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Språk-, läs- och skrivutveckling – Gymnasieskola 
Modul: Utvecklande skrivundervisning 
Del 5: Skrivbedömning 

Skrivbedömning  

Gustaf B. Skar, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  

Skrivbedömning är centralt i både svenska och svenska som andraspråk och lärare ägnar en 

betydande del av sin tjänst åt att läsa, bedöma och kommentera elevtexter. Detta arbete 

sker, som bekant, inte i ett vakuum utan påverkas av syftet med bedömningen, den uppgift 

som förelagts eleverna och de bedömningskriterier och bedömningsprocedurer som an-

vänds. Syften, uppgifter, procedurer och kriterier relaterar i sin tur till lärarens övergrip-

ande planering av kursen. Eftersom innehållet i kurserna är omfattande och tiden knapp, är 

det inte ovanligt att en och samma bedömningsuppgift får dubbla funktioner och används 

såväl som underlag för kursbetyget som för att kartlägga vilka områden eleverna behöver 

arbeta mer med.   

Svenskämnena i gymnasiet beskrivs ibland som ”bedömningstunga”. En orsak till det är att 

skrivuppgifter ofta genererar stora volymer text. När två klasser om vardera 30 elever 

skriver tre sidor per elev blir det 180 sidor text. En annan orsak är att läsningen av denna 

omfattande textmassa kräver stor koncentration och bedömningen av texterna ännu större; 

de bedömningskriterier som finns tillgängliga förmår nästan aldrig helt fånga alla de egen-

skaper som en enskild text kan ha och som lärare får man därför göra en ”översättning” 

mellan kriteriernas allmänna beskrivningar och den föreliggande texten. 

Att skrivbedömning är viktigt samtidigt som svenskämnena är bedömningstunga gör det 

angeläget för lärare att dels kunna skapa skrivbedömningssituationer som är effektiva och 

nyttiga, dels kunna reflektera över olika syften med bedömning, kriterier och bedömnings-

processer. I den här artikeln ska jag presentera och diskutera fyra aspekter som är viktiga att 

förhålla sig till i utformande av skrivbedömning. Dessa aspekter är bedömningars syften, 

skrivuppgifter, bedömningskriterier och bedömningsprocesser. För många lärare kommer 

mycket av det som framkommer i artikeln att vara känt stoff. Det är ändå min förhoppning 

att artikeln kan bidra till att sätta namn och ge perspektiv på en del av innehållet i bedöm-

ningsarbetet.  

Syftet med bedömning: att skaffa information 

Det huvudsakliga syftet med att låta elever genomföra bedömningsuppgifter är att skaffa 

information som inte annars är tillgänglig. Ett exempel kan vara ett undervisningsmoment om 

argumenterande text där eleverna också får skriva argumenterande text, i stället för att 

läraren bara frågar eleverna om de kan skriva argumenterande text. Det senare, att nöja sig 

med att fråga, är inte ett orealistiskt exempel. Många gånger är det tillräckligt med att fråga 

klassen för att erhålla den information som behövs. Ett exempel kan vara att man frågar 

elever om de minns innehållet i tidigvarande grammatikundervisning, och ett annat exempel 
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om de kommer ihåg grundstrukturen i beskrivande texter. För att skaffa dylik information 

krävs ingen bedömningsuppgift (till exempel grammatikprov), men om läraren vill veta om 

eleven kan skriva exempelvis en argumenterande text blir det informationsunderlag som 

svaret på en fråga kan bidra med för tunt. 

Som känt är finns det i huvudsak två typer av informationsbehov i gymnasieskolans svens-

kämnen. Det ena relaterar till den kommande undervisningen och det andra till slutgiltig 

bedömning som till exempel kursbetyg. När en lärare ska planera sin kommande under-

visning och välja vilka moment som ska fokuseras ska informationen från en bedömnings-

uppgift kunna hjälpa läraren att identifiera de områden eleverna behöver arbeta mer med. 

Detta kallas ibland formativ bedömning. När en lärare däremot ska avge ett samlat om-

döme eller fastställa kursbetyg – summativ bedömning – ska informationen från uppgift-

erna kunna användas för att förhållas till kunskapskraven. 

