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Abstract 

Title: How do you think? A qualitative study of collegial assessment during Swedish standarised 

tests. 

The aim of this study is to find out how collegial assessment is done. To get a picture of this, four 

teachers have been observed during a collegial assessment of an authentic student text in school year 6, 

from the Swedish standardised test. The observations have been followed by an interview where the 

involved teachers expressed their thoughts about collegial assessment. In order to categorize and 

identify discourses during the assessment, the dialogues have been analyzed using qualitative methods 

based on Ivanics Writing discourses. The analysis has taken place in several stages, both at the 

discussion level and on the basis of the assessment matrix that was included in the assessment. 

Additionally, a comparision of the assessment criteria is also presented. In the analysis of the teacher’s 

interaction strategies, I was influenced by an analytical method used in the NORM-project in Norway.  

One fascinating result of study was that the skills discourse could be identified most times, both in 

the teacher’s collegial assessment situations as well as in the criteria in the assessment matrix. The 

conclusion from this is that the assessment of standardised tests, which can be seen as summative, 

ultimately focuses on the final text and where said content is located.  
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1.Inledning 

Likvärdigheten inom bedömningen i svenska skolan är i dagsläget en het diskussion inte minst i media, 

då lärare kritiseras för att sätta otillförlitliga betyg. Betyg kan ses som ett resultat av bedömningen av 

elevens prestationer. Något som skulle kunna påverka lärares kunskaper om bedömning är att diskutera 

bedömning kollegialt, även kallat sambedömning. Skolverket vill främja sambedömning vid nationella 

prov då de menar att samstämmigheten i bedömningen ökar (Skolverket 2013). Skolverket har gett ut ett 

stödmaterial där det ges exempel på hur sambedömning kan gå till. Detta presenteras närmare i 

nästkommande kapitel 1.1.   

Vad är då sambedömning?  Sambedömning kan beskrivas som att lärare i grupp eller par samarbetar 

kring bedömning och betygssättning. Det centrala i sambedömning ligger på hur lärare gemensamt 

tolkar och värderar elevers prestationer i relation till kriterier, förmågor och kunskapskrav (Skolverket 

2013 s. 11). En undersökning av hur sambedömning uttrycker sig är intressant eftersom sambedömning 

både kan leda till att lärarna stimuleras i sin professionella utveckling, samtidigt som bedömningen inte 

blir en enda lärares subjektiva tolkning och därför borde anses mer tillförlitlig. I min studie ligger fokus 

på att ta reda på hur sambedömning går till och för att få en bild av detta har två lärarpar observerats när 

de sambedömer en autentisk elevtext. Materialet som har samlats in har transkriberats och därefter 

analyserats utifrån Ivanics skrivdiskurser. En närmare presentation av Ivanics skrivdiskurser går det att 

läsa om i kapitel 2.2. Enligt min vetskap har en liknande studie inte genomförts i Sverige tidigare och 

därför skulle min studie kunna bidra till svensk forskning om sambedömning. Palmér menar att 

validiteten inom skrivprov då elever skriver hela texter, som vid exempelvis de nationella proven i 

svenska, är ifrågasatt, det vill säga att olika lärare bedömer samma elevtext olika (Palmér 2015 s. 138). 

Hon menar vidare att bedömningen av hela elevtexter kan ses som en komplex process, där flera delar 

ingår och att det därför inte är överraskande att lärare bedömer olika. Dessutom kan inte en text, vid ett 

enskilt tillfälle visa hela elevens skrivförmåga (Palmér 2015 s. 139). I min studie är det en berättande 

text som ligger i fokus vid sambedömningen.  Jönsson lyfter fram en viktig aspekt med sambedömning 

och det är att det kan leda till en förbättrad bedömningskompetens samt en fördjupad förståelse av 

styrdokumenten (Jönsson 2013 s. 201). Ett intresse för sambedömning har skapats i projektet NORM i 

Norge. ”Norm-projektet” går ut på att forskare samarbetar med yrkesverksamma lärare för att ta reda 

hur sambedömning går till och vilka slutsatser som kan dras utifrån detta. En grundsats inom Norm-

projektet är att lärare skapar en gemensam förståelse kring skrivande som fenomen och förväntningar 

kring elevers skrivförmåga. Syftet är bland annat att skapa validitet och reliabilitet vid bedömningar, 

samt att utveckla skrivundervisningen (Matre & Solheim 2016). 
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1.1 Bakgrund 

I det här avsnittet ger jag en bakgrund till varför sambedömning är viktigt samt visar hur Skolverkets 

förslag till hur sambedömning vid nationella prov kan gå till.  Det svenska skolsystemet har ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem. Detta ställer först och främst krav på tolkningen och analysen av 

kursplanerna och kunskapskraven, men även på tolkningen av elevernas prestationer. Utöver det 

förväntas bedömningen vara likvärdig och att det finns en samstämmighet mellan: tolkning av 

styrdokumenten, tolkning av elevarbeten samt tolkning av det samlade underlaget (Skolverket 

2013 s. 8) I Skolverkets stödmaterial Sambedömning i skolan lyfts det fram en problematik i dessa 

tolkningar, då det i praktiken kan innebära att lärare tolkar styrdokumenten olika och därför prövar 

elevernas kunskaper på olika sorters uppgifter, alternativt bedömer och betygsätter elevarbeten olika 

(Skolverket 2013 s. 9). I Sverige är det lärarna själva som sätter elevernas betyg och det finns inget krav 

på att sambedömning måste ske. 

Forsberg och Lindberg (2010) lyfter fram att bedömning inom skolan inte är något nytt, då 

prestationer länge har sammankopplats med kunskap. Med tiden har vårt samhälle utvecklats till ett 

kunskapssamhälle där utbildningen spelar en viktig roll. Idag berörs väldigt många människor av 

utbildning i Sverige och politiskt sett är det ett område som omsätter stora summor pengar. I och med 

detta finns det intresse av vad utbildningen leder till, både på individ- och samhällsnivå. Utifrån det har 

betyg och kunskapsmätningar hamnat i fokus. Genom bedömning och betyg kan kunskap urskiljas och 

skilja individer åt kunskapsmässigt, vilket kan avgöra vilka utbildningar och framtida jobb som blir 

tillgängliga för den enskilda individen. Lärares bedömningar och betygsättningar kan vara livsavgörande 

för elevers framtid (Forsberg & Lindberg 2010 s. 8). Forsberg och Lindberg (2010) beskriver 

bedömning som en social verksamhet som påverkas av den kunskap som finns i samhället om 

bedömning. Kunskap om bedömning kan utveckla formerna inom bedömning, samtidigt som nya 

bedömningspraktiker möjliggör utveckling inom kunskap (Forsberg & Lindberg 2010 s. 9). Moss 

(1994) menar att bedömning av den komplexa skriftliga förmågan påverkas av faktorer som lärares 

subjektiva tolkningar, kompetens och tidigare erfarenheter. Matre och Solheim (2016) beskriver att 

relativt fasta konstruktioner och bedömningskriterier är viktiga resurser vid bedömning. Genom 

sambedömning ges lärare möjlighet att utbyta erfarenheter kring bedömning, samt att det främjar den 

professionella utvecklingen.  

Skolverket (2013) ger följande exempel på hur en sambedömning kring nationella prov kan gå till: 
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Tabell 1. Översikt över hur Skolverkets förslag vid sambedömning ser ut 

Primärt syfte med sambedömningen Öka samstämmigheten i bedömning av nationella 

prov 

Vad bedöms? Elevers prestationer på nationella uppgifter 

Hur genomförs bedömningen? Utifrån provens bedömningsanvisningar 

Enskilt 

Vem bedömer? De lärare som undervisar i ämnen med nationella 

prov 

När sker bedömningen? Under de perioder när proven genomförs 

 

Efter att proven genomförts avidentifieras delproven och delas upp för bedömning. Lärarna bedömer 

inte sina egna elevers delprov. När lärarna genomfört den preliminära bedömningen utförs en gemensam 

bedömning i grupper på utvalda, exempelvis svårbedömda elevprov. Målet med sambedömning beskrivs 

vara diskussionen kring bedömning, inte för att vara överens om en gemensam bedömning. Därefter får 

lärarna tillbaka delproven för de elever hen undervisar och gör en helhetsbedömning av delproven samt 

sätter betyget (Skolverket 2013 s. 18). En risk som nämns med detta upplägg är att de lärare som har en 

stark auktoritet påverkar andra lärare och att allas åsikter inte framkommer. En fördel som lyfts fram är 

att lärarna inte bedömer de elever de undervisar och på så sätt inte kan väga in tidigare prestationer eller 

kunskaper som läraren vet att eleven besitter, men kanske inte visade vid det aktuella provtillfället. På så 

sätt kan bedömningen anses vara mer objektiv än om lärarna rättar sina egna elevers delprov (Skolverket 

2013 s. 19).  

Palmér menar att sambedömning bör ske efter att varje lärare som avser att delta i sambedömningen, 

i förväg har gjort en individuell bedömning på den aktuella elevtexten. Fördelen med det är att varje 

lärare lär känna texten, samt att det motverkar att en av lärarnas åsikter dominerar och tar över 

bedömningssituationen (Palmér 2015 s. 134). 

Summativ bedömning används när bedömningen är inriktad på att mäta vilken kunskap en elev 

besitter vid ett specifikt tillfälle, som vid till exempel ett prov eller vid betygssättning (Palmér 2015 s. 

136). En bedömningssituation som de nationella proven är, kan beskrivas som summativ, då elevens 

prestation bedöms i syftet för att kunna stämma av vilken nivå eleven ligger på kunskapsmässigt. 

Jönsson beskriver summativ bedömning, som bedömning av lärande och jämför den med formativ 

bedömning, som han kallar bedömning för lärande. Han lyfter fram att det är syftet med bedömningen 

som skiljer de båda åt (Jönsson 2013 s. 15).    
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Reliabilitet inom bedömning skulle kunna beskrivas som överenstämmelse mellan de uppgifter som 

ges innan provtillfället, själva provtillfället samt bedömningen. Reliabiliteten mellan bedömare kan 

beskrivas som att olika bedömare bedömer samma elevtext, eller prov på samma sätt. Validitet kan 

beskrivas som att uppgiften eller provet prövar den faktiska förmågan som den har för avsikt att pröva 

(Palmér 2015 s. 137).  

Holistisk bedömning av texter beskriver Palmér utifrån Weigle (2002) som en helhetsbedömning som 

sker efter att elevtexten lästs i sin helhet. Bedömningskriterierna kan variera beroende på i vilket 

sammanhang eller syfte texten bedöms (Palmér 2015 s.140). Matre och Solheim beskriver holistisk 

bedömning som en bedömning av texten som helhet istället för bedömning utifrån specifika mål och 

kriterier (Matre & Solheim 2016).  

Analytisk bedömning skulle kunna beskrivas som att texten bedöms utifrån olika aspekter. Dessa 

olika aspekter sätts därefter ihop till en helhetsbedömning. Palmér nämner vidare att om det används en 

bedömningsmatris vid den analytiska bedömningen av en elevtext, bör dem som bedömer se upp så att 

inte mindre brister i texten spelar en för stor roll vid bedömningen (Palmér 2015 s. 140). 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera hur sambedömning vid nationella prov i svenska går till. Skolverket 

vill främja sambedömning och därför är det relevant att observera hur detta skulle kunna gå till. 

