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Bedömarvariation
Balansen mellan teknisk och hermeneutisk rationalitet 
vid bedömning av skrivprov
Av ERIC BORGSTRÖM och PER LEDIN

Abstract
Borgström, Eric, eric.borgstrom@oru.se, Ph.D., School of Humanities, Education and Social
Sciencies, Örebro University; Ledin, Per, per.ledin@oru.se, Professor, School of Humanities, Edu-
cation and Social Sciencies, Örebro University: “Rater variation. The balance between technical
and hermeneutic rationality in the assessment of writing tests”. Språk och stil NF 24, 2014, pp.
133–165.
It is well known from studies of inter-rater reliability that assessments of writing tests vary. In
order to discuss this rater variation, we depart from two research questions: 1. How can rater
variation be conceived of from a professional, i.e. teacher, perspective? 2. What characterises
Swedish (mother-tongue) teachers’ assessments of writing tests? The first question is addressed
in a meta-study of previous research, and the second question is answered in a study of 14 Swe-
dish teachers’ rating of texts from a national written composition test in upper secondary school.
The results show that teachers in the same subject assess better, i.e. have less rater variation, than
other groups. It is also clear that writing tests are notoriously difficult to rate. It is very rare that
the correlation coefficients reach the desirable 0.7, a number that means that 50 % of the variance
could be explained by shared norms. Another main result concerns criteria and tools for assess-
ment. Such tools should be grounded in teachers’ professional expertise, in their expectations for
different levels of performance. Our study reveals several situations where teachers’ profes-
sional expertise clashes with assessment criteria. The article concludes that valid assessments of
tests that are high-stakes must handle both a technical rationality, i.e. the grading should be pre-
dictable from rater to rater, and a hermeneutic rationality, i.e. the grading must be based on
teachers’ professional judgment.
Keywords: inter-rater reliability, interpretative community, writing assessment, Swedish national
writing tests, assessment criteria, correlation coefficients, true score.

Bedömning äger rum här som där, nu som då. Till vardags kan vi leta efter un-
derlag för att fatta ett familjebeslut om semesterresan, eller hamna i en diskus-
sion om vilken som är den bästa poplåten någonsin. Vi väntar med spänning på
juryns utlåtanden i programmet Let’s Dance, eller skriver en ansökan där vi
hoppas bli den som får det eftertraktade jobbet. I inget av dessa fall kan vi vara
säkra på att de inblandade personerna är helt överens, och just att vi bedömer
olika är utgångspunkten för den här artikeln.
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Vi ska ta upp bedömarvariation vid skrivprov. Vi vet att skrivande är kom-
plext, så att det finns variation är naturligt. Men i en utbildningssituation som
är high stakes, när omdömen ska fällas som påverkar individers framtid, vill vi
att bedömningarna ska vara lika för alla. Det gäller för skrivprov som är sum-
mativa och som påverkar det avgångsbetyg en elev får. Bedömningar av ett så-
dant skrivprov ska vi ta upp, nämligen gymnasiets nationella prov i Svenska B. 

Det hör till saken att individers kompetenser, förmågor och kunskaper inte
är möjliga att perspektivfritt observera i sig själva. För att avgöra vad elever
kan behövs ett yttre beteende, i vårt fall provtexter som ska kunna tas som in-
täkt för skrivförmåga. Med hjälp av bedömningsanvisningar och matriser har
läraren att göra en läsning och uttrycka den som ett betyg. Då flera bedömare
ska tillämpa en flergradig skala kan vi vara säkra på att de många gånger kom-
mer att vara oense om det exakta betyget. Det kommer att uppstå situationer där
vi kan säga å ena sidan att en grupp bedömare inte är särskilt överens, för de
sätter ju olika betyg, och å andra sidan att den aktuella bedömargruppen ändå
verkar dela samma normer, för de är som regel ganska överens om vilka bete-
enden som ska premieras eller inte kan godtas.

Denna paradox kommer vi att ta oss an genom att tala om bedömning utifrån
teknisk och hermeneutisk rationalitet. I det förra fallet strävar vi efter mått och
teknologier som minimerar det mänskliga omdömet, och i det senare fallet be-
jakar vi bedömningars mänskliga grund. Rationaliteterna knyter vi till det som
inom psykometrin kallas interbedömarreliabilitet och är olika sätt att mäta sam-
stämmigheten hos bedömare. För att studera interbedömarreliabilitet utgår man
från en true score, ett sant betyg, som beror av kvaliteteter i texten och som inte
är påverkat av vem som råkar vara bedömare. Det sanna betyget är teoretiskt
sett baserat på alla bedömarna i en viss praktik, exempelvis alla svensklärare
som rättar ett visst nationellt prov. Poängen ur ett reliabilitetsperspektiv är att
provresultat alltid är behäftade med mätfel, så att ett faktiskt betyg inte kan an-
tas överensstämma med det sanna betyget. Inom psykometrin uttrycks detta
med en formel: observed score = true score + error.

Det ligger i sakens natur att det sanna betyget är något vi aldrig kommer åt.
I stället får vi använda statistiska uppskattningar (se vidare avsnitt 2.2 och 3.4
nedan). I undersökningar av interbedömarreliabilitet får en grupp bedömare ta
sig an ett visst antal elevtexter, och utifrån deras betyg friläggs bedömarmöns-
ter med hjälp av olika kvantifieringar (jfr Stemler 2004). En vanlig utgångs-
punkt är att bedömare kan vara överens i termer av att de klassificerar olika tex-
ter på likartade vis, utan att de för den sakens skull sätter samma betyg. Två be-
dömare kan exempelvis vara överens om vilken text som är den bästa i samplet,
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även om den ena satt ett starkt G och den andra ett svagt MVG – i båda fallen
är det den text som den enskilda bedömaren gett högst betyg. Denna typ av
överensstämmelse mäts genom att matcha bedömarpar mot varandra och ut-
trycks i korrelationskoefficienter som Pearsons r eller Spearmans rho; i vår un-
dersökning använder vi den senare. Koefficienterna kan variera mellan −1 och
1. Om koefficienten är −1,0 betyder det att bedömarna är så oense de bara kan
vara. Den text som den ena håller som bäst, håller den andra som sämst och
vice versa. Om koefficienten för ett bedömarpar är 1,0 betyder det att bedö-
marna rangordnar texterna fullständigt lika – men inte, som framgått, att de
nödvändigtvis sätter exakt samma betyg.

Med en teknisk syn på reliabilitet blir tankefiguren att bedömningar är sämre
ju lägre koefficienten är, vilket också kan bli en kritik av bedömarna. Resone-
manget kan tyckas teoretiskt eller esoteriskt, men det har alldeles påtagliga
konsekvenser för lärare, vilket tydliggörs av Skolinspektionens omrättningar
av nationella prov. I exempelvis kontrollrättningen av gymnasiets skrivprov i
Svenska B (samma prov som vi undersöker) från 2010 fick nästan hälften,
46 %, av provtexterna ett annat betyg än det ursprungliga. De allra flesta om-
rättningar innebär att betyget sänks; det gäller i 85 % av fallen (Skolinspektio-
nen 2010 s. 91). I medierna har kontrollrättningarna fått stort genomslag. Inte
minst rubriker av typen »MVG blev IG vid omrättning» har varit vanliga, och
bedömningarna beskrivs som ett lotteri. Uttalat eller underförstått hamnar lä-
rarna i skottgluggen – de kan inte sätta riktiga betyg.

Skolinspektionens lösning på det här blir att föreslå att öppna – eller perfor-
mativa, som det heter i testteorin – skrivprov tas bort. Om verkligt skrivande
ändå ska testas krävs att bedömningsanvisningarna »är tydliga och använder
sig av beskrivningar som lämnar ett minimalt utrymme för enskilda tolk-
ningar» (Skolinspektionen 2012 s. 25). Man vill alltså utifrån en teknisk ratio-
nalitet driva reliabiliteten till sin spets och så att säga avskaffa människan, eller
åtminstone bedömare som gör ett tolkningsarbete.

För oss är Skolinspektionens rekommendationer mer uppseendeväckande än
de resultat som ligger till grund för dem. Det är ett faktum att öppna skrivprov
bedöms olika och väl belagt att externa bedömare brukar vara strängare än
undervisande lärare. När Skolinspektionen av regeringen får ett uppdrag att
kontrollrätta prov för att det finns betygsinflation kommer självklart betyg att
sänkas. Det kan tilläggas att Skolinspektionen kritiserats för bristande veten-
skaplighet, bland annat för att inte ha redovisat hur kontrollrättarna fördelats
gentemot olika skolor (Gustafsson & Ericksson 2013). En del i att Skolinspek-
tionens resultat får genomslag och riktar en sådan udd mot lärarna är att relia-
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bilitetsfrågor inte har någon större plats i dagens svenskämnesdidaktiska forsk-
ning. En annan är att utmaningen inte tagits på tillräckligt allvar av Skolverket.
Vi vet helt enkelt inte hur bedömarreliabiliteten ser ut på gymnasiets skrivprov,
och det finns, såvitt vi vet, inget systematiskt arbete med eller utbildning i be-
dömarreliabilitet inom ramen för svenskämnet. Vi menar att reliabilitetsfrågor
måste tas på allvar, särskilt i nationella prov. 

Det är bokstavligen omänskligt att kräva fullständig interbedömarreliabili-
tet, eftersom mänskliga beteenden, lärares såväl som elevers, är komplexa. Hög
interbedömarreliabilitet har inget egenvärde och den har alltid ett pris. Att som
Skolinspektionen driva den tekniska rationaliteten så långt att lärarnas profes-
sionella omdöme tas bort är knappast eftersträvansvärt. Att reliabilitetsjakten
riskerar att både dehumanisera och deprofessionalisera skrivbedömning har
uppmärksammats, exempelvis av Moss (1994), som slår ett slag för hermeneu-
tiskt grundade bedömningar. Det är lärarens professionella omdöme och tolk-
ning som en bedömning måste vila på. Att lärare bedömer olika är bara natur-
ligt och får bli en del av en dialog och en anledning till ytterligare tolkningsar-
bete inom den gemenskap som lärarna i ett ämne utgör.

