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Abstract:  
Detta examensarbete diskuterar frågan hur lärare i engelska praktiskt arbetar med att bedöma 

elevers textproduktioner. Tio lärare intervjuades (24 frågor) och deras svar jämförs med 

internationella forskningsrapporter i ämnet på grund av att det var svårt att hitta forskning om 

bedömningsmetoder eller modeller gällande engelska elevtexter i Sverige. 

 

Frågor som behandlas i arbetet tar upp begrepp såsom formativ eller summativ bedömning och 

hur de intervjuade lärarna använder sig av bedömningsmodeller för text. Dessutom diskuteras 

hur dessa lärare uppfattar den tillgängliga arbetstid de har för att utföra bedömningar.  

 

Intervjusvar visade på att lärare i engelska i Sverige idag arbetar formativt med syfte att få 

elever/studenter att lära sig om och förstå förbättringar/modifieringar av sina texter snarare än 

att enbart få reda på ett visst betyg/bedömning. Svar visade även att lärare inte använder 

standardiserade bedömningsmetoder för skrift utan oftast har utarbetat sin egen metod, vanligen 

baserad på "erfarenhet" av uppsatsrättning och på bedömningsanvisningar från Skolverkets 

nationella prov. Dessutom gav intervjusvaren svar på frågan om "arbetstid" att alla lärare 

upplever tidsbrist då det gäller att likvärdigt kunna hinna med att bedöma sina elevers engelska 

textproduktioner.  

 

De svenska intervjuresultaten jämförs med internationella rapporter gällande textbedömning av 

studenters texter på engelska från Taiwan, Iran och Kina och resultaten visar på relativt stora 

skillnader i bedömningsmetoder gentemot svenska förhållanden. Däremot visar resultaten på 

att formativa bedömningsmetoder är på frammarsch globalt. 

 
 
Nyckelord: engelska, textbedömning, bedömningsmetod, bedömning, skrift, betyg, 

utvärdering text, textproduktion, plagiat 
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1 Inledning 
 
Bedömning och betygssättning av elevers förmågor och kunskaper har länge ansetts som en 

komplicerad uppgift för lärare. Riktlinjer för vilka förmågor, när och vad som bedöms, hur det 

görs och hur man säkerställer likvärdig bedömning är otydligt beskrivet i styrdokument 

(Selghed 2011: 171-178; Hult & Olofsson 2011, 245-247; Pettersson 2011: 6-16).  

 

Under de tre år jag har arbetat som lärare har jag framförallt upplevt att det inte funnits någon 

gemensam strategi för vad, när och hur lärare bedömer/betygssätter elevers 

förmågor/kunskaper i skrift engelska. Lärare verkar ofta ha egna bedömningsmetoder och jag 

kan inte hitta någon tydlig information i styrdokument, utöver bedömningsmaterial som ges i 

samband med nationella prov. Bedömningsanvisningarna för nationella prov avser att beskriva 

en metod för att texterna ska bedömas på ett likvärdigt sätt: ...måttstocken för bedömning är 

den samma för alla elever... (Selghed, 2010: 186): Bedömningarna ska också vara rättssäkra, 

det vill säga att de ska kunna motiveras (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012: 19).  

 

Jag vet själv som lärare i engelska att det kräver mycket tid att bedöma elevers 

skriftproduktioner och har undrat om detta är något även andra lärare upplever. Det känns som 

att det är väldigt tidskrävande att rätta och bedöma elevers engelskatexter och att det inte finns 

någon standardiserad metod för oss lärare att göra bedömningar. 

 

Jag vill därför genomföra en beskrivande utredning om hur olika engelsklärare arbetar med 

bedömningar av elevers uppsatser för att identifiera hur man vanligen går till väga vid 

bedömning – standardisering - och om man har arbetstid att göra sådana bedömningar. 

 
1.1 Syfte 
 
Jag har genomfört en egen utformad undersökning vilken har som syfte: Att beskriva hur 

engelsklärare på högstadiet och gymnasiet bedömer elevers förmågor och kunskaper i skrift 

utifrån kursplanens kunskapskrav (Skolverket 2011a: 30-41, Skolverket 2011b och Skolverket 

2011c). 

 

Mitt syfte är att beskriva hur ett fåtal lärare arbetar praktiskt med detta uppdrag utifrån 

didaktiska frågor som: vad? hur? när? och varför? Dessa didaktiska frågor beskrivs och 

förklaras i en hel del forskningslitteratur, se till exempel, Hansén & Forsman (2011: 43-48) som 

använder sig av den så kallade didaktiska triangeln för att tydliggöra dessa frågor och förklarar 

dem som relationer mellan aktörerna lärare, innehåll och elev. Med andra ord, vad är relationen 

som uppstår när en lärare ger en elev ett visst innehåll att arbeta med och hur påverkar detta 

elevens förmåga att tillgodose sig och ta del av den kunskap läraren förväntar sig hen att ernå?  

 

När det gäller skrift har jag i detta examensarbete inte på något detaljerat sätt tagit ställning till 

huruvida själva formuleringen av en skrivuppgift spelat roll för en elev att kunna producera 

godkänd skrift. Med andra ord har innehåll i uppgiften varit mindre viktigt i min undersökning. 

Däremot har frågor som hur? när? och varför? varit viktiga. Anledningen till detta är att jag 

inte bett de intervjuade lärarna om exempel på skrivuppgifter de använder i sin undervisning 

från dem utan istället har fokuserat på deras svar på de intervjufrågor gällande bedömningar 

och skrivuppgifter. Det som är fokus i mitt arbete är själva bedömningsprocessen av skrift i 

engelska av elever på högstadiet och gymnasiet. 
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1.2 Frågeställningar 
Mina frågeställningar i denna studie gäller vad, hur, när och varför bedömningar av 

skriftproduktioner i engelska görs. Jag fokuserar på tre frågeställningar: 

 

1. Vad anser lärare om att använda sig av standardiserade bedömningsmodeller för att 

kunna bedöma elevers textproduktioner i skrift?   

2. Hur arbetar lärare i engelska med formativa och summativa skrivuppgifter och dess 

bedömningar? 

3. Hur upplever engelskalärare den tid de har till förfogande under sin arbetsvecka för att 

arbeta med bedömningar av elevers textproduktioner i engelska? 

Utöver dessa specifika frågeställningar ger jag intervjuresultat och diskuterar även kring andra 

frågor gällande bedömning av skrift såsom plagiat och särskilda anpassningar för skrift för 

elever med svårigheter med mera. Jag jämför mina resultat gällande mitt syfte och 

frågeställningar med internationella forskningsresultat. Anledningen till detta är att jag 

upplevde det svårt att hitta forskning gällande just bedömning av elevers/studenters engelska 

texter från skolor/universitet i Sverige. En jämförelse med internationell forskning inom detta 

område kan dock ge ett intressant och givande perspektiv. Mitt avsnitt om Tidigare Forskning 

innehåller därmed internationella forskningsrapporter. 

 

Jag inkluderar den information från svenska styrdokument om bedömning av skrift som finns 

för engelska, framförallt Skolverkets bedömningsmaterial samt Europarådets tester och 

mätningar av förmågor vilka också används i Sverige.  

 
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Tidigare Forskning 
Som nämnts tidigare, fann jag väldigt lite forskning gällande elevers skrivproduktion på 

engelska i Sverige. Därför har jag gjort ett urval av internationella forskningsartiklar som 

handlar om de frågeställningar jag gör och sedan jämför jag deras resultat med resultaten jag 

fick från mina intervjuer. 

 

2.1.1 Kognitiva uppgifter av textprocesser 
En forskningsrapport jag inkluderar är skriven av Carmen Tomas (2014). Den belyser min 

frågeställning om huruvida det finns standardiserade bedömningsmodeller för texter på 

engelska och ger en del svar på frågorna om vad i texter bedöms, men framförallt diskuterar 

hon hur dessa bedömningar görs.   

 

Tomas beskriver bedömning av texter som en process av kognitiva uppgifter en lärare gör för 

att nå ett slutmål i form av ett betyg eller en bedömning. Hon jämför sin undersökning med fyra 

tidigare forskningsrapporter vilka beskriver modeller för bedömningsprocesser av texter och 

fann att de gemensamt inkluderar uppgifterna: läsa, utvärdera och bestämma betyg (2014: 612). 

De fyra modellerna för rättning av texter kommer från Crisp (2010), Cumming, Kantor and 

Powers (2002), Milanovic, Saville and Shuhong (1996) samt av Freedman and Calfee (1983). 

Ingen av dessa fyra modeller är dock standardiserade eller allmänt vedertagna och de återfanns 

inte heller i någon sökning på tidigare forskning jag gjorde gällande bedömning av skrift på 

engelska. 
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De fyra bedömningsmodellerna Tomas beskriver innehåller 4 till 13 uppgifter forskarna 

observerat att lärare går igenom då de rättat texter. Exempel på sådana uppgifter är läsa en 

första gång, annotera detaljer, läsa igen och revidera, göra slutlig bedömning med mera. 

Uttrycket ”uppgifter” jag använder här innebär alltså olika slags aktiviteter lärare kan 

observeras göra under en bedömningsprocess av texter på engelska. Två av modellerna 

inkluderar uppgifter bedömaren gör före och efter själva rättningen, som till exempel att förstå 

och tolka det rättningsschema som ska användas eller att revidera betygsbedömning. De andra 

två modellerna har inga sådana före eller efter uppgifter utan börjar med att läsa och förstå 

texten som första steg i processen och avslutar med beslut om bedömning. 

 

Tomas vill vidareutveckla forskningen gällande bedömningsprocessen av texter och beskriver 

resultaten av en undersökning hon gjort på universitetsnivå men hon skriver inte varifrån 

deltagarna kommer. Förmodligen gäller hennes undersökning lärare på Nottingham University 

i England, men detta är inte explicit uttryckt i hennes rapport.  

 

Hennes fokus i rapporten är att beskriva rättningsprocessen av texter. Hon berättar om 

observationer hon gjort där 12 högskolelärare rättat texter och resultat hon fått från dessa lärare 

under intervjuer gällande deras processer. Hennes syfte är att identifiera de steg i rättningen en 

bedömare gör utifrån två aspekter. Den första är bedömning av en individuell text (så kallad 

single script) och den andra att identifiera strategier på så kallad supra-script nivå, det vill säga 

situationer då en bedömare rättar en serie av texter samtidigt och jämför dem sinsemellan.  

 

Tomas observationer är främst baserade på vad hon kallar "think-aloud procedures" det vill 

säga att hon låter deltagarna "tänka högt" då de går igenom rättningsprocessen och noterar vad 

hon ser och hör. Hon hävdar att den tidigare forskningen hon beskrivit främst har varit 

fokuserad på att "besluta om bedömning" och inte på uppgifter där "feedback" till textförfattarna 

skulle kunna ingå, vilket är något hon anser är viktigt i själva bedömningsprocessen.  

 

Tomas intervjuade 12 högskolelärare vid två tillfällen. Vid det första tillfället fick lärarna 

beskriva de uppgifter de tror att de genomför i sin rättningsprocess. Därefter observerades de 

under själva rättningsprocessen. Sedan blev de intervjuade igen för att se om de faktiskt följde 

den process de sa att de använder vid första intervjun. Frågeställningar hon hade var till 

exempel: Vilka kognitiva uppgifter som genomfördes och i vilken ordning? Fanns det skillnader 

i rättningsprocessen om man arbetade med en enskild text eller på "supra-script" nivå?  

 

Tomas fann att hälften av lärarna fokuserade på texternas helhet vid en första läsning och sedan 

på delar i texten (detaljer) vid en andra läsning (whole to parts). Den andra hälften av lärarna 

gjorde tvärtom, det vill säga de började direkt med att annotera detaljer i texten och bildade 

sig inte en helhetsuppfattning om texterna förrän vid en andra eller tredje läsning.  

 

Av de 12 deltagande lärarna var det bara en som rättade texter på supra-script nivå med cirka 

3-5 texter på en gång. Denna metod användes som strategi för likvärdig bedömning och self-

monitoring (själv-check). 10 deltagare hade andra strategier för detta som till exempel att då 

och då jämföra bedömningar som de redan gjort för att kontrollera att bedömningar var 

likvärdiga. En deltagare gjorde ingen uppföljning av sina bedömningar då han kände sig säker 

på att hans bedömningar var korrekta och att det var för tidskrävande att spendera tid på ’self-

monitoring’. Tomas upptäckte att det fanns skillnader i vilka uppgifter olika lärare genomför 

före, under och efter rättning av texter och att detta hade implikationer på kvaliteten av 

bedömningar, till exempel gällande likvärdighet.  
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I min studie är jag främst intresserad av de olika kognitiva uppgifter som Tomas inkluderar i 

sin rapport för att jämföra om de lärare jag intervjuat följer en liknande process vid rättning av 

uppsatser. Tomas grupperar de uppgifter lärare hon observerade gjorde i: före rättning, under 

rättning och efter rättning. Uppgifter är till exempel tolka och förstå rättningskriterier som ska 

användas; läs en första gång för att bilda en helhetsuppfattning om texten; annotera detaljer i 

texten; sortera texter baserat på en första läsning och tolkning av kvalitet; jämför bedömningar 

av olika texter rättade; kommunicera bedömningsfeedback med flera.  

 

Jag använder resultat från Tomas rapport som jämförelsematerial med svar på 

bedömningsfrågor jag fått från de lärare jag intervjuade i min undersökning.  

 

2.1.2 Automatisering – lösning på tidsbrist? 
En andra frågeställning jag har är om lärare uppfattar den tid de har tillgänglig under arbetstid 

som tillräcklig för att göra rättningar/bedömningar av uppsatser. Att rätta uppsatser för hand är 

tidskrävande (Se till exempel Hutchison, 2007: 978, Tomas, 2014: 620) och det är en anledning 

till att det har utvecklats ett flertal olika datorprogram de senaste 20 åren för att automatisera 

text rättning. Automatiserad rättning av uppsatser vore bra men hur säker kan man som lärare 

känna sig på rättningen som gjorts då man inte själv deltagit? Det finns flertalet rapporter 

gällande tillförlitligheten av bedömningar gjorda av datorprogram för automatiserad 

bedömning av texter som jämförts med bedömningar gjorda manuellt av lärare. Jag inkluderar 

en sådan rapport i min text som jämförelsematerial utifrån min frågeställning om tiden det tar 

att rätta/bedöma en text på engelska för hand. 

 

Hutchison (2007) beskriver ett automatiserat rättningsprogram kallat e-rater som har tre 

moduler för textbedömning: syntax (syntax), diskurs (discourse) och ämne/innehåll (topic). 

Syntaxmodulen identifierar ord och fraser i syntaktiska träd för att kontrollera språkbruk i 

texten. Diskursmodulen söker efter nyckelord såsom first..., finally... för att kunna bedöma 

textens strukturella organisering. Ämne/innehållsmodulen söker främst efter ordförråd, till 

exempel, finns synonymer till ord som använts i texten vilka är mer komplicerade och skulle 

kunna ha använts? Används ord som hör till själva skrivuppgiften? Studien inkluderade 600 

uppsatser skrivna av 11-åringar i Storbritannien som vardera först rättades manuellt av minst 

tre lärare. Syftet var dels att utvärdera hur väl e-rater bedömningar överensstämde med 

manuella bedömningar av lärare och dels att i fall där avvikelser förekom försöka identifiera 

anledningar till detta.  