Materialet som används är en elevtext skriven efter anvisningen för berättande text i svenska årskurs 6. 

Elevtexten sambedöms av de medverkande lärarna, med stöd av bedömningsmatrisen som är kopplad 

till uppgiften. Bedömningsmatrisen analyseras även den, i och med att den användes vid 

sambedömningarna. 

Ett mer avgränsat syfte med min studie är att ta reda på hur fyra stycken yrkesverksamma lärare 

parvis diskuterar kring bedömningen av en autentisk elevtext, samt att analysera hur själva 

sambedömningen går till. Det som är viktigt att poängtera vid just den här studien, är att den är utförd 

utifrån nationella provet för årskurs 6, i svenska från 2013. Anledningen till det är, att det är det senaste 

provet som är offentligt och inte längre skyddas av sekretess.  Dessa frågeställningar ämnar jag genom 

min studie få svar på. Den första frågeställningen har särskilt prioriterats och därmed fått ett större 

utrymme i uppsatsens analysdel. 

 

• Vilka olika synsätt på skrivande aktualiseras i lärarnas sambedömningssituationer? 

• Hur interagerar lärarna med varandra under sambedömningen? 

• Vilka diskurser kring skrivande kan identifieras utifrån bedömningsmatrisen? 
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Den första frågeställningen avser jag svara på genom att kategorisera transkriberade citat från två 

observationstillfällen då fyra lärare parvis sambedömer en elevtext, samt analysera den insamlade 

empirin utifrån Ivanics skrivdiskurser. Ivanics skrivdiskurser presenteras under kapitel 2.2.   

Den andra frågeställningen besvaras genom att jag analyserar lärarnas dialoger utifrån dialogtyperna 

Cumulative dialogues och Exploratory dialogues som Matre och Solheim (2016) presenterar. 

Dialogtyperna presenteras under tidigare forskning i kapitel 3.  

Den sista frågeställningen besvaras genom att identifiera Ivanics skrivdiskurser i 

bedömningsmatrisen som de medverkande lärarna har haft som stöd vid sambedömningen.  

2. Teori 

I detta kapitel tar jag upp begreppet diskurs och då främst Ivanics teorier (2004) om skrivdiskurser som 

är en av utgångspunkterna i min undersökning och som en stor del av analysen utgår ifrån. 

2.1 Diskurs 

I min studie kommer en del av min analys göras utifrån kopplingar till Ivanics skrivdiskurser, som 

presenteras under kapitel 2.2. Jag inleder mitt teoriavsnitt genom att förtydliga vad begreppet diskurs 

innebär.  

Den franske filosofen och idéhistorikern Michael Foucault är den forskare som vanligen förknippas 

med begreppet diskurs. Ahl (2002) hänvisar till Foucalts beskrivning om att en diskurs uppkomst är 

kontrollerad, utvald, organiserad samt omfördelad utifrån ett samhällsperspektiv. Något som är 

kontrollerat innebär att vissa saker utesluts som exempelvis att människor inte talar om vad som helst, 

när som helst. Särskiljandet av vad som anses sant och osant, samt vad som räknas som kunskap får en 

central roll (Ahl 2002 s. 61). Enligt Ahl beskriver Burr (1995) diskurser på följande sätt: Varje diskurs 

porträtterar objektet eller subjektet olika, och varje diskurs vidhåller att just den tolkningen är den rätta. 

Vidare beskriver Burr att diskurser innefattar maktbalanser och på så sätt påverkar och påverkas dem av 

politiska aspekter (Ahl 2002 s. 60). Foucault har definierat diskurser på följande sätt: ”Practices which 

systematically form the object of which they speak” (Ahl 2002 s. 57, Foucault 1972). 

Ahl beskriver begreppet diskurs som ett socialkonstruktivistiskt begrepp och språk som 

konstituerande, grundande av den sociala verkligheten. Språk är strukturerat i diskurser, som påverkas 

av hur tanken om ett objekt formar objektet. Diskurser involveras av maktstrukturer som påverkar vad 

som anses som sant och hur vissa handlingar bör utföras (Ahl 2002 s. 65). Det som anses gemensamt för 

definitioner av diskursbegreppets är att diskurser har påverkan på de människor som befinner sig inom 
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diskursen, diskurserna är inte neutrala. Diskursanalyser bygger på idén om att språk är konstitutivt, 

grundläggande och inte representativt (Ahl 2002 s.57). Lindgren beskriver diskurs som en social kontext 

där språket är övergripande. De människor som är en del av samma diskurs har en gemensam förståelse 

för vad som uttrycks i diskursen (Lindgren 2009 s. 120). Diskurs är ett komplext begrepp och jag vill 

introducera begreppet för att läsaren ska få en möjlighet att uppfatta vad diskurs är innan Ivanics 

skrivdiskurser presenteras. 

2.2 Skrivdiskurser 

I min studie kommer analysen av empirin som samlades in vid de två sambedömningssituationerna, 

besvara två av studiens frågeställningar. Frågorna handlar om vilka olika synsätt på skrivande som 

aktualiseras i sambedömningssituationerna, hur lärarna interagerar med varandra under 

sambedömningen, samt vilka diskurser kring skrivande som identifieras utifrån bedömningsmatrisen. 

Empirin analyseras till stor del genom att identifiera Ivanics skrivdiskurser, både i lärarnas dialoger vid 

sambedömningen och i den bedömningsmatris som medföljer som stöd vid sambedömningen. Vid 

analysen av bedömningsmatrisen kommer textanalytiska metoder att användas.     

Professor Roz Ivanic vid Lancester University presenterar ett ramverk med sex stycken 

skrivdiskurser som enligt Ivanic även kan användas som analysverktyg av inspelade 

undervisningssituationer samt intervjuer och fokussamtal med lärare (Ivanic 2004 s. 220). Ivanic 

definierar skrivdiskurser som konstellationer av föreställningar om skrivande, föreställningar av 

skrivutveckling, samt hur samtal om skrivande uttrycker sig. Skrivdiskurser identifierar även 

inställningen till undervisning och bedömning som sannolikt är förknippade med ovan nämnda 

föreställningar. Hon nämner vidare att genom att delta i en eller flera av dessa diskurser så kan lärare 

identifiera sig med andra som tänker, talar och skriver utifrån samma diskurs. Anne Palmér (2013) 

definierar Ivanics skrivdiskurser på följande sätt: 

 

En skrivdiskurs omfattar alltså värderingar, uppfattningar och praktiker som leder till ett visst agerande, vissa 

beslut, val och bortval, liksom till användning av särskilda språkliga uttryck och begrepp. (Palmér 2013 s. 7). 

 

Skrivdiskurserna är inte alltid homogena utan kan uppvisa spår av en eller flera andra diskurser (Ivanic 

2004 s. 224). De sex skrivdiskurserna är följande: 

Färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, genrediskursen, diskursen om sociala 

praktiker (en görande/utförandediskurs i en social kontext) och den sociopolitiska diskursen (en 

kontextuellt bunden diskurs utifrån att skrivande har sociopolitisk påverkan). 
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Ann Christin Randahl tolkar Ivanics skrivdiskurser i sin avhandling Oftast är vi ganska fria (2012), på 

följande sätt: 

 

Färdighetsdiskursen  

I färdighetsdiskursen ligger den faktiska texten och dess formsida i fokus (Randahl 2012 s. 26). 

Formsida kan beskrivas som att språket består av ord som har viss betydelse och låter på ett visst sätt, 

men också att innehåll och form är två skilda saker. Som exempel så kan ett ord som innehåller få 

bokstäver inneha betydelsen av något stort (Lundberg 2017). Randahl tar upp att, i texten så uttrycks 

skribentens språkliga färdigheter på olika nivåer, som exempelvis på ordnivå och meningsbyggnad. 

Eleverna bör få explicit undervisning för att nå en såväl innehållsmässig samt fungerande skriven text, 

vilket är det som Randahl menar eftersträvas i färdighetsdiskursen. Denna diskurs var den vanligaste 

skrivdiskursen i den svenska skolan historisk sett och den finns kvar i den svenska kursplanen (Randahl 

2012 s. 26-27). 

 

Kreativitetsdiskursen 

I kreativitetsdiskursen lyfts enligt Randahl de kognitiva processerna fram som kan ses som två grenar 

inom skrivande. Dessa finns både i texten och hos skribenten och fokus ligger nu på textens innehåll. 

Den kreativa förmågan hos skribenten beskrivs som bakgrundsfaktorn till skrivandet och att skriva om 

det som intresserar och engagerar en anses vara ett ideal. Texten speglas ofta av skribentens egna 

erfarenheter och vikten ligger på textens innehåll och det budskap som förmedlas. I den kreativa 

diskursen kan texten influeras av den litteratur som skribenten själv läser. En kritik som har riktats mot 

kreativitetsdiskursen är att den inte anses förbereda eleverna inför ett autentiskt skrivande (Randahl 

2012 s. 27).   

 

Processdiskursen 

I processdiskursen ligger fokus på individens kognitiva och mentala processer i den faktiska 

skrivprocessen och inte på den slutliga produkten, det vill säga den färdiga texten. Skrivande kan 

beskrivas som att det handlar om både en inre mental process där skrivandet ger ett tillfälle att uttrycka 

och formulera sina tankar, samt en yttre process där skrivande kan ses som ett hantverk. Randahl 

beskriver att de mentala processerna hos skribenten inte går att nå med undervisning, medan 

skrivhändelsen påverkas av bland annat planering, disposition, utkast, respons och bearbetning. Dessa är 

färdigheter som eleverna ska ges möjligheter att utveckla (Randahl 2012 s. 28). Enligt Randahl saknas 



9 

 

bedömningskriterier för denna diskurs, vilket även går att se i min tolkning och översättning av Ivanics 

skrivdiskurser. Se tabell 2. 

 

Genrediskursen 

I genrediskursen ligger fokus på den färdiga texten där syfte och sammanhang spelar en stor roll. Ett av 

målen med skrivande är att kunna skriva olika texttyper och genrer beroende på vilken kontext texten 

befinner sig i. Som lärare behöver man undervisa eleverna i att skriva ändamålsenligt och med specifika 

syften. Den australiska genrepedagogiken används ofta som en modell då eleverna får ta del av 

exempeltexter för att förstå hur olika texttyper är uppbyggda, för att sedan kunna skapa egna texter 

(Randahl 2012 s. 28-29). 

 

Diskursen om sociala praktiker 

Synen på skrivande inom denna diskurs är att skrivande styrs av en vilja eller ett behov av att 

kommunicera och att det sker i en social kontext. Skrivhändelsen är i fokus samt att varje text skrivs för 

ett syfte och till en mottagare. Skrivandet i diskursen om sociala praktiker är inte låst i klassrumsmiljön 

utan kan vara sammankopplad med livet utanför, verkligheten. Om textens syfte är att kunna passa in i 

en kontext utanför skolan så ställs det en del krav på texten som undervisningen bör förbereda eleven på. 

Randahl nämner också att det finns ett slags färdighetstänk i diskursen eftersom slutprodukten ska kunna 

fungera som en typ av kommunikationsmedel (Randahl 2012 s. 29-30).     

  

Den sociopolitiska diskursen 

I den sociopolitiska diskursen står språkets roll för identitetsskapandet samt maktperspektivet i centrum. 