Men det är en balansgång. Driver man den hermeneutiska linjen långt förne-
kar man att en enskild lärares läsning faktiskt kan vara idiosynkratisk, och de
tekniska argumenten kommer förr eller senare tillbaka. Anledningen är inte nå-
gon snäv mätprincip eller strävan efter fina siffror, utan det sociala värde hela
reliabilitetstanken ytterst vilar på: att elever har rätt till en rättvis bedömning.
Ett betyg på en text ska inte bara uttrycka den enskilda lärarens läsning. Dess
legitimitet bygger på att läraren de facto bedömt i enlighet med normer som de-
las i en lärargemenskap. Detta sociala värde har, som Messick (1995 s. 792) be-
tonar, betydelse och sprängkraft långt bortom de psykometriska kretsar som ut-
vecklat metoderna för att studera det.

1. Syfte och frågeställningar
Syftet med den här artikeln är att diskutera hur svenskämnesdidaktiken kan och
bör förhålla sig till det faktum att bedömningar av skrivprov varierar. Vi har två
forskningsfrågor:

1. Hur kan bedömarvariation förstås ur ett professionsperspektiv? Frågan
gäller vad som utmärker just lärares bedömningar av provtexter, och vi be-
svarar den genom en metastudie, alltså genom att gå till olika forskare.
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2. Vad utmärker svensklärares provbedömningar ur ett tekniskt och herme-
neutiskt perspektiv? Vi besvarar frågan i en undersökning av hur lärare be-
dömer det nationella gymnasieprovet i Svenska B. Det ger oss inte bara
möjlighet att diskutera korrelationsnivåer, utan också att problematisera
hur och varför bedömningar varierar i relation till olika slags texter, krite-
rier och individer.

Med den första forskningsfrågan vill vi bidra till att sätta reliabilitet på den
svenskämnesdidaktiska dagordningen (jfr Borgström 2012, som är ett liknande
försök). Med den andra forskningsfrågan vill vi, förutom att diskutera
svensklärare som en tolkningsgemenskap, bidra till att utveckla arbetssätt kring
interbedömarreliabilitet på lärarutbildningar. I avsnitt 2 och 3 tar vi oss an frå-
gorna i tur och ordning.

2. Interbedömarreliabilitet ur ett professionsperspektiv
Vi ska, utifrån tidigare forskning, ta oss an frågan om hur lärare bedömer. Vi
börjar med att se hur olika slags bedömare i olika tider och länder betygsatt
skrivprov och konkretiserar därefter våra iakttagelser utifrån ett svenskt pion-
järverk som visar detta i praktiken, nämligen Carl Hugo Björnssons (1960)
Uppsatsbedömning och uppsatsskrivning. Avslutningsvis fördjupar vi oss i hur
lärare kan förstås som en tolkningsgemenskap. 

2.1 Variation i provresultat
Det finns många studier som mätt hur bedömaröverensstämmelsen ser ut vid
skrivprov. I tabell 1 listar vi, med Berges (2005) sammanställning som grund,
studier som mätt konsistensen i bedömargrupper. Tabellen ska läsas med för-
siktighet, med tanke på att korrelationerna ibland är medelvärden och ibland
medianer, men för ett principiellt resonemang fungerar den.

Vi börjar med att betrakta koefficienterna isolerat. En teknisk läsning av ta-
bellen innebär att de olika bedömningarnas kvalitet ökar ju längre ner i tabellen
vi kommer. Vi ser att studierna visar upp ett påfallande spann i korrelationsni-
våerna, som börjar vid 0,27 och slutar vid 0,87. Den låga korrelationsnivån
innebär att bedömarna rangordnar texterna på mycket varierande vis, medan
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Tabell 1. Korrelationskoefficienter (Pearsons r/Spearmans rho) för konsistens
hämtade från bedömningar av texter. Tabellen är baserad på Berge 2005 s. 106.
Vi har översatt Berges översikt till svenska och lagt till en koefficient från
Skolverket för nationella skrivprov i årskurs 9. Vi har också preciserat tabel-
lens information, särskilt vad gäller textkategorier.
Källa r/rho Textkategori Bedömare
Westman 1974 0,27 texter skrivna av yrkesskribenter yrkesskribenter
Diederich, French, Carlton 
1961

0,31 texter av kandidater till högre 
utbildning i USA

lärare från olika ämnen

Skolverket 2009, Östlund- 
Stjärnegårdh 2009

0,40 nationellt prov i årskurs 9 lärare

Breland m.fl. 1987 0,53 texter av amerikanska high 
school-studenter

lärare

Stalnaker 1951 0,55 texter av kandidater till högre 
utbildning i USA

lärare

Berge 1996 0,56 examensprov i norska från 
gymnasiet

utvalda lärare

Larsson 1984 0,62 elevtexter från mellanstadiet till 
gymnasiet

lärare

Eneskär 1990 0,62 gymnasiets centralprov utvalda lärare
KAL-projektet (Berge 
m.fl. 2005 & 2006)

0,69 examensprov i norska i årskurs 10 utvalda lärare

IEA (Löfqvist 1990) 0,75 elevtexter från IEA-undersökningen skolade bedömare
IEA (de Glopper 1988) 0,87 benchmark-texter från 

IEA-undersökningen
grupper av skolade 
bedömare
den höga korrelationsnivån innebär att det finns relativt stor konsistens i resul-
taten. Ytterligare information om bedömarmönstren får vi fram om vi kvadre-
rar koefficienten. Då framgår i vilken utsträckning resultat kan förutspås från
en bedömare till en annan. Westmans (1974) studie, med koefficienten 0,27,
säger att bara 7 % av variationen i resultat förutspås från en bedömare till en
annan. I studien av de Glopper (1988) med koefficienten 0,87 kan vi förutspå
76 % av bedömarbeteendet.

En siffra som sticker i ögonen är den för de svenska skrivproven i årskurs 9.
Där ligger den genomsnittliga korrelationsnivån inte högre än 0,4. Denna siffra
bygger på en rapport från provkonstruktionsgruppen (Östlund-Stjärnegårdh
2009) som låg till grund för den enda offentliggjorda undersökningen av inter-
bedömarreliabilitet som Skolverket (2009) gjort (dock inte publicerad på
myndighetens hemsida). I studien betygsatte tre olika bedömare 100 stycken
elevtexter, utvalda för att vara representativa för hur eleverna valde mellan de
fyra uppgifter som gavs på provet. De tre bedömarna sätts i par som samvarie-
rar mellan 0,360 och 0,455, vilket ger ett avrundat medelvärde på 0,4. Denna
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låga koefficient innebär att bara 16 % av variationen kan förklaras, vilket är an-
märkningsvärt och faktiskt, om den kan generaliseras till lärarna i stort, innebär
att betygssättningen är godtycklig på dessa prov. Går vi till tabell 1 visar övriga
studier av skrivprov i Sverige och Norge där bedömare är vana lärare att koef-
ficienten tenderar att hamna över 0,5 och ofta även över 0,6 – i bedömnings-
forskning brukar 0,7 anses vara en koefficient som visar att bedömningarna är
rimligt förutsägbara (Stemler 2004). Korrelationer i detta spann nämns i prov-
gruppens rapport (Östlund-Stjärnegårdh 2009) som vanliga när man utprövar
uppgifter, men resultat från sådana tester har alltså inte publicerats.

En annan slutsats av tabell 1 blir att vana vid skalbedömning ökar konsisten-
sen.  Den lägsta korrelationen i tabellen, 0,27, uppstår när skribenter vid nämn-
den för samhällsinformation bedömer kvaliteten i 25 broschyrer i fyra dimen-
sioner utifrån en tregradig skala. Att man är van skribent och därmed van vid
att i vardaglig bemärkelse värdera egna och andras texter som mer eller mindre
funktionella, garanterar inte att man bedömer likadant som andra vana skriben-
ter på en skala. Detta framgår också av Berge (1996, 2002), där bedömning ut-
tryckligen blir en receptions- eller tolkningskompetens, utan direkt relation till
en produktions- eller skrivkompetens. 

Den näst lägsta korrelationen, 0,31, är hämtad från Diederich, French &
Carlton 1961. Här bedömdes uppsatser från inträdesprov till högre studier av
lärare från sex olika ämnen. Bedömarna skrivs fram som ämnesexperter men
som ovana vid skalbedömning. När koefficienterna ökar i tabell 1 ser vi att det
är lärare i samma skolämne och särskilt utvalda och tränade lärare som bedö-
mer. Att lärare är mer överens än andra bedömargrupper styrks även av ett par
svenska 1970-talsstudier. I Hersvall 1974 får två lärare och tre journalister be-
döma 150 elevuppsatser, och resultatet blir att lärarna är mer överens än vad
journalisterna är. Lindell m.fl. (1978) låter 191 mellanstadieelevers fria skri-
vande bedömas av tre lärare och tre kreativitetsforskare. Lärarnas medelkorre-
lation uppmäts till 0,71 medan kreativitetsforskarnas blir 0,52.

Det är ett viktigt resultat i bedömningsforskning att lärare inom samma ämne
bedömer bäst. En orsak tycks vara att ämnesgrupper inte bara har en förståelse
för hur textkvaliteter översätts till skalsteg, utan också en bättre förståelse för
vilka beslut bedömningarna ska ligga till grund för (jfr Huot & Neal 2006).
Samtidigt visar ju Skolverkets (2009) låga siffra att erfarna bedömare (två av
de tre bedömarna var på olika vis kopplade till konstruktionen av proven) med
liknande bakgrund (samtliga tre var utbildade svensklärare med erfarenhet av
provbedömning) inte är någon garanti för tillfredsställande samstämmighet.
För samstämmiga bedömningar behövs inte bara erfarna och ämneskunniga
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bedömare, utan även hjälpmedlen är viktiga. Bedömningsverktygen måste vara
utformade så att de riktar bedömarnas blick mot de kvalitetsdrag som är kän-
netecknande för olika nivåer på skalan.

Detta kan uttryckas som att resultat får sitt värde utifrån sättet de är satta på
och i relation till den definition av skrivande som ett prov bygger på. En stor
del av dagens bedömningsforskning vill utveckla domäner och konstrukt, alltså
begreppsvaliditeten, för att bättre artikulera vad skrivförmåga är, dvs. vad det
är som ska mätas (jfr t.ex. Berge, Evensen & Thygesen u.u., och Borgström
2014). Bedömningsverktygen är en blind fläck i tabell 1, men vi kan konstatera
att de högsta resultaten kommer från IEA:s internationella skrivprojekt, där ett
omfattande validitetsarbete låg till grund för utvecklingen av hjälpmedel (be-
dömningsanvisningar, matriser, modelltexter) som sattes i handen på tränade
bedömargrupper med ämnesexpertis (se Gorman, Purves & Degenhart 1988).