 

Uppsatserna bedömdes på en skala 1-5 av expertbedömare baserat på kriteria såsom: 

användande av skiljetecken, syntax, stil, syfte, textdisposition samt helhetsintryck. Uppsatserna 

varierade i längd från 16-568 ord på fyra ämnen. Två ämnen var beskrivande: "Trapped" och 

"The Big Event" och två var faktatextuppgifter: "Moving Away" och "The Amazing Creature". 

e-rater analyserade sedan texterna och sammanställande data om bedömningar jämfördes sedan. 

Resultatet indikerade att e-raters bedömningar överensstämde ungefär lika väl som de 

mänskliga bedömningarna med runt 40% exakt överensstämmelse. Expertbedömare 2 och 3 

hade sämst exakt överensstämmelse av sina bedömningar med bara 37.89%, vilket var 

överraskande. Studien grupperade sedan texterna i tre typer: computer friendly, human friendly 

och neutral baserat på om texterna bedömts med större överensstämmelse av expertbedömarna 

eller av datorprogrammet. Hutchison listar en tabell med 26 olika kriteria som bedömts 

fördelade i fyra grupper: Text/innehåll; Meningar; Ord; och Helhetsintryck. För mig var detta 

av intresse eftersom dessa kriterier beskriver en sorts bedömningsmodell av texter vilket var 

vad jag sökte efter i forskningslitteratur för min egen studie. Jag använder Hutchisons lista av 
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kriterier i analysen i detta examensarbete. Jag använder Hutchisons rapport för att svara på min 

frågeställning gällande tid som krävs för bedömning av texter på engelska. 

 

Hutchison fann att vissa av kriterierna bedömdes med större överensstämmelse av 

datorprogrammet medan andra hade bättre överensstämmelse av expertbedömarna. Till 

exempel visade sig abstrakta kriterier såsom engagerande för läsaren, relevans och icke-

passande innehåll bedömas bättre av expertbedömarna medan mer mekaniska kriterier som 

antal stavelser i en haiku ska vara 17 bedömdes bättre av datorprogrammet. Flera av kriterierna 

visade ingen större skillnad i bedömningen gjord av e-rater eller expertbedömarna såsom 

styckesindelning, kronologiska markörer, korrekt användning av talstreck i dialog och svag 

stavning.  

 

Hutchison diskuterar resultaten i sin studie och anser inte att lärarbedömning inom någon snar 

framtid kommer att ersättas av datorprogram men att sådana program kommer att fortsätta 

utvecklas och bli mer sofistikerade. Det främsta problemet han ser är att ett dataprogram inte 

gör formativa bedömningar, det vill säga, de förklarar inte varför eller hur något i en text är fel 

eller kan förbättras. Det Hutchison anser som mest överraskande i sitt resultat är att 

överensstämmelse mellan bedömningarna av expertbedömarna var så låg (runt 40%) och han 

eftersöker vidare forskning om detta. 

 

2.1.3 Internationella undersökningar 
Som nämnts förut fann jag inte några undersökningar gällande bedömningar av elevers skrift 

på engelska i Sverige. Däremot hittade jag undersökningar gällande skrivproduktioner av 

elever/studenter, främst på universitetsnivå, i andra länder världen över. Jag sammanfattar tre 

av dessa undersökningar nedan och jämför deras resultat med de resultat jag fann från min 

undersökning i Sverige i avsnittet Analys och Diskussion. Jag gör en jämförelse baserad på de 

frågeställningar jag har i mitt arbete. 

 

2.1.3.1 Taiwan 
Chen (2016) beskriver en studie om hur EFL (English as a Foreign Language, det vill säga 

engelska för personer i länder där engelska inte är ett officiellt språk) lärare i Taiwan bedömer 

studenter på tekniska universitet i skrift. I Taiwan har enligt Chen fokus för forskning av 

textbedömning tidigare varit på standardiserade tester såsom TOEFL 

(http://www.ets.org/toefl/) och IELTS (https://www.ielts.org/) främst på grund av att antagning 

till högre utbildning ofta kräver godkända resultat på något av dessa tester och därmed anses 

viktiga att forska om. Chen vill istället lägga fokus på läraren i klassrummet och vad denne gör 

gällande skrivuppgifter och hur dessa bedöms.  

 

Chen hänvisar i sin rapport till olika tidigare forskningsrapporter, framförallt studier 

genomförda i USA och hävdar att resultat från dessa visat på att lärares metoder för att bedöma 

engelskatexter varierar en hel del och är ofta oförutsägbara. Hon hänvisar till ’white papers’ 

(ungefär: vitbok, teknisk rapport) som utgavs av the National Council of Teachers of English 

(NTCE) och the Council of Writing Program Administrators (WPA) från 2008 som förespråkar 

att lärare i engelska skrivkurser inte ska följa standardiserade tester eller metoder för bedömning 

utan ska arbeta utifrån flertalet metoder och perspektiv för sina bedömningar av texter. Chen 

hänvisar dessutom till tidigare forskning som visat på att vissa lärare känner sig osäkra när det 

gäller att bedöma texter då de inte har tillräckligt med kunskap om teori och statistik som 

används inom textbedömning.  

 

http://www.ets.org/toefl/
https://www.ielts.org/
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Chen genomförde en email enkät som besvarades av 25 universitetslärare på 19 olika universitet 

i så kallade entry level writing courses (nybörjarkurser). Att poängtera här är att de flesta 

studenter på dessa kurser inte har arbetat med skrift på engelska förrän denna introduktionskurs 

på universitetsnivå (Chen, 2016: 22). I Sverige börjar man skriva på engelska redan i årskurs 1 

så det är förmodligen stora skillnader i skrivförmåga hos en student i engelska i Taiwan mot en 

elev i Sverige på grundskolenivå. Hennes främsta frågeställning var vilka bedömningsmetoder 

lärarna använde sig av. Chen fann att 84% av lärarna främst använde sig av så kallad stycke 

bedömning (paragraph writing) följt av 64% som använde sig av redigering av styckes- eller 

meningsbedömning (editing a paragraph or sentence). Därefter använde sig 36% av lärarna av 

kamratbedömningar. Det här innebär att de flesta av de intervjuade lärarna inte bad sina 

studenter att skriva en kort eller lång uppsats i sina skrivuppgifter utan främst väldigt korta 

texter i form av ett stycke eller några meningar. Vissa av lärarna hade skrivuppgifter i form av 

att be studenter skriva dagbok eller journalanteckningar. Som läsare av Chens rapport upplever 

jag att hon blandar ihop begreppen typ av skrivuppgift och skriftbedömningsmetod. Chen skriver 

ingenting om vad i ett stycke, en kort text etcetera som bedöms – är det innehållet eller hur detta 

innehåll motsvarar vad uppgiften frågar efter? Är det formellt språkbruk såsom grammatik? 

 

2.1.3.2 Iran 
Naghdipour skriver en rapport om skrivuppgifter och bedömningsmetoder som används på en 

grammatik och skrivkurs i engelska på första året på ett större universitet i Iran. Författaren 

förklarar att det traditionellt är vanligt att använda sig av summativ bedömning av engelska 

texter i Iran (Naghdipour, 2017: 285) och förespråkar istället formativ bedömning som bättre 

då detta positivt kan ändra studenters förmåga och attityder till skrivande. Naghdipour beskriver 

en del senare forskning som påvisar att till exempel skrivuppgifter såsom journaler/portfolios, 

flertalet redigeringar av texter samt bedömningsmetoder såsom själv- och kamratbedömningar 

bidrar till att studenter blir medvetna om sitt eget lärande av att skriva på engelska. Han har 

frågeställningar om till vilken grad sådan formativ bedömning påverkar studenternas resultat i 

skrift samt deras attityder om skrift och bedömning. Dessutom undrar han vilka belöningar och 

utmaningar som finns med formativ bedömning av texter. Precis som Chen (2016) beskrev i 

sin rapport, beskriver Naghdipour att de flesta förstaårsstudenter på universitetet i ämnet 

engelska inte skriver långa uppsatser utan relativt korta texter på cirka 4-5 stycken.  

 

Naghdipours undersökning som beskrivs gäller inte lärare utan studenterna. De studenter som 

deltog i hans undersökning fick under en termin skriva tre olika texter med tre 

instruktionsseminarier. Studenterna fick exempeltexter på ”bra” skrift att förhålla sig till och 

fick i uppgift att skriva tre versioner av en text på vardera skrivuppgift: beskrivande, berättande, 

resonerande och argumentativ. Varje version bedömdes på olika sätt: genom 

kamratbedömning, lärarbedömning samt i helklass där de vanligaste svårigheterna som funnits 

togs upp och diskuterades. I sin undersökning samlade författaren in både skrivuppgifterna i sig 

själva (inklusive instruktioner före och efter genomförandet) samt frågeformulär och 

intervjuinformation med studenterna. Frågeformuläret skickades ut i början och slutet av 

terminen och hade som avsikt att ta reda på om studenternas attityd om skrift hade förändrats. 

Intervjuer genomfördes med 10 studenter för att mer detaljerat ta reda på deras upplevelser av 

formativ bedömning. Intervjuerna hölls på persiska för att försäkra att alla förstod vad som 

frågades om.  

 

Resultaten från intervjuerna visade att studenterna utvecklade positiva attityder för skrift på 

engelska och för formativ bedömning. Deras självförtroende i att skriva ökade. Resultaten av 

själva bedömningarna av texterna visade också på positiv utveckling. Fyra parametrar 

bedömdes enligt IELTS Writing (https://www.ielts.org/): coherence and cohesion (samband och 
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sammanhang), lexical resource (ordförråd), grammatical range (språkbruk) och accuracy 

(exakthet). Resultaten visade att studenterna signifikant förbättrade språkbruk och exakthet. De 

djupare intervjuerna med 10 studenter visade att de formativa uppgifterna och processerna för 

bedömning var väl uppskattade och hjälpte till att förbättra studenternas förmågor i att skriva 

på engelska. 

 

2.1.3.3 Kina 
Ying (2018) skriver i en rapport om kinesiska EFL studenters arbete med skrift på engelska. 

Författaren hävdar att skrift är den svåraste uppgiften för kinesiska EFL studenter och att detta 

kan bero på att de antingen inte kan komma på vad de ska skriva om eller att de inte vet hur de 

ska uttrycka sina idéer på engelska (Ying, 2018: 188). Kinesiska studenter i engelska använder 

enligt Ying ofta torftigt språk, har vaga idéer för innehåll och saknar logiskt samband mellan 

olika stycken i texter. Ying beskriver därför en metod att använda för att öka studenters 

motivation gällande skrivande istället för den främst summativa metod som fokuserats på fram 

till idag. Metoden kallas output-driven hypothesis (resultatdriven hypotes) och handlar i stort 

om att studenter genom att läsa material och forska om ett ämne innan de skriver lär sig mer 

om hur de kan skriva eget material. Processen innehåller ett steg där studenterna diskuterar 

material de studerat innan de börjar skriva själva samt ett steg där de lär sig förstå stilistik av 

texter genom att till exempel identifiera tid, plats, karaktärer och handling av olika texter samt 

att identifiera topic sentence (huvudmening) i stycken. Den resultatdrivna metoden för skrift 

innebär alltså en hel del förarbete innan själva skrivprocessen startar.  

 

Efter att studenterna helt har skrivit klart sina texter sker både kamratbedömning och 

lärarbedömning. Kamratbedömning sker först i små grupper. Frågor som diskuteras är: Om 

texten som helhet är klar och tydlig? Finns huvudmeningar i stycken? Finns sammanhang och 

samband mellan stycken? Är ord som används lämpliga och effektiva? Varje grupp ger sedan 

feedback på de texter de analyserat/bedömt. Studenterna får då redigera sina texter utifrån 

feedback och sedan görs ytterligare bedömningar både av kamrater och lärare. Det är alltså en 

iterativ skrivprocess som beskrivs i Yings rapport och vilken enligt författaren haft positiva 

effekter för kinesiska studenters lärande av att skriva texter på engelska. 

 

 

2.2 Formativ eller summativ bedömning? 
Metoder och modeller för att bedöma elevers kunskaper har genom historien genomgått 

förändringar och under de senaste 50 åren har något kallat formativ bedömning blivit alltmer 

vanligt förekommande. Formativ bedömning baseras på att visa och hjälpa elever att utveckla 

förmågor (Lundahl, 2014: 127-128) snarare än att de ska kunna prestera bra resultat i till 

exempel en provsituation. I motsats till formativ förmåga står summativ förmåga, där 

bedömningar baseras på resultat som är mätbara och kvantitativa.  

 

Formativ bedömning är kvalitativ och kan praktiskt innebära muntliga eller skriftliga 

kommentarer, kamratbedömningar (Wiliam och Leahy: 2016: 184-188), självbedömningar 

(Wiliam och Leahy, 2016: 223-226) eller bedömningsmatriser (Gustavsson, Måhl och 

Sundblad, 2014: 132-135). Läraren försöker visa på elevers nuvarande kunskaper, vad de bör 

fokusera på för att utveckla sina förmågor och hur de kan använda förmågor framöver, samt att 

detta görs på ett sätt som eleverna förstår. Processer för formativ bedömning är ofta iterativa. 

Läraren ger inte bara feedback en gång under ett visst skrivarbete utan regelbunden feedback 

under arbetets gång så att eleven kan redigera sin text flertalet gånger innan hen slutligen lämnar 

in sin text. Lärare som arbetar formativt med textproduktion behöver ofta arbeta väldigt 

intensivt under lektioner med att läsa elevers utkast och snabbt kunna ge kommentarer/feedback 
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så att eleven kan redigera och förbättra sin text. Inom nuvarande forskning verkar dock formativ 

bedömning ha fler positiva resultat än vad summativ bedömning har (Jfr Wiliam och Leahy, 

2016: 17-25; Petterson, 2010).  

 

När det gäller bedömning av elevers förmåga i att skriva texter är det svårt att hitta summativa 

bedömningsmetoder. Som beskrivits tidigare nämner både Naghdipour (2017) och Chen (2016) 

att det till nu varit vanligt i både Iran och Kina att använda sig av summativa 

bedömningsmetoder såsom till exempel standardiserade tester som IELTS och TOEFL. Om 

eleverna har skrivit sina texter via dator kan lärare använda rättstavnings- och 

grammatikprogram men tillförlitligheten av dessa applikationer är inte självklar. Utöver ett fåtal 

digitala applikationer som automatiskt analyserar texter utifrån specifika skrivuppgifter verkar 

det inte finnas mycket annat att tillgå för summativa bedömningar utöver standardiserade prov. 

 

2.3 Kunskapskrav för skrift enligt Lgr11 och Lgy11 
Vad säger då nuvarande styrdokument om vilka förmågor elever ska kunna visa gällande skrift 

i engelska i Sverige? Nedan följer en kortfattad beskrivning av kunskapskraven i skrift på 

engelska fastställda av Skolverket för högstadiet (2011a) och gymnasiet (2011b). 

 

2.3.1 Kunskapskrav av skrift i engelska för högstadiet 
Idag är det "förmågor" i engelska som lärare ska bedöma och sedan betygssätta. Förmågor kan 

beskrivas som ett slags kunnande som lärare kan iaktta och inte bara testa genom 

provsituationer. Kunskapskraven i Skolverkets kursplan i engelska 2011 för högstadiet 

(Skolverket, 2011a) är formulerade som elevprofiler vilka beskriver hur en elevs samlade 

kunnande ser ut på olika betygsnivåer (Grettve, Israelsson & Jönsson, 2016: 23-25). Dessa 

elevprofiler kan användas som underlag vid bedömningar och då särskilt gällande elevers arbete 

i processer. Att skriva texter är en process där man identifierar vad man ska skriva om, hur man 

formulerar sin text och där man även förklarar till exempel påståenden och åsikter. Detta 

uttrycker man via sitt språkbruk och ordförråd.  