Som också är känt ställer formativ och summativ bedömning olika krav på utformning av 

uppgifter och kriterier. Något som emellertid förenar båda typer av bedömning är de 

kvalitetskrav som lärare alltid ställer på uppgifter för att fungera väl. Detta innefattar att i 

uppgiftskonstruktionen utgå från en klar definition av det som ska bedömas, till exempel en 

definition av skrivförmåga. Det innefattar också att se till att bedömningen så långt som 

möjligt är konsistent, vilket ju exempelvis betyder att det är sannolikt att samma text skulle 

få samma omdöme oavsett vilken lärare i kollegiet som läste den (se mer om detta under 

rubriken ”bedömareffekter”). Skulle fallen vara de motsatta, att en uppgift inte speglar en 

klar definition av skrivande, eller att bedömningen inte är konsistent blir informationen inte 

lika mycket värd, eftersom tolkningen av resultaten blir oklar. Innan några av dessa kva-

litetsaspekter presenteras mer ingående kommer de avsnitt som följer att utveckla resone-

mangen om formativ och summativ bedömning.  

Formativ och summativ bedömning  

Syftet med formativ eller kanske hellre undervisningsorienterad bedömning är att skaffa fram 

underlag så att undervisningen blir bättre (se Black och Wiliam 2009)). Så sker när läraren 

kan bygga sin undervisning på systematisk och solid information om vad elever kan och vad 

de har svårt med. Ett välkänt exempel på ett formativt arbetssätt är arbete enligt skriv-

processmodellen, som förekommit i olika varianter sedan 1980-talet.  

För formativa syften passar bedömning med uppgiftsspecifika kriterier, något som innebär 

att läraren tagit fram kriterier för måluppfyllelse av just den uppgift som eleverna arbetar 

med. Då kan bedömningen resultera i information specifik för den här texten (till exempel 

om hur textstrukturen fungerar) och läraren kan ge eleven nyanserad respons och anpassa 

den kommande undervisningen efter klassens behov. 

Responsen bör innehålla noga övervägda kommentarer, som ska vara lagom många, mo-

tiverande och begripliga (Kvithyld och Aasen 2011). Läraren kan också med fördel över-

väga om det finns andra sätt att ge respons på än en skriven kommentar; kanske finns det 

lämpliga undervisningsaktiviteter (som till exempel att studera modelltexter eller goda 
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elevlösningar), som i tillägg till responsen kan leda till att eleven genomför de nödvändiga 

förändringarna i texten. Läraren bör slutligen vara uppmärksam på att det som han eller 

hon identifierar i bedömningen verkligen överförs till undervisning. Ny forskning indikerar 

att lärare förvisso gör rika bedömningar, men i sina didaktiska realiseringar fokuserar på ett 

fåtal områden. I en studie dokumenterades att svensklärare till exempel bedömde texternas 

kommunikativa kvaliteter, stilistiska utformning, textuppbyggnad, ämnesinnehåll och 

källanvändning, medan den kommande undervisningen i stort sett enbart inriktades på 

textdisposition och källanvändning. Forskarna sammanfattade resultatet med att ”överens-

stämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras 

förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad 

utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat” (Blomqvist, 

Lindberg & Skar 2016:17).  

Summativ bedömning innebär att läraren drar slutgiltiga slutsatser om kvaliteten på ett 

enskilt elevarbete eller, när det handlar om kursbetyg, flera elevprestationer. Till skillnad 

från formativ bedömning är summativ bedömning inte något som genomförs under skriv-

processen, utan efter.  

Skrivuppgifter 

Skrivuppgifter kan utformas på en rad olika sätt, beroende på vilken definition av skrivande 

som läraren utgår från och det informationsbehov som läraren har. Uppgifter kan exempel-

vis vara mer eller mindre omfattande, styrda, autentiska och mer eller mindre standardi-

serade. Här nedan presenteras fyra aspekter som har betydelse för vilken typ av bedömning 

som skrivuppgifter kan bidra till (jämför Weigle 2002). Aspekterna är innehåll, som handlar 

om vad eleverna ska skriva, genre, som handlar om hur texten ska skrivas utifrån genrekon-

ventioner, retorisk specificering, som handlar om uppgiftens inramning och villkor för uppgifts-

lösning, som har att göra med alla de villkor som är förbundna med skrivandet (exempelvis 

textlängd, tidsramar och hjälpmedel). Även situationsanalysen som tar upp elevens för-

beredelse inför en skrivuppgift (se del 4 ) kan användas som grund för att planera skriv-

uppgifter. 