Elevens kritiska förhållningssätt ska utvecklas genom att frågor om samhället och makt i stort 

uppmärksammas i undervisningen, det kan handla om allt från politik till individer och textens roll 

kontra detta. Eleverna behöver bli medvetna om att de är del av ett större sammanhang där deras val, 

exempelvis på hur de väljer att uttrycka sig i text kan få konsekvenser (Randahl 2012 s. 30). Jag har valt 

att använda Ivanics skrivdiskurser vid analysen i min studie på grund av att jag tycker att det är ett bra 

och intressant sätt att kategorisera empirin utifrån. Skrivdiskurserna gör det möjligt att avgränsa och 

förstå dialogerna vid sambedömningarna, utifrån ett specifikt perspektiv.   

Randahl lyfter även fram att Ivanic har svårt att identifiera bedömningskriterier för textens kvalité i 

tre av ovanstående diskurser, den sociopolitiska diskursen, diskursen om sociala praktiker samt 

processdiskursen (Randahl 2012 s. 31). I min matris där jag tolkat och översatt Ivanics diskurser kan 

även detta ses, då det endast står ett frågetecken i bedömningskriterierna för processdiskursen, samt det 
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som står i bedömningskriterierna för diskursen för sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen 

avslutas även det med ett frågetecken. Nedan följer min översättning och tolkning av Ivanics 

skrivdiskurser.  

 

Tabell 2. Överblick över Ivanics skrivdiskurser 

Diskurser Skikt i den 

övergripande synen 

på språket 

 

Tankar om 

skrivande 

 

Tankar/övertygelser om 

skrivutveckling/ 

skrivinlärning 

Metoder/ 

tillvägagångssätt för 

skrivundervisning 

Bedömningskriterier 

 

1.Färdighetsdiskurs  

DEN 

 

 

SKRIVNA 

 

 

TEXTEN 

Skrift består av att 

tillämpa kunskap 

om relationen 

mellan ljud och 

symbol samt 

användningen av 

syntaktiska 

mönster för att 

konstruera en text  

Att lära sig skriva innebär 

att lära sig relationen 

mellan ljud och symbol 

samt syntaktiska mönster 

En färdighet hos 

läraren att undervisa 

explicit om fonem 

(språkljud) 

Noggrannhet 

2.Kreativitets diskurs Den mentala 

skrivprocessen 

 

Skrift är en 

produkt av 

författaren s 

kreativitet 

Du lär dig att skriva 

genom att skriva om 

ämnen som intresserar dig 

Kreativa självuttryck, 

Implicit undervisning 

”språket som helhet” 

”språklig erfarenhet” 

Intressant innehåll 

och stil 

3.Prosessdiskurs  

 

 

SKRIV- 

Skrift består av 

processer i 

tankeverksamheten 

och i det praktiska 

förverkligandet 

hos författaren 

Skrivinlärning innefattar 

att komponera en text 

utifrån både mentala och 

praktiska processer.  

Processinriktad 

explicit undervisning 

? 

4.Genrediskurs  

AKTIVI- 

Skrift är en 

uppsättning 

texttyper som är 

formade i sociala 

kontexter 

Att lära sig att skriva 

består av att lära sig vilka 

egenskaper som krävs vid 

olika typer av skrivande 

med speciella syften vid 

speciella sammanhang 

Explicit 

genreundervisning 

 

Överenstämmighet 

5.Diskursen om sociala praktiker  

TETEN 

Skrivande är en 

syftesstyrd 

kommunikation i 

ett socialt 

sammanhang 

Du lär dig att skriva, 

genom att skriva i 

autentiska situationer med 

verklighetsbaserade 

syften.  

Funktionella metoder 

vid explicit 

undervisning 

MÅLMEVETEN 

KOMMUNIKATION 

implicit undervisning 

” kommunikativ 

språkundervisning” 

Lära från forskning/ 

erfarenhet 

Vilken effektivitet för 

ändamålet visas? 

6. Sociopolitisk diskurs Den sociokulturella 

och politiska 

kontexten av 

skrivande  

Skrivande är en 

sociopolitisk 

konstruerad 

praktik, som 

påverkar 

identiteten, är 

ifrågasättande och 

förändringsbar. 

Att lära sig skriva 

omfattar förståelsen om 

varför olika typer av 

skrivande är som de är 

och välja bland 

alternativen. 

Kritisk läskunnighet 

(Critical literacy) 

Explicit undervisning 

”kritisk 

språkmedvetenhet” 

Socialt ansvar? 
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2.2.1Bedömning 

I min analys av bedömningsmatrisen diskuterar jag att lärarna har bedömt om texten eleven har skrivit 

fungerar som en berättande text. Borgström och Yassins (2009) lyfter här viktiga aspekter kring 

berättande text som jag knyter an till i analysen. 

Eric Borgström som är lektor i svenska språket vid Uppsala Universitet har skrivit avhandlingen 

Skrivbedömning, som bygger på uppgifter, texter och bedömningsanvisningar i svenskämnets nationella 

prov. Borgström nämner att bedömningen av elevers kunskaper ingår i lärarens vardagliga 

arbetsuppgifter, både informella bedömningar som de formativa bedömningarna, exempelvis att se till 

att eleverna är på rätt spår, men även de uttalade summativa bedömningarna som exempelvis vid 

nationella prov. Den sistnämnda benämner Borgström som den dokumentariska bedömningen då en 

varaktig dokumentation äger rum. I den dokumentariska bedömningen möts intressegrupper från olika 

sociala kontexter (Borgström 2014 s. 20). Borgström (2014) lyfter fram Gipps (1999) åsikter om att 

formella bedömningar har en lång historia där främsta syftet var att göra urval till utbildningar eller 

olika tjänster. 

Borgström och Yassin fann i Rothary (1996) exempel på att genren berättande text kan innehålla 

flera olika typer av berättande. Detta kan beskrivas som att det kan skrivas olika slags berättande texter 

beroende på vad målet med texten är. Några av de exempel på berättande texter som lyfts fram är: 

Berätta hur, då skribenten kan berätta hur något ska eller inte ska göras. Berätta om, då skribenten kan 

berätta om ting eller händelser. Det kan vara något förväntat, exempelvis en enskild händelse eller ett 

kronologiskt händelseförlopp. Den berättande texten kan ha ett underhållande syfte och leda till en 

upplösning, men även ha syftet att förklara hur saker och ting hänger ihop och kan förstås (Borgström & 

Yassin 2009 s. 28). 

3. Tidigare forskning 

Jag kommer att knyta an till den tidigare forskning som presenteras här i kapitel 5, analys och 

diskussion. Forskningen i detta kapitel handlar om sambedömning och vilka bedömningskriterier som 

används vid bedömning av elevtexter. 

I Matre och Solheims forskningsartikeln Opening dialogic spaces: Teachers´ metatalk on writing 

assessment (2016) fokuseras det på hur lärare parvis eller i grupp diskuterar och sambedömer skriftliga 

elevtexter. Projektet pågick under en tvåårsperiod med två bedömningstillfällen och det var erfarna 

lärare som bedömde elevtexter från årskurs 4 samt årskurs 7. Studiens fokus låg på aspekter som lärares 

kunskap om elevtexter och lärares metaspråk. Det sistnämnda gör det möjligt att se, beskriva och 

bedöma elevers skrivförmåga. En ytterligare aspekt är hur kollegiala bedömningsdiskussioner stimulerar 
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lärares professionella utveckling. Matre och Solheim (2016) har bland annat valt att analysera lärarnas 

användning av metaspråk, hur de använder bedömningskriterierna och hur de relaterar till sin tidigare 

erfarenhet samt hur lärarna interagerar. Det övergripande som analysen visar är att lärare förankrar sin 

bedömning i textens uppbyggnad, men att det finns en stor variation hur de använder 

bedömningsverktygen samt i lärares metaspråk.  Analysen som genomförts visar även att alla lärare som 

deltagit i studien har etablerat en bättre grund för ett mer flexibelt tillvägagångssätt vid bedömning 

(Matre & Solheim 2016).  

Vid en sambedömningssituation är dialogen mellan lärarna viktig och kontexten kan beskrivas som 

en social och kollektiv process. Förhandlingar, meningsskapande samt interaktion är viktiga 

komponenter som är kopplade till sambedömning.  Den som talar är beroende av lyssnaren som en slags 

medförfattare samtidigt som den som talar även är åhörare av sina egna yttranden. I avhandlingen 

presenteras exempel från olika lärares sambedömningssituationer då bland annat lärare hänvisar till sin 

egen erfarenhet från tidigare bedömningar av elevtexter. Matre och Solheim (2016) beskriver två olika 

typer av dialoger som är viktiga vid sambedömning och som öppnar för kunskapsutveckling. Den första 

är Cumulative dialogues som kan beskrivas som okritiska, icke utmanande konstruktiva turtagningar vid 

samtalet. Den andra är Exploratory dialogues som är en blandning av Cumulative dialogues och en mer 

ifrågasättande approach, där deltagarna utmanar varandras åsikter. Något intressant som Matre och 

Solheim nämner är att flera lärare även diskuterade utifrån ett formativt bedömningsperspektiv, trots att 

sambedömningssituationerna var summativa. En orsak till att det kan ha varit så är för att lärarna utgår 

ifrån ett bedömning för lärandeperspektiv (Matre & Solheim 2016).  

Matre & Solheim (2016) nämner att bland annat följande bedömningsaspekter framkom genom en 

empirisk insamling av elevtexter, samt lärares bedömningsunderlag utifrån elevers förväntade 

skrivkompetens, efter fyra respektive sju års undervisning. Efter fyra års undervisning förväntas eleven 

skriftligen kunna: förmedla sina egna intryck, erfarenheter, tankar samt åsikter. Presentera relevant 

innehåll som är bekant för läsaren. Efter sju års undervisning förväntas eleven skriftligen kunna: 

presentera och utveckla sina och andras föreställningar, erfarenheter, tankar och åsikter.  Presentera och 

utveckla ett ämnesrelevant innehåll, samt sortera bort det icke relevanta.   

 

Godkänd i svenska? 

Eva Östlund-Stjärnegårdhs avhandling Godkänd i svenska? Bygger på bedömning och analys av 

gymnasieelevers texter. 60 elevtexter med betyget G eller IG, från de nationella proven år 1997 har 

använts i studien och varje elevtext har bedömts av tre oberoende lärare. Dessa lärare har anmält sitt 

intresse via läkarenkäter som Östlund-Stjärnegårdhs genomfört (Östlund-Stjärnegård 2002). En av 
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frågorna i lärarenkäten bestod av att lärarna fick rangordna bedömningskriterier som de ansåg viktigast 

vid bedömningen av en G eller IG-text. De sju kriterier som visas i tabell 4 ansågs vara viktiga vid 

bedömning av elevtexter (Östlund-Stjärnegårdh 2002 s. 52). 

 

 

Tabell 3. Överblick över bedömningskriterier 

Helhetsbedömning 

 

Funktion i den angivna situationen 

 

Relevant innehåll 

 

Hur eleven följt instruktionen 

 

Anpassning till situationen 

 

Röd tråd 

Meningsbyggnad 

 

Den här tabellen kommer jämföras med bedömningsmatrisen som sambedömningen i min studie utgår 

ifrån, under rubriken analys och diskussion, jämförelse 1. 