 

Vad säger kursplanen i Lgr11 om vilka förmågor beskrivna i kunskapskrav som en elev ska 

kunna visa för olika bedömningar/betyg? Nedan (Tabell 1 och 2) listas kunskapskraven i 

engelska åk 7-9 gällande skrift där skillnader mellan betyg E, C, och A visas. Kunskapskraven 

är indelade i två områden: a) att kunna formulera och förklara sig i skrift, b) att kunna uttrycka 

sig och använda strategier för att förbättra sin text.  
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Tabell 1. Att kunna formulera och förklara sig i skrift 

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig... 

 

E ...enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att 

förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra 

enkla förbättringar av egna framställningar.  

C ...relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. 

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån 

anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och 

variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade 

förbättringar av egna framställningar. 

A ... relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt 

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. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan 

eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna 

framställningar. 

 

Tabell 2. Att kunna uttrycka sig i skrift och använda strategier 
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig... 

E ... enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och 

situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak 

fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar 

interaktionen. 
C ... tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och 

situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak 

fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar 

interaktionen. 
A ... tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och 

situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande 

strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den 

framåt på ett konstruktivt sätt. 

 

 

2.3.2 Kunskapskrav av skrift i engelska för gymnasiet 
 

Gymnasiets läroplan bygger på program istället för skolämnen vilka gäller för högstadiet. 

Allmänna kunskapskrav för gymnasiet sammanställs i Skolverkets Gymnasieskola 2011 i form 

av beskrivningar av förmågor elever förväntas tillägna sig under gymnasietiden vilka är 

gemensamma för alla olika skolämnen (Skolverket, 2011 b: 48-62; Lgy11). Ämnesplanen i 

engelska Lgy11 beskriver kunskapskrav för gymnasiekurserna engelska 5, 6 och 7 om vardera 

100 poäng (Skolverket, 2011c). 

 

När det gäller formuleringen av kunskapskraven på gymnasiet för skrift i jämförelse med de för 

högstadiet, så är det nästintill samma kunskapskrav för ett E på gymnasiet som för ett C på 

högstadiet. I vissa fall är kunskapskraven för dessa betyg på de olika nivåerna identiska. Den 

skillnad som finns gäller främst kunskapskraven för betyg A på gymnasiet. Gymnasiets 

kunskapskrav för skrift på betyg A nivå listas i Bilaga 2. Nedan följer en kort diskussion om 

skillnader som finns i kraven på förmågor på gymnasiet gentemot kunskapskraven för skrift på 

högstadiet.  
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I kurs engelska 5 introduceras begrepp som utförligt och nyanserat samt välutvecklade, tydligt 

och ledigt och nyanserat som krav för ett A, i jämförelse mot begreppen väl fungerande, 

välgrundade och tydligt och med flyt som används i kunskapskraven för A på högstadiet. 

Dessutom läggs kravet att eleven ska kunna föra [texten] framåt på ett konstruktivt sätt för att 

visa på förmåga i strategier att förbättra en text.  

 

För kunskapskraven i engelska 6 introduceras utöver de nämnda begreppen välstrukturerat 

vilket inte finns nämnt i kunskapskraven för högstadiet. För engelska 7 inkluderas ytterligare 

begrepp gällande bedömningsavvägningar som innefattar begrepp såsom med god precision 

och flexibel och effektiv anpassning till syfte. Som lärare ställer jag mig dock frågande till vad 

i en elevs text avgör om ett uttryck/en mening är nyanserad eller utvecklad. 

 

Vaga begrepp gällande bedömningsvärderingar såsom välstrukturerat, fungerande strategier, 

eller enkelt och begripligt är anledningar till att jag upplever bedömning av textförmågor hos 

elever som en särskilt svår uppgift. Vad ska jag jämföra en elevs struktur, strategier eller 

enkelhet och begriplighet med? Vad avgör om till exempel "enkelheten" i en elevs text 

motsvarar betyg E, C eller A? Skolverkets nationella prov och dess bedömningsanvisningar 

hjälper lärare i denna bedömningssituation genom exempeltexter på olika nivåer samt skriftliga 

kommentarer (se 2.4.2 Nationella Prov) men jag uppfattar ändå begreppen som används i 

kunskapskraven som subjektiva. Det ligger hos var individuell lärare att avgöra sin bedömning 

av en text utifrån de exempeltexter som ges.  

 

Esaiasson m.fl. (2017: 135-136) kallar bedömningsvärderingar som enkelt eller välstrukturerat 

för nivåskattning vilket innebär att vissa värderingar av förmågor inte kan mätas på ett precist, 

objektivt sätt. Författarna ställer liksom jag frågor om vad man som forskare ska jämföra sina 

värderingar med – de andra elevernas texter man bedömer? Texter av elever på andra skolor? 

Esaiasson m.fl. (2017) anser dock att i slutändan så är resultat från undersökningar som baseras 

på nivåskattningar inte nödvändigtvis godtyckliga utan kan vara fördelaktiga inom pedagogisk 

verksamhet. I denna studie finner jag att Skolverkets bedömningsanvisningar för nationella 

prov till stor grad är hjälp för engelsklärare vid bedömning av texter utifrån kunskapskrav med 

nivåskattade värderingsbegrepp (Se under 4 Resultat). 

 

 

2.4 Befintliga bedömningsmodeller för skrift i engelska 
Vid sökande efter befintliga bedömningsmodeller för skrift i engelska fann jag att det tyvärr 

inte finns mycket att tillgå för metoder som används i Sverige. Det jag hittat beskriver jag i 

detta avsnitt men använder mig av den internationella forskning jag beskrivit under Tidigare 

Forskning i min analys. Skolverket erbjuder en så kallad Bedömningsportal för lärare vilken 

har material och bedömningsanvisningar som stöd (se 4.2.1) (Skolverket, 2017a, 

https://bp.skolverket.se).  

 

Även Europarådet har tagit fram den så kallade GERS metoden (se 2.4.1.1) vilken Skolverket 

har följt upp med den så kallade ESP metoden (se 2.4.1.2) och den har sedermera godkänts av 

Europarådet.  

 

2.4.1 Skolverkets Bedömningsportal 
Skolverket har en så kallad Bedömningsportal med information och material som lärare kan 

använda sig av för bedömning av elevers förmågor. För att få tillgång till portalen krävs att en 

lärare kontaktar sin rektor som i sin tur ansöker om inloggningsinformation för läraren i fråga 
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från Skolverket. Totalt tar det cirka två veckor efter det att rektorn ansökt till att läraren får sitt 

användarnamn och lösenord.  

 

I ämnet engelska finns material för de olika stadierna: låg-, mellan- och högstadiet samt 

gymnasiet, nyanlända elever och vuxenutbildning. För högstadiet, årskurs 7-9, erbjuds ett 

nationellt diagnosmaterial för förmågorna lyssna, läsa och förstå, tala, samtala samt skriva. De 

ger även en länk till Europeisk Språkportfolio men länken fungerar inte.  

 

Det finns också bedömningsstöd för Digital läsning i engelska som avses användas som ett 

komplement till de nationella proven i engelska med fokus på att ge stöd vid bedömning av 

kunskapskraven gällande förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från 

internet och andra medier. 

 

Materialet har tagits fram av Enheten för Språk och Litteratur vid Göteborgs universitet under 

hösten 2001 och kanske därmed skulle behöva uppdatering. En fil med Lärarmaterial erbjuds 

vilken innehåller information om alla diagnosuppgifter samt bedömningsanvisningar. 

Diagnosmaterialet innehåller tre skrivuppgifter: A Letter to my Teacher, Communicating with 

Kenya och Writing to the PIU (Program for Intercultural Understanding). För den första 

uppgiften finns ett Lärarblad och ett Elevblad.  

 

Lärarbladet innehåller ett brev som läraren ska skriva om så att det passar just hen (innehåller 

namn, ort, skolans namn med mera). Elevbladet innehåller en skrivinstruktion till eleverna om 

vad de ska skriva om baserat på det läraren inkluderar i sitt lärarblad:  

 
In your letter you can tell your teacher: 

• your name and age 

• where you were born 

• where you live 

• a little about your family 

You can also write something about: 

• your hobbies and interests 

• what you do in your free time 

• your friends 

• what you like and don’t like 

• what you think about school 

 

För skrivuppgifterna Communicating with Kenya och Writing to the PIU finns enbart Elevblad 

med skrivinstruktioner för eleverna.  

 

Lärarmaterialet för skrift (Skolverket, 2001: 25-43 samt 90) anvisar att lärare: 

 

 bör ge tonvikt på elevens vilja och förmåga att använda engelska 

 inte bör ge för stor betydelse på korrekthet vid bedömning av texter 

 ska lägga stor vikt på huruvida eleverna kan följa skrivinstruktionerna 

 ska identifiera om fel i texter 'stör' eller 'förstör'?  

 kontinuerligt ska genomföra skrivövningar 

 

För vardera av de tre skrivuppgifterna ger Lärarmaterialet fem exempeltexter med bedömningar 

(Skolverket, 2001: 26-43) men inga bokstavsbetyg anges. På sidan 26 i Lärarmaterialet listas 

de förmågor som lärare bör bedöma gällande elevers skriftproduktioner och på sidan 90 finns 

en bedömningsmatris med kolumner för plus och minus som läraren kan använda vid 
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bedömningstillfället. Det finns inga exempel på betyg för de olika textexemplen i materialet. 

Bedömningsmatrisen visas i Bilaga 3.   
 

Det nationella diagnosmaterialet som erbjuds av Skolverket till lärare i engelska gällande 

förmågan skrift liknar till stor del material och bedömningsanvisningar för de nationella proven. 

Den största skillnaden här är att Bedömningsportalen inte ger några exempel på bokstavsbetyg 

för exempeltexterna som bedömts medan anvisningarna för nationella prov innehåller 

exempeltexter som bedömts genom både en skriftlig kommentar samt med bokstavsbetyg från 

F-A med både + och – för varje betygssteg. 

 

Med andra ord känns materialet i Bedömningsportalen som användbart men att det ändå inte 

ger lärare konkreta tips om hur vi lärare kan eller bör bedöma och sätta betyg på elevers 

skriftproduktioner.  

 

2.4.1.1 GERS 
Lärarmaterialet i Skolverkets Bedömningsportal ger även hänvisningar till Europarådets 

Gemensam Europeisk Referensram för Språk, lärande, undervisning och bedömning (GERS) 

(Skolverket/Council of Europe, 2009). GERS erbjuder olika tester i engelska och beskriver sex 

nivåer för språkkunskaper (A1-C2) där A1 är nybörjarnivå, B1 och B2 hänvisar till självständig 

nivå och C1 och C2 är avancerad nivå. GERS har använts av Skolverket som underlag för att 

utforma kunskapskraven i kursplanerna. Ett E i åk 6 motsvarar nivå A1 och ett E i åk 9 

motsvarar nivå B1. Av de 10 intervjuade lärarna i min undersökning var det ingen som nämnde 

GERS som underlag för sina bedömningar av elevers texter. 
 

2.4.1.2 ESP 
Europarådet har även godkänt den i Sverige använda metoden Europeisk språkportfolio (ESP) 

för att testa och bedöma elevers förmågor i engelska. Metoden syftar till att få elever medvetna 

om sin egen språkinlärning. Verktyget har tre delar: Språkpasset, Språkbiografin och en 

Dossier och finns fritt tillgängligt från Skolverkets websida (Skolverket, 2017b). Återigen, var 

det ingen av de tio intervjuade lärarna i denna undersökning som nämnde ESP. 
 

2.4.2 Nationella Prov – Bedömningsmodell 
Olika centralt utarbetade prov har funnits i Sverige sedan 1860-talet och har omfattat till 

exempel standardiserade prov för antagning till vissa skolor eller nationella mätningar av 

kunskaper hos elever från olika typer av skolor (Lundahl, 2014: 19-26). I detta examensarbete 

används begreppet nationella prov i bemärkelsen de prov som Skolverket tagit fram och 

genomfört sedan Skolöverstyrelsen ersattes av Skolverket 30 juni 1991.  

 

Sedan dess har tonvikt lagts på att Skolverket som en kunskapsorganisation ska som uppgift ha 

att utvärdera kunskaper genom undersökningar och utvecklingsmaterial till skillnad från den 

tidigare Skolöverstyrelsen som mer verkade som en myndighet. Skolöverstyrelsen hade främst 

beslutsfattande uppgifter gällande skola och med mindre fokus på kunskapsutveckling hos 

elever. (Lundahl, 2014: 95-98).  

 

En bedömningsmodell av elevers texter i engelska som alla lärare i engelska behöver känna till 

är den som gäller Skolverkets nationella prov i engelska. Nationella prov genomförs i slutet av 

åk 3, åk 6, åk 9 samt för gymnasiets eng 5 och eng 6 kurser. Bedömningsanvisningarna är 

detaljerade och innehåller exempeltexter med rekommenderade skriftliga kommentarer 
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gällande dessa texter samt ett rekommenderat bokstavsbetyg, från F-A med plus och 

minusvarianter för vardera steg.  

 

Före Lgr11 var bedömningsanvisningarna av de nationella proven fördelade på analyser av 

elevens textuella Innehåll och Språkbruk (Se Skolverket, 2007) medan efter 2011 har även 

Struktur och Ordval (Se Skolverket, 2016 och Skolverket, 2017) lagts till som 

bedömningsparametrar. De fyra faktorerna som bedöms efter 2011 är betydligt mer fokuserade 

på att eleverna ska använda sina kunskaper och förmågor i engelska för att visa på förmågor i 

att resonera och analysera uppgifter än tidigare. Det vill säga, anvisningarna är baserade på de 

nuvarande kunskapskraven för skrift i engelska i större grad än förut. Fortfarande är det dock 

ett kunskapskrav som inte bedöms alls i det nationella provet i engelsk skrift: hur en elev visar 

på strategier för att lösa problem i sin text (Se till exempel: Skolverket, 2007, 2016 och 2017). 

Eleverna har 80 minuter på sig att skriva sin text på det nationella provet och det ges ingen 

feedback under arbetet vilket innebär att redigering inte är möjlig. Detta betyder att det inte är 

alla kunskapskrav i skrift för engelska som testas under en nationell provsituation och därmed 

är inte metoden ideal som bedömningsmetod. 

 

 

Regeringens utbildningsutskott har fått bifall för ett förslag att införa särskilda bestämmelser i 

Skollagen som innebär att resultat på nationella prov ska bli mer styrande vid betygssättning. 

Ändringen börjar gälla från 29 juni 2018 (Sveriges Riksdag, 2017). Detta kommer att innebära 

för engelsklärare i Sverige idag att de behöver lägga mer vikt på sina bedömningar av skrift 

från nationella prov vid betygssättning än vad de kanske gör i nuläget.  