Innehåll 

Innehållsdimensionen i skrivuppgifter är avgörande för vilka skrivprocesser eleverna 

kommer att engagera sig i, liksom vilka typer av texter de kommer att skriva. Olika format 

har olika styrkor och svagheter.  

Det finns så kallade integrerade uppgifter som kräver att eleven utgår från texter eller annat 

stimulansmaterial för att klara uppgiften (Skar 2015). Detta är sannolikt den vanligaste 

formen i gymnasieskolan. Elever ska ofta utgå från och inkludera texter och referera dem 

på ett riktigt sätt för att kunna få godkänt på skrivuppgiften. I integrerade uppgifter är en 

del av innehållet givet och denna typ av uppgift ställer ofta stora krav på eleven, som 

förutom att skriva, också ska generera nytt innehåll baserat på egen förståelse, tolkning, 

analys och bearbetning av andra texter. Fördelen med integrerade uppgifter är dels att de 
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låter läraren skaffa underlag om såväl skrivförmåga som elevens kunskaper om andra delar 

av svenskämnet (till exempel språksociologi), dels att de inbjuder till skrivprocesser som 

liknar de som förekommer i andra ämnen än svenska och som är vanliga utanför skolan. 

Det bidrar till att göra dem mer autentiska än andra alternativ. 

En annan typ av uppgift, som är mindre vanlig i gymnasieskolan, förlitar sig helt på elevens 

egna erfarenheter. Det kan exempelvis handla om en uppgift som ber eleven att på valfritt 

sätt återge en valfri händelse. De kognitiva resurser som den integrerade uppgiften tar i 

anspråk för att bearbeta, integrera och generera visst innehåll kan nu användas för att 

generera innehåll baserat på elevens egna erfarenheter. En tredje, liknande variant kallas på 

engelska för ”impromptu essay”, och innebär, som namnet antyder, att eleven svarar på en 

uppgift utan någon vidare förberedelse. Vanligtvis har eleven tämligen begränsad tid på sig 

att lösa uppgiften. Innehållsmässigt innebär dylika uppgifter att eleven ställs inför ett 

uppdrag med ett givet tema, vilket gör att eleven måste aktivera förkunskaper om ett särskilt 

område samtidigt som formatet leder till mer jämförbara texter än där eleverna helt fritt står 

för innehållet. Fördelen med uppgifter som gör att eleven kan använda bakgrundskunskap 

för att skriva är att läsförmåga inte spelar avgörande roll för skrivandet, men det är en typ 

av skrivande som inte är betonat på gymnasienivå. 

Genre  

Frågan om genre är också avgörande för skrivuppgiftens utformning. Själva ordet ”genre” 

avser här textetiketter, som ”insändare”, ”debattartikel” och ”utredande uppsats”. Att speci-

ficera genre har sina klara fördelar, inte minst att elever kan använda genrekonventioner 

som stöd i skrivandet. Gymnasieelever har dels träning i att skriva genrebundet i olika 

ämnen, dels – i många fall – en inte oansenlig texterfarenhet som kan ge viss insikt i typiska 

drag förbundna med givna genrer (se Blikstad-Balas och Hertzberg 2015). Man kan också 

avstå från att specificera genre och i stället fokusera på textens tänkta funktion. Då kan 

eleven ombes att till exempel skriva argumenterande eller utredande text (snarare än 

”debattartikel” eller ” rapport”). Också detta har som syfte att tjäna elevens planerings-

arbete och skrivprocess eftersom textens tänkta funktion får konsekvenser för uppbyggnad, 

tilltal och innehållselement. Tänk bara på skillnaden mellan en argumenterande text om 

dialektvariation och en utredande text om samma fenomen; de olika texterna kommer med 

stor sannolikhet att ha olika struktur, olika textaktiviteter, olika författarpositioner och olika 

typer av innehåll.  