Norska Sidsel Merete Skjelten har i sin avhandling (2013) valt att fokusera på textstruktur, 

trovärdighet, engagemang och språkriktighet på olika nivåer inom goda och medelgoda texter. Dessa 

texter är ett urval från KAL-projektet i Norge. Texterna har bedömts och betygssatts av sina respektive 

bedömare. Det är tre textsorter som diskuteras i avhandlingen, dessa är resonerande texter, 

mellanpersonliga samt berättande texter. Dessa kvalitetskriterier lyfter Skjelten fram som viktiga vid 

berättande text (Skjelte 2013 s. 84).  
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Tabell 4. Överblick över bedömningskriterier 

Kriterier Berättande text 

Innehåll Fokus, koncentration 

Handling 

Kunskap och insikt 

Mottagaranpassning 

Åtagande 

Trovärdighet 

Uppbyggnad Komposition 

Språk Språkligt flyt och variation 

Formella färdigheter Skiljetecken och rättskrivning 

 

Kriterierna i tabell 4 kommer jämföras med bedömningsmatrisen som lärarna utgår ifrån vid 

sambedömningen i min studie, under rubrik analys och diskussion, jämförelse 2. 

4. Material och metod 

Syftet med min studie är att ta reda på hur sambedömning går till. Empirin är insamlad under 

observationer, intervjuer samt genom analys av bedömningsmatrisen som lärarna använde vid 

sambedömningen. Jag har bett en elev i årskurs 6 att skriva en berättande text utifrån anvisningen från 

ett tidigare nationellt prov i svenska (2013) och det är den texten som lärarna sambedömer. Eleven har 

följt anvisningarna för skrivuppgiften och lärarna som deltar i min studie fick möjligheten att ha 

bedömningsmatrisen som är kopplad till uppgiften, som stöd vid sambedömningen. Observationen i min 

studie har skett av två lärarpar vid två skilda sambedömningssituationer. Anvisningen för elevtexten, 

elevtexten samt bedömningsmatrisen finns i sin helhet i bilagorna. Följande fyra lärare medverkade i 

min studie av sambedömning, deras namn är fingerade för att de ska vara anonyma: 

Lärare 1: Anna 37 år, arbetat som lärare i 6 år 

Lärare 2: Kristina 64 år, arbetat som lärare i 44 år 

Lärare 3: Anders 43 år, arbetat som lärare i 18 år 

Lärare 4: Stina 45 år, arbetat som lärare i 18 år 

Lärare 1 och 2 samarbetade vid den ena sambedömningen och lärare 3 och 4 vid den andra. Båda lärarparen 

bedömde samma elevtext utifrån samma bedömningsmatris.  

Följande material ingår i denna uppsats: Anvisningen ”Äventyrsresan” för den skrivuppgift som eleven 

skrivit. Se bilaga 1. En elevtext som är skriven utifrån anvisningen från 2013 års nationella prov i 
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svenska för årskurs 6, berättande text. Se bilaga 2. Bedömningsmatris för delprov C1: skriva, berättande 

text, svenska, från 2013 år nationella prov i svenska för årskurs 6. Se bilaga 3. Materialet är 

äventranskriberade ljudupptagningar från två sambedömningstillfällen.    

Observationerna följdes av en intervju då jag ställde frågor kopplade till sambedömning till lärarna. 

Följande intervjufrågor ställdes till de fyra medverkande lärarna för att få en bild av deras erfarenheter 

och åsikter kring sambedömning. 

1) När använder ni er av sambedömning på er skola?  

2) Vilka fördelar/nackdelar ser ni med sambedömning? 

3) Har bedömningen för nationella prov förändrats sen LGR 11 kom? 

4) Är det något bedömningskriterium som du saknar i matrisen, varför i så fall? 

Varje lärare som medverkade i studien uppmuntrades till att ha läst samt utfört en självständig 

bedömning på texten innan sambedömningstillfället, så att de kunde föra adekvata argument kring 

texten. Palmér menar att läraren lär känna texten bäst genom en individuell bedömning före 

sambedömningstillfället (Palmér 2015 s 134). Observationerna och intervjuerna spelades in via 

ljudupptagning, med hjälp av en mobiltelefon. Detta gjordes för att jag skulle kunna bearbeta det 

empiriska materialet i efterhand. Bearbetningen av materialet skedde i ett första skede genom att jag 

transkriberade ljudupptagningen.   

4.1 Insamlingsmetod  

Sambedömningen ägde rum vid två olika tillfällen på två olika skolor i Stockholms län. Det var vid 

dessa två tillfällen jag samlade in min empiri till uppsatsen. Vid varje tillfälle utfördes sambedömning 

på den autentiska elevtext som jag skickade till de medverkande lärarna på förhand via mail. Jag satt 

med och observerade, samt spelade in sambedömningen men deltog inte i själva sambedömningen. 

Enligt Larsen (2009) kan det beskrivas som icke-deltagande observation, när forskaren inte interagerar 

med dem som deltar i studien.  Larsen beskriver observationer som något som antecknas ner under tiden 

som observationen pågår eller efteråt. Observationer kan beskrivas som systematiska iakttagelser 

(Larsen 2009 s. 85). Efter sambedömningen och observationen följde en intervju. Intervjumetoden jag 

använde mig av skulle kunna beskrivas som semistrukturerad, då den byggde på fyra övergripande 

frågor som följdes av följdfrågor beroende på vad lärarna svarade. Bryman (2011 s. 415) beskriver en 

semistrukturerad intervju som att forskaren har övergripande teman och frågor som är kopplade till 

dessa teman, men att forskaren ska var beredd att ställa ytterligare frågor som främjar syftet med 

studien.  
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4.2 Analysmetod 

I den här uppsatsen sker kvalitativa analyser i flera steg, vilket kan beskrivas som metodtriangulering. I 

kapitel 5.1 använder jag textanalytiska metoder för att identifiera skrivdiskurser utifrån 

bedömningsmatrisen som lärarna använde vid sambedömningen. Den analysen sker först och främst 

utifrån Ivanics skrivdiskurser som presenteras under rubriken teori. I bedömningsmatrisen står det 

explicit ”texten fungerar i huvudsak som berättande text”, vilket jag identifierar med Ivanics 

genrediskurs. Detta kriterium kopplar jag även till kapitel 2.2 där Borgström och Yassin (2009) 

diskuterar berättande text. Därefter jämförs bedömningsmatrisen med bedömningskriterier från 

Skjeltens avhandling (2013) samt från bedömningskriterier som presenteras i Östlundh-Stjärnegårdhs 

avhandling (2002). Dessa två avhandlingar presenteras i kapitlet tidigare forskning.  

Nästa steg i analysen fokuserar på samtalen lärarna hade under sambedömningen. Lärarnas 

diskussioner analyseras utifrån Ivanics skrivdiskurser. Därefter analyseras citat på dialognivå och dessa 

kopplas till två olika dialogtyper som Matre och Solheim (2016) beskriver under rubriken 3. Slutligen 

presenteras de medverkande lärarnas åsikter kring två av frågorna som ställdes på intervjuerna.  

Anledning till att just de åsikterna tas med i analysen är för att jag fann de särskilt intressanta. Dock har 

jag i efterhand reflekterat över om de fyra övergripande frågorna styrde intervjun för mycket, det hade 

kanske framgått något annat intressant om lärarna fått prata mer fritt kring sambedömning.  

4.2.1 Etiska förhållningssätt 

Eleven som har skrivit den berättande texten som sambedömningen bygger på är 12 år gammal och går i 

årskurs 6. Eleven blev tillfrågad att delta i studien eftersom jag vill att sambedömningssituationen ska 

bli så autentisk som möjligt. Min tanke här är att nationella prov skrivs i svenska skolan i årskurs 6 och 

därför passar den valda eleven väl. Eleven har blivit informerad om att hen är anonym i min studie och 

ingen av dem medverkande lärarna undervisar eleven i vanliga fall. Eftersom eleven är under 15 år har 

jag kontaktat vårdnadshavare och fått tillstånd för elevens medverkan.    

Lärarna har blivit informerade om att de ska bli observerade då de ska genomföra en sambedömning 

av en elevtext. De är informerade om att empirin som samlas in endast ska användas i min studie, samt 

att de anonymiseras med fingerade namn. 

4.2.2 Urval 

De fyra lärare som deltar i min studie har tillfrågats om de vill delta och tackat ja. Jag har skickat 

mailförfrågningar till ett flertal lärare men inte fått någon positiv respons. Därför blev det endast två 

lärarpar som deltog i sambedömningen. Eleven som skrivit texten som sambedömningen bygger på, var 
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en av dem tillfrågade eleverna som visat intresse. Eleven valdes ut genom lottning och samråd med hens 

undervisande lärare. Jag frågade om eleven hade möjlighet att skriva texten under lektionstid utan att 

komma efter i det övriga skolarbetet, vilket läraren godkände.  

4.2.3 Tillförlitlighet 

Jag är medveten om att min närvaro kan ha påverkat lärarna som jag observerade eftersom de var 

medvetna om att det är just sambedömning jag studerar. Detta kan enligt Ahrne & Svensson bidra till en 

forskareffekt, då beteendet hos dem som observeras kan påverkas och förändras när de vet att de 

observeras (Ahrne & Svensson 2015 s. 10). Något som är värt att nämna är att eftersom min studie är 

utförd på fyra lärare så visar det bara hur dessa fyra lärare gör vid sambedömning och det går inte att 

säga något om hur lärare generellt skulle ha utfört en sambedömning på denna elevtext.  

5. Analys och diskussion 

Analysen i min studie har utförts i flera steg med inledande analys av bedömningsmatrisen, jämförelser 

samt analys av sambedömningen. Slutligen analyseras intervjuerna. 

5.1 Analys av bedömningsmatrisen 

Den inledande analysen består av en slags textanalys av bedömningsmatrisen som de lärare som deltar i 

studien fick som stöd av mig vid bedömningen av elevtexten. Se bilaga3. Bedömningsmatrisen är för 

delprov C1: skriva, berättande text, svenska. Från år 2013. Anledningen till att bedömningsmatrisen 

känns relevant att analysera är för att båda lärarparen använde sig av den vid sambedömningen. Jag har 

valt att endast analysera kriterierna för betyget E samt koppla det som beskrivs där till Ivanics 

skrivdiskurser. Kriterierna i bedömningsmatrisen är formulerade som en progression från E-C-A, men 

berör enligt mig samma skrivdiskurs oavsett nivå och därför räcker det att identifiera skrivdiskursen på 

E-nivån. Till exempelvis från kriteriet Struktur står det på E ”i huvudsak fungerande struktur”, på C 

”relativt väl fungerande struktur”, på A ”väl fungerande struktur”.  Jag jämför även bedömningsmatrisen 

med andra bedömningskriterier, se jämförelse 1 och 2. Kriterierna för betyget E är valt därför att de 

båda lärarparen började sin sambedömning utifrån kriterierna som stod för betyget E och alla kriterier i 

bedömningsmatrisen användes inte, som till exempel alla kriterier för betyget A.  Bedömningsmatrisen 

finns i sin helhet i bilaga 3. Den diskurs som jag bedömer förekommer flest gånger i 

bedömningsmatrisen är färdighetsdiskursen. Diskursen om sociala praktiker och den sociopolitiska 

diskursen identifierade jag inte i bedömningsmatrisen alls. 
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Tabell 6. Överblick av bedömningsmatrisen för betyget E 

                                  E 

Koppling till uppgiften  eleven följer instruktionen 

texten fungerar i huvudsak som en berättelse 

 

Bedömningskriteriet ”texten fungerar i huvudsak som en berättelse” skulle kunna tolkas som att det 

befinner sig inom genrediskursen, då berättande text är en specifik typ av text. Enligt Randahl (2012) 

beskrivs det i genrediskursen att skribenten ska kunna skriva olika typer av texter. Här är uppgiften på 

förhand bestämd och eleven ska skriva en berättande text. En intressant aspekt är att det inte presenteras 

någon närmare förklaring till vad en berättande text är, utan tillsynes lämnas det till först och främst 

eleverna som utför uppgiften och därefter till lärarna att avgöra och bedöma. Borgström och Yassin 

(2009) lyfter fram komplexiteten i berättande text och att det finns olika typer av berättande text. Detta 

styrker min tolkning av att lärarna och eleverna kan ha olika uppfattning om vad berättande text är. I 

Bedömningskriteriet ”Eleven följer instruktionen” ser jag ingen tydlig koppling till Ivanics 

skrivdiskurser, dock skulle det kunna identifieras utifrån genrediskursen, då skribenten förväntas följa 

en anvisningarna i uppgiften och skriva en berättande text. 