 

Det finns flertalet undersökningar gällande det svenska nationella provet både utifrån själva 

provets utformning och effekt samt gällande dess bedömningsmetod. Östlund-Stjärnegårdh 

(2002: 52-53) diskuterar vikten av likvärdig bedömning av skrift på nationella prov, i detta fall 

gällande ämnet svenska, och ställer frågan om lärare enbart tycker något om elevernas 

prestationer på nationella prov eller om de faktiskt använder bedömningsanvisningar som stöd 

för likvärdig bedömning av sina elevers texter. Författarnas resultat visar på att det finns stora 

variationer lärare emellan och att olika faktorer i bedömningsanvisningarna påverkar 

bedömningar till större eller mindre grad. Bara detta faktum tyder på att likvärdig bedömning 

inte görs. Enligt författarna visar vissa lärare att bedömning av innehåll är viktigare än 

språkbruk och vissa andra lärare anser motsatsen. Det här är ett problem som gör bedömning 

av texter än svårare. 

 

Sundqvist m. fl. (2013: 24-45) ger ett annat exempel på en undersökning gällande det nationella 

provets bedömningsmetod. Forskarna genomförde en studie av det muntliga nationella provet 

i engelska. Författarna debatterar huruvida detta prov är kvalitativt genom ett projekt de kallar 

Testing Talk (http://www.kau.se/testing-talk). Rapporten är en pilotstudie inför ett större projekt 

vilken omfattar en webbaserad enkät på 23 frågor samt personliga intervjuer med tre lärare. 

Studien avser att identifiera lärares uppfattningar om det nuvarande muntliga nationella provet 

i engelska samt svar på frågor om hur komplext och svårt uppdraget att sätta betyg på elevers 

prestationer är på dessa prov utifrån de bedömningsanvisningar som finns.  

 

Resultaten visar att 90% av deltagarna i undersökningen uppfattar det muntliga nationella 

provet som bra för att mäta kunskaper i att prata engelska. Författarna drar också slutsatsen att 

det vore bra om Skolverket inte bara starkt rekommenderar inspelning av provtillfällen utan att 

de även gör detta obligatoriskt så att sambedömning lärare emellan möjliggörs.  

 

http://www.kau.se/testing-talk
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Författarna tror också på grund av sina undersökningsresultat att yttre faktorer såsom tidpunkt 

för provtillfälle kan påverka elevers resultat. Vissa elever genomför det nationella provet i 

januari medan andra elever får vänta till april-maj under vårterminen. Forskarna ser tendenser 

till bättre resultat ju tidigare provet genomförs och vill se mer forskning inom detta.  

 

Diaz & Bruun (2017) å andra sidan hävdar att bedömningar av elevers skrift i engelska på 

nationella proven ger elever för höga betyg som inte motsvarar deras förmågor. Enligt GERS 

ska en elev i årskurs 9 befinna sig på nivå B1 för ett E i skrift i engelska (Se 2.4.1.1). Diaz & 

Bruun använde sig av exempeltexterna i bedömningsanvisningar för nationella prov i 

Cambridge Universities Write & Improve applikation. De fann att dessa texter faktiskt inte 

möter kraven för nivå B1. De fann också att texter som bedömts med A på svenska nationella 

prov bedömdes via applikationen på B1 nivå och de drog slutsatsen att lärare i Sverige ger för 

höga betyg på nationella prov. Författarna var dock medvetna om att ett digitalt 

bedömningsverktyg såsom Write & Improve inte är hundra procent tillförlitligt och de kommer 

att utföra ytterligare forskning.  

2.4.2.1 Skolinspektionens granskningar av bedömningar av skrift på nationella 
prov 
Skolinspektionen (2017) genomför varje år ett större antal ombedömningar av nationella prov 

för att säkerställa likvärdig bedömning av elevers skrift nationellt. Elevers skriftliga 

produktioner ombedöms av legitimerade lärare och originalbedömningen och den nya 

bedömningen jämförs och skillnaderna redovisas i publikationer för olika kommuner och 

skolor. 

  

Skolinspektionens granskningar är en bra metod för feedback och återkoppling till lärare och 

deras bedömningar av skrift. Tyvärr ges rapporter enbart som resultat för skola till skola och 

inte för enskilda lärares egna bedömningar. Dock verkar det som om att många skolor i landet 

genomför bedömningar av nationella prov i skrift på engelska gemensamt där ingen lärare 

bedömer sina egna elevers skrift. Många skolor ger engelsklärare en till två dagar tillsammans 

för att gemensamt bedöma elevernas skrivproduktioner.  

 

2.5 Befintliga bedömningsmodeller för andra förmågor än skrift 
För bedömning av andra förmågor än skrift i engelska finns det en hel del metoder och modeller 

beskrivna inom forskningslitteraturen. Vanligt förekommande är utvärderingsrapporter av 

tester framtagna av läroinstitutioner, lingvister och läromedelsförlag som vill påvisa nyttan av 

att använda just deras test på grund av att resultat från deras särskilda tester visar sig ge, vad de 

kallar, likvärdig och rättvis bedömning av olika förmågor.  

 

Till exempel, Cambridge (2017) har gjort en undersökning gällande sitt Quick Placement Test 

som handlar om förmågan läsförståelse. De har ett syfte att få gehör för sitt test och etablera 

det globalt gällande bedömning av läsning på engelska. Likaså har Oxford University (2017) 

framtagit ett liknande test: Online Placement Test. Båda institutionerna hävdar att deras 

specifika tester för läsförståelse på ett utmärkt sätt mäter elevers förmågor i att läsa och förstå 

texter. 

 

Inom förmågan ordförråd, har till exempel Lemhöfer och Broersma (2012) gjort en 

undersökning av sitt test LexTale (LexTale, 2017). Precis som i Cambridge och Oxford 

rapporterna, drar även dessa författare slutsatsen att LexTale är en utmärkt och även likvärdig 

och rättvis bedömningsmetod, i detta fall gällande förmåga av vokabulär.  
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Det finns en hel del forskningsrapporter gällande olika tester för att mäta olika förmågor i 

engelska, särskilt gällande läs- och hörförståelse, ordförråd och grammatik. Däremot har jag 

upplevt det svårt att hitta forskning gällande tester eller bedömningar av skrift på engelska. 

 

Så det är uppenbarligen lättare att skapa tester och utforma bedömningsmetoder för andra 

förmågor i engelska än skrift. För att testa läsförmåga eller ordförråd kan ett test ha frågor med 

'rätt' eller 'fel' svar. Med andra ord kan man relativt enkelt utforma digitala tester som 

automatiskt blir rättade och resultat redovisas kvantitativt, på summativt sätt. När det gäller att 

bedöma förmågan att skriva är det inte lika enkelt att skapa uppgifter som kan bedömas 

likvärdigt och rättvist. 

 
3 Metod 
 
Undersökningen i denna studie är gjord genom personliga intervjuer med tio lärare i ämnet 

engelska. Tre av lärarna arbetar på gymnasiet och sju på högstadiet. Av de tio lärarna är åtta 

legitimerade (sju inom ämnet engelska, en inom musik) och 3 lärare är behöriga i mer än ett 

ämne. De tio lärarna arbetar på tre olika skolor i två kommuner i mellan-Sverige.  

 

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer (Jacobsen, 2007: 96) vilket innebär 

att jag har genomfört intervjuer med lärare där mina frågor varit bestämda i förväg, men att jag 

har kunnat avvika något från dessa frågor i fall då den intervjuade uttryckt kommentarer om 

andra ämnen eller velat beskriva detaljer om någon viss fråga. Intervjuerna var vad Esaiasson 

m.fl. kallar samtalsintervjuer med syftet: att kartlägga människors uppfattningar på ett område 

för att därigenom kunna utveckla begrepp och definiera kategorier (Esaiasson m.fl., 2017: 236-

238). Mitt val av intervjumetod baserades på att jag ville ta reda på hur lärare uppfattar 

bedömning av texter. 

 

 

Lärarna har varit verksamma från 3 till 18 år och av de 10 lärarna har 6 arbetat i minst 10 år. 2 

lärare har arbetat mindre än 5 år som lärare. 

 

Intervjuerna spelades in och blev sedan transkriberade. Totalt består intervjuerna av 24 frågor 

(se Bilaga 1). I vissa fall utvecklades en eller flera särskilda frågor till en vidare diskussion 

vilket gjorde att intervjun pågick längre än genomsnittstiden på 20-25 minuter. Alla intervjuer 

ägde rum på lärarens skola. 

 

I Resultat samt Analys och Diskussion härefter hänvisas till de intervjuade lärarnas citat genom 

numrering: Lärare 1, Lärare 2 och så vidare upp till Lärare 10.   

 

Undersökningen är kvalitativ utifrån aspekten att potentiella resultat som presenteras enbart 

baseras på svar från en enda frågeintervju (Esaiasson m. fl., 2017: 35-259). 10 respondenter 

deltog i mina intervjuer vilket skulle kunna ifrågasätta validiteten av undersökningen 

(Esaiasson m.fl., 2017: 58-66). Med få respondenter är det osäkert om mina resultat har 

resultatvaliditet – har tillräckligt många respondenter deltagit för att mina resultat ska kunna 

anses tillförlitliga? Jag försöker dock inte fastställa fakta utifrån det forskningsunderlag jag 

inhämtat utan enbart att berätta om de fenomen jag fann. 
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3.1 Urval 
Jag valde att inbjuda lärare i undersökningen som arbetade i mitt närområde då jag ville 

intervjua lärare i person utan att behöva resa någon längre sträcka. Mitt urval gjordes alltså av 

praktiska skäl, det vill säga ett strategiskt urval (Esaiasson m.fl., 2017: 154-155).  

 

Jag skickade email med ett informationsbrev om min undersökning till rektorer på tre skolor – 

en gymnasieskola och två högstadieskolor. Emailen vidarebefordrades till cirka 30 

engelsklärare på de olika skolorna då jag fått godkännande av rektorerna att bjuda in lärare att 

delta. Jag fick svar från 11 lärare där 10 av dem erbjöd sig att delta i intervju vilka jag fortsatte 

att arbeta med. Informationsbrevet finns i Bilaga 4. 

 

3.2 Etiska aspekter 
Jag skickade ett informationsbrev till rektorer med information om mitt examensarbete, syfte 

med mera. Jag inledde också varje intervju med att gå igenom hur intervjun skulle fungera, att 

alla uppgifter jag samlade in skulle behandlas konfidentiellt och att deltagande var helt frivilligt. 

Jag sammanfattade dessutom syftet med mitt examensarbete. Jag inledde också varje intervju 

med att ge bakgrund, beskriva syftet, varför jag gör intervjuer, hur jag får skulle användas med 

mera (Se Jacobsen, 2017: 100-102). 

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver etiska krav för forskning gällande individer som påverkas 

eller deltar i forskningsprojekt. Individer får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002: 5). Fyra huvudkrav angående 

individskydd beskrivs. Informationskravet fastslår att forskaren ska informera deltagare i 

projektet om deras uppgift och vilka villkor som gäller.  

 

Det andra kravet för individskydd vid forskning är samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002: 9) 

som innebär att deltagare själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Jag gav information 

om att allt deltagande i min intervju var helt frivilligt i både informationsbrevet samt under 

själva intervjuerna och att man kunde välja att avbryta deltagande närsomhelst.  

 

Det tredje krave är konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002: 12) som fastslår att 

personuppgifter om deltagare ska behandlas konfidentiellt. Det fjärde kravet är nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002: 14) som innebär att insamlade personuppgifter enbart får användas för 

forskning. I mitt examensarbete nämner jag inga personuppgifter såsom namn, skolor eller 

kommuner och denna information är enbart känd och använd av mig. 

 

Ämnet för undersökningen är av generell natur att etiska konflikter inte är sannolika att uppstå. 

Alla lärare som deltog i undersökningen var väl medvetna om att jag enbart skulle fråga dem 

om textbedömningar och be dem att beskriva hur de går till väga, om de använder särskilda 

bedömningsmodeller m.m. och att det inte var fråga om att värdera huruvida någon lärare 

bedömer på ett "bra" eller "mindre bra" sätt.  

 

Själva intervjuerna började med att jag gick igenom vad intervjun skulle handla om och jag 

poängterade att det inte var fråga om någon värdering av deltagarnas metoder för 

skriftbedömning som jag frågade om utan istället att jag ville dokumentera en ren beskrivning 

av hur varje deltagande lärare går till väga vid bedömningsprocesser av elevers texter på 

engelska. 
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3.3 Validitet av metod 
Empiri handlar om att samla in data och analysera detta. Metoden en forskare använder sig av 

för insamlande av data samt mängden av data som insamlas påverkar validiteten av resultaten 

och en frågeställning man som forskare bör göra är: ...mäter resultaten verkligen det som påstås 

att mätas...  (Esaiasson m.fl., 2017: 58). Som nämnts under 1.1 Syfte har jag intervjuat 10 lärare 

i mitt närområde om deras metoder och processer för bedömning av elevers textproduktioner i 

engelska. Detta resulterar inte i något resultat som har fullständig validitet, eller möjlighet att 

generaliseras till hela Sverige, men som ändå kan belysa att ytterligare forskning gällande 

bedömning av texter behövs. 

 

Jag har själv formulerat intervjufrågorna och är medveten om att dessa frågor förmodligen 

färgats av mina egna uppfattningar och erfarenheter av bedömningssituationer av skrift i 

engelska. Jag känner dock att jag så långt det varit möjligt försökt att ställa objektiva frågor för 

att försöka få svar på hur olika lärare praktiskt arbetar med bedömning av skrivuppgifter i 

engelska.  

 

Jag har försökt att inte lägga in egna värderingar gällande hur detta arbete utförts. Esaiasson 

m.fl. (2017: 25-26) diskuterar så kallad värderingsfri forskning som ett ideal men att forskare 

som visar öppenhet och genomskinlighet att försöka visa andra forskare det man själv sett ofta 

möter krav på forskning utan att lägga in egna värderingar. I mitt examensarbete finns det inget 

"rätt eller fel" svar på intervjufrågorna utan min främsta anledning till att jag ställt dessa frågor 

är för att lära mig om hur andra lärare arbetar med textbedömning.  

 

Det är också svårt att avgöra om de svar man får under en intervju verkligen speglar hur en 

lärare faktiskt arbetar eller om hen ger sina svar utifrån en förhoppning om hur hen arbetar 

gällande bedömning. Jag kan inte garantera att de svar jag fått i denna undersökning fullständigt 

överensstämmer med verkligheten (Ahrne & Svensson, 2013: 56-57). Dock är det de svar jag 

fått under intervjuerna som jag kan använda i min analys/diskussion och jag försöker inte göra 

inferenser om huruvida dessa svar är sanna eller ej. Jag hade som tanke att försöka hitta 

skillnader i hur olika lärare arbetar med bedömning och anser att jag fått resultat som visar på 

hur detta ligger till.  

 

4 Resultat 
 

Undersökningen bestod av 24 intervjufrågor (se Bilaga 1). Nedan följer en sammanfattning av 

de resultat som samlades in gällande de olika intervjufrågorna. Efter detta följer en analys och 

diskussion gällande mina resultat utifrån de frågeställningar som ställs i detta arbete. 

 

4.1 Frekvens, omfattning och skapande av skrivuppgifter 
8 av respondenterna svarade att de vanligen har cirka två skrivuppgifter per termin som de 

bedömer. De tre gymnasielärarna beskrev att omfattning beror på om det gäller kurs engelska 

5 eller 6, då elever i engelska 6 vanligen behöver skriva mer än de i engelska 5. De arbetar ofta 

i projekt där skrift ingår som en förmåga som bedöms men där till exempel, eleverna arbetar i 

grupp och ska förbereda en muntlig presentation, söka fakta med mera och inte bara producera 

en text. Textproduktionerna på gymnasiet är vanligen betydligt mer omfattande än de på 

högstadiet. I genomsnitt verkar texter på 1-2 sidor vanliga som omfattning på högstadiet, medan 

flertalet sidor produktion krävs på gymnasienivå.  