2.2 Det sanna betyget och antalet bedömare
Inom mätläran är det väl känt att bedömningars reliabilitet ökar när mätpunk-
terna blir fler. Ökar vi antalet provuppgifter eller antalet bedömare kommer
också reliabiliteten att öka. År 1910 publicerade Spearman och Brown obero-
ende av varandra en formel som förutser hur reliabiliteten förändras som en
funktion av antalet mätpunkter. Det är denna princip som Björnssons (1960)
studie av uppsatsbedömning illustrerar. Den är tillkommen i ett svenskt folk-
hem där objektivitet och effektivitet var ledord och där uppsatsprov, på grund
av bedömarvariationen, blev ytterst besvärliga. Björnsson var med i den grupp
som under 1950-talet, under ledning av professor Torsten Husén, utvecklade
standardprov inom olika områden för att just standardisera lärares betygssätt-
ning. Husén-gruppen kom att göra precis det Skolinspektionen idag vill. Med
hänvisning till det lynniga mänskliga omdömet avskaffade de uppsatsdelen i de
standardprov som infördes. Det skulle dröja till 1970-talet innan uppsatsskri-
vandet återinfördes, och då med svensklärare som initiativtagare (jfr Hultman
1991).

Utgångspunkten för Björnsson (1960) är mätlärans kungstanke om true
score. För Björnsson blir en elevtexts sanna betyg det medelvärde den skulle få
om landets samtliga svensklärare betygsatte den. Med detta som utgångspunkt,
och med moderna statistiska redskap som standardavvikelse och medelfel (som
vi strax återkommer till), tar sig Björnsson an frågan om den besvärliga bedö-
marvariationen vid skrivprov. Björnsson utgår från 14 uppsatser från 1951,
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som bedömts av 104 lärare. Den dåvarande betygsskalan A–C, med sju betygs-
steg (A, a, AB, Ba osv.), används. Utfallet av detta visas i tabell 2, som utgår
från den procentuella betygsfördelningen, alltså hur många procent av lärarna
som satt ett visst betyg.

Det första som slår i ögonen är det som är grunden för denna artikel, nämli-
gen att lärare inte bedömer likadant. Alla texter får olika bedömningar; ett ex-
tremfall är uppsats 5, som får såväl det högsta (A) som det lägsta (C) betyget
och därmed illustrerar Skolinspektionens resultat att en provtext av olika bedö-
mare kan få betyg i skalans båda ändar. I kommentarerna skriver vissa lärare
att språkbehandlingen är »redig, mogen, klar, ledig, vårdad» medan andra
menar att den är »utan fläkt, klen, stel, uppstyltad». Innehållet karakteriseras
både som »sakligt, vederhäftigt och fylligt» och som »magert och torftigt»
(Björnsson s. 62).

Tabell 2. Den procentuella betygsfördelningen när 104 lärare bedömer 14 gym-
nasieuppsatser, hämtad från Björnsson 1960 s. 62. Tabellen är framräknad ut-
ifrån en studie från 1951 av Ivar Thorén, vars material Björnsson bygger vidare
på.

Björnssons jakt på det sanna betyget, eller mer exakt en bedömning som inte
avviker alltför mycket från det sanna betyget, börjar med att han gör en nume-
risk skala enligt principen A = 7, a = 6, AB = 5 osv. ner till C = 1. De medel-
betyg i tabell 2 som står i kolumnen längst till höger går alltså tillbaka på ett
sifferbetyg: uppsats 1 har 6,63, uppsats 2 har 5,25 osv. Den svårbedömda upp-
sats 5 hamnar på 4,27. Dessa medelbetyg och lärarnas sifferbetyg blir av-
stampet för en beräkning av standardavvikelser i bedömningarna. Något för-

Uppsats 
nr A a AB Ba B BC C

Medel-
betyg

 1 74 17  7  2  –  –  – A–
 2  4 34 48 11  3  –  – AB+
 3  – 18 46 32  4  –  – AB–
 4  –  7 41 45  6  1  – Ba+
 5  1  2 40 40 15  –  2 Ba+
 6  –  3 31 45 19  2  – Ba
 7  –  8 20 36 29  7  – Ba
 8  –  1 26 37 24 12  – Ba–
 9  –  –  6 38 49  7  – B+
10  –  1  5 30 54 10  – B+
11  –  –  2  3 79 16  – B
12  –  –  –  8 44 42  6 B–
13  –  –  3 13 48  – 36 BC+
14  –  –  1  5 34 57  3 BC+
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enklat handlar standardavvikelse om hur långt ifrån ett medelvärde de observe-
rade värdena ligger i genomsnitt.1 Texternas standardavvikelser varierar men
den genomsnittliga standardavvikelsen blir i Björnssons material 0,77 betygs-
steg. 

När Björnsson (1960 s. 72) summerar sin undersökning så långt är han dys-
ter till mods: »Den brist på överensstämmelse mellan olika lärares bedömning
av uppsatser, som i det föregående med all önskvärd tydlighet demonstrerats,
leder till den kusliga tanken, att av de miljontals uppsatser som varje år skrivs
och betygssätts i våra skolor, finns det inte en enda, om vilken man med säker-
het vet, att den förtjänar ett B eller BC.» Han konstaterar att den som gör ett
rättstavningsprov inte har några problem att rangordna eleverna korrekt, men
den som gör ett uppsatsprov får »skjuta in en brasklapp – ’om jag har bedömt
riktigt’» när han redovisar resultaten. Det är lätt att känna igen Skolinspektio-
nen här.

Men Björnsson ger inte tappt i sin strävan att minska bedömarvariationen
och ställer frågan hur många bedömare det behövs för att sätta ett betyg som
ligger i linje med eller i närheten av det sanna betyget. Med hjälp av stan-
dardavvikelserna beräknar Björnsson medelfelet (se vidare Djurfeldt m.fl.
2010 s. 114). Detta använder han för att få fram hur variationen minskar när vi
ökar antalet bedömare. Fyra av de bedömda uppsatserna fördelas på olika stora
bedömargrupper i vilka 80 lärare slumpas in. Björnsson väljer den bästa upp-
satsen, nr 1, den sämsta uppsatsen, nr 14, och ett par medeluppsatser, nr 5 och
10, där den förra som framgått har en bedömarvariation som innefattar såväl
det lägsta som det högsta betyget. Det som då händer visas i tabell 3. Märk att
tabellen inte beskriver bedömargrupper med faktiska personer som tillsam-
mans överlagt om texternas betyg, utan gruppernas betyg är avrundade medel-
värden av de individuellt satta betygen.

Huvudmönstret är mycket tydligt. Ju fler bedömare, desto mindre spridning
i betygssättningen. För exempelvis uppsats 1 gäller att den vid bara en bedö-
mare har en spridning från A ner till Ba. Med fem bedömare får texten av 15
bedömargrupper det rätta betyget A, medan 1 bedömargrupp ger ett annat be-
tyg, a. Med tio bedömare hamnar samtliga gruppers medelbetyg inom betygs-
spannet A.

1 Formeln för standardavvikelse skrivs s= . I formeln är xi uppmätta värden, m är me-
  
delvärde, n är antalet observationer. Då spridningen är normalfördelad, vilket vi kan anta vara fallet
för texter som ligger i mitten på skalan, faller 68 % av bedömningarna inom en standardavvikelse
från medelvärdet, och 95 % inom två standardavvikelser.

( )
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Tabell 3. Fyra uppsatser fördelade på bedömargrupper av olika storlek. Utifrån
det numeriska medelbetyget är varje grupp placerad under ett bokstavsbetyg;
tabellen är hämtad från Björnsson 1960 s. 74.  
Uppsats Antal Antal Betygsmedeltal
nr bedömare grupper A a AB Ba B BC C

 1 80 61 13  5  1
 2 40 34  6

 1  5 16 15  1
10  8  8
20  4  4
 1 80  1  2 30 35 10  2
 2 40  1 19 17  3

 5  5 16  7  8  1
10  8  3  5
20  4  4
 1 80  5 23 44  8
 2 40  1 18 21

10  5 16  5 11
10  8  2  6
20  4  1  3
 1 80  1  4 26 47  2
 2 40  1 23 16

15  5 16  5 11
10  8  2  6
20  4  2  2
För den besvärliga text 5 gäller samma huvudmönster. Av de 16 grupperna med
fem bedömare hamnar textens medelbetyg inom tre olika betygssteg: AB (av
sju grupper), Ba (av åtta grupper) och B (av en grupp). Det krävs 20 bedömare
för att nå bokstavsbetyget Ba, vars spann mellan 3,51 och 4,50 innefattar det
totala medelbetyget 4,27. Björnsson drar ändå slutsatsen att fem bedömare kan
vara ett lämpligt antal för att göra betygssättningen mer likvärdig. Mer exakt
säger han att det kan vara bra med 10 eller till och med 20 bedömare, »men för
de flesta praktiska syften torde 5 bedömare vara tillfyllest» (s. 77).

Det kan noteras att fem bedömare ger ett mycket rättare men ändå inte enty-
digt betyg. Detta förstärks av översättningen mellan sifferbetyg och bokstavs-
skala. Det finns också, när fem bedömare används, ett medelfel. Ligger det
sanna betyget nära en betygsgräns kommer grupper om 5 bedömare därför att
ömsom ligga över, ömsom under denna gräns. När det sanna betyget ligger
nära ett heltal kommer andelen grupper inom stegets spann att öka, men som-
liga kommer fortfarande att hamna vid sidan om i bokstavsbetyg. Det är precis
detta fenomen som tabell 3 illustrerar. Ingen av uppsatserna får enbart ett bok-
stavsbetyg med fem bedömare. För uppsats 10 och 15 gäller att 11 av de 16 be-
dömningarna hamnar på samma betygsteg, dvs. 11 av de 16 grupperna med
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fem bedömare ger B i det förra fallet och BC i det senare fallet. För text 5 är
hälften av bedömargrupperna överens om Ba. För uppsats 1 är som nämnts 15
av 16 bedömargrupper, eller 93 %, överens om A; märk dock att uppsatsen har
det högsta betyget i materialet och att utrymmet för variation är mindre i änd-
punkterna av en betygsskala.

