig här i termer av ”intra-rater reliability” och ”inter-
rater reliability”: 
 

Markers need to be consistent in two ways: each marker needs to be consistent within 
himself (intra-rater reliability), i.e., given a particular quality of performance, he needs to 
award the same mark whenever this quality appears, and there needs to be consistency of 
marking between markers (inter-rater reliability), i.e., one marker will award the same mark 
as another when confronted with a performance of the same quality (Weir, 2005, s. 34) 

 
En reliabel bedömning grundar sig alltså för det första på intrabedömarreliabilitet 
(Erickson, 2009, s. 164), att en lärare är konsekvent i sin egen bedömning och att hen 
därför bedömer olika kvaliteter likvärdigt oberoende av vem det är som bedöms, och för 
det andra interbedömarreliabilitet (Erickson, 2009, s. 164) som betyder att en lärare 
bedömer eller sätter samma betyg som en annan lärare hade gjort med samma underlag. 
 
För att vara likvärdig behöver en bedömning enligt definitionen ovan således vara både 
valid och reliabel, vilket innebär att det inte är en okomplicerad uppgift lärare ställs inför 
när det kommer till att bedöma och sätta betyg på sina elever. Detta är som tidigare nämnts 
också en av orsakerna till att de nationella proven fått så stor betydelse i dagens skola, då 
de är tänkta att just ”stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning” 
(Skolverket, 2016a). 
 
2.4. Likvärdig bedömning med hjälp av nationella prov och kunskapskrav 
Både de nationella proven och de nyligen införda kunskapskraven har följaktligen delvis 
som syfte att möta det ökade kravet på mer likvärdiga betyg (Skolverket, 2016a; Prop. 
2008/09:87). Det råder dock delade meningar om huruvida externa prov och nya riktlinjer 
är tillräckliga för att uppnå likvärdighet i bedömningen i skolan. Som tidigare nämnts så 
finns det i sättet kunskapskraven är utformade utrymme för varierade tolkningar lärare 
emellan (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012). Tyrefors Hinnerich och Vlachos (2016) 
har i relation till detta visat på att de skilda tolkningarna kan vara beroende av vilken slags 
skola bedömningen görs på, då de sett skillnader i hur man bedömer på kommunala skolor 
respektive friskolor. Black och Wiliam (1998a, s. 18) diskuterar också hur det är de 
centrala provens summativa natur som gör att lärarna har en tendens att hellre jämföra 
elever och deras resultat med varandra istället för att ställa deras individuella prestationer i 
relation till de uppställda målen. Detta kan leda till att bedömning för lärande blir lidande. 
Det ger också upphov till bristande validitet eftersom fel faktorer spelar in vid 
bedömningen vilket gör att likvärdigheten påverkas negativt (Erickson, 2009).   
 
Utöver det faktum att både kunskapskraven och de nationella proven i sig skulle kunna 
vara orsaker till olikvärdiga bedömningar finns det också många som pekar på bristande 
utbildning i bedömning och betygssättning. Lundahl (2009) och Anders Jönsson (2016, 15 
dec) diskuterar hur lärarstudenter i sin utbildning skulle behöva mer träning i hur man 
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bedömer både summativt och formativt, men också att redan verksamma lärare måste få 
mer fortbildning inom området. Resultatet av en färsk studie har visat just på en stor 
diskrepans vad gäller lärares förtrogenhet med att sätta betyg utifrån både kunskapskrav 
och nationella provens riktlinjer. Här framkom det också att de medverkande hade fått en 
mycket varierad mängd utbildning i bedömning och betygssättning (Londos, Lundahl, 
Gunnemyr &Vallberg Roth, 2016).  
 
3. Metod 
I detta avsnitt presenteras orsakerna till valet av den metod som har använts för att samla in 
materialet till studien, vars syfte är att diskutera bedömningen av nationella prov ur ett 
likvärdighetsperspektiv.  
 
3.1. Kvantitativ eller kvalitativ forskning  
Även om forskarvärlden ibland har delade meningar vad gäller distinktionen finns det 
enligt Alan Bryman (2008, s. 39) i huvudsak två olika tillvägagångssätt att välja mellan i 
genomförandet av en vetenskaplig undersökning: en kvantitativ eller en kvalitativ strategi. 
En kvantitativ metod förutsätter att det till viss del existerar objektiva sanningar som går att 
mäta och ta reda på, medan kvalitativa tillvägagångssätt kräver ett tolkande synsätt där 
verkligheten är något som konstrueras på olika sätt beroende på vem det är som tillfrågas. 
Egentligen behöver dock skillnaderna inte vara så stora och den ena metoden utesluter inte 
den andra (Bryman, 2008, s. 40-41). Till denna studie som ska undersöka likvärdigheten i 
bedömningar av nationella prov har en blandning av dessa båda metoder använts: dels 
enkäter för insamling av data av kvantitativ natur som ska ge underlag att diskutera 
reliabiliteten i de summativa bedömningarna, och dels två öppnare frågor på samma enkät 
samt en kortare intervju av de respektive lärarna för att kunna avgöra bedömningarnas 
validitet men också orsaker till eventuella skillnader eller likheter mellan de olika lärarnas 
sätt att bedöma. Många undersökningar som handlar om likvärdighet och bedömning har 
gått ut på att jämföra lärares bedömningar av nationella prov med vad samma lärare sätter 
för slutbetyg eller hur de i övrig undervisning bedömer sina elever. Här var dock syftet att 
undersöka skillnader och likheter i bedömningen av endast de nationella proven, men 
mellan olika lärare, och till det fanns det ingen färdig modell att utgå ifrån. Studiens metod 
har därför växt fram under arbetets gång allteftersom syftet med undersökningen har blivit 
allt klarare.  
 
Elever fick först skriva underlaget till de bedömningar som skulle utföras. Fem av de 
texterna (se bilaga 4) valdes sedan ut för lärarna att bedöma summativt med ett 
bokstavsbetyg F-A. Dessa bedömningar fick motsvara undersökningens kvantitativa del; 
ett betyg skulle kunna vara bevis på att det förhåller sig på ett visst sätt vilket skulle kunna 
jämföras med ett annat betyg som tyder på att det förhåller sig på antingen samma eller ett 
annat sätt. Till dessa betyg ombads lärarna på samma enkät (se bilaga 5) också att 
kommentera på vilka grunder de gjorde dessa bedömningar. Eftersom det inte var helt klart 
vad dessa kommentarer skulle ha för roll i diskussionen kan man i efterhand konstatera att 
denna del av enkäten hade kunnat vara utformad på ett tydligare sätt för att få ett mer 
tillförlitligt resultat. Lärarna har nämligen givits endast exempel på värdeord som de kunde 
motivera sina betyg med; de skulle enligt enkäten kunna kommentera elevtexternas 
struktur, tydlighet, sammanhang och flyt. För det första kan detta ha fått som konsekvens 
att lärarna har fokuserat mer på dessa faktorer än de övriga som också ska vara med i en 
bedömning av den skriftliga förmågan i engelska. Sedan hade det varit önskvärt om lärarna 
i enkäten hade ombetts att kommentera alla delar av kunskapskraven för att man tydligare 
skulle kunna se och jämföra vad som faktiskt hade bedömts och hur. Samtidigt hade då 
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enkäten blivit mer omfattande och tagit längre tid att svara på, vilket skulle kunna ha 
resulterat i att färre lärare hade gått med på att medverka i undersökningen överhuvudtaget.  
 
På enkäten fick lärarna även svara på hur säkra de var på sin bedömning, men också hur 
tydliga kunskapskraven och bedömningsanvisningarna var med att just det betyget skulle 
sättas. De fick välja mellan 1-5 där 1 var att de var säkra på sitt betyg och 5 att de var 
osäkra på betyget. Om man hade använt för extrema adjektiv i första respektive sista 
alternativet, exempelvis ”jag är jättesäker på min bedömning” och ”jag är jätteosäker på 
min bedömning”, så hade detta kunna leda till att de tillfrågade hade aktat sig för att välja 
dessa (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 389). Därför uttrycktes dessa yttersta 
alternativ på ett något mer neutralt sätt: ”ja, jag håller med” respektive ”nej, jag håller inte 
med” (se bilaga 4). Tanken med att ha med frågor om säkerhet och tydlighet var att se om 
rutinerade lärare till exempel genom år av erfarenhet hade skaffat sig en god uppfattning av 
vad de olika kunskapskraven motsvarade för betyg och därför var säkra på sina betyg, även 
om det för den sakens skulle inte behövde betyda att de tyckte att själva utformningen av 
skolverkets riktlinjer var tydliga. Att mäta den uppfattade säkerheten i betygen skulle 
också visa på om lika betyg var en slump eller om lärarna faktiskt var säkra på 
bedömningarna.  
 
Utöver svaren som enkäterna gav samlades det också vid ett kortare intervjutillfälle in 
information kring lärarnas bakgrund vad gäller erfarenhet av undervisning och bedömning 
i engelskämnet, vilken slags skola de arbetade på samt deras ämneskompetens. Detta 
gjordes i syfte att i en senare del av studien kunna tolka om eventuella skillnader kunde ha 
att göra med något annat än kunskapskraven och bedömningsanvisningarnas utformning. 
Svaren i intervjun tillsammans med kommentarerna kring de satta betygen kan inte sägas 
ge underlag för en definitiv sanning, utan har tolkats och analyserats. Dessa delar av 
undersökningen har därför stått för den kvalitativa datainsamlingen.  
 
3.2. Urval och material  
I kommande avsnitt presenteras de medverkande lärarna samt vilka slags texter de fått 
bedöma tillsammans med en motivering till valet att genomföra undersökningen med just 
detta urval och material. 
  