Oavsett vilka val läraren gör bör hon eller han ha en beredskap för texter som bryter med 

explicita och implicita förväntningar på genren eller den tänkta funktionen. Särskilt i 

relation till genrekrav finns risk att elevtexter avviker i stort eller smått utan att fördenskull 

fungera dåligt i övrigt. Läraren måste då på förhand ha bestämt om genrekraven är absoluta 

eller inte. Detta relaterar i sin tur till frågan om lärarens informationsbehov.  

Retorisk specificering  

Retorisk specificering (Otnes 2015:21) handlar om de retoriska situationer som en uppgift 

försätter elever i, exempelvis i form av en fiktiv situation och mottagare. Eleven kan till 
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exempel ges i uppgift att skriva en debattartikel eller krönika i ett magasin för unga (jämför 

Borgström 2014). Fördelen med hög grad av retorisk specificering är att syftet med 

skrivandet kan bli klarare, i tillägg till att eleven får chans att skriva som om mottagaren var 

en annan än läraren. En annan fördel är att vissa elever motiveras av att tänka sig en 

kommunikationssituation som är mer stimulerande än att skriva för att bli bedömd. 

Det finns emellertid nackdelar med retorisk specificering; för vissa elever är det – av olika 

skäl – svårt att leva sig in i den tänkta situationen. Om man inte kan identifiera sig med den 

uppdiktade skribentens kommunikationsbehov kan det vara svårt för vissa elever att inta 

den positionen. Den retoriska specificeringen blir då snarare ett hinder än något som 

hjälper eleven. Det finns också elever som missförstår eller struntar i den tänkta situationen 

och löser uppgiften på ett annat sätt. Ibland kan sådana alternativa lösningar leda till texter 

som har många kvaliteter, även om de inte till punkt och pricka har utformats för att passa 

den förhandsbestämda situationen.  

Oavsett om en uppgift innebär hög grad av retorisk specificering eller total frånvaro av 

sådan bör uppgiftsformuleringen vara enkel för elever att förstå. Många gånger upptäcker 

lärare när de samlar in texter att elever missförstått eller tolkat uppgiften på ett annat sätt än 

det som läraren hade föreställt sig. Ett sätt att identifiera obegripligheter är att försöka lösa 

uppgiften själv, innan den lämnas till eleverna.  

Villkor för uppgiftslösning 

En sista dimension är villkoren under vilka uppgiften löses. På gymnasiet är det vanligt att 

uppgifterna är stora och omfattande och kräver att eleven får arbeta både i och utanför 

skolan. Fördelen med ett sådant tillvägagångssätt är att omständigheterna under vilka eleven 

löser uppgiften kan likna hur skrivande går till utanför skolan. Nackdelen är att formatet 

introducerar en del oönskad variation; några elever kanske får hjälp att lösa uppgiften, andra  

löser den på egen hand. Ur ett informationsperspektiv kan man säga att det är oklart vilken 

kunskap om elevens skrivande en sådan uppgift bibringar. Villkoren passar vid formativ 

bedömning eftersom det öppnar för ett processorienterat arbete med textsamtal, respons-

arbete och textbearbetning, något som också ger läraren information om elevens skriv-

förmåga, till exempel i textsamtal. I en omfattande uppgift, där skrivandet är begränsat till 

ett visst antal minuter på en given plats och med givna villkor och givna hjälpmedel (till 

exempel inget samarbete) är för- och nackdelarna de motsatta. Denna typ av skrivuppgifter 

ger summativ information om elevens förmåga att producera text på egen hand och 

kompletterar ett processorienterat skrivande. 

 

Kriterier och bedömningsprocesser  

Bedömningskriterier är lärarens instrument för att bedöma de elevtexter som skrivuppgifter 

resulterar i. Precis som med uppgifter måste kriterier utformas så att läraren får den in-

formation han eller hon behöver, vilket i sin tur ska vara relaterat till den definition av 

skrivande som läraren utgår från. Här är valet av bedömningsområden avgörande. Om 
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många områden inkluderas kan läraren få en rik och nyanserad förståelse. Om antalet 

bedömningsområden begränsas, till exempel till att bara innefatta formella aspekter som 

stavning och grammatik, blir informationsunderlaget betydligt tunnare. Detta gäller oavsett 

hur uppgiften har utformats. I det nedanstående diskuteras vilka dimensioner av skrivande 

som ska eller kan bedömas, om bedömningen ska vara analytisk eller holistisk och vad som 

är skillnaden mellan uppgiftskriterier och kunskapskrav.  