Björnsson visar alltså inte att fem bedömare ger ett statistiskt sett riktigt be-
tyg, alldeles särskilt inte när detta betyg ska förstås som ett faktiskt skolbetyg.
Det han visar är att Spearman och Brown hade rätt när de slog fast att bedömar-
variationen reduceras med fler bedömare, så att vi hamnar närmare det sanna
betyget. Vi återvänder till denna diskussion i avsnitt 3.4, där vi replierar
Björnssons undersökning i mindre skala.

2.3 Tolkningsgemenskap: valida bedömningar av lärare
Ett sätt att precisera det vi menar med hermeneutisk rationalitet är att tala om
lärare som en tolkningsgemenskap. Begreppet lanseras av litteraturvetaren
Stanley Fish på 1970-talet. Fish betonar läsarens frihet och gör det i polemik
mot mer formalistiska teorier, som nykritiken, där textens struktur i sig ses som
meningsbärande. Av titeln på hans samlingsverk, Is there a text in this class
(1980), anar man att det är läsaren som skapar texten: »it is the structure of the
reader’s experience rather than any structures available on the page that should
be the object of description» (Fish 1980 s. 152). Det finns alltså inte någon text,
utan bara en läsare (jfr Söderberg 1986). I den mån vi kan tala om texters struk-
tur, eller för den delen innehåll, är det som något som läsaren skapat. Alla ar-
tefakter eller objekt »are made by the interpretative strategies we set in motion»
(Fish 1980 s. 331).

Utifrån ett sådant resonemang finns det anledning att förutsätta att olika lä-
sare gör helt olika tolkningar. För att visa att tolkningar kan överlappa inför
Fish begreppet tolkningsgemenskap, dock utan att ge det en entydig definition
eller säga hur och varför och mellan vilka människor tolkningsgemenskaper
uppstår. De tolkningsstrategier som vi tar i bruk sägs ha »their source in some
publicly available system of intelligibility» (s. 332). Vi har alltså att göra med
någon sorts kulturell kontext eller en viss uppsättning konventionella begrepp,
som reglerar läsarens aktiviteter och den text som läsaren producerar. Fish tar
många exempel från litteraturundervisning och klassrummet, och säger att
tolkningsaktiviteter betingas av »the understood practices and assumptions of
the institution» (s. 306).



Bedömarvariation 145
Det anti-essentialistiska och anti-formalistiska i Fishs teori har kritiserats,
inte minst av Umberto Eco i hans Cambridge-föreläsningar, utgivna i boken In-
terpretation and overinterpretation (1990). Eco diskuterar där tolkningens
gränser. Han menar, i polemik mot amerikanska nypragmatiker som Fish, att
texters struktur sätter vissa gränser för tolkningar och att språket i det samman-
hanget bör ses som »a social treasury». Med det avses »not only a given lan-
guage as a set of grammatical rules, but also the whole encyclopedia that the
performances of that language have implemented, namely, the cultural conven-
tions that that language has produced and the very history of the previous inter-
pretations of many texts, comprehending the text that the reader is in the course
of reading» (Eco 1990 s. 67 f.).

Vi instämmer med Eco i hans syn på att språk och text är kulturellt betingade
och traderade och därför så att säga bär på vissa typer av tolkningar. Det ligger
samtidigt något i Fishs intuition om (lärare som en) tolkningsgemenskap. I en
utbildningsvetenskaplig artikel driver Moss (1994) tesen att high-stakes as-
sessments kan vara valida utan att det finns någon större reliabilitet. Moss slår
ett slag för en hermeneutisk och holistisk bedömning, där olika tolkningar
matchas och omprövas i en cirkelrörelse. Det rör sig om en bedömning »that
seek to understand the whole in light of its parts, that privilege readers who are
the most knowledgeable about the context in which the assessment occurs»
(Moss 1994 s. 7). Det finns, säger hon, fördelar med hermeneutisk bedömning,
som att man i en professionell tolkningsgemenskap mycket väl kan vara oense
och validera olika uppfattningar i en kritisk dialog. En nackdel med ett starkt
fokus på traditionell reliabilitet är att det leder till standardiserade provformat,
till »procedures that tend to exclude, to the extent possible, the values and con-
textualised knowledge of the reader and that foreclose on dialogue among read-
ers about the specific performances being evaluated» (s. 9). Vi håller med
henne om att en stark teknologisering i termer av slutna provformat, ensidigt
fokus på mätfel, en dekontextualisering av uppgifter och resultat etc. inte har
ett värde i sig.

En undersökning som tar upp lärare som både en tolkningsgemenskap och
en bedömargrupp är Berges (1996) avhandling (jfr Berge 2002). Det rör sig
om norsklärare och deras bedömning av skrivprovet i den norska gymnasie-
skolan. Lärarna som tolkningsgemenskap tar sig Berge an med hjälp av be-
greppet doxa, som fångar den tysta kunskap och värdegrund som hör till pro-
fessionen. Huvudfrågan är om det finns systematiska samband mellan lärar-
nas doxa och textnormer, alltså deras individuella bedömning av elevtex-
terna. Här ser Berge, med referens till Eco (1994), lärarna som modelläsare,
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som ingående i en institutionell bedömningspraktik. Materialet, insamlat
1993, är omfattande. I ett extensivmaterial finns 60 bedömare och 1390 tex-
ter, varifrån ett intensivsampel på 462 texter och 20 kvalificerade bedömare
tas fram. Berge följer Björnssons (1960) idé om fem bedömare per text och
använder också en sjugradig skala.

Vad gäller norsklärarnas doxa framträder tydliga mönster utifrån en enkät-
undersökning som bearbetas med hjälp av faktoranalys. Norskämnet ges gärna
legitimitet utifrån kulturarvet, som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, och
norsklärarna är i stort sett överens om att litteraturläsning är centralt. En grupp
lärare visar ett särskilt intresse för processkrivande och språkdidaktiska ut-
vecklingsfrågor, och en annan grupp betonar också det samhällsrelevanta och
lägger vikt vid textanalyser och kommunikativa förmågor. När det gäller
skrivundervisning, som tillsammans med litteraturläsning ses som ämnets
kärna, motiveras den av att den är grammatiskt gynnsam. För skriv- och prov-
uppgifter gäller att den traditionella skolestilen, motsvarande den utredande
uppsatsen i Sverige, ses som viktig, särskilt om temat är estetiskt. Till lärarnas
doxa hör en känsla för mognad; att den traditionella uppsatsen är populär hör
samman med att eleven där anses kunna ge uttryck för sin mognad utifrån es-
tetiska och sociala frågeställningar. 

Det intressanta med Berges avhandling är att det inte finns ett systematiskt
samband mellan doxa och textnormer, alltså faktiska bedömningar av provtex-
ter. »How doxa is related to an assessed text is obscure», konstaterar Berge
(2002 s. 469) och redovisar en korrelationsnivå på 0,56 (jfr tabell 1 ovan). Det
är så sett oklart om lärarna är en tolkningsgemenskap: »These results suggest
that the examiners do not form an interpretative community» (s. 487). Varia-
tionen är samtidigt stor mellan skrivuppgifter. Som högst, 0,72, är korrelations-
nivån för en traditionell uppsatsuppgift, den form av examination som lärarna
hade störst erfarenhet av.

Som vi läser Berges noggranna studie finns det ett glapp, lite av ett svart hål,
när man försöker ta sig från doxa, alltså från en grupp ämneslärare som tydligt
framstår som en tolkningsgemenskap, till ett faktiskt bedömningsutfall uttryckt
i siffror eller betyg. Det är något märkligt med resultatet att en kvalificerad
grupp ämneslärare, som på det hela taget är överens om vad som konstituerar
ämnet och vad som ska värdesättas, bara har en bedömaröverensstämmelse på
drygt 30 % (vilket är vad koefficienten 0,56 innebär) – resten av variationen är
oförutsägbar. Kanske är Moss (1994) något på spåren när hon talar om att den
teknologisering och dekontextualisering som kan följa av ett fokus på teknisk
reliabilitet skär sig mot det mer hermeneutiska, holistiska och kontextualise-
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rade sätt på vilket vi annars tolkar ett mångfasetterat och komplext mänskligt
beteende, exempelvis en provtext. Det tycks åter vara så att själva verktygen
spelar in på ett avgörande sätt, som bedömningsmatriser och betygsskalor – jfr
Evensen, Berge & Thygesen u.u., som syftar till att utveckla professionsför-
ankrade bedömningsredskap.

3. Svensklärare som en tolkningsgemenskap
Det är dags att se hur lärare i svenska faktiskt bedömer skrivprov. Som vi sett
finns det, vilket i sig är anmärkningsvärt, inga undersökningar av bedömarva-
riation för gymnasiets nationella prov i Svenska B. Det vi har är en svåråtkom-
lig siffra för de nationella proven i årskurs nio, som visar en så låg reliabilitets-
nivå som 0,4.

Vi utgår, med stöd av den forskning vi redovisat, från att svensklärare utgör
en tolkningsgemenskap. Vi förväntar oss alltså att lärarna i stort är överens om
vad som är bättre och sämre texter, även om de inte sätter samma betyg. Vår
hypotes är att reliabilitetsnivån är högre än den som redovisats för årskurs 9;
andra bedömarundersökningar av skrivprov har ju visat att lärare tenderar att
hamna på koefficienter kring 0,6, ibland lite under och ibland lite över. Under-
sökningen ska ses som ett sätt att konkretisera och pedagogisera bedömar-
variation. För den som inte är statistiskt bevandrad blir grundläggande mått
som korrelationskoefficienter och standardavvikelser ofta intetsägande. Hur
ser bedömningar ut när de korrelerar på nivån 0,5 eller 0,6 eller 0,7? Vad inne-
bär det att en lärares standardavvikelse är högre än en annans? Sådant ska vi
visa, och vi välkomnar den som vill använda vår undersökning eller vårt upp-
lägg i sin undervisning. 

3.1 Material
Vårt material innefattar 14 svensklärare och kommer från en kurs som vi gett
inom Lärarlyftet höstterminen 2012 och 2013. Tolv av dem är kvinnor och
två är män. Tre är utbildade för och arbetar på högstadieskolor, resterande
elva arbetar på gymnasieskolor med olika inriktning. Någon jobbar i storsta-
den på en högpresterande studieförberedande skola, en annan är i en mel-
lanstor skola i en mellanstor stad på ett yrkesprogram, och en tredje arbetar
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på en sjukhusskola. Flera har engelska som andraämne, andra har historia,
idrott, tyska osv.