3.2.1. Lärarna 
De lärare som fick i uppgift att bedöma texterna var tre behöriga engelsklärare med olika 
erfarenhet av att arbeta med engelska på gymnasiet, samt två snart utexaminerade lärare i 
engelska för gymnasiet. Gemensamt för de båda var att de hade läst samtliga kurser 
engelska som krävs för en legitimation, men också att de hade fått all den bedömarträning 
de kommer att ha när de sedan börjar arbeta som lärare.  
 
Det finns olika slags urvalsmetoder att ta ställning till i valet av medverkande till en 
undersökning. Att lärarurvalet ser ut som det gör i denna studie beror på att det för att 
kunna undersöka om bedömningen är likvärdig behövs lärare med olika bakgrund både vad 
gäller arbetslivserfarenhet men också arbetsplats. Det är nämligen troligt att lärare på 
samma skola samtalar om bedömning och att detta skulle kunna bidra till ett jämnare 
resultat än om man jämför lärare på olika skolor. Det kan också vara en idé att lärarna är 
vana vid olika elevunderlag, vilket de olika intagningspoängen till ett par av skolorna kan 
vara en indikation på. Det har alltså gjorts ett medvetet val av lärare utifrån deras inbördes 
variation i variablerna (se Larsen, 2009): erfarenhet av undervisning och bedömning i 
engelskämnet; arbetsplats; elevunderlag men också ämneskompetens. Att alla deltagande 
är män är inget aktivt val, utan ett resultat av den tillfällighet att det råkade finnas fler 
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manliga engelsklärare än kvinnliga i den bekantskapskrets som urvalet gjordes. Detta 
kommer dock inte att ha någon inverkan på resultatet då likvärdigheten i bedömningar av 
de nationella proven här inte undersöks ur ett könsperspektiv. Alla namn som används är 
fingerade och lärarna presenteras i inbördes ordning utifrån erfarenhet av undervisning och 
bedömning i engelska.   
 
Lärare 1 - ”Alvar” 
Den första läraren har cirka 15-20 års erfarenhet av att undervisa engelska på gymnasiet. 
Vad gäller ämneskunskaperna, så har han bott ett år i ett engelskspråkigt land och 
sommarjobbat under tio år i ett annat. Han har utöver detta också haft arbetsuppgifter som 
innefattar att ha kontinuerlig kontakt med diverse skolor och myndigheter i ett 
engelsktalande land. Alvar arbetar nu på en kommunal gymnasieskola.  
 
Lärare 2 - ”Gustav” 
Lärare nummer två som hädanefter kommer benämnas som Gustav har arbetat som 
gymnasielärare i engelska i 5-10 år. Sin erfarenhet i ämnet har han fått dels genom arbete i 
ett engelsktalande land i fyra år, dels genom studier på universitet där engelskan utgjorde 
en del i det femåriga lärarprogrammet. Han arbetar nu på ett gymnasium tillhörande en 
friskolekoncern i samma stad som Alvar. Den kommunala skolan ligger för kommunen i 
topp vad gäller intagningspoäng, medan Gustavs friskola representerar den nedre delen av 
samma lista.  
 
Lärare 3 - ”Urban” 
Den tredje läraren är behörig gymnasielärare i bland annat engelska. Han har jobbat med 
engelska på olika skolor i 10-15 år, men på ett gymnasium som är jämförbart med Gustav 
och Alvars har han arbetat i 0-5 år. Han arbetar nu på en kommunal gymnasieskola i en 
annan stad än resterande lärare. Sin ämneskompetens har han fått på universitetet och han 
har dessutom haft föreningsuppdrag under fyra år där kommunikationen förts mestadels på 
engelska.  
 
Lärare 4 - ”Loras” 
Den fjärde informanten läser sista terminen för att bli behörig ämneslärare i engelska med 
inriktning mot gymnasiet. Engelskan har han efter gymnasiet studerat sex månader på 
språkskola i ett land där de har engelska som förstaspråk. Utöver det har han sin 
ämneskompetens som han läst som fristående kurser. Han har förutom tre praktikperioder 
om sammanlagt 18 veckor även vikarierat en del samt undervisat ett år i ett icke-
engelskspråkigt land. Han har dock mycket lite erfarenhet av bedömning. 
 
Lärare 5 - ”Kjell” 
Den femte och sista medverkanden är precis som Loras en lärarstudent med en termin kvar 
till att bli behörig gymnasielärare i bland annat engelska. Han har gjort all sin praktik och 
har endast sitt examensarbete kvar vilket gör att han har fått all den erfarenhet av 
undervisning och bedömning som han sedan kommer gå in med när han börjar arbeta som 
lärare. Vad gäller engelskan så har han själv gått ett gymnasieprogram som läses nästan 
helt på engelska, och har sedan läst engelska som en integrerad del av 
ämneslärarprogrammet. Praktiken i ämnet består av tio veckor på en kommunal 
gymnasieskola med höga intagningspoäng, samt en period på en skola i ett land där 
engelska är ett av de officiella språken. Utöver det har han precis som Loras ingen 
erfarenhet av undervisning eller bedömning i engelska på gymnasiet.  
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3.2.2. Elevtexterna 
Exempeltexterna som lärarna bedömde är tagna från uppsatser skrivna av elever i en 
engelska 6-klass. Eleverna fick skriva uppsatsen utifrån instruktioner från ett exempel på 
uppgiftstyp i Focus: Writing som förekommer på Göteborgs universitets hemsida för de 
nationella proven. Ur dessa elevuppsatser valdes sedan fem texter ut som lämpliga att 
bedöma. Valet av texter föll på uppsatser som på något sätt fick ses som svåra ur ett 
bedömningsperspektiv. Det kunde handla om att det fanns stavfel eller grammatiska fel där 
läraren var tvungen att ta hänsyn till hur man skulle väga in detta i sin bedömning, men 
också att eleven kanske inte helt hade följt instruktionerna för uppgiften men i övrigt hade 
en väl fungerande text. Som redan beskrivits fick lärarna efter att de hade satt ett 
bokstavsbetyg på texten också ett antal frågor att svara på vad gäller säkerheten i sina 
bedömningar, både utifrån kunskapskraven samt bedömningsanvisningarna som medföljer 
de nationella proven, men också utifrån sin egen känsla av vilka kunskaper och förmågor 
som motsvarar vilket betyg. Utöver detta blev de också ombedda att utifrån 
kunskapskravens kriterier kommentera varför de satte ett visst betyg.  
  
Att valet föll på att undersöka bedömningen av just nationella prov har i huvudsak två 
orsaker, dels eftersom de nationella provens bedömningsanvisningar har varit en 
återkommande rekommendation på vart man kan vända sig om man är osäker på hur 
elevtexter i engelska ska bedömas, dels på grund av att förberedelser inför de nationella 
proven och genomförandet av dessa på många skolor upptar en stor del av vårterminens 
undervisning, vilket ofta motiveras med det som redan nämnts: deras betydelse för 
likvärdig bedömning över hela landet. 
  
Att använda sig av ett större material vad gäller både lärare som bedömer och texter som 
bedöms hade troligtvis lett till ett mer tillförlitligt resultat. Man talar även här om validitet, 
men till skillnad från kopplingen till betyg och bedömning ovan handlar det här om 
huruvida urvalet är relevant för ens frågeställning (Larsen, 2009, s. 40-41).  Eftersom det 
ligger en svårighet i att komma i kontakt med lärare som har tid och ork, i en ofta stressad 
arbetssituation som den är, gjorde det att antalet medverkande, men också texter, fick 
begränsas till fem lärare och fem texter. Fokus låg istället på att få fram lärare med olika 
värden eller variation i de variabler som redan nämnts. Om det skulle visa sig att resultatet 
av bedömningarna blir olika, skulle man ändå kunna argumentera för att urvalet är 
tillräckligt, eftersom det borde räcka med en viss variation i lärares satta betyg för att visa 
att bedömningen inte är likvärdig. Däremot kommer det inte vara lika lätt att utifrån ett 
mindre antal olika lärares eventuellt lika bedömningar forma ett generellt antagande om att 
all bedömning därför är likvärdig. Således kan det också vara en idé att se hur lärarna 
svarar på de frågor om säkerheten i de satta betygen eftersom detta som tidigare nämnts 
skulle kunna belysa slumpens eventuella inverkan eller inte på resultatet.  
 
3.3. Etiska förhållningssätt och överväganden 
Eftersom det i denna studie var både elever och lärare som medverkade var det viktigt att 
de hade fått all den information som krävs för att de skulle kunna ta ställning till om de 
ville vara med eller inte. Vetenskapsrådet (1990, s. 7) tar i samband med sina riktlinjer för 
forskningsetiska principer upp något som kallas för informationskrav, som beskriver just 
detta. Det betyder inte att man måste lämna ut all information om hur studien ska gå till. 
Till exempel fanns det i denna undersökning en tanke att framför allt lärarna inte skulle få 
reda på för mycket om hur deras bedömning skulle komma att användas. Detta hade 
kunnat resultera i att de bedömde extra noggrant jämfört med vad de kanske hade gjort på 
ett vanligt nationellt prov där man eventuellt har en annan tidspress att jobba under. De 
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måste som sagt fortfarande vara tillräckligt informerade för att de ska kunna ta ställning till 
medverkandet.  
  
Det talas också om samtyckeskrav där forskaren måste få ett godkännande från 
undersökningsdeltagarna om att delta (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9). Lärare och elever i 
denna studie fick därför ett brev med information kring undersökningen (se informerat 
samtycke, bilaga 1) och vad den skulle användas till, där de sedan fick ta ställning till om 
de gav sitt samtycke till att delta av fri vilja. I brevet förklarades det också att de när som 
helst kunde avbryta sin medverkan. För att möta konfidentialitetskravet blev deltagarna 
också informerade om att alla deras personuppgifter – namn, klass, skola, stad etc. – skulle 
anonymiseras så att inte obehöriga skulle kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet, 1990, s. 
12). 
  