 

Två lärare beskrev att de arbetar med en skrivuppgift varje vecka (inte alla bedöms). Jag 

upplever detta som väldigt ambitiöst då jag anser att rättning och bedömning av skrivuppgifter 
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är det som kräver mest av min arbetstid som lärare och jag tar ofta med mig uppsatser hem för 

att hinna med att göra bedömningar.  

 

9 av 10 respondenter svarade att de blandar egenformulerade skrivuppgifter med uppgifter från 

textböcker och annat befintligt undervisningsmaterial. En lärare uttryckte att hen oftast ger sina 

elever skrivuppgifter från textböcker eller annat undervisningsmaterial, hellre än att skapa egna 

skrivuppgifter. Flera av respondenterna använder uppgifter de får från kollegor. 

 

De flesta lärarna blandar egna skrivuppgifter med olika levererade skrivuppgifter från till 

exempel diagnostester, uppgifter från textböcker och även från nationella prov. Som Lärare 6 

säger: Jag använder ofta uppgifter från diagnosmaterial och gamla nationella prov. Alla tio 

lärare uppgav i intervjun att de vanligen kräver ca 1-2 sidor text av sina elever för en 

skrivuppgift, men det kändes uppenbart att det krävs större omfattning av texter på gymnasiet 

än högstadiet.  

 

 

4.2 Genomgång av skrivuppgift samt genomförande 
6 av respondenterna sa att de ger genomgångar av skrivuppgifter både muntligt, via vita tavlan 

eller projektor, samt delar ut uppgiften i skrift på stencil. Men som en lärare sa: ...det spelar ju 

ingen roll hur många gånger jag går igenom instruktionerna...de frågar ju ändå igen och har 

glömt bort... (Lärare 6). Flera av lärarna gav liknande kommentarer, att det är svårt att få alla 

elever att förstå och komma ihåg vad det är de ska göra trots att de får instruktioner på flertalet 

olika sätt. Fyra av respondenterna, alla från högstadiet, ger endast uppgiften muntligt utan några 

skriftliga instruktioner. Alla respondenter, utan att nödvändigtvis ha använt sig av begreppet 

formativ bedömning i intervjun, arbetar formativt (Lundahl, 2014: 127-128).  

 

Detta innebär att de under lektioner då elever skriver på sina texter går runt i klasserna, läser 

elevers textproduktioner och ger omedelbar muntlig feedback på det arbete som görs. Särskilt 

de tre gymnasielärarna betonade vikten av detta arbete och inkluderade detta arbete i sina 

estimeringar om hur lång tid de spenderar på bedömning av en elevs textproduktion. En av 

dessa lärare uttryckte: Ja, det är ju faktiskt också bedömningstid...vilket jag gör på lektioner 

och inte under planeringstid eller håltimmar så det gör ju att det inte blir lika stressat. (Lärare 

1). Feedback kan gälla både innehåll, struktur, ordförråd eller språkbruk. Oftast innebär 

feedback i form av muntlig kommentar till eleven att de bör tänka på ett visst område av 

grammatik, att få ihop innehållet i texten för att skapa bättre sammanhang, att variera ordförråd 

eller att vara mer tydlig i sin text då det gäller till exempel syfte och mottagare.  

 

När det gäller tid för genomförande av en uppgift har de tre lärarna på gymnasiet mer 

komplicerade skrivuppgifter som ofta ingår i ett större projekt där flera olika förmågor i 

engelska bedöms, vilket ofta inkluderar muntlig förmåga. Därmed kräver deras projekt mer tid 

för bedömning än till exempel bedömningsuppgifter i skrift på högstadiet.  

 

Högstadielärarna i studien sa att ca en till två lektioner för en skrivuppgift är vanligt, upp till 

som mest fyra lektioner. En av högstadielärarna ger åk 9 enbart en lektion och åk 7 och 8 två 

lektioner som längsta tid tillgänglig per skrivuppgift. En av högstadielärarna arbetar ofta med 

större projekt och arbetar likt gymnasielärarna under en något längre tid med textproduktioner 

vilka är del av det större projektet som även ofta innefattar muntlig presentation. 
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4.3 Skriva hemma? 
Frågan om huruvida elever får skriva sina texter hemma eller inte, till exempel om de inte hinner 

klart i tid, var en fråga som alla respondenter, utan att alltid förklara sig, hade synpunkter på. 

Sex av respondenterna sa att de aldrig tillåter elever att skriva på uppsatser hemma på grund 

av risk för fusk (plagiat) genom att använda sig av till exempel Google Translate, eller genom 

att be äldre syskon, vänner eller föräldrar att hjälpa till med texten (eller rentav be dem att skriva 

hela texten). Således har dessa lärare haft erfarenhet av fusk. Två av dessa sex lärare ser inte 

detta som något större problem dock: Ja, jag ser ju om det inte är de själva som skrivit texten…. 

(Lärare 4), det vill säga, att hen upptäcker enkelt om en elev fuskat baserat på hens vetskap om 

elevens tidigare förmåga i skrift. 

 

Fyra av de intervjuade lärarna, framförallt de på gymnasiet, tillåter elever att skriva hemma. 

Deras projekt är ofta stora och innebär inte bara en skrivuppgift utan ofta också forskning, 

förberedelse av muntlig presentation med mera, vilket ofta kräver extra arbete hemma av 

eleven. En av gymnasielärarna litar helt på sina elever att de inte fuskar medan en annan lärare 

inte alls litar på dem: Nej, de får inte skriva hemma, då vet man inte vem som gjort uppgiften. 

(Lärare 2). 

 

De tre lärarna på gymnasiet har tillgång till en digital applikation, i detta fall Urkund (Urkund, 

2018), vilken automatiskt analyserar elevers texter gentemot annan text som återfinns på 

internet. Vore det så att en elev har plagierat sin text eller delar av den så hittar ofta appen detta 

och skapar en rapport för läraren om varifrån den kopierade texten är tagen.  

 

 

4.4 Skriva på dator eller för hand? Lösa strategiska problem i texter 
I Lgr11 (Skolverket, 2011: 14) sägs att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola: ...kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande... Detta förutsätter att varje skola har tillgång till modern 

teknik som till exempel datorer, Ipads med mera. De lärare i intervjun från gymnasiet beskrev 

att deras elever antingen får egen dator, eller Ipad och att de överlag är nöjda med tillgång till 

tekniska hjälpmedel. På de teoretiska programmen får varje elev en egen dator. Av de tre 

gymnasielärarna så använder sig två av dem för det mesta datorer medan den tredje läraren låter 

eleverna välja att använda dator eller att skriva för hand. 

 

Högstadielärarna beskrev att de erfar stora brister med tillgång till tekniska hjälpmedel. Dock 

har en av högstadielärarna samma fördel som gymnasielärarna då hens elever får egna Ipads 

och tillgång till fungerande laptops vilka är relativt bra (klassuppsättning finns).  

 

På skolan där sex av lärarna arbetar har man under många år efterfrågat datorer. Det har funnits 

datorer men de har ofta inte fungerat. Detta har varit ett sådant stort problem att två av lärarna 

på skolan inte litar på den tekniska utrustningen alls utan ber eleverna att alltid göra 

skrivuppgifter för hand. Skolan har sedan ett år tillbaka fått en datasal med 44 fungerande 

laptops. Två av lärarna använder denna datasal frekvent men de utför trots detta flera 

skrivuppgifter genom att be eleverna skriva för hand. Läraren på den andra högstadieskolan, 

där tillgång till datorer och Ipads finns, vill dock helst att eleverna skriver för hand. 

Gymnasielärarna använder datorer till mycket större grad och gör det oftast till elevens val 

huruvida hen skriver på dator eller för hand. 

 

Intressant var att nästan alla av högstadielärarna (tre av sju) föredrar att elever skriver sina texter 

för hand, inklusive läraren på skolan där eleverna får individuella Ipads. De flesta inser att det 
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är svårt för elever att redigera sina texter om de skriver för hand men löser detta problem genom 

att de får visa på förbättringar i sina texter i följande skrivuppgift där de löser problem i texten, 

istället för i den nuvarande textuppgiften. Två av högstadielärarna ber eleverna att renskriva 

(eller skriva om) sina texter om signifikant redigering behövs. 

 

En av anledningarna till frågan om tekniska hjälpmedel används eller inte var att 

kunskapskraven i skrift på engelska uttrycker att elever ska kunna visa på strategier för att 

förbättra sin skrift. Detta krav förutsätter att elever ska kunna redigera sina texter utifrån någon 

form av feedback så att deras texter förbättras. Om en elev skriver för hand kan det vara svårt 

att redigera utan att behöva sudda en hel del text eller i vissa fall kanske till och med skriva om 

den. Två av högstadielärarna som föredrar att elever skriver för hand anser att det är rimligt att 

be elever att helt renskriva en hel text om mycket redigering behövs. Övriga åtta lärare i 

intervjun vill inte att elever ska behöva skriva om en text för hand. Skriver eleverna på dator är 

det ju enkelt för dem att redigera men om de skriver för hand kan de lägga till "asterisker" eller 

något annat tecken i texten för att visa att de behöver lägga till eller ändra något utan att för den 

skull behöva skriva om allting.  

 

Tre av de intervjuade lärarna ansåg att kunskapskravet att kunna visa på förbättringsstrategier i 

skrift kanske inte är så lämpligt för skrift utan mer för förmågor såsom läsning och samtal. En 

av de tio lärarna uttryckte att hen inte bedömer detta kunskapskrav för skrift överhuvudtaget på 

grund av att tekniska hjälpmedel inte finns tillgängliga och att hen inte vill be elever att skriva 

om hela texter. Av de lärare som bedömer kunskapskravet sa majoriteten att de bedömer 

förbättringar från en skrivuppgift till nästa. Det vill säga, de märker något i en elevs text som 

kan förbättras och kollar särskilt att just den aspekten av skrift utvecklas i nästa uppgift.  

 

Skolverket introducerar nya regler från och med 1 juli 2018 där skriftliga nationella prov 

hädanefter ska göras via dator. (Skolverket, 2017c). Denna regel sätter press på skolor i och 

med att de då måste ha tillgång till datorer och andra tekniska hjälpmedel. Även under 2016 

och 2017 har elever kunnat använda sig av datorer under nationella prov i skrift även om de 

inte har svårigheter såsom dyslexi eller andra diagnoser. Det ska bli intressant att se om denna 

regeländring kommer att innebära att alltfler lärare använder sig av datorer då det gäller 

skrivuppgifter.  

 

 

4.5 Anpassningar för elever med svårigheter 
Åtta av de tio intervjuade lärarna gör särskilda anpassningar av skrivuppgifter för elever med 

olika slags svårigheter såsom dyslexi, ADD, ADHD med mera. Dessa anpassningar innebär till 

exempel förenklingar av instruktionerna, individuella genomgångar av instruktionerna 

muntligt eller förenklat ämne att skriva om. Den vanligaste anpassningen är att ge elever mer 

tid för genomförande, att kunna använda stavningskontroll på sin text och att de får enklare 

uppgifter eller mer utförliga instruktioner av uppgiften i person.  

 

De två lärarna som inte gör särskilda anpassningar svarade att de ger en skrivuppgift i helklass 

där de förväntar sig produktioner från alla elever. Om någon elev, mot förmodan, behöver mer 

detaljerade instruktioner individuellt får de detta. De anpassar dock inte själva skrivuppgiften 

för att göra den enklare eller tydligare för elever med särskilda behov. Dessa lärare har dock 

inte upplevt att detta tillvägagångssätt skulle ha inneburit svårigheter för dessa elever. 

 

Både Skollagen (Sveriges Riksdag, 2010: §5a) och Läroplanen (Skolverket 2011a: 8) 

föreskriver att elever med särskilda behov ska ges undervisning på ett sätt så att de får möjlighet 
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att nå målen för utbildningen. Detta är även bas för gymnasiets läroplan (Skolverket 2011b: 12) 

vilken föreskriver att alla elever ska kunna nå målen. I intervjudiskussionerna framkom det att 

detta krav är särskilt svårt för lärare att uppnå då det krävs väldigt mycket enskild tid med en 

del elever under lektioner för att kunna ge denna anpassade undervisning. Med stora klasser 

uppemot 28-30 elever hinner man helt enkelt inte med att sitta ner och ge anpassade 

instruktioner eller förenklingar av uppgifter till någon eller några elever under en lektion. Några 

av de intervjuade lärarna uttryckte frustration över detta och kände att de skulle vilja göra mer 

för att hjälpa dessa elever men att de helt enkelt inte kan göra så på grund av avsaknad av, till 

exempel, resurshjälp under lektionstid.  

 

Några av de intervjuade lärarna på högstadiet undervisar i så kallad, B-språksengelska. Det vill 

säga, detta är lektioner för elever som inte läser något modernt språk utan istället läser extra 

engelska under tre lektioner per vecka. Dessa elever har oftast stora svårigheter med engelska 

och har ofta F i betyg. Lärare som undervisar i B-språksengelska svarade att de arbetar en hel 

del med skrift med sina elever på grund av att skrift är just en av de förmågor som många elever 

har särskilt svårt för: På förstärkningsengelskan har vi ju oftare skrivuppgifter...det är ju lite 

annorlunda...jag läser ju igenom skrivuppgifterna flera gånger där. Men de förstår inte alltid 

ändå. De behöver ju träna att skriva kanske mer än eleverna i helklass behöver... (Lärare 6).  

 

Eleverna i dessa klasser får regelbunden feedback av sina lärare om sin skrift utan att bli 

bedömda genom något betyg eller någon formell kommentar. Lärarna har här istället tanken att 

eleverna ska kunna känna sig trygga att lägga ner både tid och ansträngning på att utveckla sina 

förmågor i skrift utan att behöva känna pressen av att deras texter ska motsvara ett godkänt 

betyg. Lärarna betonar i sin kommunikation med eleverna att de ska lära sig i sin egen takt och 

att om de forcerar produktion av till exempel att skriva texter, så finns risken att det inte blir 

bra, och att eleverna egentligen inte "lär" sig något gällande skrift. Det är uppenbart från 

intervjuerna att lärarna som undervisar B-språksengelska gör väldiga ansträngningar gällande 

att anpassa både material och undervisningsmetoder för elever med särskilda behov.  

 

Av de intervjuade lärare som undervisar B-språksengelska uttryckte samtliga att de flesta av 

eleverna i dessa klasser tyvärr har så svårt att kunna skriva en godkänd text i engelska att de 

överlag har svårt att kunna möta kraven för ett betyg E i engelska i årskurs 9. Detta till trots all 

den anpassning och särskilda undervisning eleverna får av sina lärare under lektionerna i B-

språksengelska. 

 

 

4.6 Bedömningsmetod  och tid spenderad på bedömning 
Alla respondenter i undersökningen har utarbetat sin egen bedömningsmetod för elevers 

engelskatexter.  

 

Sju av lärarna baserar sina bedömningar till stor del på erfarenhet. De har rättat och 

kommenterat uppsatser under så lång tid att de relativt fort känner vilket betyg/kommentar de 

ska sätta på en viss text. Två av respondenterna använder sig av Skolverkets 

bedömningsanvisningar för nationella prov som en kärna för sin egen bedömning av elevers 

texter och ytterligare tre lärare har använt delar av det nationella provets 

bedömningsanvisningar som en del i skapandet av en egen bedömningsmetod.   