 

 

Innehåll 

Begripligt innehåll 

Enkla gestaltande beskrivningar och enkel 

handling 

Räknar upp händelser 

  

Utifrån Randahls tolkning av hur Ivanic beskriver kreativitetsdiskursen så är det textens innehåll som 

berörs (Randahl 2012 s. 27). Därmed kan det tolkas som att bedömningsmatrisens kriterier för innehåll 

här ovan, kan identifieras utifrån kreativitetsdiskursen. 

 

Struktur I huvudsak fungerande struktur 

Uppbyggnaden går att följa 

Berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i 

jag-form 

Språk Viss språklig variation 

Ordvalet uppvisar viss variation 

Grundläggande regler för språkriktighet används 
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med viss säkerhet 

Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt 

Tempusbruket stör inte förståelsen 

Skrivregler Grundläggande regler för stavning, 

skiljetecken använd med viss säkerhet 

Stor/liten bokstav används med viss säkerhet 

Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen 

 

Struktur skulle kunna identifieras som både genrediskursen och färdighetsdiskursen. Här ska det 

bedömas om texten har en struktur som går att följa och det tolkar jag som att strukturen ska kopplas till 

vilken kontext texten ska fungera i, som här, berättande text och då kan genrediskursen identifieras. 

Samtidigt ska skribenten besitta en färdighet i att kunna skriva texten utifrån en förväntad struktur. 

Randahl (2012) nämner att Ivanics färdighetsdiskurs bland annat innefattar språkliga färdigheter på 

olika nivåer, som exempelvis meningsbyggnad och på ordnivå (Randahl 2012 s. 27). Därmed tolkar jag 

det som att bedömningskriterierna gällande språk och skrivregler kan identifieras utifrån 

färdighetsdiskursen.   

 

Helhetsbedömningen: Eleven har skrivit en berättelse som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer       

matrisens krav för innehåll, Struktur, språk och skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande. 

 

Den sista meningen ”Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande” skulle kunna 

tolkas som att det är processdiskursen som berörs, i alla fall tankemässigt, då läraren uppmanas till att 

föreställa sig hur texten skulle kunna se ut om eleven fick möjlighet att bearbeta den och en progression 

skulle ske. Processdiskursen beskrivs enligt Randahl som att det elevens kognitiva och mentala 

processer som lyfts fram i skrivprocessen (Randahl 2012 s. 28). Ivanic beskriver det som att det saknas 

bedömningskriterier i processdiskursen. Det skulle kunna ses som anmärkningsvärt att processdiskursen 

berörs i en summativ bedömningsmatris som i det här fallet. 

 

Koppling mellan bedömningsmatrisen och LGR11 

Bland annat detta står skrivet i kunskapskraven i svenska för årskurs 6, för betyget E.  

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt 

viss språklig variation.  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar 

och enkel handling (Skolverket 2011 s. 228). Dessa kriterier kan återfinnas i bedömningsmatrisen här 
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ovan, vilket kan tyda på en viss samstämmighet mellan de nationella proven i svenska och 

kunskapskravet i svenska.  

 

5.1.1 Jämförelse 1. En jämförelse mellan bedömningsmatrisens kriterier och kriterier för texter på 

gymnasienivå. 

Följande lyftets fram i Östlund-Stjärnegårdhs forskningsstudie (2002) som viktiga bedömningskriterier 

vid bedömningen av IG- och G-texter i gymnasieskolan. Vilka kan likställas med F- respektive E-texter 

i det nya betygssystemet.   

 

Tabell 3 

Helhetsbedömning 

Funktion i den angivna situationen 

Relevant innehåll 

Hur eleven följt instruktionen 

Anpassning till situationen 

Röd tråd 

Meningsbyggnad 

(Östlund-Stjärnegårdh 2002 s. 52) 

 

Vid en jämförelse av dessa sju bedömningskriterier ovan med kriterierna i bedömningsmatrisen för 

berättande text på E-nivå, för årskurs 6 från 2013, så återfinns helhetsbedömningen nederst i 

bedömningsmatrisen. Funktion i den angivna situationen skulle kunna kopplas till bedömningsmatrisens 

”texten fungerar i huvudsak som en berättelse”. Relevant innehåll skulle kunna kopplas till 

bedömningsmatrisens ”Begripligt innehåll”. Hur eleven följt instruktionen återfinns högst upp i 

bedömningsmatrisen som ”eleven följer instruktionen”.  Anpassning till situationen skulle eventuellt 

kunna kopplas till bedömningsmatrisens ”berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i jag-form”. 

Röd tråd skulle kunna kopplas till bedömningsmatrisens ”i huvudsak fungerande struktur”. 

Meningsbyggnad som är det sjunde bedömningskriteriet kan kopplas till bedömningsmatrisen ” 

meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt”. Bedömningsmatrisen som används i min studie är från 2013 

samt anpassad för elever i årskurs 6.  
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5.1.2 Jämförelse 2. En jämförelse mellan bedömningsmatrisen och bedömningskriterier för 

berättande text. 

Norska Sidsel Merete Skjelten har i sin avhandling (2013) valt att fokusera på textstruktur, trovärdighet, 

engagemang och språkriktighet på olika nivåer. Dessa kvalitetskriterier lyfter Skjelten fram som viktiga 

vid goda och medelgoda texter inom genren berättande text (Skjelten 2013 s. 84).  

 

Tabell 4 

Kriterier Berättande text 

Innehåll Fokus, koncentration 

Handling 

Kunskap och insikt 

Mottagaranpassning 

Åtagande 

Trovärdighet 

Uppbyggnad Komposition 

Språk Språkligt flyt och variation 

Formella färdigheter Skiljetecken och rättskrivning 

  

Något som är intressant är att kriterierna för innehåll i den berättande texten tar större plats i Skjeltens 

matris här ovan i jämförelse med kriterierna för innehåll i bedömningsmatrisen för nationella provet 

2013, berättande text. Kriterier för innehåll i bedömningsmatrisen på E-nivå är: begripligt innehåll, 

enkla gestaltande beskrivningar samt räknar upp händelser.   

5.2 Analys av sambedömningen 

Nästa steg i analysen utgick ifrån att jag kategoriserar de medverkande lärarnas citat då de genomförde 

sambedömning av elevtexten. Elevtexten som sambedömningen utgår ifrån, finns i bilaga 2. Jag har på 

grund av utrymmesbrist inte kunnat ta med alla de transkriberade citaten från sambedömningarna. 

Citaten är nedtranskriberade efter den ljudupptagning som skedde vid de två observationstillfällen 

studien bygger på. De medverkande är lärare 1, 2, 3 och 4, vilka presenteras närmare i kapitel material 

och metod. Citaten analyseras utifrån Ivanics skrivdiskurser som presenteras i kapitel teori. De av 

Ivanics diskurser som är relevanta för min analys är följande: färdighetsdiskursen, som var den vanligast 

förekommande, kreativitetsdiskursen, genrediskursen och processdiskursen. Lärarna aktualiserade inte 

diskursen om sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen i sin sambedömning. Detta tolkar jag 
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som att diskursen om sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen inte berördes under 

sambedömningen. Det är ett intressant resultat även om Ivanic inte heller har några exempel på hur 

dessa diskurser kan kopplas till just bedömning.  

 

Färdighetsdiskursen 

Färdighetsdiskursen är den diskurs som identifierades i störts utsträckning då nästan hälften av det 

transkriberade materialet från observationerna kan identifieras utifrån denna diskurs. 

Färdighetsdiskursen kan kopplas till texten utifrån ett språkligt färdighetsperspektiv, exempelvis hur väl 

meningsbyggnaden fungerar samt textens formsida (Randahl 2012 s. 26). Nedan följer tre exempel som 

skulle kunna kopplas till färdighetsdiskursen. 

1) 

Lärare 4: Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt? (E-nivå) I huvudsak korrekt, ja det är den ju. 

Lärare 3: Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. 

Lärare 4: Men nästa nivå är relativt varierat och relativt korrekt (C-nivå). Men alltså det är ju inte en 

upprepning, det är ju mycket som börjar med ”jag”, men det finns också andra konstruktioner som ”när jag är 

framme, dan därpå, när matchen är slut”, så att det är ju ändå, det är inte hela tiden ”jag-jag-jag”, jag skulle nog 

säga att det är relativt varierat. 

Lärare 3: Mmm ja. 

 

Lärarnas diskussion ovan tolkar jag som att deras sambedömningssamtal kan placeras i 

färdighetsdiskursen i och med att de behandlar meningsbyggnaden i elevtexten. Randahl (2012) 

beskriver att den summativa bedömningen angående meningsbyggnaden i en text, kan identifieras 

utifrån färdighetsdiskursen. Lärare 4 inleder med att lyfta fram meningsbyggnaden i texten och bedömer 

att meningsbyggnaden är korrekt. Detta läser hon från bedömningsmatrisen på E-nivå. Lärare 3 

upprepar ”meningsbyggnaden är korrekt” som kan tolkas som att han vill bekräfta att de är överens. 

Lärare 4 fortsätter med betygskriterierna för C-nivån och lyfter fram exempel ur elevtexten, vilket kan 

tolkas som att hon anser att texten bör uppfylla kraven för meningsbyggnaden på C-nivå. Utifrån min 

analys av bedömningsmatrisen ovan placerade jag kriterierna för språk, där meningsbyggnad ingår, i 

färdighetsdiskursen vilket skulle kunna ses som en samstämmighet mellan bedömningsmatrisen och 

lärarnas sambedömning i de aktuella citaten ovan. 

2) 

Lärare 1: Ordval då? Uppvisar viss variation. 

Lärare 2: Eeeh, jo absolut, det tycker jag att man ser men samtidigt så är det ju i texten rätt mycket 

upprepningar, inledningen i meningarna här till exempel, det är många jag, och det är många när, men i stort 

sett ja. 
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Lärare 1. Jaa. 

Lärare 2: Ja det beror ju på hur petig man vill vara.  