Förutom de ovan nämnda kriterierna finns det slutligen en annan sak som är viktig att man 
tänker på utifrån en forskningsetisk synvinkel, och det handlar om hur man använder sig av 
de uppgifter man samlar in (Vetenskapsrådet, 1990, s. 14). De får endas användas i 
forskningssyfte och får därför inte lämnas ut för övrigt bruk. De texter som eleverna skrev 
handlade i viss mån om att referera till egna erfarenheter vad gäller t.ex. spelande och 
alkoholvanor vilket hade kunnat öppna för att de delade med sig av saker som på något sätt 
var känsliga. I så fall hade det varit viktigt att ta denna regel i beaktande. I övrigt fanns det 
ingen risk för detta eftersom frågeformuläret som lärarna svarade på endast innehöll saker 
som var relaterade till själva bedömningen.  
 
4. Resultat 
Undersökningen bestod som tidigare nämnts i att fem lärare fick i uppgift att betygssätta 
fem uppsatser skrivna av elever utifrån instruktioner för ett nationellt prov i engelska 6 
Focus: Writing. Avsnittet inleds med en tabell över hur lärarna har bedömt och säkerheten i 
deras bedömningar; eventuella skillnader belyses, varpå en beskrivning följer av vad det är 
som har bedömts i de olika texterna.  
 
4.1. Hur har lärarna bedömt? 
Lärarna fick i uppgift att sätta ett betyg på varje uppsats men också att svara på hur säkra 
de var på dessa betyg, både i relation till kunskapskrav och bedömningsanvisningar men 
också till sin egen känsla. Nedan följer en sammanställning (tabell 1) av svaren på fråga ett 
till tre i enkäten till lärarna (se bilaga 5): 

 

1. Jag ger följande betyg på elevtext 1. 
2. Utifrån kunskapskraven och de bedömningsanvisningar som medföljer de nationella 

proven tycker jag det är tydligt att elevtext X ska ha just detta betyg. 
3. Jag är säker på min bedömning av elevtext X. 

 
För att på ett tydligare sätt kunna räkna på och demonstrera skillnader och likheter i 
bedömningarna har varje bokstavsbetyg, precis som tydlighet och säkerhet, också fått ett 
siffervärde på en skala från 0 till 5 (F= 0, A=5).  
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Tabell 1. Lärarnas bedömningar i form av bokstavsbetyg (Betyg); tydlighet utifrån 
kunskapskrav och bedömningsanvisningar att sätta just detta betyg (a)); säkerhet i 
bedömning (b)); genomsnitt i betyg, a) och b) samt skillnad (Δ) i betyg. 

 

 Alvar Gustav Urban Loras Kjell Genomsnitt  Δ 

Text 1   
Betyg  

 
F/E (0,5) 

3 
2 

 
D/C (2,5) 

2 
2 

 
E (1) 

3 
3 

 
D (2) 

4 
2 

 
F/E (0,5) 

2 
2 

 
1,3 
2,8 
2,2 

 
2 steg 
 Tydlighet a) 

Säkerhet b) 

Text 2  
Betyg 

 
C (3) 

3 
1 

 
C/B (3,5) 

1/2 
1/2 

 
B/A (4,5) 

3 
3 

 
C (3) 

4 
3 

 
D (2) 

3 
3 

 
3,2 
2,9 

2,24 

 
2,5 steg 

 Tydlighet a) 
Säkerhet b) 

Text 3  
Betyg 

 
F/E (0,5) 

3 
5 

 
D/C (2,5) 

2 
2 

 
E (1) 

3 
3 

 
E (1) 

2 
2 

 
C (3) 

3 
4 

 
1,6 
2,6 
3,2 

 
2,5 steg 

 Tydlighet a) 
Säkerhet b) 

Text 4  
Betyg 

 
D/C (2,5) 

3 
2 

 
C (3) 

2 
2 

 
B (4) 

3 
3 

 
A (5) 

2 
2 

 
B (4) 

2 
2 

 
3,7 
2,4 
2,2 

 
2,5 steg 

 Tydlighet a) 
Säkerhet b) 

Text 5  
Betyg 

 
E (1) 

3 
2 

 
D/C (2,5) 

3 
2 

 
E (1) 

3 
3 

 
F (0) 

5 
5 

 
C (3) 

4 
4 

 
1,5 
3,6 
3,2 

 
3 steg 

 Tydlighet a) 
Säkerhet b) 

Genomsnitt  
Betyg 

 
1,5  
3 

2,4 

 
2,8 
2,1 
1,9 

 
2,3 
3 
3 

 
2,2 
3,4 
2,8 

 
2,5 
2,8 
3 

 

Tydlighet a) 
Säkerhet b) 

  
Betygen motsvarar: 
 
 
där till exempel ett E/D (1,5) betyder att läraren har satt ett E+ eller ett D– i betyg 
 
a) Tydlighet utifrån kunskapskrav och bedömningsanvisningar att sätta just detta betyg: 1 = ja, det är 
tydligt, 5 = nej, det är inte tydligt 
b) Säkerhet utifrån egen känsla i satt betyg: 1= ja, jag är säker, 5= nej, jag är inte säker 

   F        F/E    E    E/D    D     D/C    C     C/B    B     B/A    A 
   0    0,5    1    1,5    2     2,5    3     3,5    4     4,5    5 

 
Tabellen ovan visar att det skiljer sig (Δ) från två till tre betygssteg mellan de olika 
lärarnas bedömningar av elevtexterna. På text fem har exempelvis den ena lärarstudenten 
Loras satt ett F, medan den andra studenten Kjell på samma text har satt ett C vilket 
genererar en skillnad i tre betygssteg. Tittar man på värdena under a) för denna text ser 
man att lärarna i genomsnitt också har tyck att elevtext fem varit klart svårast att sätta 
betyg på utifrån kunskapskrav och bedömningsanvisningar. Den har enligt resultatet av 
undersökningen också tillsammans med elevtext tre varit svårast att bedöma utifrån egen 
känsla. Betygen för elevtext ett skiljer sig minst, två steg, vilket eventuellt avspeglar sig i 
det faktum att lärarna var säkras i sina satta betyg för just denna text, visserligen 
tillsammans med elevtext fyra.  
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I relation till betygssnittet för varje text så är det lärarna med mest erfarenhet, Alvar och 
Gustav, som sticker ut mest med sina bedömningar. Alvar har på alla fem elevtexter satt ett 
lägre, ofta klart lägre, betyg än vad gruppens snitt visar, medan Gustav har satt ett högre 
betyg än snittet för gruppen i alla fall utom ett (elevtext fyra). Detta syns också på Alvars 
och Gustavs betygssnitt för de fem texterna som är betydligt lägre (1,5 för Alvar) 
respektive högre (2,8 för Gustav) i relation till de övriga lärarnas snittbedömningar som rör 
sig inom spannet 2,2 - 2,5. Även om det är mellan dessa två lärare som det skiljer mest, är 
det också Gustav och Alvar som utifrån egen känsla är säkrast på sina satta betyg; för a) 
har de 2,4 och 1,9 jämfört med Urban, Loras och Kjells högre värden som visar på en 
högre osäkerhet i bedömningarna. De tre senare lärarnas betyg varierar också mer i 
förhållande till betygssnittet för varje text, där Loras till exempel på elevtext ett och fyra 
har satt ett högre betyg än gruppsnittet och på två, tre och fem har satt ett lägre betyg än 
genomsnittet för gruppen.  
 
 
4.2. Vad har lärarna bedömt? 
Utöver bokstavsbetyget och säkerheten i sina bedömningar fick lärarna i enkäterna som 
medföljde varje elevtext också plats att fylla i vad det var de hade bedömt i texterna. I 
tabell 2 nedan visas tillsammans med lärarnas satta betyg även vad de har tagit med i sin 
bedömning av de olika elevtexterna.   
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Tabell 2. Lärarnas bedömningar och vad de har bedömt i de olika texterna.  
 

 Alvar Gustav Urban Loras Kjell 
Text 1  F/E D/C E D F/E 
positivt struktur argument  struktur, 

styckeindelning 
flyt, idiomatik 

negativt språkliga 
problem 

form, stavning, 
grammatik, 
svengelska 

struktur, oklart 
innehåll, 
oklara 
synpunkter, 
språk som 
försvårar 
förståelse, 
grammatik 

stavning, 
svengelska, 
särskrivning 

språk, oklart 
innehåll i 
förhållande till 
tema 
Stör språk flyt? 
Ska bort från ämne 
sänka betyg? 

Text 2 C C/B B/A C D 
positivt struktur, 

linking 
words 

struktur, 
tydlighet, 
vokabulär, 
linking words 

textbindning, 
struktur, 
vokabulär, 
linking words 

flyt, linking 
words, 
grammatik 

struktur, för- och 
motargument, 
linking words 

negativt saknar 
grund  

stavning kongruens, 
stavning, inga 
komplexa 
strukturer 

stavning språk à tydlighet, 
saknas ställnings-
tagande i 
introduktion 

Text 3  F/E D/C E E C 
positivt  vokabulär, 

argument, 
fraseologi 

vokabulär visst flyt, 
lättförståelig 

introduktion med 
frågeställning, 
argument 

negativt  grammatik, 
kongruens, 
struktur 

ej 
skriftspråkligt, 
grammatik, 
stavning ger 
fel ord 

interpunktion, 
grammatik, 
stavning 

återkopplar ej till 
frågan, inga källor, 
motargument, 
stavning ger fel 
ord, versaler 

Text 4  D/C C B A B 
positivt struktur, 

språk 
tydlighet, 
sammanhang, 
flyt, vokabulär, 
meningsbyggnad, 
idiomatik 

komplexa 
konstruktioner, 
motargument, 
retorisk fråga, 
topic sentence 

flyt, struktur 
 

vokabulär, 
struktur, 
avslutning, 
strategier för att 
föra texten framåt 
(retorisk fråga, 
bisats) 

negativt enkelt 
språk 

stavning  stavning, 
grammatik 

inga motargument, 
ej nyanserat eller 
anpassat till syfte 

Text 5  E D/C E F C 
positivt  inledning, 

struktur, 
tydlighet, 
sammanhang 

  språk 

negativt  grammatik, 
stavning 

repetitiv, inga 
motargument, 
textbindning, 
stavning, rörig 
argumentation 

stavning, 
kommatering, 
struktur, 
svengelska 

anpassning till 
syfte (sänker), 
svengelska, inga 
motargument eller 
klara 
ställningstaganden, 
struktur 
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Analyserar man de enskilda lärarnas kommentarer och vad de oftast har vägt in i sina 
bedömningar ser man att det för Alvar är språk och struktur; Gustav likaså, men någon 
gång har även innehållet i form av argument spelat roll; Urban har vägt in både språk och 
innehåll, där tydligheten i argumentation och framförda synpunkter har bedömts; Loras har 
till övervägande del kommenterat den språkliga förmågan i uppsatserna medan Kjell 
slutligen har vägt in både språk och innehåll med mycket fokus på huruvida strukturen är 
anpassad efter formen för uppgiften i fråga.  
 