 

Alla tio lärare har utarbetat sina egna bedömningsmetoder, oftast baserade på anvisningar från 

diagnosmaterial, tips från kollegor, rekommendationer från textböcker och 

bedömningsanvisningarna från Skolverkets nationella prov. Erfarenhet av att rätta och 
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kommentera texter är dock det som framstår som av största vikt för lärarna i studien när de 

bedömer en text. 

 

Av de intervjuade svenska lärarna i engelska nämnde ingen att de använder sig av några 

standardiserade prov (utöver de nationella svenska proven) som till exempel TOEFL (TOEFL, 

2017), IELTS (IELTS, 2018), LexTale (2017) eller automatiserade program såsom e-rater 

(Hutchison, 2017). 

 

4.7 Vad bedöms? 
Åtta av 10 respondenter beskrev att de inte detaljerar syfte och mål i sina skrivuppgifter. Det 

vanliga är att lärarna går igenom en terminsplanering med eleverna i början av en termin där 

kunskapskrav gällande "skrift" ingår. Två högstadielärare beskrev att de relativt utförligt går 

igenom syfte och mål gällande skrivuppgifter på vita tavlan inför en ny skrivuppgift. De anser 

att det är viktigt för bedömning av en text att syfte och mål som beskrivs i instruktionerna visas 

i elevens textproduktion. En av dessa lärare uttryckte: Om jag har bett dem att skriva ett brev 

och någon elev lämnar in en text som inte inleds med till exempel "Hej..." och som inte har 

något annat som är typisk form för ett brev, då kan jag ju inte godkänna texten. (Lärare 9).   

 

Å andra sidan uttryckte en av de åtta lärarna som inte anser att syfte och mottagare är särskilt 

viktigt vid bedömning: De vet ju hur ett brev ser ut och då skriver de ju ett brev... (Lärare 1). 

Oftast verkar själva skrivuppgiften avgöra syfte och mål, till exempel: Skriv en insändare till 

en tidning; Skriv en nyhetsartikel.  

 

Till skillnad från högstadielärarna, så ger de tre gymnasielärarna eleverna ofta exempeltexter 

på olika bedömningar av skrift tillsammans med själva skrivuppgiften vilket tydliggör målen 

med uppgiften. Endast en av högstadielärarna använder sig av samma metod. 

 

Åtta lärare i intervjun ansåg att bedömning av syfte och mottagare i texter är mindre viktigt vid 

bedömning än innehåll och sammanhang medan två av de 10 lärare som deltog i 

undersökningen anser att dessa bedömningsparametrar är viktigast vid bedömning av en elevs 

skriftproduktion. Detta fokus på olika aspekter av texter vid bedömning kan visa på att det är 

svårt att göra likvärdiga bedömningar av skrift i engelska. 20% av lärarna i min undersökning 

anser att innehåll och sammanhang är viktigare när de bedömer en text än till exempel språkbruk 

och variation av ord.  

 

När det gäller metod för bedömning så läser alla 10 lärare texterna minst två gånger och det 

vanliga är att de markerar språkbruksfel först andra gången de läser elevens text.  De flesta 

markerar fel i originaltexten, medan två lärare skriver ut elevens text och gör markeringar på 

utskriften. De flesta följer vad Tomas (2016) beskriver som ”whole-to-parts” processen vid 

textbedömning, att de börjar med att skapa sig ett helhetsintryck av en text och fortsätter därefter 

med att bedöma delar av texten.  

 

Fyra av de 10 lärarna markerar enbart språkfel, och ger inte rätt "svar". Istället är tanken att 

eleven själv ska identifiera vad/vilket fel hen gjort. Övriga sex lärare markerar fel i elevens 

originaltext och visar vad som är fel (det vill säga, de anger vad som är rätt språkbruk). De fyra 

lärare som enbart markerar språkfel skulle kunna ha nytta av automatiserade program såsom e-

rater (Hutchison, 2017) som visat positiva resultat av markeringar av fel gällande grammatiska 

konstruktioner men vilket inte anger vad som är rätt. 
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När det gäller vilka skrivförmågor som är viktiga vid bedömning så svarade flera av lärarna 

som intervjuades att innehåll och sammanhang är viktigare är "språkbruk". Andra lärare ansåg 

att flyt i text, variation av ordförråd samt bra språkbruk ger ett högre betyg/bedömning. Med 

andra ord är innehåll, ordförråd, språkbruk, och sammanhang inte likvärdiga 

bedömningsparametrar. 

 

4.8 Bedömningsfeedback 
Alla tio lärare i undersökningen arbetar med formativ bedömning. (Lundahl, 2014: 127-128). 

Lärarna går runt i klassrummet under lektioner då elever skriver sina texter och läser utkast, ger 

kommentarer och muntlig feedback om vad som framförallt är bra med texten men även vad 

som kan förbättras. Med andra ord är det inte den slutgiltiga "bedömningen" som eleven ska 

förstå utan varje elev får regelbunden feedback om sin skrift under lektionstid vilket är det 

viktigaste för dem att ta till sig. Alla tio lärare känner att de lyckas med att ge feedback om 

elevernas skriftliga produktion på ett sätt som gör att eleverna förstår vad de behöver jobba med 

inför nästa uppgift för att utveckla sina förmågor i skrift.  

 

När det gäller metod för feedback till elever angående deras skrivförmågor var det vanligast 

bland de intervjuade lärarna att ge en skriftlig kommentar samt ett bokstavsbetyg för varje 

enskild skrivuppgift. Fem av de tio lärarna använder denna metod. Fyra av lärarna föredrar 

muntlig feedback där de samtalar kort individuellt med varje elev om deras textproduktion. 

Flera av lärarna önskade att det fanns mer tid för att kunna ge muntlig feedback men den 

metoden innebär att man som lärare behöver ha arbetsuppgifter för övriga i klassen att jobba 

med självständigt under tiden man går iväg och ger feedback vilket inte alltid är möjligt att 

genomföra. Enbart en av de intervjuade lärarna ger enbart en skriftlig kommentar utan 

medföljande bokstavsbetyg. 

 

Alla tio lärare svarade att deras elever för det mesta verkar nöjda med sin feedback. Eleverna 

förstår vad de behöver utveckla utifrån den feedback de får. Bara två av de intervjuade lärarna 

sa att de ibland får ytterligare frågor från elever gällande deras bedömning av sina skrifter men 

att den främsta frågan då är: Vad ska jag göra för att höja mitt betyg? Det är alltså inte en fråga 

om hur de ska arbeta för att utveckla sin förmåga i skrift som är det viktigaste – det viktigaste 

är hur de kan höja sitt generella betyg i engelska som ämne. 

  

De intervjuade lärarna hävdar att den främsta anledningen till att de inte får många kommentarer 

eller frågor gällande deras bedömningsfeedback om skrift beror på att eleverna har vant sig vid 

hur de får feedback. Eleverna har lärt sig hur deras olika lärare gör bedömningar och hur de 

återger detta till dem och har därmed lärt sig att förstå vad denna feedback betyder. Elever som 

har lärare som ger både en skriftlig bedömning och ett bokstavsbetyg verkar nöjda med detta 

och brukar inte ställa frågor om ytterligare förklaring till bedömningen. Likaså verkar elever 

med lärare som främst ger muntliga kommentarer som bedömning inte heller ställa fler frågor 

gällande bedömningen. Jag drar som slutsats av detta att själva metoden för feedback kanske 

inte är det viktigaste. Det viktigaste verkar vara att eleverna lär sig att förstå och tolka den 

feedback de får från sina lärare.  

 

5 Analys och diskussion 
Nedan följer en analys och diskussion av den information som erhölls från intervjuerna av tio 

lärare i engelska om deras metoder för bedömning av elevers skrivuppgifter och jag jämför 

detta med de internationella forskningsrapporter jag beskrev under Tidigare Forskning. Jag 

använder frågeställningarna från 1.2 som underrubriker. 
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5.1 Standardiserade bedömningsmodeller?   
Utifrån de forskningsrapporter beskrivna samt de resultat jag fått från min intervju med tio 

lärare i engelska verksamma i Sverige är det uppenbara svaret på frågan om standardiserade 

bedömningsmodeller för skrift finns: Nej. Visst finns sådana modeller men de är inte allmänt 

vedertagna vare sig globalt eller nationellt inom ett visst land.  

 

Tomas rapport (2016) innehåller mycket information om processen kring skrivandet och hennes 

olika listor av kognitiva ”uppgifter” en lärare gör i en sådan process överensstämmer väl med 

vad de lärare jag intervjuade sa att de gör. Tomas listade 4 modeller som bakgrund för sin egen 

undersökning där två modeller visade sig inte innehålla några uppgifter/aktiviteter före eller 

efter genomförandet av en skrivuppgift. Åtta av lärarna jag intervjuade använder sig av en 

metod vilken inkluderar både före och efter uppgifter vid skrivandet. Under 

bedömningsprocessen börjar dessa åtta lärare med förklara både skrivuppgiften via till exempel 

stencil och muntligt via vita tavlan och ger utförliga instruktioner för vad eleven förväntas göra. 

Eleven skriver därefter utkast vilka läraren bedömer regelbundet under lektionstid så att hen 

kan modifiera sin text. Läraren börjar sedan med att läsa en slutinlämnad text för att bilda sig 

ett helhetsintryck av texten. Först därefter läser man en andra gång och markerar till exempel 

språkfel. Två av lärarna använder Tomas parts-to-whole process, det vill säga att de annoterar 

till exempel språkfel i texten med en gång - de går från parts-to-whole där detaljer annoteras 

först och sedan bildas en helhetsuppfattning om texten (Tomas, 2016: 618). De flesta av dessa 

skrivuppgifter som ges i Sverige omfattar minst 1-2 sidor text. 

 

Intressant här är att jämföra med vad som beskrivs i de internationella rapporterna där man i 

Taiwan och Kina (Chen, 2016, och Ying, 2018) beskriver det som vanligast att ha 

skrivuppgifter i form av ett enda stycke, eller som i Iran - 4-5 stycken (Naghdipour, 2017), 

vilka bedöms. Med så korta texter verkar det inte troligt att logiskt samband eller sammanhang 

är av större vikt vid bedömning, utan att språkbruk är avgörande. Vid jämförelse av svenska 

kriterier mot de internationella presenterade i denna studie verkar det som att svenska elever 

inte bara har större krav på sig gällande skrift på engelska utan de dessutom har betydligt bättre 

förmågor vid en ålder av cirka 17-18 år än vad motsvarande elever/studenter i Taiwan, Iran 

eller Kina har. I Sverige börjar en del elever göra skriftproduktioner redan från årskurs 1 (ålder 

cirka 7 år) eller från mellanstadiet och de har därmed erfarenhet av skrift på engelska när de når 

ålder 17 i jämförelse med många andra EFL elever/studenter världen över. Det framkom dock 

i intervjuerna med b-språkslärare i engelska att deras elever ofta har svårt att få ihop texter 

motsvarande mer än ett stycke, och att de likt de kinesiska studenterna (Chen, 2016) ofta har 

svårt att komma på något att skriva om eller veta hur de kan uttrycka sig på engelska.  

 

Av de 10 intervjuade lärarna i Sverige var det ingen som sa att de hen använde någon särskild 

formativ metod eller modell för bedömning av elevers texter. Istället var ledordet de flesta 

använde sig av: erfarenhet. Fem av lärarna hade noggrant granskat bedömningsanvisningarna 

av nationella prov och lärt sig känna igen exempeltexter bedömda enligt en viss betygsgrad. En 

av gymnasielärarna uttryckte: Jag använde bedömningsanvisningarna för nationella prov som 

hjälp när jag började som lärare och det har fungerat bra så jag fortsatte (Lärare 2). Även de 

nationella provanvisningarna kan användas formativt vilket påvisades av de flesta intervjuade 

lärarna. 

 

Att 50% av deltagande lärare använder sig av bedömningsanvisningarna för nationella prov 

styrker vad Lundahl (2009: 165-166) beskriver om att lärare som deltagit i utvärderingar av 

nationella prov, i detta fall gällande engelska, överlag främst varit positiva till proven, dessas 

utformning och bedömningsanvisningar.  
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De tre gymnasielärarna som deltog i studien beskrev att engelsklärare på skolan gemensamt 

tagit fram bedömningsmaterial för skrift genom att "plocka" från olika modeller och metoder 

(till exempel från nationella prov). De har lagt upp sitt material online så att alla lärare på skolan 

kan ta del av det. Materialet består främst av en bedömningsmatris för betygen F, E, C och A 

baserad på sju olika bedömningsparametrar. Utöver matrisen har de samlat ihop annat material 

som kan vara behjälpligt vid bedömningssituationer. Det finns inget krav på lärarna att använda 

sig av materialet utan det är upp till varje lärare att själv avgöra sitt val av bedömningsmetod. 

Trots att termen bedömningsmatris (Jfr Gustavsson, Måhl och Sundblad, 2014: 132-135) låter 

som en summativ bedömningsform innebär detta inte det i praktiken. Gymnasielärarna arbetar, 

som tidigare nämnt, oftast i projektform där de under en längre tid arbetar med sina elever under 

lektioner och iterativt kan ge dem feedback på vad de har skrivit. Detta kan vara kommentarer 

om innehåll, sammanhang/struktur eller språk. Syftet med denna feedback är att eleverna ska 

lära sig att kunna förbättra sina texter och därmed sina förmågor. Som slutlig bedömning kan i 

vissa fall läraren använda sig av en matris – vilket anses som en summativ bedömningsmetod 

– men att trots detta är hela processen formativ. 

 

Hälften av de intervjuade lärarna i denna undersökning sa att de regelbundet använder sig av 

bedömningsstödet från de nationella proven vid bedömningar av sina elevers textproduktioner 

(Skolverket, 2016 och 2017). De har granskat exempeltexterna för olika betygsgrader och på 

så sätt lärt sig att själva kunna avgöra om en text motsvarar till exempel ett betyg E, C eller A. 

Med andra ord har de skaffat sig erfarenhet av bedömningar av nationella prov vilken de 

använder sig av i sin regelbundna bedömning av elevers textproduktioner. Detta skulle kunna 

innebära att Regeringens ändring gällande nationella prov (Sveriges Riksdag, 2017) blir relativt 

enkel för lärare att följa eftersom många lärare redan har kunskap om och förstår 

bedömningsmodellen. Det känns dock ovisst till vilken grad lärare kommer att avgöra en elevs 

betyg baserat på ett nationellt prov. Till exempel, vilket betyg kommer elever att få som 

regelbundet under högstadiet skrivit E på texter men sedan skriver F på det nationella provet i 

skrift i årskurs 9? 

 

På högstadiet visade sig de deltagande sju lärarna ha mer spridda metoder för bedömning och 

det fanns inte något gemensamt framtaget material på någon av de två skolorna där lärarna 

arbetar. De flesta av högstadielärarna i intervjun beskrev att de ibland gör sambedömningar 

(Grettve m.fl., 2016: 135-152) då en lärare har svårt att själv avgöra en bedömning/ett betyg 

men ingen av lärarna kände att de gärna vill be om sådan hjälp då de vet hur stressade deras 

kollegor är (utan schemalagd arbetstid för uppsatsrättning). Samtliga av de intervjuade lärarna 

var positiva till sambedömning som bedömningsmetod. 

 

Alla tio intervjuade lärare läser igenom varje elevs text minst två gånger, ofta fler gånger. De 

flesta av de intervjuade lärarna läser texterna en första gång för att bilda sig en uppfattning om 

innehåll och "flyt" – förstår man vad som står i texten? Finns det ett tydligt budskap? Jag läser 

första gången för att få ett hum om innehållet men rättar språkfel först då jag läser en andra 

gång (Lärare 5).  