 

I exempel 2 diskuterar lärarna om de ordval eleven har gjort, uppvisar viss variation vilket återfinns på 

E-nivå i bedömningsmatrisen. Lärare 1, läser kriterierna för språk och då specifikt på ordval, från 

bedömningsmatrisen. Hon väntar på respons från sin kollega innan hon lägger en egen värdering. Lärare 

2 bedömer att texten visar på en viss variation på ordnivå, men att det även förekommer upprepningar. 

Lärare 1, svarar ”ja”, vilket skulle kunna tolkas som att de är överens om att ordvalet i texten uppvisar 

viss variation. Enligt Randahl kan textens språkliga färdigheter på ordnivå kopplas samman med 

färdighetsdiskursen (Randahl 2012 s. 27). Vid analysen av bedömningsmatrisen ovan tolkade jag det 

som att färdigheter på språknivå kan placeras i färdighetsdiskursen och vid analysen av de senast 

nämnda citaten så bedömde jag att även de kan placeras i färdighetsdiskursen. 

3)   

Lärare 1: Jag tänkte ju på att hen använder, tempusbruket stör inte förståelsen, alltså jag tycker inte det 

påverkar så mycket, jag tycker jag förstår. 

Lärare 2: Ja. 

Lärare 1: att det hela tiden är en progression, att personen gör olika saker och det händer saker hela tiden, så 

jag kan inte säga att de olika tempusformerna hon eller han använder. 

Lärare 2. Tittar man på det så i och för sig så skulle man kunna ringa in ”stör inte förståelsen” man begriper 

men läser man däremot nästa på C-nivå, då ska det ju kunna användas korrekt. 

Lärare 1: Den behöver vi ju inte titta på nä, men tempusbruket stör inte förståelsen, den ringar jag in i alla fall. 

 

I exempel 3 här ovan behandlar sambedömningen tempusbruket i texten. Lärare 1 läser från 

bedömningsmatrisen för kriterierna för språk och tempusbruk, och medger att tempusbruket i texten inte 

påverkar förståelsen av texten nämnvärt. Lärare 2 säger att man kan ringa in ”stör inte förståelsen”, 

vilket återfinns på E-nivå i matrisen. Dock påpekar hon samtidigt att för att texten ska nå C-nivå på just 

tempusbruk så ska det användas korrekt. Detta skulle kunna tolkas som att lärarna är överens vid 

sambedömningen att textens tempusbruk inte stör förståelsen av texten. Dessa citat skulle kunna tyda på 

att det är färdighetsdiskursen som aktualiseras, då lärarna bedömer texten utifrån språkliga färdigheter. 

Randahl nämner i färdighetsdiskursen att skribenten ska eftersträva att texten ska fungera som en 

skriven text, det vill säga att det går att förstå budskapet med texten (Randahl 2012 s. 27). Det skulle 

kunna tolkas som att lärarna diskuterar om texten fungerar som en text, att det går att förstå vad 

skribenten vill förmedla. Detta skulle även kunna kopplas samman med kreativitetsdiskursen då textens 

innehåll är i fokus, och med det menar jag att lärarna bedömde att de kunde förstå innehållet av texten 
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genom att tempusbruket i texten inte störde förståelsen. En beskrivning av kreativitetsdiskursen ses 

nedan. Ivanic nämner att skrivdiskurserna ofta kan sammanlänkas med varandra och på så sätt inte alltid 

är homogena (Ivanic 2004 s. 224). 

Kreativitetsdiskursen   

I kreativitetsdiskursen ligger fokus på textens innehåll och det budskap som förmedlas i texten. Texten 

influeras ofta av skribenters egna erfarenheter samt av litteratur som skribenten läser (Randahl 2012 s. 

27). Nedan följer tre exempel då kreativitetsdiskursen går att identifiera.  I följande citat tolkar jag som 

att det är textens innehåll som diskuteras och därför bedömer jag att kreativitetsdiskursen aktualiseras av 

lärarna.  

4) 

Lärare 1: Jag tycker att innehållet är begripligt, det finns enkla gestaltande beskrivningar, alltså, knappt.. 

Lärare 2: Kan du visa? 

Lärare 1: Aaaa, ehhh, jag skrev under……. Här ja, jättefina hus i New York, till exempel One World 

Obsevatory. Okej då, de var jättefina, adjektiv i alla fall, eh gestaltande, han skriver ju, eller hon, massor av 

djur bor på gården, och det är väldigt spännande, okej det kanske är en snäll bedömning. 

Lärare 2: Det är snällt. 

Lärare 1: Okej men det står så här: Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling, de hör ju liksom ihop. 

Lärare 2: Enkel handling ja. 

Lärare 1: Det tycker jag att den har. 

Lärare 2: Absolut. 

Lärare 1: Då är frågan, hur noga måste man då vara med att det finns enkla gestaltande beskrivningar? 

Lärare 2: Nej, jag tycker inte att det är så mycket gestaltande om du tänker på hur vi har jobbat med 

gestaltning. 

Lärare 1: Mmmm.  

 

I exempel 4 ovan diskuterar lärarna kring innehållet i texten och specifikt om de bedömer att texten 

innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Detta återfinns i bedömningsmatrisen på 

E-nivå. Lärare 1 lyfter fram några exempel som hon anser skulle kunna vara gestaltande beskrivningar. 

Det skulle kunna tolkas som att lärare 2 inte håller helt med om att de exempel lärare 1 presenterar är 

tillräckliga, då hon säger ”Nej, jag tycker inte att det är så mycket gestaltande om du tänker på hur vi har 

jobbat med gestaltning”. Det skulle kunna tolkas som att lärare 2 jämför texten med hennes tidigare 

erfarenheter kring hur gestaltande bör uttrycka sig i en text. Matre och Solheim (2016) beskriver att de 

har sett exempel på att erfarna lärare hänvisar till deras tidigare erfarenheter vid bedömning. Angående 



25 

 

om lärarna anser att texten har en enkel handling så skulle det kunna tolkas som att de är överens. Enligt 

Randahl ligger fokus på textens innehåll i kreativitetsdiskursen, bland annat på det budskap som 

förmedlas i (Randahl 2012 s. 27). I och med att lärarna diskuterar texten utifrån ett innehållsperspektiv 

så skulle det kunna tolkas som att samtalet kan identifieras utifrån kreativitetsdiskursen. Vid min analys 

av bedömningsmatrisen ovan tolkade jag det som att kriterierna för innehåll kunde placeras i 

kreativitetsdiskursen och på så sätt kan analysen av diskussionen från sambedömningen nummer 4, här 

ovan, och analysen av bedömningsmatrisen gällande innehåll identifieras båda två utifrån 

kreativitetsdiskursen. 

 

5) 

Lärare 4: Då tittar vi på innehåll, och då handlar det om gestaltande beskrivningar, eh till exempel, ja. 

Lärare 3: Jag tycker inte att den har så mycket gestaltande beskrivning, det är mer som vi sa ovan, det är 

uppräknande av, det är ju ingen beskrivning av skolan, inte av familjen, inte av rummet, inte av ladugården 

heller vad jag kan se. 

Lärare 4: Nej. 

Lärare 3: A lite grand på den gården fanns det massa djur till exempel kossor. 

Lärare 4: Ja, man saknar lite adjektiv om man säger så, det hade behövts lite mer beskrivningar här. 

Lärare 3: Ja. 

Lärare 4: Även om man skriver här att det är spännande med tvättbjörn och det är.. 

Lärare 3: Ja men den håller sig till enkla beskrivningar. 

Lärare 4: Mmm, precis. 

Lärare 3: Och enkel handling. 

Lärare 4: Ja det skulle jag nog också sätta på E där också. Begripligt innehåll. Jo men det är det väl. 

Lärare 3: Ja, det är det, det är frågan om? 

Lärare 4: Om den ligger på E där bara eller om det är relativt tydligt innehåll. 

Lärare 3: Det är ju ingen tvekan om vad det handlar om så att säga.  

Lärare 4: Egentligen kanske C-nivå på den då, det är relativt tydligt, det är ingen. 

Lärare 3: Det är C-nivå. 

Lärare 4: Precis på just den. 

Lärare 3: A relativt för det framgår ju inte, innehållet är ju inte jättetydligt men relativt okej. 

Lärare 4: Relativt är det. 
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I Sambedömningssituationen i exempel 5 ovan diskuteras textens innehåll och då specifikt gestaltande 

beskrivning samt handling, vilket även diskuteras i exempel 4 av lärare 1 och 2. Vid en jämförelse av 

sambedömningen i exempel fyra och exempel fem, kan det utläsas att alla fyra lärare som deltar i 

studien är överens om att texten har en enkel handling, vilket motsvarar E-nivå gällande det kriteriet i 

bedömningsmatrisen. Lärarna är även överens om att texten inte innehåller så mycket gestaltande 

beskrivningar. Citatavsnittet fem innehåller även en diskussion huruvida innehållet är begripligt eller 

relativt tydligt. Lärare 4 läser från bedömningsmatrisen, se det som är skrivet med fetstil. ”Begripligt 

innehåll. Jo men det är det väl” och avslutar dröjande, vilket skulle kunna tolkas som att det är en fråga 

till kollegan, om han i det här fallet håller med eller har någon annan åsikt. Av hans svar går det att 

avläsa att han funderar på om textens innehåll når upp till C-nivå och att det i så fall skulle innebära att 

texten har relativt tydligt innehåll. Lärarna kommer överens om att innehållet inte är tydligt och därför 

inte når upp till A-nivå, men att det är relativt tydligt. Sambedömningssituationen i citatavsnitt 5 

diskuterar textens innehåll, gestaltande samt handling. Randahl (2012) menar att när något avser textens 

innehåll så är det kreativitetsdiskursen som berörs. Därför skulle det kunna tolkas att detta exempel kan 

identifieras utifrån kreativitetsdiskursen.    

6) 

Lärare 3: Aaa den räknar upp händelser. 

Lärare 4: Ja det gör den ju, förmedlar den upplevelser? Asså egentligen ”jag tycker det ska bli spännande”, står 

det på ett ställe, för att kolla vad de gör i skolan och lära sig vad skillnaderna är, där är ju en typ av upplevelse 

ändå, det är mycket skillnader skriver personen. 

Lärare 3: Förmedlar i viss mån, ja. 

Lärare 4: Det är väldigt spännande med tvättbjörn, de har jättefina hus i New York, asså det är ju lite. 

Lärare 3: Jo men det är, jag känner mig glad och så där. 

Lärare 4: Ja, alla vart glada, jo precis. 

Lärare 3: Jo, man kan sätta den där i alla fall. 

Lärare 4: I viss mån i alla fall, även om det inte är högre nivå där. Nej. 

 

I exempel 6 ovan, befinner sig sambedömningsdiskussionen på innehållskriterierna och inledningsvis 

kriterierna för ”räknar upp händelser” på E-nivå utifrån bedömningsmatrisen. Därefter går diskussionen 

vidare på om texten ”förmedlar upplevelser” på C-nivå. Lärare 3 inleder med att bedöma att det räknas 

upp händelser i texten och får medhåll av lärare 4. Lärare 4 går då vidare på C-nivån och nämner några 

exempel från texten. Detta skulle kunna tolkas som att hon vill diskutera med sin kollega om han håller 

med om att de exempel hon lyfter fram kan tyda på att texten förmedlar upplevelser. Jag tolkar det som 
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att det kan beskrivas som att texten förmedlar budskap. Randahl (2012) menar att kreativitetsdiskursen 

kan identifieras då texten förmedlar budskap. Lärare 3 bekräftar att han tycker att texten förmedlar 

upplevelser i viss mån, men att texten inte når en högre nivå. Den här sambedömningssituationen 

behandlar innehållet i texten och kriteriet huruvida texten förmedlar upplevelser, vilket kan identifieras 

utifrån kreativitetsdiskursen.  