Den första texten har fått mellan F/E och D/C (Δ 2 steg) i betyg, vilket de flesta av lärarna 
har grundat på en bra struktur men något svagt språk i form av exempelvis bristande 
stavning och grammatik och ”svengelska”. Därtill lägger också Urban och Kjell att eleven 
frångår ämnet vilket bidrar till ett oklart innehåll. Detta kan jämföras med Gustavs 
kommentar om att det är elevens argument som gör att eleven får ett D/C i betyg.  
 
Elevtext två har fått från ett D upp till ett B/A (Δ 2,5 steg) i betyg och även här är det bra 
struktur, men även textbindning eller ”linking words”, som premieras. Bland de mer 
negativa aspekterna nämns av de flesta lärare stavning men Kjell nämner också att det 
saknas ett ställningstagande i introduktionen även om det finns både för- och motargument 
senare i texten.  
 
Den tredje elevtexten som har fått F/E till C (Δ 2,5 steg) har lärarna bedömt dels efter det 
goda ordförrådet och de väl framförda argumenten, men dels hur eleven ibland brister i 
grammatik och stavning. Kjell visar också på hur eleven inte har tillräckliga belägg för sina 
argument och inte återkopplar till sin inledande frågeställning.  
 
Elevtext fyra är av lärarna bedömd att motsvara ett D/C till A (Δ 2,5 steg) i betyg. 
Nästintill alla lärare har påpekat textens struktur som något positivt, men Gustav, Urban 
och Kjell tar också upp användningen av idiomatiska uttryck, retoriska frågor samt 
språkliga strategier som förbättrar texten. Av de faktorer som drar ner betyget något 
nämner Alvar, Gustav och Loras språkliga aspekter som enkelt språk, stavning och 
grammatik. Kjell visar som för tidigare texter även på elevens bristande argument och att 
texten ej är helt anpassad till syftet. Detta kan kontrasteras mot Urbans kommentar till 
samma text som säger att det är just de befintliga motargumenten som lyfter texten. 
Överhuvudtaget verkar lärarna inte vara helt överens om bedömningen av denna text då det 
enkla språket för Alvar är något som drar ner betyget till D/C, medan det bland annat är 
vokabulär, idiomatiska uttryck och komplexa konstruktioner som höjer betyget till B för 
Urban och Kjell.  
 
Vad gäller den sista texten har denna fått mellan ett F och ett C (Δ 3 steg) i betyg. Där 
eleven har fått ett F grundas detta på stavfel, bristande kommatering och struktur samt 
användning av ”svengelska” uttryck. Till det som hade kunnat förbättras lägger Urban 
motargument, textbindning och tydlighet. Två av lärarna menar däremot att språket samt 
tydligheten och strukturen är några av de positiva aspekterna av texten vilket belönas med 
ett D/C respektive C i betyg. De lärare som har skrivit någonting i kommentaren till den 
här texten verkar dock tycka att det är vad gäller grammatik, stavning och struktur som det 
brister för att eleven ska få ett högre betyg. 



Elin Lagerstedt 
PG3057 

 19 

 
5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer en diskussion föras kring det presenterade resultatet. Likvärdigheten 
i lärarnas bedömningar av elevtexterna diskuteras utifrån hur reliabla och valida de är.  
 
5.1. Validitet, reliabilitet och likvärdighet 
Vid en första anblick på tabellen över lärarnas bedömningar (tabell 1) kan man se att det 
skiljer två till tre betygssteg mellan lärarnas bedömningar av elevtexterna. Att lärare inte 
sätter precis samma betyg betyder dock inte per automatik att bedömningen inte är 
likvärdig. Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012, s. 19) förklarar att eftersom de 
kunskapskrav som vi ser i dagens läroplaner idag ”ger utrymme för variationer och 
anpassningar” får helt likvärdiga betyg ses som en ”utopi” och man strävar därför efter att 
elever med samma kunskaper ska belönas med ungefär lika betyg (se 2.3). Även om 
skillnaden i satta betyg lärare emellan är så pass stor att likvärdigheten redan här kan 
diskuteras krävs det ändå en närmare analys av huruvida elevtexterna har bedömts både 
rätt och rättvist. Med andra ord kommer bedömningarnas validitet och reliabilitet att 
undersökas för att sedan komma fram till hur likvärdig den summativa bedömningen är.  
 
5.1.1. Validitet 
I bedömningssammanhang innebär validitet att lärarna tar rätt säker i beaktande när de 
bedömer och sätter sina betyg (Erickson, 2009). Vad lärarna ska bedöma när det kommer 
till ett nationellt prov i engelska 6, Focus: Writing, står att finna i kunskapskraven för 
ämnet och bedömningsanvisningarna som medföljer de nationella proven. I 
kunskapskraven (Skolverket, 2011) står det att följande kunskaper och förmågor ska 
bedömas: 

 
Figur 1. Kunskapskraven för engelska 6 som betonar skriftlig produktion och interaktion för 
nationellt prov Focus: Writing (NAFS 2015) 
 
Det handlar således om variation, tydlighet och struktur samt flyt, anpassning till syfte, 
mottagare och situation, men även att eleven ska kunna göra ”förbättringar av […] egna 
framställningar. Till det läggs också att eleven för att få ett godkänt betyg i engelska 6 ska 
använda sig av ”fungerande strategier som […] löser problem i och förbättrar 
interaktionen.  
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I bedömningsanvisningarna tillhörande de nationella proven talas det också om 
”bedömningsfaktorer” som ska ”vara ett stöd för analysen vid en helhetsbedömning” av 
elevens förmågor (NAFS, 2015):  
 

 Innehåll 
• tydlighet 
• fyllighet och variation 

   - olika exempel och perspektiv 
• sammanhang och struktur 
• anpassning till syfte, mottagare, situation och genre 

 
 Språk och uttrycksförmåga 

• kommunikativa strategier, t.ex. omformuleringar, förklaringar och 
  förtydliganden 

• flyt och ledighet 
• omfång, variation, komplexitet, tydlighet och säkerhet 

   - vokabulär, fraseologi och idiomatik 
   - meningsbyggnad, textbindning och struktur 
   - grammatiska strukturer 
   - stavning och interpunktion 

• anpassning till syfte, mottagare, situation och genre 
 
Här har man förtydligat vad som menas med exempelvis den språkliga variationen och 
tydligheten, att det kan handla om vokabulär och fraseologi men också om 
meningsbyggnad, grammatiska strukturer och stavning.  
 
Undersöker man så lärarnas kommentarer på vad det är de har bedömt i elevernas texter så 
handlar det nästan uteslutande om det som både kunskapskraven och 
bedömningsfaktorerna innehåller. Lärarna har till exempel tagit upp vokabulär, fraseologi, 
stavning och interpunktion, men också struktur, meningsbyggnad, textbindning och 
anpassning till syfte. Även om de ordagrant inte alltid använder riktlinjernas språk så kan 
faktorer som närvaro eller frånvaro av till exempel ”motargument” och ”klart 
ställningstagande” (se tabell 2) klassificeras som en bedömning av anpassning till syfte 
eller situation, då både motargument och ställningstagande efterfrågades av eleverna i 
provuppgiftens instruktioner (se bilaga 3). Eftersom lärarna har bedömt det de ”ska” enligt 
de anvisningar de har att rätta sig efter får bedömningarna ur denna synpunkt ses som 
valida.  
 
Enligt definitionen av validitet som getts i ett tidigare avsnitt ligger det också en fara i om 
”för lite av det avsedda bedöms” (Erickson, 2009, s. 164). Detta kan man med säkerhet inte 
veta eftersom lärarna i undersökningen inte ombads att ge kommentarer till alla 
kunskapskrav. Att Alvar exempelvis endast har uppgett struktur och språk som underlag 
för sina bedömningar betyder inte att han inte har tagit de andra faktorerna i beaktande vid 
den summativa bedömningen. Dock betyder det inte heller att han faktiskt har bedömt 
elevens förmåga att till exempel använda sig av strategier för att lösa problem eller 
granskat huruvida eleverna har anpassat sina texter efter uppgiften de ombads att skriva. 
Detsamma gäller för Gustav och bedömningen av exempelvis elevtext ett och fyra; här har 
han till övervägande del vägt in språkliga aspekter som stavning, grammatik och flyt, 
medan det är osäkert hur han har bedömt innehållsliga delar som fyllighet och variation 
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samt anpassning till mottagare och genre. Vad gäller Loras bedömningar som också de 
fokuserade de språkliga aspekterna av de skriftliga framställningarna så är det även här 
svårt att avgöra hur lärarstudenten har vägt in de delar av kunskapskraven som behandlar 
innehållet i texterna. Det kan vara så att det är exempelvis bristande grammatiska 
strukturer eller ett väl utvecklat vokabulär som är det avgörande i att eleven får ett betyg 
istället för ett annat och att lärarna därför har valt att notera just dessa faktorer. Å andra 
sidan kan det också vara en indikation på att dessa förmågor har bedömts mer noggrant än 
andra.   
 