Lärarna har bedömt tio elevtexter från en uppgift som gavs på nationella pro-
vet 2011. På det provet hade eleverna åtta uppgifter att välja på. Flest skriben-
ter, närmare bestämt 24 % av eleverna (Skolverket 2012 s. 46), lockade upp-
giften med provkod B5, som vi också valde ut: 

B5 Alltid inloggad?
I skolor, på universitet och på arbetsplatser är tillgången till Internet och dess alla
funktioner självklara och viktiga arbetsverktyg för de allra flesta. Samtidigt pågår
en debatt om den ökande användningen av sociala medier som Facebook och
Twitter. Alltför många använder skoltid och arbetstid för att på Internet avhandla
privata angelägenheter, menar vissa lärare och chefer.
 Frågan debatteras på många håll och du bestämmer dig för att skicka in en de-
battartikel till din lokaltidning.
■ Skriv din debattartikel. Redovisa synpunkter som framkommer i texthäftet om
sociala medier. Ta ställning till om detta är ett problem eller inte på arbetsplatser
och/eller i skolan och argumentera för din åsikt.
Rubrik: Alltid inloggad? 
Bedömningsskala: IG–MVG

Eleverna ska alltså i sin text presentera olika åsikter i en moraliskt laddad sam-
hällsfråga, själva ta ställning i frågan och argumentera för sitt ställningsta-
gande. Uppgiften är att betrakta som representativ för en återkommande upp-
giftstyp i proven (jfr Borgström 2014), och att det är argumenterande text, med
tydliga formkrav som tes och argument, gör att vi kan anta att bedömaröver-
ensstämmelsen är starkare än för andra, friare uppgifter. 

De tio elevtexterna hämtades från arkivet i Uppsala och valdes ut för att vara
så representativa som möjligt med hänsyn till den spridning som uppgiften gav
upphov till (Skolverket 2012 s. 47). Här använde vi dels de ursprungsbedöm-
ningar som texterna i arkivet var inskickade med, dels vårt eget omdöme för att
få ett sampel med texter som kunde antas vara representativa för enskilda be-
tygssteg. Den bokstavsskala som användes på provet var IG, G, VG och MVG.
Den motsvarar en tiogradig numerisk skala, där ytterpunkterna är IG = 1 och
MVG = 10. Med + och − på bokstavsbetygen erhålls övriga siffervärden. IG+
blir 2 och MVG− 9, och bokstavsbetyget G får värdena G− = 3, G = 4 och G+
= 5 etc. Elevtexterna och ursprungsbedömningarna i vårt sampel presenteras i
tabell 4 i den ordning de låg sorterade när de gavs till lärarna i studien (lärarna
hade inte tillgång till ursprungsbedömningarna). 
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Tabell 4. Ursprungsbedömningarna för de tio texter som ingår i undersök-
ningen med siffer- och bokstavsbetyg samt medelvärde (Mdl) angivna, häm-
tade från skriftuppgiften »Alltid inloggad» på det nationella provet i Svenska
B 2011. Texterna redovisas med romerska siffror i den ordning som de delades
ut till lärarna på vår lärarlyftskurs.

Som synes finns texter på hela skalan med, närmare bestämt samtliga bokstavs-
betyg. För sifferbetygen gäller att skalans ytterpunkter, 1 och 10, inte finns rep-
resenterade; sådana texter är ovanliga.

Ett avsteg från principen att använda betygsrepresentativa texter gjorde vi
genom att också plantera vad vi bedömde vara en risktext (jfr Andersson &
Hertzberg 2005). En risktext balanserar på något vis på en norm, eller utmanar
vedertagna skrivsätt, och ger därför potentiellt upphov till stora oenigheter i be-
dömningen och blir en spricktext – jfr Björnssons (1960) svårbedömda uppsats
5. Motsvarigheten i vårt material är text VII. 

I bedömningsarbetet hade lärarna tillgång till det texthäfte som ingår i upp-
giften och som eleverna hade med sig på provdagen. De hade även tillgång till
de övergripande bedömningsanvisningarna och till de kommenterade exem-
peltexter på olika prestationsnivåer som ingår i provkonstruktionen. Lärarna
bedömde texterna på tre vis. Först gjorde de en intuitiv holistisk bedömning ut-
ifrån det övergripande kriteriet som används i proven. De hade då att ta ställ-
ning till följande deskriptorer; som framgått fanns också möjligheten att förse
betygen med plus och minus: 

Text Ursprungsbedömning
I 4 (G)
II 8 (VG+)
III 9 (MVG−)
IV 2 (IG+)
V 5 (G+)
VI 9 (MVG−)
VII 6 (VG−)
VIII 5 (G+)
IX 7 (VG)
X 4 (G)
Mdl 5,9 (VG−)

Godkänt Väl godkänt Mycket väl godkänt
Texten kan efter viss be- 
arbetning fungera som en 
debattartikel.

Debattartikeln är 
välskriven, intresse- 
väckande och i stort sett 
färdig att publiceras i det 
tänkta sammanhanget.

Debattartikeln är 
välstrukturerad och en- 
gagerande samt fungerar i 
sitt nuvarande skick.
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Efter detta gjorde lärarna en analytisk bedömning, där de hade tillgång till hela
uppgiftens matris. Här fick de bedöma innehåll och textanvändning, disposi-
tion och sammanhang samt språk och stil, varpå de gjorde en ny helhetsbedöm-
ning. Slutligen ombads de att rangordna texterna utifrån hur väl de löste skriv-
uppgiften. Detta gav oss ett stort material som vi använt som underlag både för
att diskutera enskilda texter och för att närma oss olika reliabilitetsmått och de-
ras betydelser. I den här artikeln utgår vi från lärarnas holistiska bedömningar.
Det visade sig att de betyg deltagarna satte utifrån de analytiska bedömning-
arna i mycket liten utsträckning avvek från de holistiska. En förklaring till det
kan vara att lärarna är så vana vid provbedömning att de internaliserat det de
ombeds se utifrån matrisen.

3.2 Konsistens i bedömningarna: koefficienter
En körning i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) visar att konsistensen, mätt i Spearmans rho, mellan de 91 möjliga
bedömarparens betyg varierar mellan 0,07 (bedömare F och M) och 0,99 (be-
dömare C och J). De 55 högsta korrelationerna är signifikanta på nivåer om
minst 0,05. För de korrelationer som är svagare än 0,63 är antalet bedömningar
alltför litet för att signifikans ska uppnås; det ligger i sakens natur att svagare
korrelationer kräver större underlag än starkare. Men givet att felen i de
icke-signifikanta korrelationerna slår lika mycket uppåt som nedåt, kan vi anta
att de tar ut varandra på gruppnivå. Medelkorrelationen för hela materialet är
0,66 och medianen 0,71. Lärarna har alltså en klar tendens till samstämmighet
i sina bedömningar av vilka texter som är bättre och sämre. När medelkoeffi-
cienten kvadreras får vi fram att 44 % av variationen i resultaten kan förutses
från en bedömare till en annan. Annorlunda uttryckt kan 44 % av resultaten för-
klaras av att det finns lärargemensamma bedömningsnormer, medan övrig va-
riation är att betrakta som individuellt betingad. 

Koefficienten säger att lärarna på vår kurs står sig gott jämfört med andra be-
dömare. Som framgått av tabell 1 ovan ligger korrelationskoefficienterna mel-
lan 0,6 och 0,7 i flera undersökningar av skrivprov. Några långtgående slutsat-
ser om bedömningsnormer i svensklärarkåren går knappast att dra, men det är
intressant att reliabilitetsnivån är klart högre än i bedömarundersökningen av
skrivproven i årskurs 9 (med koefficienten 0,4). Vi välkomnar studier som ba-
serat på större material kan visa om nivån är att betrakta som representativ för
svensklärare och för olika typer av provuppgifter i stort. 
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3.3 Bedömarmönster
I tabell 5 visar vi hur en genomsnittlig reliabilitetsnivå på 0,66 kan se ut som
faktiska bedömarmönster. I kolumnerna A–N redovisas deltagarnas sifferbetyg
på varje text. Texterna är markerade med romerska siffror från I till X och re-
dovisas efter fallande betygsmedelvärde. Redan en snabb blick låter ana de två
tendenser som ligger till grund för denna artikel. För det första att svensklärare,
om man ser till bedömningen i stort, ofta är överens om vilka texter som är att
betrakta som starkare och svagare. För det andra att detta inte betyder att lärare
sätter samma betyg. Vi har använt (ibland utbrutna delar av) den här tabellen i
vår undervisning, och lärarna har reagerat med ett genuint intresse. Vi får höra
att det äntligen går att tala om bedömarvariation utan att det är hotande, och lä-
rarna har kunnat se vilka bedömarmönster de själva ingår i.

Utifrån tabell 5 kan vi slå fast att svensklärares bedömning av elevtexter
inte är ett lotteri. Detta framgår av att texterna får olika medelvärden. Om
slumpen styrde lärarnas betygssättning skulle sannolikheten för så olika ge-
nomsnittsresultat som 8,1 och 2,5 vara försvinnande liten (den som vill pröva
detta kan testa att sätta medelbetyg med hjälp av en tiosidig tärning). Vi kan
med andra ord vara helt säkra på att text VI, den högst bedömda texten med
medelvärdet 8,1, är starkare än text IV, den lägst bedömda texten med me-
delvärdet 2,5, enligt lärarkollektivets bedömningsnormer. Och att texter som
III och IX, med medelvärden på 5,3 respektive 4,9, placerar sig mellan dessa
texter kvalitetsmässigt. Riktigt säkra på att text III skulle komma ut som
bättre än text IX om vi utökade antalet bedömare till säg 100 personer kan vi
inte vara, även om det är troligt – betygskillnaden som uppstår hos våra be-
dömare är på 0,4 enheter.

Medelvärdena uppkommer ju för att lärarna sätter högre och lägre betyg.
Den goda text VI får för det mesta 8, 9 och 10, närmare bestämt av tio av de
fjorton bedömarna. Den lägst bedömda text IV får ofta 2 i betyg, av sex bedö-
mare, och annars de angränsande betygen 1 eller 3, av ytterligare fem bedö-
mare. Att text X är en typisk G-text är bedömarna mycket överens om. Tretton
bedömare sätter 3 eller 4, och den fjortonde bedömaren 2. Det är den text som
bedömarna är mest överens om i vårt material, vilket syns på att standardavvi-
kelsen är låga 0,7. 