 

En del av lärarna lägger sedan ifrån sig texten och återkommer för att läsa den igen senare, 

ibland kanske flera dagar senare. Vissa av dem gör då språkbruksrättning. Två av de intervjuade 

lärarna markerar språkfel direkt i originaltexten medan hälften av dem enbart stryker under 

språkfel. Då får eleven möjlighet att upptäcka och inse själv vilka fel som gjorts. Åtta av lärarna 

lägger inte så stor fokus på stavning medan två av högstadielärarna anser att stavning är relativt 

viktigt för bedömningen. 
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Alla tio intervjuade lärare ansåg att det inte är någon särskild bedömningsparameter som är mer 

viktig än någon annan vid bedömning av elevers skriftproduktioner. Alla tio nämnde innehåll, 

struktur, språkbruk och ordförråd som aspekter de bedömer elevernas texter utifrån. En lärare 

(Lärare 3) beskrev detta som: Helhetsuppfattningen är det viktigaste och om ett skrivarbete 

skulle 'gå lite fel' påverkar inte detta betyget, nästa arbete kan ju gå bra.. En annan lärare sa: 

För ett A måste alla bitar finnas, för B och C kan det vara ok om språkbruket är korrekt (Lärare 

5). Bedömningsmodellen lärarna beskrev motsvarar till stor grad Skolverkets 

bedömningsanvisningar för nationella prov i skrift på engelska där man la till Struktur och 

Ordval 2011 som bedömningsparametrar utöver Innehåll och Språkbruk (Jfr Skolverket 2016 

och 2017). Resultatet från intervjuerna står dock i kontrast till vad Östlund-Stjärnegard hävdade 

(Jfr 2.4.2) att de såg stora variationer lärare emellan gällande vad som bedöms och att de inte 

ansåg att likvärdig bedömning av nationella prov görs. Utifrån de resultat jag fått från intervjuer 

verkar lärare dock vara relativt samstämda i vilka parametrar som bör bedömas gällande elevers 

texter på engelska. Lundahl (2016: 103-107) analyserar bedömningsanvisningar från nationella 

provet i engelska 2006 och uttrycker att textens förmåga att kommunicera lyfts fram och att 

övrigt i exempeltexterna diskuteras utifrån den grad de gör att en text fungerar sämre. Jag är 

benägen att hålla med Lundahl då alla tio intervjuade lärare fokuserade på det kommunikativa 

– förstår jag som läsare vad eleven vill uttrycka – när det gällde bedömning av texter.  

 

Ett av kunskapskraven för skrift i engelska säger att texterna ska vara varierade, tydliga och 

sammanhängande. En av frågorna i intervjun berörde detta kunskapskrav och deltagarna 

ombads beskriva vad de anser att dessa bedömningar betyder. När det gäller variation svarade 

alla lärare att ordförråd är viktigt. Lärare 3 sa: ...de kan ju inte bara skriva "stuff" i hela sin 

text.... Som lärare själv känner jag till detta fenomen och ser ofta texter som innehåller ord som 

like..., nice..., och great... om och om igen. Elever som istället för att repetera liknande 

informella ord i sina texter och istället byter ut dem mot lite svårare synonymer får av mig 

vanligen högre bedömning. Som exempel på ord/uttryck de kan byta ut mot är: compared with 

eller as istället för like; sweet, entertaining eller enjoyable för nice eller fantastic, wonderful 

eller fabulous för great. Två av gymnasielärarna samt en av högstadielärarna betonade också 

vikten av varierad meningsbyggnad som viktig för bedömning.  

 

Ett grammatiskt fenomen som också uppfattades av de intervjuade lärarna som icke-utvecklat 

gäller elevers texter där de konstant använder rak meningsbyggnad (subjekt-predikat-objekt-

adverbial ordföljd). He did this....She said that...och liknande meningar  i en text ger ett hackigt 

intryck hos läsaren vilket ger en lägre bedömning. Alla tio lärare som intervjuades verkar 

bedöma detta fenomen i sina elevers texter. 

 

När det gäller tydlighet och sammanhang var alla intervjuade lärare ense om att en text som är 

svår att förstå får en låg bedömning. Är det inte uppenbart efter att man läst en elevs text för 

första gången vad hen menar spelar det ingen roll om texten är grammatiskt perfekt och/eller 

har stor variation av ordförråd. Finns det inte möjlighet att förstå texten så blir bedömningen D 

eller E, i vissa fall kanske till och med F vilket exempeltexterna för F från Skolverkets nationella 

prov i engelska 2016 visar. 

 

Med andra ord ansåg alla intervjuade lärare att för att en elevs text ska bedömas med ett betyg 

A (eller en skriftlig/muntlig kommentar som motsvarar det betyget) så behöver språkbruket 

vara korrekt, samtidigt som innehållet är tydligt beskrivet, på ett sammanhängande sätt och att 

ordförråd och meningsbyggnad är varierat – bedömningsparametrar som stämmer väl överens 

med anvisningar för nationella prov (Se 2.4.2).  
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I intervjuerna av de tio lärarna framkom en skillnad gällande skrivuppgifter med syfte och 

mottagare i instruktionerna mellan högstadie- och gymnasielärarna. På högstadiet är 

skrivuppgifterna relativt enkla med uppgifter såsom att skriva ett brev till sin lärare, beskriva 

sina hobbies eller berätta om vilken mat man tycker om. På gymnasiet är uppgifterna mer 

specifika där syfte och mottagare mer tydligt framkommer i instruktionerna. Till exempel bes 

eleverna att skriva en insändare till en tidning, att skriva en recension av en bok de läst eller ett 

referat av en artikel. Lärare 3 uttryckte dessutom att det finns skillnader i kraven på elever i 

engelska 5 jämfört med engelska 6 kurserna på gymnasiet: ...engelska 5 uppgifterna är mer 

beskrivande medan engelska 6 uppgifterna är mer argumenterande.... Uppgifterna i engelska 

på gymnasiet liknar till stor del de skrivuppgifter som förekommer i ämnet svenska under 

högstadiet där syfte och mottagare lyfts fram som viktigt. Tre av högstadielärarna uttryckte att 

de inte bedömer syfte och mottagare särskilt mycket. Som jämförelse verkar syfte och 

mottagare varit viktigt i framtagandet av skrivuppgifter som finns på Skolverkets 

Bedömningsportal (Se 2.4.1) där alla skrivuppgifter har tydliga syften såsom att skriva brev, ge 

förslag eller att informera någon om något och där mottagaren av skriften är tydligt uttryckt: en 

lärare, en person i Kenya eller ”the Program for Intercultural Understanding”. Utifrån min 

analys av de intervjuade lärarnas kommentarer verkar det dock som att syftet med 

skrivuppgifter ofta är tydligt: skriv ett brev, argumentera för/emot…, skriv en insändare och så 

vidare medan det kanske inte alltid är lika tydligt vem mottagaren av skriften är såsom är fallet 

med materialet på Skolverkets Bedömningsportal.  

 

5.1.2 Framtida forskning 
Det vore intressant att se framtida studier om vilka bedömningsmodeller lärare i engelska 

använder för att bedöma elevers-/studenters skrift. Förmodligen finns det lärare i Sverige i 

engelska idag som använder sig av standardiserade metoder. Använder de flesta lärare sig i 

Sverige av egenutvecklade metoder eller finns det etablerade bedömningsmodeller? 

 

5.2 Formativ eller summativ bedömning? 
Frågan om formativ eller summativ arbetsprocess framkom som extremt viktig i alla 

forskningsrapporter inkluderade i mitt arbete. Som tidigare beskrivits innebär detta att: 

...Formativ bedömning baseras på att visa och hjälpa elever att utveckla förmågor... (Lundahl, 

2014: 127-128) snarare än att de ska kunna prestera bra resultat på en viss skrivuppgift. 

Användande av formativa arbetsprocesser i klassrummet samt gällande bedömningar framstod 

i alla mina refererade rapporter som ett ideal. Wiliam och Leahy (2016: 27) beskriver formativ 

bedömning som tekniker du kan använda för att öka elevernas engagemang, samla belägg för 

deras prestationer och göra din undervisning mer anpassad till dina elevers behov. Med andra 

ord är formativa arbetsprocesser och bedömning något som flera forskare förespråkar idag. 

 

De internationella rapporterna under avsnittet 2.1 Tidigare Forskning visade att länder som 

Taiwan, Iran och Kina fram till nu fortfarande oftast använder summativa bedömningar till stor 

grad (Chen, 2016; Naghdipour, 2017 och Ying, 2018). Framförallt används summativ 

bedömning i Taiwan där godkänt på standardiserade prov ofta krävs för att kunna antas till en 

högre utbildning. Även rapporten av Naghdipour (2017) påvisar att summativa 

bedömningsmetoder är vanligt förekommande i Iran och att formativa arbetsmetoder för att lära 

studenter att skriva engelska ännu är på forskningsstadie och inte är allmänt vedertagna. Dessa 

internationella förhållanden verkar stå i stark kontrast till förhållanden i Sverige. 

 

Av de tio lärarna i Sverige som jag intervjuade var det bara några som uttryckligen använde 

termen formativ men utifrån allas svar var det uppenbart att alla arbetar ”formativt” då det 
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gäller skrift på engelska. Ingen av de tio intervjuade använde sig av något standardiserat test 

eller bedömningsmetod för elevers produktioner av texter på engelska. Alla tio lärare arbetade 

iterativt genom att läsa och ge feedback till elever under skrivandets gång och genom att läsa 

inlämnade texter flertalet gånger innan slutlig bedömning. De arbetar alltså formativt men detta 

uttrycktes på olika sätt, huvudsaken var att alla lärare vill att deras bedömningar hjälper våra 

elever att lära sig mer (Wiliam & Leahy, 2016: 17). Alla lärarna arbetar med skrivuppgifter 

som en process vilket Tomas (2016) använder som begrepp, där lärare går runt till elever under 

själva genomförandet av en skrivuppgift och ger feedback på skrift de producerat fram tills 

dess. Eleverna får då möjlighet att bearbeta sina texter för att förbättra dem innan slutlig 

inlämning. Syftet med detta arbetssätt är att eleverna ska lära sig att förstå hur textproduktion 

fungerar utifrån aspekter såsom innehåll, språkbruk och sammanhang.  

 

En metod som hjälper formativ undervisning gällande skrift är att låta elever skriva på dator. 

Det ger dem möjligheter att enkelt redigera sina texter i ett ordbehandlingsprogram såsom 

Microsoft Word utan att behöva sudda en handskriven text och ”göra om”. Jag blev förvånad 

över resultaten av mina intervjuer då de finns flera lärare som ber sina elever att helt skriva om 

en text för hand om den kräver för mycket redigering för att bli godkänd som ett E. Via dator 

kan man ju lätt flytta stycken, ta bort eller lägga till information eller ändra stavning och ordval 

med mera. Dessutom innebär kunskapskravet från Skolverket gällande strategier att lösa 

problem i texter (Se 2.3.1) att redigering av texter är ett krav och då upplever jag att datorer 

eller annat tekniskt hjälpmedel underlättar. 

 

Flera av lärarna som intervjuades ville inte att eleverna skulle använda datorer på grund av 

risken för fusk/plagiat. Alla tio lärare intervjuade hade någon slags erfarenhet av fusk och sex 

av dem tillät inte elever att arbeta på texter hemifrån. Det verkar relativt vanligt att elever 

kopierar delar av texter från internet och det kan vara svårt som lärare att upptäcka eller bevisa 

detta. Applikationer som Urkund (Urkund, 2018) kan säkerligen vara behjälpliga med detta.  

 

5.2.1 Framtida forskning 
Baserat på det faktum att både internationella forskningsrapporter samt resultat på den intervju 

jag genomfört indikerar att formativa bedömningsmetoder av skrift är att föredra vore det 

intressant att se mer forskning om huruvida elever/studenter faktiskt lär sig mer om skrift 

utifrån sådana formativa metoder eller inte. En potentiell forskningsfråga är om elever/studenter 

får bättre resultat på sina skrivproduktioner när de får möjlighet att bearbeta texter innan slutlig 

inlämning eller inte.  

 

Det vore dessutom intressant att se en undersökning gällande hur mycket lärare i engelska 

använder datorer och andra tekniska hjälpmedel för skrivuppgifter. Hur kontrollerar de 

fusk/plagiat? 

 

5.3 Tid för bedömningar  
8 av de 10 intervjuade lärarna har cirka 1-2 skrivuppgifter per termin vilka bedöms och lärarna 

uttryckte att de gärna skulle ha fler uppgifter men att de inte kan på grund av tidsbrist. Att rätta 

texter är tidskrävande och att göra detta på ett formativt sätt är än mer tidskrävande (Se Jönsson, 

2011: 222-224). 

 

Som heltidsarbetande lärare har man ofta 6-7 helklasser om cirka 25 elever vilket innebär 150-

175 textproduktioner att rätta och bedöma för varje skrivuppgift. Även om skrivuppgiften inte 

är omfattande så kanske det tar 3-4 minuter per text att göra en bedömning. Om man jämför 

detta med lärare som spenderar cirka 30 minuter per text på bedömning så skulle detta betyda 
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att man lägger mellan 75-131 timmar per termin på denna uppgift. Lärare som istället spenderar 

cirka 20 min per uppsats spenderar mellan 50-58 timmar per termin. Detta motsvarar cirka två 

veckors heltidsarbete vilket ska vara inkluderade i de arbetstimmar som räknas in en lärares 

arbetstjänst i Sverige idag. Även om du som lärare enbart skulle lägga cirka 4 minuter per text 

per skrivuppgift att bedöma textuppgifter (kortare uppsatser) så motsvarar det 10-12 timmars 

rättning per termin. Oavsett hur du som lärare gör, verkar det svårt att få med arbetsuppgiften 

rättning av uppsatser inom en schemalagd tid som lärare. Reflektionstiden på tio timmar per 

vecka som lärare idag i Sverige ska inkludera en hel del annat arbete än rättning av uppsatser 

och om man inkluderar även den extra arbetstiden så verkar tiden för bedömning av elevers 

textproduktioner som snäv.  

 

Alla tio intervjuade lärare nämnde som förväntat tidsbrist som det största problemet med 

textbedömning vilket talar för att automatiserad bedömning behövs, som till exempel verktyget 

e-rater vilket beskrevs under 2.1 Tidigare Forskning (Hutchison, 2007). Ingen av de intervjuade 

lärarna har använt datorprogram för textbedömning ännu. I jämförelse med vad de intervjuade 

lärarna uttryckte var faktorer de själva bedömer i texter med vad e-rater bedömer väldigt lika. 

e-rater har tre moduler för bedömning av syntax, diskurs och ämne/innehåll. Alla tio 

intervjuade lärare sa att de gjorde någon slags bedömning av alla dessa tre faktorer: innehåll, 

struktur och språkbruk och ordförråd. Utöver dessa bedömer lärare även ordförråd vilket e-

rater inte närmare analyserar. Själv kan jag se att det kan vara av stort värde med digitala 

applikationer som söker efter och identifierar språkfel då grammatiska regler kan kodifieras 

relativt enkelt. Likaså kan strukturfel identifieras automatiskt. ”Länkord” i texter som After 

that…, Before.., In the 1900s….Since…, When… och så vidare kan listas i ett datorprogram och 

ges mening så att en struktur av en text automatiskt kan bedömas som sammanhängande eller 

inte. Däremot anser jag det som svårt för ett dataprogram att kunna identifiera innehåll/ämne 

som relevant eller inte. Självklart kan man koda ett program att matcha ord i en skrivuppgift 

samt synonymer och relaterade ord men jag skulle personligen vilja se fler resultat från program 

som säger sig göra innehållstolkningar.  