 

Genrediskursen 

Genrediskursen kan förstås som att skribenten ska kunna skriva olika texttyper beroende på vilken 

kontext som avses (Randahl 2012 s. 28). I detta fall står det i anvisningen för skrivuppgiften att eleven 

ska skriva en berättande text. Se bilaga 1. Sambedömningen vars citat kommer ifrån nedan, skulle kunna 

tolkas som att genrediskursen berörs.   

 

 

7) 

Lärare 4: Men sen är det nästa där då, texten fungerar i huvudsak som en berättelse, relativt väl som en 

berättelse, eller väl som en berättelse. 

Lärare 3: Mmm. 

Lärare 4: Alltså min första känsla är lite uppräknande, lite torftigt sådär. 

Lärare 3: Tveksamt det där, jag är nog inne på att den, är alltså, i huvudsak som en berättelse. 

Lärare 4: Ja i huvudsak som en berättelse, inte mycket mer egentligen, det känns lite för mycket uppräkning. 

Lärare 3: Lite faktatext. 

Lärare 4: Det hände och det hände, det är lite staplat på varandra. 

Lärare 3: Ja, inte så mycket berättande, nej. 

Lärare 4: Jag skulle nog lägga den på E-nivå, jag vet inte vad du säger där? 

Lärare 3. Jag lägger den också på samma. 

 

Sambedömningen kring huruvida texten är en berättande text skulle kunna ses som problematisk, i och 

med att lärarna själva först och främst ska avgöra vad de uppfattar som en berättande text, därefter finna 

någon slags överenstämmighet med sin kollega. Sammanfattat som, att de båda är överens om vad en 

berättande text är, samt slutligen avgöra om texten de bedömer uppfyller kraven för en berättande text. 

Jag nämnde vid analysen av bedömningsmatrisen att det inte framkommer något exempel på vad 

berättande text är. Lärarna 3 och 4 anser att texten är lite uppräknade och påminner om en faktatext. 

Utifrån det skulle det kunna tolkas som att texten inte var typisk en berättande text utifrån deras 
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bedömning av vad berättande text är. Enligt Randahl (2012) menar att ett av målen med skrivande 

utifrån genrediskursen, är att kunna skriva olika texttyper och genrer. Jag tolkar det som att eftersom 

sambedömningsdiskussionen behandlar texttyperna berättande text samt faktatext så kan exempel 7 

kunna identifieras utifrån genrediskursen.  

 

8) 

Lärare 1: Uppbyggnaden går att följa?  

Lärare 2: Jaha den är tydlig tycker jag, det börjar med en inledning och sen hur han reser iväg och när han 

kommer hem. 

Lärare 1: Mmm så det är kronologiskt berättat. 

Lärare 2: Mmm. 

Lärare 1: Och det är en tydlig början och ett tydligt slut.  

Lärare 2: Ja. 

 

I detta exempel 8 skulle det kunna tolkas som att genrediskursen blandas med färdighetsdiskursen. 

Lärare 1 inleder med att läsa från bedömningsmatrisen på nivån för struktur där det på E-nivå står 

”Uppbyggnaden går att följa”. Lärare 2 svarar ”Jaha den är tydlig tycker jag, det börjar med en 

inledning och sen hur han reser iväg och när han kommer hem”. Här skulle det kunna tolkas som att 

sambedömningsdiskussionen kan placeras färdighetsdiskursen i och med att lärarna diskuterar textens 

uppbyggnad. När jag analyserade bedömningsmatrisen menade jag på att det kriterierna för struktur kan 

identifieras utifrån färdighetsdiskursen. Enligt Randahl (2012) beskrivs det utifrån färdighetsdiskursen 

att texten ska fungera som en skriven text. Detta kan tolkas som att när lärarna diskuterar textens 

uppbyggnad så är det färdighetsdiskursen som aktualiseras.  

Sambedömningen fortsätter med att lärare 1 säger ”Mmm så det är kronologiskt berättat” och får 

medhåll av lärare 2. Lärare 1 fortsätter med att nämna att texten har en tydlig början och slut. Detta 

skulle kunna tolkas som att det är genrediskursen som berörs i och med att elevtexten anses ha en tydlig 

början och slut, samt att den är kronologisk berättad. Detta kan tyda på att lärarna även diskuterar texten 

utifrån genren eller texttypen berättande text. Enligt Randahl (2012) handlar genrediskursen om att 

skribenten kan skriva olika slags texter. När analysen av exempel 8 vävs samman så skulle det kunna 

tolkas som att färdighetsdiskursen och genrediskursen slås ihop. Detta är alltså ytterligare ett exempel 

utöver exempel 3 då fler än en skrivdiskurs går att identifiera. Enligt Ivanic (2004) uppvisar 

skrivdiskurserna ofta spår av andra skrivdiskurser, de är alltså inte alltid homogena.     
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Processdiskursen 

Processdiskursens fokus ligger på skrivhändelsen och skrivprocessen och inte på den färdiga texten. 

Randahl menar att det saknas bedömningskriterier för processdiskursen (Randahl 2012 s. 28).  

9) 

Lärare 3: Den behöver bearbetas rätt ordentligt. 

Lärare 4: Ja det behöver den. 

Lärare 3: Med bearbetning så kan det bli riktigt bra. 

 

Exempel 9 berör helhetsbedömningen av texten då det i bedömningsmatrisen på E-nivå står bland annat 

följande ”Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande”.  Lärare 3 inleder med ”den 

behöver bearbetas rätt ordentligt” vilket skulle kunna tolkas som att det är texten han menar. Lärare 4 

håller med och lärare 4 avslutar med att ”med bearbetning så kan den bli riktigt bra. Detta skulle kunna 

tolkas som att lärare 3s tankar kan kopplas till färdighetsdiskursen, då den faktiska texten ligger i fokus, 

men eftersom han nämner bearbetning, så skulle det kunna tolkas som att det även är processdiskursen 

som berörs. Processdiskursen har inga bedömningskriterier och att det skulle kunna tolkas som att den 

berörs i en sambedömningssituation som kan beskrivas som en summativ bedömning, kan anses både 

anmärkningsvärt och intressant.   

 

5.2.1 Analys av dialoger 

Analysen för exempel 10 och 11 skiljer sig åt från de tidigare exemplen från sambedömningarna här 

ovan. Nu ligger fokus på hur lärarna diskuterar och inte på vad de diskuterar. Matres och Solheims 

(2016) analyserade i sin forskning, se under rubrik tidigare forskning, bland annat hur lärare interagerar 

under sambedömning. De lyfte fram ett liknande exempel som jag presenterar här nedan i exempel 10, 

och nämner att det kan tolkas som att lärarna har symmetriska roller i dialogen.  

10) 

Lärare 4: Om vi börjar med den första där om eleven följer instruktionen? Det är ju tre, fyra frågor egentligen; 

Vart, vilka man möter och vad man får vara med om och sen om den är skriven i jag-form. 

Lärare 3: Mmm. 

Lärare 4: Ja, jag-form är den ju skriven i.  

Lärare 3: Definitivt så och vart är också väldigt tydligt.  

Lärare 4: Vart, precis det är ju USA, jag skriver lite här, jag skriver USA och jag-form. 

Lärare 3: Mmm…Det finns ju i och för sig vilka som personen möter och det kanske skulle kunnat utvecklats 

lite. 
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Lärare 4: Ja, det kan jag ju hålla med om men det är ju ändå barnen i familjen. 

Lärare 3: Ja precis, då blir det check på den. 

Exempel 10 visar på att lärare 4 och 3 diskuterar och ger exempel och båda får medhåll av sin kollega. I 

dialogen sker inget ifrågasättande av den andra kollegans argument. Matre och Solheim (2016) menar 

att okritiska, icke utmanande turtagningar vid samtalet kan beskrivas som dialogtypen Cumulative 

dialogues.  

 

Nästa exempel är från samma lärarpar 

11) 

Lärare 3: (Läser från bedömningsmatrisen) relativt få fel i användandet av skiljetecken, snarare avsaknad av 

skiljetecken. 

Lärare 4: Nej det finns ju punkter. 

Lärare 3: Tycker du det?  

Lärare 4: Här har vi en punkt, där har vi en punkt (skrattar). 

Lärare 3: Men den var ju så ihopskriven, okej vi ska se då. 

Lärare 4: Det handlar ju om att få till det här med punkter och stor bokstav och, jo men jag tycker nog det ändå. 

Lärare 3: (Efter noggrann läsning) jo men okej då den kanske funkar, är det här i början jag reagerar på kanske, 

det är första stycket som gör att man missuppfattar, det är det första stycket som ställer till det, men i övrigt så 

verkar den ju, ja men jag håller med. 

I exempel 11 argumenterar Lärare 4 och vill visa att texten innehåller skiljetecken. När lärare 3 läser 

texten noggrant så är han beredd att hålla med. Matre och Solheim (2016) analyserar en liknande dialog 

som i den i exempel 11 här ovan, och beskriver den som att lärarna omvärderar sina synpunkter genom 

diskussionen. Matre och Solheim (2016) beskriver dialogtyperna Cumulative dialogues och Exploratory 

dialogues som viktiga vid kunskapsutveckling. Cumulative dialogues beskrivs som en okritisk dialog 

medan Exploratory dialogues beskrivs som en blandning av den sistnämnda och en mer ifrågasättande 

dialog. I exempel 10 och 11 skulle det kunna tolkas som att lärare 3 och 4 använder båda dialogtyperna 

Cumulative och Exploratory.   

5.3 Analys av intervjuerna  

Vid intervjuerna som följde efter att jag observerat sambedömningarna ställde jag fyra övergripande 

frågor. Alla fyra frågorna presenteras under rubriken material och metod. Av de fyra frågorna fann jag 

svaren på dessa två frågor särskilt intressanta.  

1) Vilka fördelar och- eller nackdelar ser ni med sambedömning? 

Lärare 2: Bara fördelar ser jag. 
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Lärare 1: Ja. Bara tiden ges, det är väl nackdelen är väl att det tar tid kanske. Vi får ju möjlighet till det, vi får 

ju tid och kollegor som stöttar upp för oss när vi behöver vara borta och sambedöma. Men annars är det bara 

positivt att diskutera och prata. Svenska är ju ett sånt ämne som inte är svart eller vitt, det går inte att se om det 

är rätt eller fel på en gång, man kan tolka in så mycket. Det är ett svårare ämne att rätta än kanske matten. 

Lärare 2: Absolut. Det tar tid att bedöma såna här texter (som den berättande texten vid den här 

sambedömningssituationen). Kring texter diskuterar vi väldigt mycket. Svåra texter lämnas till en kollega och 

sen pratar man med varandra. 

Lärare 4: Fördelar absolut, att det är flera som tittar på samma uppgifter. Guld värt. 

Lärare 3: Likvärdigheten på skolan ökar ju definitivt. 