Erickson (2009) förklarar som tidigare nämnts också hur det i ett validitetsperspektiv är 
viktigt att man i samband med bedömningstillfället tänker på vad feedback och 
återkoppling får för effekt för elevers fortsatta lärande. Enligt skolverket (2016c) är det den 
formativa bedömningen som främjar elevens utveckling och lärande, vilket är orsaken till 
att det också heter bedömning för lärande (Lundahl 2014). Många menar dock att den 
summativa karaktär som de nationella proven är av ”påverkar lärares undervisning och 
deras möjligheter att arbeta med formativa bedömningar (Lundahl, 2006, s. 415). Även om 
de medverkande lärarnas bedömningar inte skulle återkopplas till eleverna är det tydligt att 
kommentarerna i det ovan presenterade resultatet är av mer summativ än formativ natur, 
vilket i så fall skulle stävja bedömning för lärande. Precis som säkert ofta är fallet i en äkta 
bedömningssituation visar kommentarerna som lärarna har gett på vad eleven har presterat 
i förhållande till kunskapskraven, men inte vad eleven i fråga ska göra för att fortsätta att 
utvecklas. Därmed uppfylls endast Black och Wiliam (1998a) två första kriterier för den 
tidigare diskuterade definitionen av bedömning för lärande: insamling av information av 
var eleven befinner sig samt en förmedling av detta till personen i fråga. Dock saknas de 
två sista stegen som innebär att identifiera gapet mellan nuvarande och kommande nivå, 
men också att anpassa sin undervisning för att eleven ska få chans att utvecklas ett steg. 
Man skulle alltså kunna argumentera för att de nationella proven i sig, i och med deras 
summativa utformning, ger upphov till olikvärdiga bedömningar.  
 
Sammanfattningsvis är det svårt att utifrån det insamlade materialet med säkerhet avgöra 
om lärarna har gjort helt valida bedömningar; rätt saker är bedömda, men det går inte att 
avgöra om alla delar av kunskapskraven för den skriftliga förmågan har vägts in vid 
betygssättningen. Man kan heller inte vara säker på huruvida en eventuell återkoppling till 
eleverna hade bidragit till att främja deras fortsatta lärande.  
 
5.1.2. Reliabilitet 
Som tidigare nämnts ska en likvärdig bedömning enligt den givna definitionen vara både 
intrabedömarreliabel och interbedömarreliabel (Erickson, 2009); en lärare ska vara 
konsekvent i sin egen betygssättning och ge samma belöning för liknande insatser (se 2.3.), 
men olika lärare ska även sinsemellan kunna ge samma betyg för samma slags uppvisade 
förmågor och kunskaper. Lärare ska således översätta resultat och prestationer – i det här 
fallet de uppsatser som eleverna har skrivit – till samma slags kunskapsomdömen och 
sedermera betyg (Gustavsson, Måhl och Sundblad 2012, s. 19).  
 
Med det givna materialet kan det vara svårt att avgöra intrabedömarreliabiliteten, eller 
huruvida lärarna är helt konsekventa i sina bedömningar. För det hade man behövt mer 
utförlig information om hur de har satt till exempel grammatiska strukturer eller argument i 
relation till värdeorden eller progressionsorden i kunskapskraven. Man hade också fått göra 
en utförlig analys av elevernas språkförmåga för att se om lärarna bedömde samma slags 
förmågor och kunskaper med liknande betyg.  
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Vad gäller interbedömarreliabiliteten kan man däremot se att den summativa bedömningen 
inte alltid är lika lärare emellan. Av tjugo möjliga bedömningstillfällen är det endast vid 
fem av dessa som två lärare har satt samma betyg på en text: Alvar och Kjell elevtext ett, 
Alvar och Loras elevtext två, Urban och Loras elevtext tre, Urban och Kjell elevtext fyra 
och Alvar och Urban elevtext fem (tabell 1). Att två lärare har bedömt lika inträffar i denna 
undersökning högst en gång per lärarpar, vilket visar att bara för att två lärare har resonerat 
likt om en elevtext, betyder det inte att de har samma syn på nästa text. Vid de tillfällen 
som två lärare ändå har gjort samma summativa bedömning är det inte alltid helt tydligt att 
den grundar sig på samma aspekter. Ett tidigare diskuterat exempel är elevtext fyra som 
Urban har gett ett B bland annat på grund av elevens motargument. Kjell har också satt ett 
B men anger avsaknad av motargument som anledning till att texten inte får ett högre 
betyg. Det finns också exempel på när lärarna verkar vara ganska överens om textens goda 
respektive mindre goda kvaliteter, men som senare mynnar ut i två olika betyg. På elevtext 
ett har Loras satt ett D på grund av en god struktur men språkliga problem. Alvar har 
angett samma orsaker: god struktur men att eleven brister i det språkliga, men här har 
eleven istället fått ett F/E. För dessa exempel är det tydligt att det inte råder en 
interbedömarreliabilitet eftersom en och samma text blir betygssatt med olika 
bokstavsbetyg eller på olika grunder. De spridda betygen behöver som redan nämnts inte 
vara detsamma som att bedömningarna inte är likvärdiga, men eftersom det i genomsnitt 
skiljer mellan två och tre betygssteg på varje text får detta ändå ses som en stark indikation 
på att lärarna inte har belönat samma insatser med samma betyg och därför inte är reliabla.  
 
5.1.3. Likvärdighet  
Efter att ha analyserat det insamlade materialet kan det konstateras att bedömningarna av 
den skriftliga delen av det nationella provet inte är likvärdiga. Den summativa 
bedömningen av exempeltexterna brister eventuellt i validitet då lärarna har bedömt rätt 
saker men inte med säkerhet kan sägas ha varit konsekventa i sina bedömningar eller 
använt dem till att främja elevernas lärande (vilket i denna undersökning dock inte var ett 
uttalat syfte). Vad gäller reliabiliteten så är denna inte uppnådd eftersom bedömningarna 
vid de flesta tillfällena skiljer sig för mycket mellan lärarna både vad gäller det slutliga 
betyget och på vilka grunder detta har satts. Vissa menar att en bedömning inte kan vara 
valid utan att samtidigt vara reliabel (Erickson, 2009, s. 164), och därför skulle man kunna 
dra slutsatsen att både validitet och reliabilitet saknas.  
 
Det har tidigare diskuterats hur en likvärdig bedömning får ses som en utopi men 
likvärdigheten bör ändå vara ”rimlig”. I denna undersökning hade bedömningarna kunnat 
ses som rimligt likvärdiga om skillnaderna i satta betyg inte hade varit så stora som 
resultatet påvisar. En viss variation är tillåten, men någorlunda likadana betyg hade också 
behövt grunda sig på samma svagheter respektive styrkor i jämförelse med värdeorden i 
kunskapskraven. Med ett resultat där spridningen mellan betygen är så pass stor och 
bedömningarna inte kan ses som utförda på samma grund så kan det därför fastslås att 
bedömningarna inte heller är rimligt likvärdiga.  
 
6. Eventuella orsaker till resultatet  
Det är svårt att med säkerhet konstatera orsakerna till varför lärarnas bedömningar inte är 
likvärdiga. I följande avsnitt kommer det dock att göras en ansats att utifrån erfarenhet, 
arbetsplats och elevunderlag samt kunskapskrav och bedömningsanvisningar klargöra 
varför det finns en skillnad i hur lärarna har utfört den summativa bedömningen.  
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6.1.1. Erfarenhet av undervisning och bedömning i engelskämnet  
En av anledningarna till varför lärarna bedömer olika kan vara att de har olika mycket 
erfarenhet av både undervisning och bedömning i engelskämnet. En av de lugnande 
kommentarer som har återkommit från redan verksamma lärare har just varit att 
bedömningsrutin kommer med åren och att det kommer att vara lättare att bedöma när man 
har arbetat ett tag. Ser man till resultatet av undersökningen så kan det konstateras att de 
med mest erfarenhet, Alvar och Gustav, är de som är jämnast i sina bedömningar även om 
detta innebär att Alvar konstant ligger under gruppens betygsmedel medan Gustav vid fyra 
tillfällen av fem har satt högre betyg än resterande lärare (tabell 1). I förhållande till 
varandra är de också relativt jämna då det på varje elevtext skiljer mellan 0,5 till två 
betygssteg dem emellan, när det för gruppen istället skiljer mellan två till tre steg. Mellan 
de andra tre lärarna finns det inte något tydligt mönster i de satta betygen, att någon skulle 
sätta högre eller lägre än någon annan. Man skulle därför kunna dra slutsatsen att Alvar 
och Gustav har blivit jämnare vad gäller intrabedömarreliabilitet; de har blivit mer 
konsekventa i sin egen betygssättning, medan betygen fortfarande inte är reliabla vad 
gäller jämförbarheten dem emellan.  
 