Bedömningsområden 

När skrivande ska bedömas är det vanligt att inkludera bedömningsområden som fångar så 

många nyanser av texten som möjligt. För att ta ett exempel så kan man notera att följande 

områden ingår i det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk 1: Innehåll och 

kritisk läsning, disposition och sammanhang, språk och stil och helhetsbedömning. I den 

sistnämnda ska läraren ta ställning till ”kommunikativ kvalitet” och ”anpassning till syfte, 

mottagare och situation”. Dessa områden (i lite olika varianter) har visat sig fånga det som 

är väsentligt när skrivande ska bedömas (jämför Evensen et al.  2016). 

I flera norska skrivprojekt under åren 2003–2016 utvecklades bedömningskriterier inom 

ramen för så kallade bedömningsområden. Även om kriterierna har skiljt sig åt har be-

dömningsområdena använts från åk 3 till gymnasieskolan. Bedömningsområdena har delats 

upp i så kallade funktionskompetenser och i så kallade kodningskompetenser. I den senaste 

versionen (Skar 2017) utgjordes funktionskompetenserna av följande bedömningsområden:  

• skribent–läsar-interaktion (SLI), det vill säga författarposition och hur texten tar 

hänsyn till läsarens behov för information 

• innehåll, som handlar om innehållets relevans visavi uppgiftsbeställningen och 

– i förekommande fall – innehållets korrekthet 

• textstruktur, som handlar om i vilken utsträckning texten har en ändamålsenlig 

struktur 

• språkbruk, som handlar om språklig variation och precision.  

Kodningskompetenserna samlades inom bedömningsområdet ”böjning, stavning och 

interpunktion” (BSI). 

Att ta utgångspunkt i alla dessa fem områden har möjliggjort nyanserad bedömning av 

elevtexter. Självfallet har kriterierna anpassats efter den aktuella årskursen eller de aktuella 
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årskurserna.1 Det är också fullt möjligt att utarbeta separata kriterier för första- och 

andraspråkstalare.    

Analytisk eller holistisk bedömning  

Grovt sett kan man dela in skrivbedömning i analytisk och holistisk. Analytisk bedömning 

innebär att man bedömer de olika dimensionerna var och en för sig och – i förekommande 

fall – ger resultat på varje enskild del. Vid analytisk bedömning är det vanligt att ordna 

kriterier i en matris.  

Analytisk bedömning kan vara svårt, eftersom det gäller att hålla isär dimensionerna. Men 

om man lyckas får både lärare och elev ett gott och nyanserat underlag inför den kom-

mande undervisningen. Det kan till exempel vara så att en elev visar god förmåga att stava 

och att strukturera sin text, men att hon eller han har en del att utveckla vad gäller språk-

bruk och stilnivå.  

I ett stort skrivforskningsprojekt, NORM-projektet, använde lärare analytisk bedömning för 

att avgöra dels hur enskilda elever bäst skulle undervisas, dels vilken undervisning klassen 

som helhet skulle vara mest betjänt av. Tillvägagångssättet var baserat på skrivprocess-

pedagogiken och innebar att eleverna skrev utkast, som bedömdes med hjälp av kriterier 

inom de ovan beskrivna bedömningsområdena. Varje elevtext fick ett resultat per område. 

Efter genomförd bedömning på utkasten hade lärarna till uppgift att vägleda den enskilda 

eleven utifrån hennes resultatprofil (se figur 1) och genomföra undervisningsaktiviteter i 

klassrummet som gynnade gruppen i stort. Den analytiska bedömningen var en förutsätt-

ning för att kunna skräddarsy den vidare skrivundervisningen.  

Effekten av att arbeta på det sättet var stor (Berge et al. 2017). Skolor som ingick i projekt-

et hade i jämförelse med en kontrollgrupp betydligt högre resultat på skrivprov som 

genomfördes när projektet var avslutat. Bedömningsproceduren har sedan kopierats av ett 

nationellt skrivprov i Norge och innebär att elevtexten får ett resultat per bedömnings-

område. I ett Excel-ark kan lärare föra in resultat för elever och får därmed resultaten 

visualiserade. I figur 1 återges ett exempel. 