 

Här ovan presenteras de fyra medverkande lärarnas åsikter om vilka för- och nackdelar de ser med 

sambedömning. Fördelarna som lyfts fram är att det är positivt att diskutera och prata och att det är flera 

som tittar på samma uppgifter. Lärare 2 uttrycker att det tar tid att bedöma elevtexter och att lärarna som 

sambedömer brukar diskutera mycket och att de även byter svårbedömda texter med varandra. Lärare 1 

nämner att svenska är ett svårare ämne att rätta än till exempel matte. Enligt Palmér är bedömningen av 

hela elevtexter en komplex process där fler delar ingår och att det inte är ovanligt att lärare bedömer 

olika (Palmér 2015 s. 139). Lärare 3 menar att likvärdigheten på en skola ökar vid sambedömning. 

Nackdelarna som lyfts fram är att sambedömning tar mycket tid.  

2) Har bedömningen för nationella prov förändrats sen LGR 11 kom? 

Lärare1: Jag hann inte jobba med något nationellt prov, innan LGR 11kom, så jag kan inte svara på det. 

Lärare 2: Jag tycker att det har förändrats, jag har ju rättat nationella prov före 2011. Det här med matriserna 

och hur betygen slår, är helt annorlunda. Kunskapskraven är mycket tydligare och det blir tydligare när man 

sitter med matrisen så här. Förr utgick man från kunskapskraven och då hade vi inte matriserna och då var det 

inte heller bestämt att si och så många godkända delar, för att det ska bli ett visst betyg. Det var inte lika tydligt 

och det här slår mycket hårdare tycker jag på något sätt. Kraven är högre känns det som, alla bitar behöver vara 

med för ett visst betyg. Det är skillnaden.  

Lärare 4: Absolut, det har blivit hårdare och på ett sätt svårare för det ställer högre krav nu, för det här är betyg 

också bakom. Tidigare var det mer en riktlinje för läraren tycker jag, genom att jag jobbat med både, och nu är 

det mycket högre krav på mig som lärare att bedöma också. Matriser användes inte förut, det kanske var 

väldigt olika men jag har inte använt matriser tidigare utan det har kommit med LGR 11. 

Lärare 3: På högstadiet har de använt sig av matriser. 

Lärare 4: Men just för årskurs 6, kom matriser med LGR 11, det var i alla fall inte obligatoriskt innan.  

Lärare 3: Sen får man säga att de här värdeorden relativt är ju fortsatt rätt luddiga begrepp. Det finns ju 

tolkningsutrymme i det. Dessvärre. 

Lärare 4: Absolut. 

 

Jag är medveten om att tre lärares åsikter (lärare 1 avstod från frågan) och erfarenheter har en begränsad 

tillförlitlighet, i och med att de inte kan representera ett större antal lärares åsikter. Dock tycker jag att 

det är intressant att lärare 2 och 4 som har bedömt nationella prov i svenska både före och efter LGR 11 
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är överens om att kraven har blivit högre för eleverna. Lärare 2 tycker att det blivit tydligare för vad som 

ska bedömas i och med att bedömningsmatriserna, medan lärare 4 tycker att det nu ställer högre krav på 

läraren som bedömer. Lärare 3 lyfter fram att värdeorden som relativt är luddiga och att det finns 

utrymme för tolkning där.  

Något ytterligare intressant som framkom under intervjuerna var att de fyra lärarna som deltog i min 

studie vittnade om att sambedömning i stort sett bara sker i deras skolor vid rättningen av nationella 

prov. Dessutom bjuder kommunen in till sambedömningsträffar då flera lärare från olika skolor träffas 

och sambedömer.   

6. Slutdiskussion  

Studiens övergripande syfte var att ta reda på hur sambedömning vid nationella prov i svenska går till. 

Vid textanalysen av bedömningsmatrisen fann jag följande svar på frågeställningen: ”Vilka diskurser 

kring skrivande kan identifieras utifrån bedömningsmatrisen?” Den mest frekventa skrivdiskursen i 

bedömningsmatrisen identifierade jag som färdighetsdiskursen. Därefter placerades näst flest kriterier i 

kreativitetsdiskursen, ytterligare färre kriterier placerade jag genrediskursen och endast ett kriterium 

tolkade jag som att det kunde identifieras utifrån processdiskursen. Inga bedömningskriterier i 

bedömningsmatrisen identifierades som den sociopolitiska diskursen eller diskursen om sociala 

praktiker. Vilket jag tolkar som att i den kontexten och rollen som bedömningsmatrisen befinner sig i 

här, alltså som ett stöd vid bedömningen av en berättande text så berörs inte den sociopolitiska diskursen 

eller diskursen om sociala praktiker.   

I jämförelse 1 överensstämmer de betygskriterierna i tabell 3, som Östlund-Stjärnegård har tagit fram 

rätt väl med de kriterier som finns i bedömningsmatrisen. Dock kan det tolkas som att i Östlund-

Stjärnegårdhs bedömningskriterier (2002) så bedöms det om texten har en röd tråd eller inte, men i 

bedömningsmatrisen för nationella provet från 2013, berättande text så räcker det att texten har en i 

huvudsak fungerande struktur. Det som bedömningsmatrisen tar upp utöver detta är bland annat: 

begripligt innehåll, viss språklig variation samt grundläggande regler för stavning, samt skiljetecken 

används med viss säkerhet. Att bedömningskriterierna mellan dessa båda skiljer sig åt skulle kunna bero 

på att Östlunds-Stjärnegårdhs bedömningskriterier bygger på vad yrkesverksamma lärare från 2002 

ansåg var viktigt, det var innan den senaste läroplanen kom. Dessutom undervisade dessa lärare 

gymnasieelever. Bedömningsmatrisen från 2013 som används i min studie är framtagen för elever i 

årskurs 6. 

De Skillnaderna mellan bedömningskriterierna i tabell 4 och bedömningsmatrisen i jämförelse 2 

skulle kunna bero på att vi i Sverige fortfarande låter färdighetsdiskursen ta en stor plats i den svenska 
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kursplanen, vilket är något som Randahl (2012) lyfter fram. Kriterierna för innehåll skulle kunna 

placeras i kreativitetsdiskursen, då vikten ligger på budskapet som förmedlas samt textens innehåll. 

Slutsatsen som skulle kunna dras av detta är att bedömningskriterierna för berättande text i Norge som 

Skjelten presenterar till större del går att placera i färdighetsdiskursen, medan kriterierna i 

bedömningsmatrisen till störst del går att identifiera utifrån färdighetsdiskursen.  

Vid analysen av observationerna från sambedömningssituationerna kan frågorna: ”Vilka synsätt på 

skrivande aktualiseras i lärarnas sambedömningssituationer” och ”Hur interagerar lärarna med varandra 

under sambedömningen” besvaras. Den första frågan avser jag besvara, genom att beskriva de 

skrivdiskurser som kunde identifieras utifrån de transkriberade citaten från de två 

sambedömningssituationerna. Till övervägande del var det färdighetsdiskursen som berördes. 

Bedömningsmatrisens kriterier för struktur, språk och skrivregler identifierade jag utifrån 

färdighetsdiskursen. Kriterierna för struktur identifierade jag även utifrån genrediskursen, så för just 

struktur berördes både färdighetsdiskursen och genrediskursen. Med tanke på att de nationella proven 

anses vara summativa bedömningar, då elevens prestationer sammanställs för att kunna utläsa vilka 

kunskaper eleven besitter vid ett specifikt tillfälle, så kan det kanske inte ses som oväntat att 

färdighetsdiskursen är den diskurs som dominerar både i bedömningsmatrisen samt vid 

sambedömningarna. Vid tre av exemplen från observationerna, exemplen 3, 8 samt 9 kunde fler än en 

skrivdiskurs identifieras. Enligt Ivanic förekommer det att skrivdiskurserna uppvisar spår av varandra 

(Ivanic 2004 s. 224). Processdiskursen identifierades endast vid ett tillfälle vilket visas i exempel 9. 

Denna diskurs saknar som även är nämnt innan, bedömningskriterier så därför är det anmärkningsvärt 

att den går att identifiera vid en summativ bedömning.  

Den sista frågeställningen ”Hur interagerar lärarna med varandra under sambedömningen” beskrivs i 

exempel 10 och 11. Dialogerna som lärare 3 och 4 förde kan tolkas som att de använder båda 

dialogtyperna Cumulative- och Exploratory dialogues. Det kan förstås som att dialogerna varvades 

mellan okritiska, utmanande samt ifrågasättande dialoger. Enligt Matre och Solheim (2016) främjar en 

mix av dessa dialogtyper kunskapsutveckling och är att föredra vid sambedömning. 

 Då det enligt min vetskap finns begränsad forskning inom sambedömning i Sverige skulle det vara 

intressant att studera detta vidare, genom att observera och intervjua fler antal lärare för att kunna 

kartlägga när och hur sambedömning uttrycker sig bland svenska lärare.   
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Bilaga 1. Anvisning för berättande text. Nationella provet i svenska 2013 
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Bilaga 2. Elevtext, skriven av en elev i årskurs 6. 

 

                                                    Äventyrsresan  

De började med att ja såg en artikel i tidningen för ungdomar om en äventyrsresa till vilket land som 

helst och jag anmälde mig till de och ja var en av dom som kom med i de så jag började planera vilket 

land ja vill till och därefter börja min resa. 

 

Jag ska nu berätta om min äventyrsresa och jag åker till USA på min äventyrsresa och nu när jag sitter 

på flygplanet så känner jag mig väldigt glad men ändå nervös. Jag har nu landat i USA i new york och 

där möter en familj mig och de är dom jag ska bo oss under veckan. När vi är framme vid huset så får 

jag ett rum där jag ska sova jag går upp och lämnar mina saker och går ner till familjen och så hjälper 

jag till att klippa gräset och laga  svensk mat och dom blir jätte chokade över den goda maten jag lagat. 

Dan där på så ska jag på en grej som jag vill gå på och det är att titta på när new york rangers och de 

tycker jag ska bli spännande för jag gillar hockey. När matchen är slut så går jag tillbaka till familjen för 

dom bor nära och när jag kommer fram så sover alla och dörren är låst så jag måste knacka på men 

ingen öppnar så jag lägger mig i ladan och sover tills morgonen. När jag vaknar så går ja in och äter 

frukost och efter de så ska jag följa med barnen i familjen till skolan och kolla hur dom har de i skolan 

vad dom lär sig och vad skillnaden är i USA och i svenska skolor och hur maten är i skolorna. Jag insåg 

att de är mycket skillnader i skolorna i USA och i Sverige. När skolan är slut så går dom flesta till 

skolbussarna och åker hem och när vi kom hem så ska jag mjölka kosorna för dom har inte blivit 

mjölkade på hela dan och jag ska göra smör av mjölken och de tycker jag ska bli spännande. På den 

gården jag bor på under veckan har massor av djur till exempel kosor, får, hönor, katter, hundar, tuppar, 

grisar och tvättbjörn och de är väldigt spännande med tvättbjörn. New york är en av dom städer som 

drar till sig mest turismen och de tycker jag är bra för de finns jätte fina hus i new york som till exempel 

one world obsevatory. Jag har bara 4 dagar kvar och på dom dagarna så ska jag träffa nya vänner och 

köpa lite saker med mig hem och så klart sola och bada. Dom 4 dagarna har gått och de börjar bli dax att 

åka till flygplatsen och hem till Sverige. När jag landade så gick jag till bussen för att åka hem och när 

jag kom hem så gav jag alla i familjen en gåva och alla vart glada och de var min äventyrsresa. 
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