I ett fall blir betygsspridningen extrem, nämligen för vår spricktext VII.
Återigen uppstår den märkliga situationen att den får både det lägsta betyget 1
eller IG (av bedömare M) och 10 eller MVG (av bedömare K), och bedömarna
utnyttjar i övrigt stora delar av betygsskalan – standardavvikelsen är höga 2,6.



152 Eric Borgström & Per Ledin

Ta
be

ll 
5.

 T
io

 te
xt

er
 f

rå
n 

na
tio

ne
lla

 p
ro

ve
t i

 S
ve

ns
ka

 B
 b

ed
öm

da
 a

v 
fjo

rto
n

lä
ra

re
. L

är
ar

na
 ä

r m
ar

ke
ra

de
 m

ed
 b

ok
st

äv
er

 fr
ån

 A
 ti

ll 
N

 o
ch

 b
ed

öm
ni

ng
ar

na
re

do
vi

sa
s 

so
m

 s
iff

er
be

ty
g,

 s
om

 lö
pe

r 
fr

ån
 1

 (
m

ot
sv

ar
an

de
 I

G
) 

til
l 1

0 
(m

ot
-

sv
ar

an
de

 M
V

G
). 

Fö
r b

åd
e 

de
n 

en
sk

ild
a 

lä
ra

re
n 

oc
h 

de
n 

en
sk

ild
a 

te
xt

en
 re

do
-

vi
sa

s  
m

ed
el

vä
rd

e  
 (M

dl
)  o

ch
  s

ta
nd

ar
da

vv
ik

el
se

  (S
td

), 
  a

vr
un

da
de

  ti
ll 

 en
  d

ec
i- 

m
al

.
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
M

dl
St

d
V

I
7

10
9

 9
8

4
10

9
8

9
10

7
6

8
8,

1
1,

7
II

5
 9

9
10

9
7

10
4

9
9

 9
4

7
5

7,
6

2,
2

V
II

5
 3

6
 3

6
8

 8
8

9
6

10
8

1
7

6,
3

2,
6

V
II

I
4

 3
7

 6
6

7
10

5
6

6
 4

9
4

6
5,

9
1,

9
II

I
4

 8
5

 7
6

5
 4

3
6

4
 8

4
4

6
5,

3
1,

6
IX

4
 4

7
 5

6
5

 5
4

5
7

 5
5

3
4

4,
9

1,
1

I
3

 5
4

 5
5

4
 5

2
3

3
 3

3
3

3
3,

6
1,

0
X

4
 2

4
 3

4
4

 4
3

3
3

 3
4

4
4

3,
5

0,
7

V
4

 2
2

 1
3

4
 7

3
1

2
 4

2
3

2
2,

9
1,

6
IV

3
 2

3
 3

2
4

 4
1

2
2

 4
2

1
2

2,
5

1,
0

M
dl

4,
3

 4
,8

5,
6

 5
,2

5,
5

5,
2

 6
,7

4,
2

5,
2

5,
1

 6
4,

8
3,

6
4,

7
5,

1
1,

5
St

d
1,

2
 3

,1
2,

4
 2

,9
2,

1
1,

6
 2

,6
2,

5
2,

9
2,

7
 2

,9
2,

4
1,

9
2,

1



Bedömarvariation 153
Det finns några bedömare som är eniga om att det är en bra text. Fyra bedömare
har satt betyget 8 eller VG+. Detta gör att textens medelvärde blir ganska högt,
6,3, motsvarande VG−.

Variationen belyser även ett par typiska och välkända bedömarbeteenden.
Ett första sådant är att bedömare tenderar att vara olika milda eller stränga. Yt-
terligheterna brukar kallas duvor och hökar. I tabell 5 syns det i lärarnas olika
betygsmedelvärden. Lärargruppen som helhet ger de tio texterna 5,1, motsva-
rande G+, i genomsnitt. Lärare G är en duva och har betydligt högre medel-
värde, nämligen 6,7, vilket är inom spannet för neutralt VG. Tre av de tio tex-
terna slår i skalans tak när lärare G bedömer dem, och ingen text får lägre betyg
än 4, motsvarande neutralt G. En tydlig hök är lärare M, som i medelbetyg ger
3,6, vilket med nöd och näppe når spannet för neutralt G. För lärare M motsva-
rar ingen av de tio texterna kriterierna för MVG. Den starkaste texten får bety-
get 7, det vill säga neutralt VG. Två av texterna i samplet får lägst tänkbara be-
tyg: 1 eller neutralt IG. Sex texter får av lärare M betygen G− eller G.

Detta är viktigt att ha i minnet för att förstå ett betygsutfall. Att två betyg går
isär betyder inte automatiskt att lärarna ser olika på textens kvaliteter. Att lärare
M sätter betyg 7 på text II medan lärare E sätter 9 är inte i sig ett bevis för att
de ser olika på textens kvalitet. Båda håller faktiskt texten högst i samplet. Om-
vänt är det faktum att två betyg är likadana ingen garanti för att de vilar på
samma grund. Om både en duva och en hök sätter betyget 6 på samma text, be-
höver det inte bero på att de är överens om vad de ser. Likheten i betyg kan
komma sig av att duvan anser att texten har brister som sänker den, medan hö-
ken ser den som ovanligt stark.

Ett andra bedömarbeteende rör i vilken utsträckning bedömare är benägna
att använda hela skalan. Den bedömare som använder hela skalan, även ytter-
betygen, kan vi kalla en spridare och den som använder en liten del av den, van-
ligen då några betygssteg kring eller strax under mitten, en utjämnare. Det enk-
laste sättet att se betygsspridningen hos bedömarna är att gå till deras stan-
dardavvikelse. En tydlig spridare i vårt material är lärare B, med en standardav-
vikelse på 3,1 och betygsmedelvärdet 4,8. Att B sprider sina bedömningar i
skalans ytterligheter blir tydligt om vi delar in skalan i de tre stegen lågt (1–3),
medelgott (4–7) och högt (8–10) betyg. Trots att mittenspannet är störst sett till
antalet skalsteg hamnar bara två av texterna här enligt B:s bedömning. Utjäm-
naren i vårt material är lärare A, som med en standardavvikelse på 1,2 samlar
sina bedömningar relativt tätt runt medelvärdet på 4,3. För nio av tio texter
nöjer sig A med att använda de medelgoda betygen, som dessutom snävas in
till skalspannet 3–5. I en skriftlig kommentar ger denna bedömare uttryck för
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upplevelsen, som vi tror många lärare känner igen, att VG-nivån för exem-
peltexterna blev väl högt satt: »Jag fastnade i G-träsket.» 

3.4 Jakten på det sanna betyget
Vi ska i Björnssons anda strax fortsätta jakten på det sanna betyget och se på
hur många lärare det skulle behövas för att komma nära det. Men innan dess
förutspår vi i tabell 6 med hjälp av Spearman & Browns prediktionsformel2 hur
den genomsnittliga korrelationskoefficienten för parbedömningar skulle för-
bättras givet att den för individuella bedömningar ligger på 0,66.

Tabell 6. Predicerad medelkorrelation mellan parbedömningar där de enskilda
bedömningarna i paren är medelvärden av olika antal bedömare.

Som synes är ökningen i koefficienten kraftig till en början, men avklingar ju
fler bedömare som anlitas. Men likt Björnsson nöjer vi oss inte med att luta oss
mot sannolikhetslära. Vi vill också empiriskt visa effekten av att använda olika
stora bedömargrupper för att reducera betygsvariationen. Utifrån vårt material
blir det naturligt att slumpa fram och utgå från 12 bedömare och sedan göra
jämnt delbara grupper på 1, 2, 3 och 6 bedömare, så att vi får 12 grupper med
1 bedömare, 6 grupper med 2 bedömare, 4 grupper med 3 bedömare osv. Vi
väljer fyra texter enligt samma principer som Björnsson, så att vi tar den högst
betygsatta texten VI, spricktexten VII, den typiska G-texten X och den lägst be-
tygsatta texten IV.

I tabell 7 visar vi hur betygsvariationen reduceras med flera bedömare. Hu-
vudresultatet är självklart: betygen blir mer rättvisande med fler bedömare. I
vår tabell representerar 12 bedömare den bästa uppskattningen av det sanna be-
tyget.

2 Formeln skrivs p*xx' =  där pxx' är den uppmätta reliabiliteten, och där N är antalet
  
bedömare (eller uppgifter).

Antal bedömare 
per text

Predicerad 
medelkorrelation

 1 0,66
 2 0,80
 3 0,85
 5 0,91
20 0,97

( )
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Tabell 7. Fyra texter fördelade på bedömargrupper av olika storlek. Utifrån det
numeriska medelbetyget är varje grupp placerad under ett bokstavsbetyg. Ta-
bellen replierar på Björnsson 1960 s. 74; jfr tabell 3 ovan.

Det kan vara värt att ha de sifferbetyg som står i tabell 5 i minnet, även om
dessa också innefattar de två bedömare som här slumpats bort. För text VI är
det 8,1 motsvarande VG+, vars intervall är 7,5–8,49. För text VII är det 6,3,
motsvarande G+, vars intervall löper från 5,5 till 6,49. För text X är det oavrun-
dade medelvärdet 3,50, och här hamnar sifferbetyget mittemellan två bokstavs-
betyg, eller rättare sagt blir bokstavsbetyget G, men bara med en hundradel till-
godo, eftersom det betygsintervallet börjar på just 3,50 och slutar på 4,49. För
text IV gäller samma sak. Det är bara med en hundradel som texten klarar G−
och inte blir underkänd. Den har det oavrundade sifferbetyget 2,50 och inter-
vallet för G− löper från 2,50 till 3,49. Med andra ord är det, om vi på detta sätt
utgår från att alla våra bedömare tillsammans har gett ett rättvisande sifferbe-
tyg, svårt för en mindre bedömargrupp att sätta rätt bokstavsbetyg, eftersom en
enda hundradel räcker för att det ska ändras.