 

                                                     

 

 

 

1 Se också http://www.skrivesenteret.no/vurdering. 
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Figur 1. Visualisering av resultat på en elevtext. Eleven Annas resultat representeras av den 

blå linjen. Klassens resultat motsvaras av den grå linjen. Notera: SLI = skribent–läsar-

interaktion, BSI = böjning, stavning, interpunktion.  

Holistisk bedömning innebär, till skillnad från analytisk, att man gör en helhetsbedömning 

och att elevtexten får ett resultat. Det betyder att de nationella proven i svenska och svenska 

som andraspråk, där elevtexten bara får ett resultat, använder sig av holistisk bedömning, 

även om uppställningen med flera bedömningsområden och området ”helhetsbedömning” 

får det att se ut som analytisk bedömning.  

Det resultat en elevtext får innebär avvägningar, eftersom elevtexter även vid holistisk 

bedömning kan uppvisa spretiga profiler. Så länge det inte finns någon viktningstabell (till 

exempel att stavning ska utgöra 25 % av resultatet och innehåll 35 %) blir det upp till 

läraren att väga elevtextens för- och nackdelar och mot varandra och hitta den nivå eller det 

skalsteg som bäst representerar den aktuella texten. Som lärare känner till är det svårare att 

använda holistisk bedömning än analytisk som underlag för den kommande undervis-

ningen.  

Uppgiftskriterier och kunskapskrav 

Lärare som ska bedöma skrivande kan välja att utforma antingen allmänna kriterier för 

skrivande, särskilda kriterier för uppgiften eller att utgå från kunskapskraven. Allmänna 

kriterier för skrivande är allmänt formulerade kriterier som beskriver nivåer av skriv-

förmåga, men på ett allmänt sätt så att de kan användas till flera uppgifter. Uppgiftsspecifika 

kriterier är sådana som passar enskilda skrivuppgifter. I figur 2 återges ett (fiktivt) exempel 

på två nivåer i bedömningsområdet innehåll. Utgångspunkten är en autentisk skrivuppgift, i 

vilken de aktuella eleverna skulle utföra en filmanalys uppställd som en rapport. Det 

förelagda syftet med rapporten var att med analysen kartlägga temat och hur huvud-

karaktären utvecklas i filmen, och de frågeställningar som eleverna hade att förhålla sig till 
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var de följande: Hur utvecklas huvudkaraktären genom filmen? Hur är filmen uppbyggd? 

Vilka teman kommer fram i filmen?   

 Nivå 1 Nivå 2 

Allmänna kriterier för 
skrivande 

Texten har ett innehåll som är 
delvis relevant 

Texten har ett innehåll som är 
relevant  

   

Uppgiftsspecifika kriterier Resultatdelen redovisar svar 
på frågeställningarna ”Hur 
utvecklas huvudkaraktären 
genom filmen?”, ”Hur är 
filmen uppbyggd?” och ”Vilka 
teman kommer fram i 
filmen?” 

Resultatdelen redovisar 
relevanta och underbyggda 
svar på  frågeställningarna.  

Figur 2. Skillnaden mellan allmänna kriterier för skrivande (översta raden) och 

uppgiftspecifika kriterier (nedersta raden).  

Som framkommer av figuren har de båda typerna av kriterier olika förtjänster. Förtjänsterna 

med allmänna kriterier är just att de är så allmänna att de kan användas flera gånger. De 

behöver då kompletteras med bedömda exempeltexter. Fördelen med uppgiftsspecifika 

kriterier är att de kan ge mycket och precis information i den aktuella bedömningen. De kan 

troligen också användas som delar av underlag för diskussion med eleverna. Uppgifts-

specifika kriterier är emellertid mödosamma att konstruera. 

Kunskapskraven är utformade för att kunna göra bedömningar av måluppfyllelse relaterat 

till en hel kurs. Som bekant inleds kravet för betyget E i kursen Svenska 1 på följande sätt: 

”Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhäng-

ande och begripliga” – en beskrivning som aldrig kan passa en enskild text! Därför är det 

bäst att reservera kunskapskraven till betygsättning och för att kommunicera med elever 

och föräldrar om hur elever ”ligger till”. I samband med sammanfattande omdömen eller 

slutgiltiga betyg gäller ju att samla så stort underlag som möjligt (så många texter som 

möjligt) och göra en bedömning av hur den samlade produktionen förhåller sig till 

kunskapskravens beskrivningar.  