Även om träning leder till ökad säkerhet och lärare menar att det blir lättare efter ett tag, 
visar aktuell forskning att lärare med flera års erfarenhet av bedömning fortfarande känner 
sig osäkra på bedömning och betygssättning (Londos, Lundahl, Gunnemyr & Vallberg 
Roth, 2016). Detta visar sig också i de medverkande lärarnas svar på hur säkra de är på sin 
summativa bedömning, där det visar sig det inte alltid har varit självklart vilka betyg 
elevtexterna ska få (tabell 1). Då många lärare framhåller just svårigheten i att bedöma och 
sätta betyg är det också många som efterfrågar mer utbildning inom området. Olika 
lärosäten fokuserar olika mycket på bedömningsträning i utbildningen vilket också kan 
resultera i skilda förutsättningar för att sedan kunna sätta likvärdiga betyg. I en 
undersökning som presenterades 2005 uppgav cirka hälften av de tillfrågade att de inte 
hade fått någon träning i bedömning alls på sitt lärarprogram och endast tio procent hade 
läst mer än fyra poäng (Lundahl, 2009, s. 189-190).  Det har därför visat sig att erfarenhet 
och kunskap om bedömning ofta är beroende av vilken skola man arbetar på och hur de 
väljer att satsa på studiedagar och kollegialt samarbete för att öka samstämmigheten lärare 
emellan (Londos, Lundahl, Gunnemyr & Vallberg Roth, 2016) menar också att den största 
anledningen till att betygssättningen i dagens skola inte är mer likvärdig just beror på att 
lärarna får för lite utbildning i bedömning, både på lärarutbildningen men också som 
verksamma lärare. Olik erfarenhet och utbildning, eller snarare brist på utbildning, i 
bedömning skulle därför kunna vara troliga faktorer som spelat in för skillnaderna i 
betygssättningen i denna undersökning.  
 
6.1.2. Arbetsplats och elevunderlag  
I studien är urvalet av lärare avsiktligt utspritt på olika skolor. Dels sambedömer man eller 
talar gärna om bedömning på skolor vilket skulle kunna resultera i ett jämnare resultat än 
om man väljer ut lärare från olika skolor, och dels finns det också studier som visar på att 
lärare beroende på om de jobbar på friskolor eller kommunala skolor bedömer olika hårt. 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering släppte 2016 en rapport 
som beskriver just hur elever på gymnasiet i en friskola generellt bedöms mer generöst än 
de som går på kommunala gymnasieskolor (Tyrefors Hinnerich & Vlachos, 2016). De som 
genomförde studien använde sig av interna och externa bedömningar i bland annat 
engelska för att kunna kartlägga huruvida det förelåg skillnader i hur lärarna på olika slags 
skolor bedömde. Denna faktor skulle kunna vara ytterligare en förklarning till skillnaden 
mellan åtminstone Alvars och Gustavs summativa bedömningar; Alvar som arbetar och 
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länge har arbetat på en kommunal gymnasieskola sätter konsekvent lägre betyg än Gustav 
som har tillbringat de senaste åren på en gymnasieskola tillhörande en friskolekoncern. De 
andra tre lärarna har inte samma erfarenhet på en och samma slags skola vilket gör det 
svårare att jämföra resultaten av deras bedömningar.  
 
Studien som Tyrefors Hinnerich och Vlachos genomförde visade också att det bland dem 
med lägst grundskolebetyg fanns en högre tendens att söka sig till friskolor än kommunala 
gymnasieskolor (2016, s. 1). Så är också fallet i undersökningen som har genomförts här; 
skolan som Alvar arbetar på har betydlig högre intagningspoäng än Gustavs och båda 
ligger i samma stad. Man skulle då kunna tänka sig att de båda lärarna är vana vid en viss 
typ av elever och prestationer och att de därför omedvetet anpassar sin bedömning efter 
det. När lärarna får samma texter att bedöma kommer detta till uttryck genom att Alvar 
som är van vid högpresterande elever ser med mer kritiska ögon än Gustav vars elever på 
friskolan vanligtvis inte kommer upp till samma nivå som på den kommunala 
gymnasieskolan i fråga. Istället för att bedömas utifrån mål- och kunskapsrelaterade 
betygssteg, där varje elevprestation ska ställas i till de uppställa målen och 
kunskapskraven, skulle man kunna säga att det sker en vridning mot att elever bedöms i 
relation till varandra som var fallet när man hade ett normrelaterat betygssystem (se 2.1.1). 
Detta förklarar Black och Wiliam (1998a, s. 18) med att det i alla fall har funnits en 
tendens när det gäller bedömning att lärare hellre använder sig av normrelaterade metoder 
där man jämför elevers prestationer med varandra istället för att se till hur varje individ har 
utvecklats i förhållande till uppställda mål och kriterier. Att det i Kjell, Urban och Loras 
bedömningar finns en större spridning skulle man ur det här perspektivet kunna motivera 
med att de inte haft ett homogent elevunderlag under tillräckligt lång tid för att bilda sig en 
tydlig referenspunkt och att de därför inte påverkas i lika stor utsträckning av elevers 
tidigare prestationer.  
 
6.1.3. Ämneskompetens  
Förutom de potentiella orsaker som redan uppmärksammats, skulle man kunna 
argumentera för att diskrepansen mellan de olika lärarnas bedömningar beror på varierad 
ämneskompetens i engelska. En lärare med breda kunskaper i ämnet bör ha lättare att 
upptäcka eventuella fel eller avvikelser från korrekt engelska än en lärare som exempelvis 
”bara” har läst de nödvändiga terminerna på universitet eller högskola, men i övrigt inte 
har någon större erfarenhet av talad eller skriven engelska. Undervisningen i universitets- 
och högskoleengelska har säkerligen skiftat i tid vilket också har en inverkan på lärarens 
skolning inom ämnet. Detta skulle kunna resultera i att texter bedöms olika utifrån delvis 
skiftande uppfattningar av vad som är viktigast, till exempel formen eller språket. Den 
insamlade datan från denna studie är dock för begränsad för att kunna avgöra om detta har 
spelat in i lärarnas betygssättning. För att ta reda på om skillnad i ämneskompetens har 
varit en påverkande faktor hade man fått göra en detaljerad kartläggning av varje lärares 
språkliga kompetens i engelska, men också analysera elevtexterna och bett lärarna 
kommentera och visa på vilka exempel som motsvarar de specifika delarna av 
kunskapskraven.  
 
6.1.4. Kunskapskrav och bedömningsanvisningar 
De faktorer som tidigare nämnts som möjliga förklaringar till varför bedömningarna har 
blivit olika kan säkerligen spela in, men till syvende och sist borde kunskapskrav och 
bedömningsanvisningar bilda de förutsättningar som behövs för att kunna göra likvärdiga 
bedömningar. En mindre spridning i resultatet hade kunnat förklaras med eventuell 
tidsbrist eller slarv från de deltagandes sida, eftersom de var medvetna om att deras 
bedömningar inte skulle användas för eleverna eller skolan utan till en undersökning. När 
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skillnaderna är så stora som två till tre betygssteg på varje text, får man dock anta att det 
även ligger någonting i sättet kunskapskraven är formulerade annars hade lärarna 
oberoende av förutsättningar hamnat närmre varandra i de summativa bedömningarna.  
 
De nya kursplanerna med tillhörande kunskapskrav för varje ämne infördes 2011 på grund 
av att målsystemet som det såg ut tidigare upplevdes som ”otydligt och svårtillgängligt” 
(Prop. 2008/09:87). Förändringen av läroplanerna motiverades därför med att ”[t]ydliga 
kurs- och ämnesplaner är en förutsättning för att alla elever ska ges en likvärdig utbildning. 
Tydliga kursplaner ger också ett ökat stöd för lärarnas uppföljning och bedömning av 
elevernas kunskapsutveckling” (Prop. 2008/09:87, s. 12). Ökad likvärdighet och att ge stöd 
i lärares bedömning och betygssättning har också varit syftet med införandet av fler 
nationella prov (Erickson, 2009, s. 166). Undersökningen har dock visat att varken 
kunskapskraven eller stödet som medföljer de nationella proven är tillräckliga för att 
bedömningarna ska bli reliabla och likvärdiga. Skillnaden mellan lärarnas bedömningar är 
egentligen inte märkvärdig i sig eftersom kunskapskraven som de är utformade i dagens 
läroplan ger utrymme för variationer och anpassningar (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 
2012, s. 19). Det är exempelvis möjligt att en lärare tolkar kunskapskravens formuleringar 
för betyget E, att eleven kan uttrycka sig ”tydligt och med flyt samt med viss anpassning 
till syfte” annorlunda än en annan lärare. Det är dock att skillnaden är så betydande som är 
det uppseendeväckande i resultatet från denna undersökning.  
 
Med de nationella proven följer också exempeltexter som är bedömda med ett 
bokstavsbetyg för att visa på vilka förmågor som motsvarar vilka slags kunskapskrav. Av 
studiens resultat att döma så kan det konstateras att lärarna antingen inte har använt sig av 
dessa vid bedömningen, eller så innebär inte heller dessa tillräckligt stöd och 
konkretisering av kunskapskraven för att lärarna ska kunna utföra liknande summativa 
bedömningar. Sedan kan det tilläggas att en text aldrig kan vara helt lik en annan vilket gör 
det att jämföra hur en elevs kunskaper och förmågor ska värderas och bedömas i relation 
till givna exempel.  
 
7. Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida man med hjälp av de nationella 
proven och deras utformning kan göra likvärdiga bedömningar av elevers skriftliga 
förmåga i engelska 6.  Resultatet har visat att bedömningarna till viss del har brustit i både 
validitet och reliabilitet och därför inte kan ses som likvärdiga. De medverkande lärarna 
har förvisso i förhållande till kunskapskrav och bedömningsanvisningar bedömt rätt saker, 
men det är osäkert om alla elevens förmågor har vägts in eller om en eventuell 
återkoppling hade lett till elevers fortsatta lärande. Ur ett reliabilitetsperspektiv är det för 
stor skillnad mellan de olika lärarnas summativa bedömningar, då det skiljer mellan två till 
tre betygssteg per uppsats. Lärarna och lärarstudenterna har också bedömt elevernas 
prestationer olika i förhållande till de uppställda målen.   
 
Orsakerna till varför det har blivit en så stor skillnad kan bero på olika faktorer, varpå ett 
antal sådana har diskuterats: skillnad i erfarenhet och undervisning och bedömning av 
engelskämnet; det faktum att lärarna arbetar på olika skolor och allt vad detta kan innebära 
med olika huvudmän men också elevunderlag; deras eventuellt olika ämneskompetens i 
engelska samt utformningen av kunskapskraven och bedömningsanvisningarna som lärarna 
har haft som stöd i bedömningsprocessen.  
 