 

Det finns andra digitala applikationer för automatisk textbedömning utöver e-rater. I Sverige 

skulle vi kunna använda oss av en applikation kallad Write & Improve (Cambridge University, 

2017) där elever kan gå in och skriva egna texter enligt olika uppgifter och instruktioner på 

olika nivåer (Beginner, Intermediate, och Advanced). Nivåerna motsvarar GERS nivåer (vilka 

redan används i Sverige) (se 2.4.1.1) för förmågor i skrift på engelska. De texter en elev skriver 

bedöms digitalt via applikationen och ges ett resultat bestående av ett GERS omdöme, till 

exempel A1 eller B1. Nivån B1 är vad som motsvarar ett E betyg i engelska i Sverige årskurs 

9. Denna digitala applikation för bedömning är dock ett exempel på summativ bedömning av 

skrift. Som lärare och användare vet man inte hur bedömningar görs och allt man får som 

resultat är den GERS nivå som applikationen anser att texten motsvarar. Diaz & Bruun (2017) 

har använt applikationen för att se om exempeltexterna i de svenska nationella proven i engelska 

årskurs 9 motsvarar de nivåer på förmågor som förväntas för betyg E (Se mer under 2.4.2). 

5.3.1 Framtida forskning 
Min undersökning sträcker sig inte längre än att påtala att automatiserade verktyg för 

bedömning av texter på engelska finns. Det vore intressant att göra en ny undersökning med 

mina intervjuade lärare och låta dem testa automatiserade dataprogram för textbedömning. Det 

skulle kunna innebära en studie av att förbereda en viss skrivuppgift som alla dessa lärares 

elever får göra och att sedan, i likhet med Hutchisons studie (2007), både bedöma texterna 

manuellt och automatiskt via dator och sedan jämföra överensstämmelse mellan de två 

bedömningarna. En sådan undersökning kan visa på vad som bedöms och hur bedömningar 
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görs. En studie om automatiserade dataprogram för textbedömning bör även inkludera 

information om potentiella tidsbesparingar för lärare. 

 

6 Sammanfattning 
Jag har genomfört en undersökning baserad på intervjuer av tio engelsklärare på högstadiet och 

gymnasiet gällande deras metoder för bedömning av elevers textproduktioner på engelska. 

 

Mitt syfte var att beskriva hur engelsklärare på högstadiet och gymnasiet bedömer elevers 

förmågor och kunskaper i skrift utifrån kursplaners kunskapskrav (Skolverket 2011a: 30-41, 

Skolverket 2011b och Skolverket 2011c). Jag har beskrivit tre frågeställningar: 

 
1.  Vad anser lärare om att använda sig av standardiserade bedömningsmodeller för att 

kunna bedöma elevers textproduktioner i skrift?   

2. Hur arbetar lärare i engelska med formativa och summativa skrivuppgifter och dess 

bedömningar? 

3. Hur upplever engelskalärare den tid de har till förfogande under sin arbetsvecka för att 

arbeta med bedömningar av elevers textproduktioner i engelska? 

 

Jag har jämfört resultaten jag fått från mina intervjuer med lärare i Sverige med internationella 

forskningsrapporter om skriftbedömning och kom fram till att det inte globalt, eller ens 

nationellt i särskilda länder, finns allmänt etablerade och vedertagna bedömningsmetoder 

gällande skrift på engelska. I Sverige verkar det vanligast att man som lärare utvecklar en 

bedömningsmetod baserad på ”erfarenhet” av att rätta texter. Man lånar idéer från till exempel, 

läromedel eller kollegor. Det svenska nationella provets bedömningsanvisningar visade sig 

använt som underlag för bedömning till stor grad. Internationellt, i detta fall i Taiwan, Iran och 

Kina så har summativa bedömningsmetoder såsom standardiserade prov som TOEFL och 

IELTS varit vanligt förekommande men vilka mer och mer ersätts av formativa 

bedömningsmodeller. 

 

En annan fråga som diskuterats gäller tiden lärare har för att göra bedömningar av texter på 

engelska. Gemensamt för alla 10 intervjuade lärare är tidsbrist som de upplever inför rättning 

och bedömning av elevers skriftproduktioner. Det tar mycket tid att rätta en elevs uppsats och 

de intervjuade lärarna lägger mellan 10-30 minuter per text åt detta. Det finns ingen avsatt tid 

på lärares scheman för detta arbete. Denna aspekt gör säkerligen att risken för icke-likvärdiga 

och icke-rättssäkra betyg ökar och att själva bedömningen av texter blir mer komplicerad. 
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8 Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Nedan visas de 24 frågor som de tio lärarna som deltog i min intervju besvarade. 

 
1 Hur ofta ger du elever skrivuppgifter som du bedömer? 

2 Hur omfattande är skrivuppgifterna? 

3 Hur formulerar du skrivuppgifterna - skapar dem själv? Hittar uppgifter i 

undervisningsmaterial, t ex böcker? 

4 Beskriver du syfte och mål i dina skrivuppgifter eller kommunicerar du 

syfte/mål med skrift på något annat sätt? 

5 Hur håller du en genomgång av skrivuppgifter - muntligt på vita tavlan, i 

skrift på stencil etc? 

6 Hur lång tid ger du vanligen elever att slutföra en viss skrivuppgift? 

7 Får eleverna skriva hemma, t ex om de inte hinner klart i tid? 

8 Använder du dig av tekniska hjälpmedel, t ex datorer, eller skriver dina 

elever vanligen för hand? 

9 Gör du anpassningar för elever med olika slags svårigheter,  t ex dyslexi, 

genom att förenkla skrivämnet, kortare instruktioner eller liknande? 

10 Använder du dig av någon särskild etablerad bedömningsmetod för 

skrift? 

11 Använder du dig av Skolverkets bedömningsmodell från nationella prov? 

12 Har du utvecklat och använder en egen bedömningsmetod för skrift? 

Isåfall, hur ser din process ut? 

13 Kunskapskraven i engelska säger att elevers texter ska ta hänsyn till 

"syfte" och "mottagare" - hur uppfyller du detta (genom uppgifter inom 

en viss genre?) och hur bedömer du detta krav? 

14 Kunskapskraven i engelska säger att eleverna ska visa på strategier för att 

"lösa problem" i sina texter - hur identifierar du att de gjort detta och hur 

bedömer du detta? 

15 Om eleverna inte skriver på datorer kan det ju vara svårt att redigera en 

text, utan att t ex skriva om, hur löser du detta? 

16 Om en elev bearbetar en text utifrån din/någon annans feedback och visar 

på bra strategier för att lösa problem i en text, ändrar du då elevens 

bedömning på texten? 

17 Kunskapskraven i engelska dikterar att elever ska skriva "varierat", 

"tydligt" och "sammanhängande" - vad anser du att detta betyder, rent 

praktiskt, och hur bedömer du det? 

18 Är det någon aspekt av elevers skrivande som du tycker är mer viktig än 

någon annan, t ex språkbruk eller att texten är innehållsrik, 

sammanhängande eller liknande? 

19 Om du har en elev som har skrivit en språkligt korrekt text men vars 

innehåll inte är utvecklat eller sammanhängande - kan den texten får 

bedömning motsvarande C eller högre eller behöver både språk, innehåll 

m.m vara korrekt/utvecklat för att en text ska få C-A bedömning? 

20 Hur rättar du språkbruk - genom att markera fel i elevens text? Eller 

genom att enbart stryka under språkfel? 

21 Hur ger du bedömningsfeedback - genom bokstavsbetyg på enskild 

uppgift? Skriftlig eller muntlig kommentar? Både och? 
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22 Hur verkar dina elever uppfatta den feedback de får från dig? Har de 

frågor efter att de fått feedback eller verkar de förstå vad de behöver 

jobba med utifrån den feedback de får? 

23 I genomsnitt, hur lång tid tror du att du lägger per elevs text för 

bedömning? 

24 Vad anser du om tid på ditt arbetsschema för att arbeta med 

textbedömningar? 

 
 
Bilaga 2 – Gymnasieskolans kunskapskrav för skrift gällande betyg A 
Nedan listas kunskapskraven för betyg A enligt Skolverkets ämnesplan i engelska för 

gymnasiet (Skolverket, 2011c). 

 

Bilaga 2.1 - Engelska 5 
 
Eleven kan... 

A ... formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och 
strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss 
anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, 
och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna 
framställningar. 

A uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med 
anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven 
välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i 
och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt 
sätt. 

A diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika 
sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan 
då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med 
egna erfarenheter och kunskaper. 

 

 

Bilaga 2.2 -  Engelska 6 
 

Eleven kan... 

A 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. 

A även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven 
tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare 
och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl 
fungerande strategier som löser problem i och förbättrar 
interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt. 

A diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika 
sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan 
då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med 
egna erfarenheter och kunskaper. 
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Bilaga 2.3 -  Engelska 7 
 

Eleven kan... 

A formulera sig med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och 

välstrukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och god 

anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och 

gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna 

framställningar. 

A även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig 

tydligt, ledigt och med flyt samt med flexibel och effektiv 

anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven 

välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och 

förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt 

sätt. 

A diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då 

också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna 

erfarenheter och kunskaper. 

 

 

Bilaga 3 – Bedömningsportalens bedömningsmatris för texter 
 

Elevens namn:  + - 

Vilja och förmåga att i skrift uttrycka ett 

innehåll: 

- presentera, meddela, berätta och 

beskriva 

  

Innehåll   

 begriplighet och tydlighet   

 fyllighet och variation   

- olika exempel och perspektiv   

 sammanhang och struktur   

 anpassning till syfte, mottagare och 

situation 

  

Språk och uttrycksförmåga   

 kommunikativa strategier, t.ex. 

omformuleringar, förklaringar och 

förtydliganden 

  

 flyt och ledighet   

 omfång, variation, tydlighet och säkerhet   

- vokabulär, fraseologi och idiomatik   

- meningsbyggnad och textbindning   

- grammatiska strukturer   

- stavning och interpunktion   

 anpassning till syfte, mottagare och 

situation 
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Bilaga 4 – Informationsbrev 
 
Information om examensprojekt 

Hej jag heter Anna Bjarnestam och arbetar som lärare i engelska på högstadiet på XXX  i XXX. 

Jag vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt för mitt examensarbete för att få 

lärarbehörighet. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär 

att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill jag att du ska delta? 

Bedömning och betygssättning av elevers förmågor och kunskaper har länge ansetts som en 

komplicerad uppgift för lärare. Riktlinjer för vilka förmågor, när och vad som bedöms, hur det 

görs och hur man säkerställer likvärdig bedömning är otydligt beskrivet i styrdokument. Jag har 

arbetat som lärare i fyra år och jag har upplevt att det inte finns någon gemensam eller 

vedertagen strategi för vad, när och hur vi lärare bedömer och betygssätter elevers 

förmågor/kunskaper i skrift i engelska, svenska och moderna språk. Jag upplever att man som 

lärare ofta behöver ha sina egna bedömningsmetoder och jag kan inte hitta någon tydlig 

information i styrdokument om praktiska metoder för bedömning, utöver bedömningsmaterial 

som ges i samband med nationella prov. Där erbjuds dock enbart exempeltexter för 

betygssättning. Jag vill därför som examensarbete på lärarutbildningen genomföra en 

beskrivande utredning om hur olika lärare i språk arbetar med bedömningar av elevers 

textproduktioner för att identifiera om hur vanligt det är att språklärare har uppfunnit egna 

bedömningsmetoder för texter, om det finns etablerade metoder som används mer än andra och 

vad i bedömningsprocessen av skrift lärare uppfattar som problematiskt. 

Jag vill bjuda in din skola att delta i denna forskning och jag är väldigt intresserad av att ta del 

av era metoder för bedömning av skrift. Jag ämnar att skicka ut denna förfrågan till minst 10 

språklärare på skolor i XXX och XXX kommuner. 

 

Forskningshuvudman för projektet är XXX och forskningen avses att resultera i ett 

examensarbete för lärarbehörighet.   

 

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras via en intervju i person på cirka 20-30 minuter. Enbart en 

intervju behövs. Jag kommer att sitta med en engelsklärare och ställa frågor gällande hur hen 

bedömer sina elevers texter. Om tid finns inom min plan för detta examensarbete kan även en 

digital enkät skickas ut vilken kommer att innehålla flervalsfrågor och inte kräva mer än 10 

minuter att genomföra. 

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Det finns inga risker eller påföljder med att deltaga i undersökningen. Allt deltagande är helt 

anonymt och det kommer inte att finnas någon möjlighet att härleda vem den intervjuade är, 

var hen jobbar eller i vilket språk hen undervisar. Om den intervjuade läraren vill avbryta 

deltagande i undersökningen kan man göra så närsomhelst. Mitt syfte är främst att hitta nya 

metoder för att kunna bedöma texter på ett så objektivt och likvärdigt sätt som möjligt. Som ny 

lärare har jag känt att just textbedömningar har en tendens att bli subjektiva och att jag inte har 

tillräckligt med kunskap om etablerade bedömningsmetoder, och därför vill jag gärna arbeta för 

mer samarbete lärare emellan och att få ta del av den expertis erfarna språklärare har. 
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Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om läraren gällande namn, ungefärlig 

ålder, antal år som lärare, behörighet, ämne, undervisningsstadium och kön. Ingen information 

om vilken kommun eller skola läraren arbetar inom/på kommer att offentliggöras och alla 

personliga uppgifter kommer enbart att sparas på min personliga dator och därefter inte 

vidarebefordras. Examinationsrapporten kommer att publiceras på DiVA men alla deltagare i 

intervjuer är helt anonyma i rapporten och enbart författaren kommer att ha information om 

vilka har deltagit i undersökningen.  

 

Lärarnas svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Personuppgiftsansvarig är Dalarnas Högskola. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har 

intervjudeltagare rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dem som hanteras i 

studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Om någon deltagare vill ta del av uppgifterna 

ska hen kontakta XXX. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Examensrapporten kommer att skickas till intervjudeltagare via email så fort den är ventilerad 

och godkänd, varefter den kommer att publiceras via DiVA. 

Deltagandet är frivilligt  

Deltagande är frivilligt och intervjuade lärare kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Om man väljer att inte delta eller vill avbryta sitt deltagande behöver man inte uppge varför. 

Om en intervjuad lärare vill avbryta sitt deltagande ska hen kontakta den ansvariga för studien 

(se nedan). 

Ansvarig för studien  

Ansvarig för studien är Anna Bjarnestam, lärare i engelska, XXX. Email: XXX. Tel: XXX.  

 

Samtycke till att delta i studien 

Det krävs inte ett skriftligt samtycke till att delta i studien utan det räcker med ett email svar till 

Anna Bjarnestam (XXX). Om en deltagare vill skicka in skriftligt samtycke så skriv ut 

dokumentet och fyll i och signera följande. Skicka ditt svar till: XXX. 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐    Jag samtycker till att delta i studien: Hur bedöms elevers skrift i ämnet engelska? – en 

studie av 10 lärares metoder och strategier 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

☐ Jag samtycker till att mina prover sparas i en biobank på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen.  

mailto:anna-maria.bjarnestam@avesta.se
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Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 