Att tabell 7 visar att det behövs 12 bedömare för att enas om en betygsnivå
är som framgått en direkt följd av hur vi konstruerat detta sampel. Vi har bara
en tolv-grupp, som ju inte kan vara oense med sig själv, men hade vi haft flera
hade vi kunnat se olika betygsnivåer även här. Att de mindre grupperna hamnar
på olika betygssteg är däremot en följd både av den totala variationen mellan
bedömare och av att texterna, särskilt text X och IV, har sifferbetyg som ligger

Text Antal be- Antal Avrundade betygsmedeltal
nr dömare grupper IG IG+ G– G G+ VG– VG– VG+ MVG– MVG

 1 12 1 1 2 3 3 2
 2  6 1 1 2 2

VI  3  4 2 2
 6  2 1 1
12  1 1
 1 12 1 2 1 3 1 2 1 1
 2  6 1 2 1 2

VII  3  4 1 1 1 1
 6  2 1 1
12  1 1
 1 12 1 4 7
 2  6 2 4

X  3  4 2 2
 6  2 1 1
12  1 1
 1 12 1 6 3 2
 2  6 2 3 1

IV  3  4 2 2
 6  2 1 1
12  1 1
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på gränsen mellan två bokstavsbetyg. Med det sagt kan vi konstatera att varia-
tionen reduceras redan med två bedömare, vilket är tydligt och gäller för alla
texter. Variationen reduceras från sex till fyra betyg (för text VI), från åtta till
fyra betyg (för text VII), från tre till två betyg (för text X) och från fyra till tre
betyg (för text IV). 

Variationen fortsätter att reduceras när vi laborerar med tre bedömare. För
text VI blir då två betyg kvar i stället för de fyra som var utfallet med två be-
dömare. För text IV blir det två och inte tre betyg kvar. För spricktexten VII är
det fortfarande fyra betyg kvar, vilket betyder att varje grupp på tre bedömare
i vårt material har satt olika betyg – i sig ett fascinerande resultat. Men varia-
tionen har minskat såtillvida att betygen dragits in mot mitten av skalan. Ytter-
punktsbetyget IG+ har försvunnit, och alla fyra betygen motsvarar någon va-
riant av G och VG. För text X är det ingen skillnad med två eller tre bedömare,
vilket förklaras av att det, som framgått, är den text som bedömarna är mest
överens om. 

Bedömaröverensstämmelse är avhängigt av vilken skala som används, av
vilken variation som rent matematiskt är möjlig. Har man som vi en tiogradig
skala är det inte konstigt att bedömargrupper hamnar intill varandra. Skulle vi
använda den klassiska, tregradiga universitetsskalan och bara ha de neutrala
bokstavsbetygen U, G och VG skulle variationen bli mindre och jämnas ut
snabbare. Ska vi ändå säga något om hur många bedömare det är lämpligt att
ha, blir tre bedömare en möjlig rekommendation, som bygger på just den här
undersökningen. Tre bedömare reducerar variationen ytterligare från den re-
duktion som redan skett vid två bedömare. Sex bedömare ger för tre av de fyra
texterna ingen ytterligare reduktion; undantaget är den svårbedömda spricktex-
ten VII. 

Vårt experiment med olika stora bedömargrupper ska läsas som en illust-
ration av vad det sanna betyget innebär vid faktisk bedömning. Det vi ser är
att vi för att få förutsägbarhet och likvärdighet vid bedömningen av elevtexter
från skrivprov behöver ha flera bedömare, gärna tre – Björnsson (1960) lutar
som vi sett åt fem bedömare. Det betyder inte att en tre- eller fembedömar-
grupp sätter ett sant betyg i absolut mening – vi har ju sett flera exempel på
att sådana bedömargrupper är oense sinsemellan. Men det betyder att avvi-
kande betyg försvinner och att bedömningen hamnar inom ett snävare
skalspann. Varken vår eller Björnssons spricktext får ett enda betyg av tre-
respektive femgrupperna, men spricktexterna kan inte längre få det högsta
eller lägsta betyget när de bedöms av flera. Och tar vi exempelvis vår väl-
skrivna text VI så vet vi att det är en VG+-text med bara några tiondelar till
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MVG−. Använder vi trebedömargrupper blir resultatet att grupperna ger både
VG och MVG i betyg, dvs. de sätter inte samma bokstavsbetyg. Men varia-
tionen reduceras, så att texten inte längre får G, vilket är ett utfall som före-
kommer med en och två bedömare.

3.5 Texter och bedömningar i närbild
Vi ska gå igenom de fyra utvalda texterna för att mer kvalitativt belysa bedöm-
ningarna.

Text VI: en tydlig och välstrukturerad debattartikel
Det här är inledningen till den goda text VI:

Twitter och Facebook är två exempel på sociala medier och förmodligen två av
de populäraste och mest omtalade. De tillhör den nya generationens kommunika-
tionsmedel och erbjuder människor världen över att skapa nya kontakter, blåsa
liv i gammal vänskap och att ständigt hålla sig uppdaterad, något som jag och
miljontals andra uppskattar. Huruvida sociala medier bör tillåtas på arbetsplatser
och i skolan är en diskussion som växer i takt med att fenomenet blir allt större.

Introduktionen lägger upp för en resonerande framställning, och med hjälp av
texthäftet belyses fortsättningsvis hur olika arbetsplatser hanterar sociala me-
dier. Eleven tar sedan ställning och menar att sociala medier inte kan förbjudas
i arbetet. Elever och anställda ska ha »en frihet som kräver ansvar och som ska-
par en arbetsplats utan förtryck».

Att det här är en bra provlösning visas av kommentarer om att texthäftet är
väl utnyttjat, att egnas och andras åsikter skiljs ut, att det är enkelt och tydligt
skrivet, ibland också att texten är engagerande. Någon anmärkning på språket
finns det, att meningsbyggnaden och styckeindelningen är lite vacklande och
innehåller satsradningar och hybridstycken. När betyget blir lägre nämns också
att källorna kunde ha använts mer strategiskt, för att underbygga den egna åsik-
ten, och att källhänvisningarna är inkonsekventa.

Det är alltså ingen tvekan om att det här är en bra elevtext. Variationen i be-
dömningen, särskilt de lite lägre betygen, uppfattar vi kommer av mer forma-
listiska läsningar, där stora krav ställs på formell korrekthet för ett högt betyg.
Betyget tenderar i en sådan läsning att bli 6 eller 7, alltså ett lite svagt VG,
medan det för bedömare som främst ser till det rediga och välstrukturerade i
framställningen hamnar på MVG, på 9 eller 10.
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Text VII: flugan som fastnar i nätet
Att text VII spricker, alltså att bedömningarna drar iväg åt olika håll, har att
göra med den metaforik som inleder och avslutar. Så här börjar texten:

Låt oss säga att du är en fluga: Du går inpå nätet och fastnar där lätt. Inte för att
du bokstavligen fastnar i nätet som en vanlig äcklig fluga hade gjort. Precis som
flugan lockas vi dock in på något som vi först inte vet vad det är. Till skillnad från
flugan slipper vi att plågas till döds när vi besöker nätet. Istället fastnar vi i en helt
ny värld med massvis information om allt och ingenting.

Eleven överger sedan flugan, nätet och spindeln och går över till att beskriva
för- och nackdelar med internet med utgångspunkt i texthäftet. Mot slutet åter-
kommer metaforerna. Textens du fastnar i en passage i nätet och »blir uppäten
av spindeln», det vill säga »sparkad från jobbet». Elevens råd till »alla flugor
ute i samhället» blir att ta det försiktigt; »flyg runt nätet och utforska lite i kan-
terna i stället för att flyga in i nätet».

Vi har lätt att förstå att detta upplägg tas emot på olika sätt. Metaforen haltar
på så vis att det blir svårt med analogierna ibland, att exempelvis koppla detta
med att flugan är en nätanvändare som kan bli dödad och därför ska flyga runt
nätet till framställningen i övrigt. I en hård läsning blir texten osammanhäng-
ande. Samtidigt finns det något spännande i greppet att metaforisera och belysa
digitala medier med hjälp av polysemin i ordet nät och arbeta med en cirkel-
komposition. I en välvillig läsning är texten spänstig och kreativ.

Vi citerar några positiva lärare: »originell text», »tar tydligt ställning», »ro-
ligt grepp», »utnyttjar texthäftet väl». Till de negativa kommentarerna hör
»disposition saknas», »talspråkliga inslag», »saknar struktur och stycken», »ar-
gumentationen är ofta oklar», »tungläst».  Flera lärare ger kommentaren
»mycket svårbedömd text». En lärare utvecklar detta genom att undra om det
är »form eller innehåll som ska premieras», och en annan lärare ställer frågan
om det är »personligt språk eller korrekthet» som ska väga tyngst. Flera kon-
staterar att det inte är en debattartikel som fungerar i en lokaltidning. 

Den lärare som underkänner texten med betyget 1, IG, säger till oss att bety-
get satts lite »provocerande […] för att vara säker på att få igång en diskussion
om hur långt man ska gå när det gäller hård tolkning av betygskriterier» och
talar om »tekniska knock-outer». Det innebär att själva verktyget, bedömnings-
kriterierna, sätter det professionella omdömet ur spel. Det är uppenbart så att
det här inte är en text som kan publiceras som debattartikel i en tidning, vilket
hålls fram som ett huvudkriterium. Tillämpas bedömningsanvisningarna strikt
finns det inget annat val än att underkänna. Som framgår gör inte (de andra) lä-
rarna det, utan de ser provtexten som ett index på skrivförmåga, om än en svår-
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bedömd sådan. Avslutningsvis kan vi leka med tanken att lärare M avstått från
att pressa fram diskussion genom ett provokativt IG. Om M i stället satt VG−
(6), det vill säga strax under textens medel, hade detta inneburit att bedömar-
konsistensen i gruppen som helhet ökat från 0,66 till 0,69.

Text X: en lite tunn text
Den godkända text X är betydligt kortare än de texter vi nyss har gått igenom.
Den börjar så här:

Internet har hjälpt mänskligheten väldigt mycket. Kommunikationen har utveck-
lats markant och har öppnat upp många vägar för oss. Vi kan hålla koll på vad
våra vänner gör och var nästa evenemang är genom sociala medier så som Face-
book och Twitter. Men nästan allt har en baksida och det menar vissa att till ex-
empel Facebook har. Ett växande »problem» är att många använder social medier
till privata angelägenheter på jobbet och att det då går arbetstid åt spillo. Men jag
är inte redo att hålla med om det.