Även om det har visat sig att de nationella proven inte ger en garanti för likvärdiga 
bedömningar av elevers skriftliga förmåga i engelska 6 så är det ändå många lärare som 
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använder sig av både uppgifter och bedömningsanvisningar från dessa prov som ett 
komplement till kursplan och kunskapskrav när man planerar undervisningen samt 
bedömer sina elever. Det kan finnas en fördel med detta eftersom proven ändå är tänkta att 
spegla så stora delar av kursmålen som möjligt. Dock bör man som studien har visat göra 
detta med en viss försiktighet eftersom det finns en risk att de inte tjänar ett av sina 
huvudsyften, nämligen att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. 
Det hade därför i framtida forskning varit intressant att titta närmare på hur mycket tid 
lärare faktiskt lägger på att anpassa sin undervisning och bedömning utifrån de nationella 
provens utformning, men också att undersöka vad dessa anpassningar får för konsekvenser 
för elevers lärande och möjligheter att utvecklas mot de uppställda målen.  
 
  



Elin Lagerstedt 
PG3057 

 27 

Källförteckning 
Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & Wiliam, D. (2003). Assessment for 
Learning - putting it into practice. Maidenhead: Open university press.  

Black, P., & Wiliam, D. (1998a). Assessment and Classroom Learning. Assessment in 
education: principles, policy & practice, 5(1), 7–74. doi: 10.1080/0969595980050102.  

Black, P., & Wiliam, D. (1998b). Inside the Black Box: raising standards through 
classroom assessment. London: Granada Learning.  
Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB.  
 
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research Methods in Education. (7. ed.). 
New York: Routledge.  
 
Davison, C., Cummins, J. (2007). Introduction: Assessment and Evaluation in ELT: 
Shifting Paradigms and Practices. I C. Davison & J. Cummins (Red.), International 
Handbook of English Language Teaching (s. 415–420). New York: Springer.  
 
Erickson, G. (2009). ”Att bäras åt”. Om den goda bedömningens flerfaldighet och 
ömsesidighet. I U. Tornberg, A. Malmqvist & I. Valfridsson (Red.), Språkdidaktiska 
perspektiv (s. 159–173). Stockholm: Liber.  
 
Gustavsson, A., Måhl, P., & Sundblad, B. (2012). Betygssättning – en handbok. 
Stockholm: Liber AB.  
 
James, M. (2006). Assessment, Teaching and Theories of Learning. I J. Gardner (Red.), 
Assessment and Learning. (s. 47–60). London: Sage. Hämtad från: 
https://www.researchgate.net/publication/271964452_Assessment_Teaching_and_Theories
_of_Learning (använd 25 nov 2016).  
 
Jönsson, A. (2016, 5 december). Professorn: Utbilda lärarna i bedömning. Skolvärlden. 
Hämtad från: http://skolvarlden.se/artiklar/professorn-krav-utbilda-lararna-i-bedomning 
(använd 30 dec 2016).  
 
Larsen, A. K. (2009). Metod helt enkelt – en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Malmö: Gleerups utbildning AB.  
 
Londos, M., Lundahl, B., Gunnemyr, P., & Vallberg Roth, A-C. (2016). Lärares 
förtrogenhet med betygssättning. Malmö: Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö 
Högskola. Hämtad från: http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/21324/Lärares 
förtrogenhet med betygsättning 20160912.pdf?sequence=2&isAllowed=y (använd 29 dec 
2016).  
 
Lundahl, C. (2006). Viljan att veta vad andra vet – Kunskapsbedömning i tidigmodern, 
modern och senmodern skola (2006:8). Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  
 
Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur.  
 
Lundahl, C. (2015). Nationella prov – ett redskap med tvetydliga syften. I C. Lindahl & M. 
Folke-Fichtelius (Red.), Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik. (243–
261). Lund: Studentlitteratur.  



Elin Lagerstedt 
PG3057 

 28 

 
Messick, S. (1989). Validity. I R. L. Linn (Red.), Educational Measurement (3 ed s. 13–
103). New York: Macmillan Publisher.  
 
Nationella prov i främmande språk [NAFS]. Produktion och interaktion Focus: Writing 
En6. Hämtad från: 
http://nafs.gu.se/digitalAssets/1427/1427848_eng6_writing_bedanvisn_gy2011.pdf 
(använd 30 dec 2016). 
 
Prop. 2008/09:87. Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan. Hämtad 
från: 
http://www.regeringen.se/49b72a/contentassets/bef10529971f473599748d7a8843970e/tydl
igare-mal-och-kunskapskrav---nya-laroplaner-for-skolan-prop.-20080987 (använd 30 dec 
2016).  
 
Skolverket. (2007). Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? En statistisk analys av 
sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i grundskolans årskurs 9, 1998-2006. 
Hämtad från: http://kvutis.se/wp-content/uploads/2014/05/pdf1725.pdf (använd 5 nov 
2016).  
 
Skolverket. (2009). Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan. En analys av sambandet 
mellan nationella prov och kursbetyg. Skolverket.  
 
Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. Hämtad från http://www.skolverket.se/om-
skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk=2705 (använd 5 nov 2016).  
 
Skolverket. (2016a). Nationella Prov. Hämtad från: 
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov (använd 10 dec 2016).  
 
Skolverket. (2016b). Tidigare betygssystem. Hämtad från: 
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/tidigare-betygssystem-1.46885 
(använd 4 nov 2016).  
  
Skolverket. (2016c). Formativ bedömning - bedömning för lärande. Hämtad från: 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/formativ-
bedomning-1.100681 (använd 27 dec 2016).  
 
Skolverket. (2016d). Betygssättning. Hämtad från: 
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg (använd 1 jan 2017).  
 
Skolverket. (2016e). Likvärdig utbildning i grundskolan. Hämtad från: 
http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/likvardig-utbildning-i-
grundskolan-1.218790 (använd 4 jan 2017). 
 
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad från: 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-
2010800_sfs-2010-800 (använd 4 nov 2016).  
 



Elin Lagerstedt 
PG3057 

 29 

Säljö, R. (2015). Lärande – En introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: 
Gleerups.  
 
Tyrefors Hinnerich, B., Vlachos, J. (2016). Skillnader i resultat mellan gymnasieelever i 
fristående och kommunala skolor (2016:10). Uppsala: Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering. Hämtad från: 
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-10-skillnader-i-resultat-mellan-
gymnasieelever-i-fristaende-och-kommunala-skolor.pdf (använd 29 dec 2016).  
 
Vetenskapsrådet. (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
(använd 7 nov 2016).  
 
Weir, C. J. (2005). Language Testing and Validation: An Evidence-Based Approach. 
Oxford: Palgrave.  
 
Wiliam, D. (2015). Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska tekniker. 
Stockholm: Natur & Kultur.   



Elin Lagerstedt 
PG3057 

 30 

Bilagor 
 
Bilaga 1 - Informerat samtycke (lärare) 
 
Information om deltagande i en undersökning om bedömning av 
nationella proven i engelska 6 på gymnasiet (till lärare) 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på mer om bedömningen av den skriftliga delen 
av de nationella proven i engelska 6 på gymnasiet.  
 
För att nå denna kunskap kommer olika lärare få bedöma prov i Focus: Writing skrivna av 
elever i åk 2 på gymnasiet utifrån befintliga exempeluppgifter som kan förkomma på ett 
nationellt prov i engelska 6. Om du väljer att medverka i denna studie innebär det att du 
kommer vara en av dessa lärare som bedömer 5 elevtexter. Du, såväl som eleverna som 
skriver texterna, är anonym då varken namn, skola eller stad kommer att framgå. Saker 
som t.ex. arbetslivserfarenhet inom läraryrket är dock relevant för undersökningen och 
kommer därför att finnas med i diskussionen kring urvalet av lärare. Aktuell 
arbetslivserfarenhet kommer att presenteras i en 5-årsskala, t.ex. 0-5 år, 6-10 år, 11-15 år 
etc. för att i största mån behålla alla deltagares anonymitet.  
 
Den färdiga studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, 
samt publiceras online för allmän tillgång på DiVA (arkiv för forskningspublikationer och 
studentuppsatser).  
 
Uppsatsen skriver jag som mitt examensarbete under sista terminen av KPU - 
Kompletterande pedagogisk utbildning - för att bli behörig ämneslärare med inriktning mot 
gymnasiet.  
 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
 
Jag väljer att delta i undersökningen:   JA  NEJ 
 
 
Deltagarens underskrift: _______________________________________________ 
 
 
Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga. 
  
Student: Elin Lagerstedt Handledare: Katarina Lindahl 
v15elage@du.se kla@du.se 
[telefon] 023 - 77 86 81 
[adress] Högskolan Dalarna 

Högskolegatan 2 
791 88 Falun 

 
______________________Lund 221107 

 
______________________Falun 221107 
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Bilaga 2 - Informerat samtycke (elever) 
 
Information om deltagande i en undersökning om bedömning av nationella proven i 
engelska 6 på gymnasiet (till elever)  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på mer om bedömningen av den skriftliga delen 
av de nationella proven i engelska 6 på gymnasiet.  
 
För att nå denna kunskap kommer jag att låta olika lärare bedöma prov skrivna utifrån 
befintliga exempelfrågor som kan förkomma på ett nationellt prov. Om du väljer att 
medverka i denna studie kommer det innebära att din text tillsammans med bedömningen 
av det exempelprov du skrivit kommer att kunna användas i studien. Du, såväl som lärarna 
som gör bedömningen, kommer att varva anonyma då varken namn, skola eller klass 
kommer att framgå i undersökningen.  
 
Det färdiga arbetet kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, 
samt publiceras online för allmän tillgång på DiVA (arkiv för forskningspublikationer och 
studentuppsatser).  
 