Bedömareffekter  

Bedömningen innebär att läraren använder kriterierna för att läsa och värdera elevtexten. 

Detta är en akt som antagligen är mer komplicerad att beskriva än att genomföra, men kort 

sagt går bedömningen ut på att läraren jämför sin uppfattning av texten med de kriterier 

som står till buds. I bästa fall är det en tydlig relation mellan de kriterier som bäst beskriver 

textens egenskaper och de kriterier som läraren menar att texten motsvarar. Det föreligger 

emellertid inte sällan hinder mot en sådan relation. 

Alla lärare som arbetar med skrivbedömning vet att det kan vara svårt att komma fram till 

exakt samma resultat eller betyg som sina kollegor. I sådana fall beror elevtextens resultat 

inte bara på elevtextens kvalitet utan också på vem som har bedömt. Inom testforskning 
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brukar man då tala om ”bedömareffekter”. Det finns många exempel på bedömareffekter 

(Myford och Wolfe 2003), men några av de vanligaste är följande: 

• Stränghetsvariation som innebär att lärare i ett kollegium når olika slutsatser 

om elevtextkvalitet eftersom de är olika stränga. Detta är sannolikt den mest 

kända och mest utforskade av bedömareffekter – och kanske också vanligaste. 

Redan sent 1800-tal varnade Edgeworth (1890) för att lärare är olika stränga i 

skrivbedömning och i mitten av det förra århundradet genomförde Björnsson 

(1960) en väl citerad studie i vilken det framkom att en text måste läsas av 

minst fem bedömare för att resultatet ska bli trovärdigt. Världens hittills enda 

internationella undersökning av skrivförmåga slutade i ett fiasko; samstämmig-

heten mellan bedömare från olika länder var för låg (Purves 1992). Den 

senaste offentliga undersökningen av samstämmigheten i nationella prov i 

svenska visade en alltför låg samstämmighet (Östlund-Stjärnegårdh 2009) och 

Skar och Jølle (2017) kunde dokumentera att lärare som tränats i upp till sex år 

fortfarande uppvisade stora individuella variationer i stränghet och sätt att 

förhålla sig till bedömning. Att undersöka stränghetsvariation på den egna 

skolan kräver att lärare läser samma uppsatser och oberoende av varandra 

sätter betyg innan jämförelsen görs. Ny forskning visar att lärare kan visa stor 

enighet i samtal för att bara minuter senare skilja sig åt när bedömning 

genomförs individuellt (Blomqvist 2018).  

• Halo-effekt som innebär att läraren har svårt att särskilja olika bedömnings-

områden och till exempel låter ett övergripande intryck färga av sig på 

bedömning av enskilda aspekter. Ett sätt att motverka halo-effekter är att 

använda sig av analytisk bedömning.  

• Centraltendens som innebär att läraren bara använder den mittersta delen av 

bedömningsskalan och därmed sällan eller aldrig använder det första eller sista 

skalsteget. Relaterat till detta är så kallad omfångsrestriktion vilket innebär att 

läraren använde den ena eller andra änden av skalan i (för) stor utsträck-ning. 

Lärare kan både individuellt och i kollegium reflektera över och diskutera huruvida någon 

av dessa effekter kan tänkas påverka bedömning på den egna skolan.  

Sammanfattning  

Denna artikel konstaterade inledningsvis att det huvudsakliga syftet med att låta elever 

genomföra bedömningsuppgifter är att skaffa information som inte annars är tillgänglig. 

Som har framgått, och som många svensklärare är väl medvetna om, är skrivbedömning 

förbundet med många val, alltifrån vilket innehåll som eleverna ska skriva om till vilka 

aspekter av skrivförmågan som ska bli föremål för bedömning. I artikeln har olika perspek-

tiv på bedömning diskuterats och förhoppningsvis kan dessa perspektiv vara till hjälp både i 

själva bedömningsarbetet och i skapandet av skrivuppgifter som lämpar sig för att samla in 

den typ av information som behövs i arbetet med bedömning av hela elevens 

skrivkompetens.  
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