Eleven avslutar inledningen med att tydligt ta ställning: hen tycker inte att so-
ciala medier är ett problem för arbetsplatser. Den åsikten utvecklas med hjälp
av texthäftet, och det hela avrundas: »tänk mer på alla fördelar sociala medier
ger och inte bara på Nackdelarna».

Lärarkommentarerna går ut på att eleven tar ställning i en fungerande inled-
ning, så att texten får karaktär av debattartikel, men inte backar upp sin åsikt i
en utvecklad argumentation. Texthäftet utnyttjas, om än med stundtals bris-
tande källhänvisning. Lite tunt, men sammantaget en godkänd text, som regel
med 3 eller 4 i betyg. Lärarna är alltså i stort sett överens om vilka kvaliteter
den här texten har, även om betyget inte blir exakt detsamma. En av lärarna,
bedömare B, är lite irriterad: »Eleven kan men orkar inte.» Anslaget sägs vara
bra men det hela utvecklas inte, utan det blir kort och dåligt genomarbetat, var-
för B som enda bedömare underkänner och ger betyget 2.

Text IV: godkänd eller inte?
Text IV, som kommer sämst ut i bedömningarna, börjar så här:

Att vara uppkopplad på dom sociala nätverken under arbetstid ser jag bara pose-
tivt i om man arbetar inom t.ex. sälj eller servicebranschen där man hela tiden
måste vara uppdaterad. Vill man nå ut till den yngre generationen så måsta man
möta dom på deras spelplan.

Eleven tar upp personliga och positiva erfarenheter av sociala medier, som att
hen tagit kontakt med politiker via mejl och chatt och fått svar. Texten avslutas
med att eleven säger att det är orimligt att övervaka anställda på en arbetsplats:
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»på en sån arbetsplatts tror jag inte att någon vill jobba så det handlar om an-
svar!» Allra sist står en hänvisning till en DN-artikel i texthäftet; i brödtexten
saknas källhänvisningar.

»Var går den lägre gränsen för G?», skriver en bedömare och fortsätter: »En
fungerande text, personligt skriven, men med en hel del språkliga brister.» Av-
saknaden av källhänvisningar återkommer i kommentarerna, och den källa som
ändå finns i slutet räddar för vissa, men inte för alla, ett godkänt betyg. Till po-
sitiva kommentarer hör annars »relativt välformulerad» och »tydliga exem-
pel», och till de negativa omdömena hör »skiljer inte på egna och andras åsik-
ter», »otydligt», »meningsbyggnadsfel», »omoget intryck». Sammantaget är
lärarna i stort överens om textens kvaliteter. Ofta brottas de med frågan var
gränsen för G går, och i de fall texten får IG är det för att man bedömt att text-
häftet inte har använts på det sätt som uppgiften kräver. Återigen är det alltså
frågan om att lärarna matchar sina tolkningar av texten mot sina tolkningar av
bedömningsanvisningarna och att detta skaver. Provtexten indexerar skrivför-
måga, så ur den synvinkeln är det orimligt att underkänna. Men tas kriteriet om
hänvisningar till texthäftet hårt blir utfallet att texten måste underkännas. Som
framgår säger lärarnas professionella omdöme i de flesta fall att det är rimligt
att godkänna.

4. Slutdiskussion
I den här artikeln har vi diskuterat bedömarvariation vid skrivprov utifrån frå-
gorna hur interbedömarreliabilitet kan förstås ur ett professionsperspektiv och
vad som utmärker svensklärares bedömningar. Utöver en egen bedömarunder-
sökning av svensklärare har vi gått till tidigare forskning och hämtat olika slags
evidens från ett stort tidsspann. Det ger oss några huvudresultat. 

Ett första huvudresultat är att lärare bedömer bäst. I tidigare forskning har
olika slags bedömargrupper provats, och återkommande är att lärare bedömer
bättre än andra. Mer exakt gäller det för lärare inom samma ämne. Svensklärare
har en professionsunik reception av elevtexter och utgör en tolkningsgemen-
skap. Detta innebär att man mer än andra grupper uppvisar en samsyn kring
vilka egenskaper i elevtexter som kännetecknar starkare och svagare prestatio-
ner. Det är väl att märka att det rör sig om en receptionskompentens, en för-
måga att tolka texter. Man skulle kunna tro att den som exempelvis är en ut-
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märkt skribent eller arbetar som forskare också är en god bedömare av elevtext,
men så är det inte.

Att ämneslärare utgör en tolkningsgemenskap och har en god bedömnings-
kompetens blir synligt först när vi lämnar den orealistiska utgångspunkten att
lärare hela tiden måste vara överens om exakta betygssteg. För det är man inte.
Vårt andra huvudresultat är att skrivprov är utomordentligt svårbedömda. Om
vi sätter 0,7 som en eftersträvansvärd koefficient (jfr Stemler 2004), så utmär-
ker sig skrivprov genom att ha förtvivlat svårt att nå dit. Som vår metastudie
visar gäller det för olika länder och tider. 

Här har vi under arbetet med artikeln ibland känt att det finns någon sorts
svart hål. Trots att modersmålslärare i många avseenden utgör en tolkningsge-
menskap, blir inte ens hälften av deras bedömarbeteende förutsägbart (koeffi-
cienten 0,7 innebär att hälften av resultatet förklaras av gemensamma bedöm-
ningsnormer). Ett tredje huvudresultat av våra undersökningar är att bedöm-
ningsverktygen spelar stor roll. Det är ett krävande arbete för en lärare att se
komplexa och samspelande kvaliteter i en elevtext för att sedan väga samman
och översätta dem till en betygsskalas matematiska logik.

I vår bedömarstudie stötte vi upprepade gånger på situationer när lärarnas
professionella omdöme krockade med bedömningsanvisningarna, så att det
uppstod en risk för vad en av våra bedömare kallar teknisk knockout. Att
eleven på det nationella gymnasieprovet ska skriva en provtext som ska index-
era måluppfyllelse och samtidigt en text som ska kunna publiceras lägger upp
för det. Driver vi kriteriet publicerbarhet hårt måste vi underkänna i princip alla
elever, för det de skriver är ytterst en provtext, där man är förelagd en massa
saker, som att referera från ett givet texthäfte. Just referenser till texthäftet och
hur hårt detta på en och samma gång skarpa som diffusa kriterium ska tilläm-
pas, brottas lärarna med. Ska en elev som uppenbart kan skriva underkännas på
grund av att provtexten inte explicit med referatmarkörer anknyter till texthäf-
tet? Hur mycket ska en lite otydlig referens anses sänka betyget? Även då lä-
rarna är överens om textens kvaliteter i stort, vållar motstridiga och svårtolkade
bedömningsanvisningar bekymmer.

Att bedömningsanvisningar måste vara grundade i lärares professionella
omdöme är utgångspunkten för svenskämnets nationella prov. Detta tar sig
uttryck i de utprövningar som föregår varje skarp upplaga av proven och
som görs i samråd med lärare (jfr Östlund-Stjärnegårdh 2014). Vår under-
sökning pekar på att detta nödvändiga arbete kan utvecklas. Ett sätt att öka
tillförlitligheten är att i ett första steg göra bedömningarna av de nationella
proven ännu mer öppna för lärarnas omdöme och deras förväntningar på
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elevtexter. I ett andra steg kan vi ur lärarnas bedömningar extrahera normer
och utveckla deskriptorer för olika prestationsnivåer. Detta måste göras på
ett sätt som tar hänsyn till begreppsvaliditeten, alltså utifrån den definition
av skrivförmåga som ett prov vilar på (jfr Berge, Evensen & Thygesen u.u,
och Evensen, Berge & Thygesen u.u., som redogör för det norska arbetet på
detta område).

Vår artikel har utgått från två ytterlighetspositioner i förhållande till bedö-
marvariation.  Den ena positionen kallar vi en teknisk rationalitet. Den strävar
efter att ta bort det mänskliga omdömet, så att hög interbedömarreliabilitet blir
ett mål i sig. Detta är Skolinspektionens linje och innebär ytterst att vi inte kan
ha skrivprov, för vi kommer aldrig att komma ifrån att det finns bedömarvaria-
tion. Den andra positionen nalkas bedömarvariationen utifrån en hermeneutisk
rationalitet. Då blir det överordnade målet med bedömning av elevtext i stället
att läraren gör reflekterade och välgrundade läsningar av elevernas texter. Vär-
det med detta är att resultaten blir kontextualiserade, så att motiven bakom dem
framgår. Drivs denna linje kommer likvärdigheten att undermineras. Lärares
betygssättning påverkar elevers framtidsutsikter, så det är rimligt att kräva att
den är förutsägbar.

Vår linje har som framgått varit att ta ut en mellanposition – den skulle kunna
kallas en textkulturell rationalitet. Den går ut på att bedömning ska vara både
rimligt förutsägbar och förankrad i lärares professionella omdöme. Vi menar
att det är en nödvändighet att i konstruktionen av skrivprov få reliabilitet i tek-
nisk bemärkelse att dra åt samma håll som behovet av reflekterade läsningar.
För det nationella prov vi har undersökt saknas publicerade undersökningar av
reliabiliteten, och det menar vi är problematiskt. På så vis hotas inte bara pro-
vens legitimitet utan också lärarnas professionalitet – för det är lärarna som
kommer i skottgluggen när Skolinspektionen gör sina kontrollrättningar. Vi har
gjort vår bedömarundersökning i vår egen undervisning, och vi hoppas att den
kan stimulera till kurser i och arbete med bedömning.

En insikt som länge funnits inom psykometrin och som vår undersökning
både belägger och illustrerar är att bedömarvariationen reduceras med fler be-
dömare. Det är en svensk tradition att inte ha flera bedömare vid summativa
skrivprov – i många andra länder är det självklart. Som vi visat reduceras va-
riationen snabbt redan med några få extra bedömare. Björnsson (1960) föreslår
fem bedömare, och vi säger, utifrån vår undersökning, att tre bedömare gör stor
skillnad. Ytterligare en möjlighet – för sådant här är ju också en fråga om
pengar – är att använda två bedömare och vid oenighet utöka med en tredje.
Som framgått ger även två bedömare en tydlig minskning av variationen. Att
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bruket av flera bedömare inte hotar utan tvärtom kan stärka professionen
hoppas vi att denna artikel har visat.
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