Studien skriver jag som mitt examensarbete under sista terminen av KPU - Kompletterande 
pedagogisk utbildning - för att bli behörig ämneslärare med inriktning mot gymnasiet.  
 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
 
 
Jag väljer att delta i undersökningen:   JA  NEJ 
 
 
Deltagarens underskrift: ________________________________________________ 
 
 
 
Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
  
Student: Elin Lagerstedt Handledare: Katarina Lindahl 
v15elage@du.se kla@du.se 
[telefon] 023 - 77 86 81 
[adress] Högskolan Dalarna 

Högskolegatan 2 
791 88 Falun 

 
______________________Lund 161107 

 
______________________Falun 161107 
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Bilaga 3 - Instruktion till den skriftliga uppgiften 
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Bilaga 4 - Elevtexter 

Elevtext 1 

Innocent Fun or Dangerous Possibilities? 

In the world that we live in exist with a lot of different temptations. The temptations 
change from person to person. All people have their own problems and therefor the 
temptations change. The society have their rules and laws that people need to follow, 
without the laws there would be kaos. The persons that feel the need to break these laws do 
not need to be bad, they are weak for pressure from groups and friends.  

The temptations change through time and evolution. For example someone that is trying to 
lose weight, their temptation probobly the thing that have got them overweight, like sugar 
and sweets is the most common. Some have easier to stay away from their temptations and 
some can continue their habbits just need to change their way of living. Temptations can 
lead to depression if you don't full fill your goals you have for yourself. It is a life and 
death problem, more and more people die everyday because of depression, the thought of 
not being enough. But what influence what your goal is? 

Because of the social media their exist more depressing teens than ever have. Tumblr and 
Instagram are the two most common social media apps that the teens use. Because of the 
hashtag function that is easy to find and use, the teens se bodygoals and tumblrgirls. They 
compare their bodies with them and when they don't look a like they start to feel depressed 
and if it is like the example before with weight lose it can ever lead to anorexi which can 
lead to death. The social medias that exist today are not the only thing that can make teens 
and other people feel bad about them self. There is many more netwoks and things that can 
influence you thought but the second common is bullying 

There exist many different ways to bully someone. Pressure from friends can sees some 
bullying, attack someone with words can be seen as bullying. When you challenge people 
to do something some get an adrenalin rush that will make them do anything without 
thinking, like breaking the law. Some people get an adrenalin rush some are just surronded 
by bad enviorment. Some people live their life on the edge just to explore the feeling of an 
adrenalin rush. If you get caught hopefully you will take responibility for you actions and 
learn from your mistakes.  

As you can read there is many temptations in the society and that they change from person 
to person. The social media have a big influence on how people see the world out of others 
experience because you can follow them on the different networks. Breaking the law is 
always a bad thing, some have it in their blood and enviorment but of course there exist 
bad people that make bad choises. Some of us can resist it and some have more diffeculties 
to be strong and fight through it. But it dosen't have to make you a less good person. 
 

Elevtext 2 
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You Look Good The Way You Are  

Nowadays we seem to have an obssesion with looking in a certain way. Girls that enhance 
their beauty with makeup in an early age and boys that tries to show how cool it is to wear 
brand clothes in order to fit in. The results of this situation is that people ,especially 
children are living in under the pression of what the social media allows us to look like. 

First of all, the social media determines what is popular and not and this can disturb the 
identity of people, especially kids or teenagers that are still devoloping. They would 
probably start to following the trends without thinking of their own desscitions wicth can 
lead to insecureness in the future. Always thinking what other people do instead of what 
you really want to.  

Moreover by being sorunded of all the trends that eventually becomes norms in the socaity 
can actually lead to deppression.Always being reminded that what you got is not good 
enough.It may affect the weakest ones is the ones with low self esteam as well as not 
confident with themselves ,will be the victims since they does not fit in wicth could lead to 
isolation and therefore deppression. For instance, covering the pimples with a lot of 
foundation.  

On the other hand, having the freedom to wear,look and do whatever people want to do, 
are some of the rights we have as human beings. This means that people can wear makeup 
or lose weight or buy expensive brand clothes. However , this could be dangerous if people 
start to starve themselves or spending lots of money on surgeries.  

Lastly, if we all look the same,wear the same,act in the same way , how can we express 
ourselves diffrently then? We need to change and start to embrace what we got, we need to 
look good the way we are.  
 

Elevtext 3 
 
Smoking Ruins Your Health 

cigaretts has been one of the leading selling product among us humans for many decades, 
where people around the world daily smokes. The calming affect the cigaretts brings have 
been the main reason to the fact that over 20% of the world's population today smokes. 
Despite the calming affects and other positive things, the negative aspects are many more 
then the positive. The fact that over 40% of the smokers suffers from cancer sometime 
during their lifetime is just one of the many consequences. In spite of these consequences 
the smokers don't decrease, they increase. This problem is huge and we have to find a way 
to stop the increase of the smokers, but how? 

The fact that smoking does not just affect you but also those around you, is one reason why 
you should stop.It is acceptable If the smoke just affects you, but when it affect others too 
it is a problem. As a human being you can decide what you want to do with your own body 
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but when it comes to others, you don't have the same power and are not allowed to affect 
their health but by smoking you do just that. Although by smoking you do not just destroy 
yourself but you also affect others without having the right to do it that shows that smoking 
is not only stupid but also selfish because of the fact that it clearly affects others too. 

for this argument many will say that they don't care and that there is no law against 
smoking, and therefore they can not be accused for hurting others. They are right but 
would you like your 3 year daughter to have to inhale this kind of air and suffer from the 
consequences this will bring? 

The other fact is that smoking has a crucial affect on your own body, where the risks of 
getting cancer and other dangerous diseases increases. Almost every person that smokes or 
have smoked gets some kind of sickness during their lifetime. The sickness can come in 
the late stages in life but can also come in early stages that maybe is not that fun. The many 
smokers don't think about the consequences that can be a problem in later stages when they 
get the message that they are affected.  

people will say that they have controll over their own body that is tru, but do they really 
know all the consequences of smoking? 

As a short ending I just want to inform you people to really think before you start 
something, in this fact smoking. Smoking has alot of positive affects, but the negative 
affects are even more.   
 

Elevtext 4 

You Look Good the Way You Are 

You look good the way you are, is something we often hear but it is actually true! Today's 
society flaunts this perfect individual that we are tempting to be. We, the youths, have 
different demands on us, especially on how we look and how we act. In the magazines and 
tabloids there are only superskinny models with the perfect hair, skin and teeth. When we 
watch are favourite TV-show, all the charachters are flawless and the ones that aren't are 
always the odd ones. But that's not the reality. The reality isn't perfect, it is flawed, unique 
and beautiful, and so are you.  

Haven't we all been there? Wanting to have the perfect skin, without any pimples or 
freckles and the perfect body that every garment fits. We've sat in front of the mirror and 
tried to find our best angles. We have even tried to look like the ideal woman or man by 
spending money on the right mascara that makes our eyelashes perfect, or the schampoo 
that makes our hair shiny. You can even spend hundred of dollars on plasticsurgeries that 
makes you look exactly like the model you've seen. But by doing all of this, we loose 
ourselves in the process and in the end of the day, you will realize that your happiness 
doesn't depend on your oute. It actually depends on your inner.  
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By building your confidence, you will see the world differently. You won't see everyone as 
better than you, because you know that your are good the way you are, you will instead see 
them as own unique individuals. Focus on becoming the best version of yourself, and you 
will see your own progress and your inner peace will come out. As long as you don't like 
yourself or are comfortable in your skin, it doesn't matter what others think of you. 

The perfect individual that the media and society flaunts, isn't possible to become because 
the perfect human being doesn't exist. You are you, and you look good the way you are!  

Elevtext 5 

Smoking Ruins Your Health 

It is a late sunday November night you and your friends are out hanging in the park joking 
around. One of your friend offers you a cigg, "Just take it, just put it between you teath and 
blow" but as simple as it is it ruins your health. Your body is screaming after the Nikotin 
so you take a second one and the a third one. Now you are in a evil addict-circle. Can you 
imagen this smal act or movement destroys your health. It all starts with peer pressure and 
ends with lungancer. You try to quit but all of your body is screaming after it. You try and 
try to quit but as soon as it gets hard you start smoking again.  

Smoking is a very common thing today. Everybody smoke, young teens as well as old lazy 
people. It's a simple way to relax and let go of the stress but it is also a good way to destroy 
your health. We people love to follow our lust, but our lust is not necceserly a good thing 
to follow. You can follow it but it will misslead you and hopefully you will fall in a hole. 
The hole is death or a life threathining adicting circle.  

Smoking is responsible for many diseases such as cancer, heart-diseases as well as it satins 
your teeth and causes bad breath. It may be a cool thing to start smoking but it really isn't. 
Suffering from cancer or heart-diseases is life-threathining and it leads to death. Cancer is 
the leading problem today it requaiers intinsiv care and energy. So before you consider to 
try it think of all the things it does. Why start smoke when our body don't need the tobacco 
the same way it needs good food or water. So dont even consider it eat good and drink lots 
of water and hopefully you will live a long lasting cheerful life.  
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Bilaga 5 - Bedömningsenkät 
 
 
 
Vänligen ringa in ett svarsalternativ som stämmer överens med följande tre påståenden:  
 
1. Jag ger följande betyg på elevtext X: 
 

F E D C B A 
 
 
Kommentar kring val av betyg (till exempel vad gäller tydlighet, struktur, 
sammanhängande och flyt etc.) 
 
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Utifrån kunskapskraven och de bedömningsanvisningar som medföljer de 
nationella proven tycker jag det är tydligt att elevtext X ska ha just detta betyg: 
 
Ja, jag håller med     Nej, jag håller inte med  
 

1 2 3 4 5 
 
3. Jag är säker på min bedömning av elevtext X: 
 
Ja, jag håller med     Nej, jag håller inte med  
 

1 2 3 4 5 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


