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Sammanfattning 

Det svenska skolsystemet och det bedömningsarbete som utförs inom dess verksamheter ska präglas 

av likvärdighet. Resultaten av senare års bedömningsforskning visar dock på brister. Syftet med denna 

uppsats är att i relation till tidigare forskning undersöka hur Sfi-lärare beskriver sitt förfarande vid 

bedömningen av en elevtext. Uppsatsens frågeställningar är 1. Vilka aspekter lyfts fram i lärarnas 

beskrivningar och hur speglas kunskapskraven i beskrivningarna? och 2. Vilka strategier och stöd för 

bedömningen uppger lärarna att de använder? 

  

För att besvara frågeställningarna och uppnå det uppsatsen syftar till har 8 Sfi-lärare bedömt en och 

samma elevtext och vid personliga intervjuer beskrivit de tolkningar och avvägningar som ingått i 

bedömningsprocessen.  

 

Resultatet överensstämmer med tidigare forskningsresultat, då lärarnas beskrivningar av sina 

tillvägagångssätt och resonemang visar variationer gällande såväl vilka grunder lärarna baserar sin 

bedömning på, vilka strategier och bedömningsstöd som används, samt i betygssättningen av 

elevtexten. 

Nyckelord 
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1. Inledning  

Bedömning i skolvärlden är oavsett sitt syfte en ständigt närvarande del av en lärares tjänsteutövning. 

Den del av det summativa bedömningsarbete som betygssättning utgör är dels en form av 

myndighetsutövning, dels en process där läraren ska tolka och värdera elevens kunskapsnivå genom en 

systematisk sammanvägning av elevens prestation i relation till den aktuella kursens kunskapskrav och 

syfte samt den undervisning som bedrivits (Skolverket, 2018a). Likvärdighet i bedömning såväl som 

inom utbildningssystemet är med all rätt ett ämne som ofta dryftats av röster inom ett brett spektrum 

av röster rymmande såväl forskare och bedömningsutövande tjänstemän som lekmän, och beskrivs 

mer utförligt under uppsatsens avsnitt 2.3. Bedömning i skolvärlden.  

Sfi är en skolform inom den kommunala vuxenutbildningen som syftar till att ge den synnerligen 

heterogena elevgruppen vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska. Eleverna ska genom 

undervisningen ges ”förutsättningar att utveckla sin språkliga förmåga så långt det är möjligt” 

(Skolverket, 2018b:36) och utbildningen ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) vara likvärdig oavsett 

var och i vilken regi den anordnas. Skolformen och dess centralt stipulerade förutsättningar beskrivs 

under uppsatsens avsnitt 2.1. Sfi – utbildning i svenska för invandrare och 2.2. Skolans styrdokument. 

I Sverige har den hittills bedrivna bedömningsforskningen utförts framför allt inom grund- och 

gymnasieskolan och resultaten visar på brister i likvärdighet, vilket lyfts fram i uppsatsens avsnitt 2.4. 

Tidigare forskning. Likvärdighet i bedömning inom skolformen Sfi är ett viktigt men ännu 

jämförelsevis obeforskat ämne, varför jag med stort intresse tar mig an att undersöka hur Sfi-lärare 

beskriver sitt förfarande vid bedömningen av en elevtext. 

1.1. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur Sfi-lärare beskriver det egna bedömningsförfarandet. För 

att undersöka detta kommer jag att utgå från följande frågeställningar:  

1. Vilka aspekter lyfts fram i lärarnas beskrivningar och hur speglas kunskapskraven i 

beskrivningarna? 

2. Vilka strategier och stöd för bedömningen uppger lärarna att de använder?  

 



2 

2. Bakgrund  

Nedan presenteras beskrivningar av skolformen Sfi, relevanta styrdokument för skolformen, 

bedömning samt den tidigare forskning som har använts som en grund för uppfyllandet av uppsatsens 

syfte och besvarandet av dess frågeställningar. 

2.1. Sfi – utbildning i svenska för invandrare 

Sfi, svenska för invandrare, är en skolform inom kommunal vuxenutbildning riktad till invandrare som 

är 16 år eller äldre och som saknar grundläggande kunskaper i svenska. Utbildningen utgör för många 

vuxna invandrare ett grundläggande steg i integrationsprocessen. Utbildningen syftar enligt kursplanen 

”till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket” (Skolverket, 2018b:7). Sfi 

består av fyra olika kurser; A, B, C och D och eleverna kategoriseras i ett av tre spår, så kallade 

studievägar. Selekteringen till de tre studievägarna baseras främst på elevens studiebakgrund. Elever 

med mycket kort eller ingen studiebakgrund alls placeras på studieväg 1 och elever med en studievana 

av större omfattning på studieväg 3. Eleven betygsätts enligt betygsskalan A – F efter varje avslutad 

kurs och som stöd för bedömningen av kurs B, C och D tillämpas nationella prov.  

 

Ett godkänt betyg på föregående kurs är en förutsättning för elevens avancemang i studiegången och 

då kurserna inom Sfi inte begränsas medelst ett specifikt slutdatum är det upp till den enskilda läraren 

att bedöma om och när Sfi-eleven uppvisar en godkänd förmåga att använda det svenska språket enligt 

den aktuella kursens kunskapskrav, varför lärarens bedömning har en synnerligen avgörande funktion 

för en Sfi-elev. Således är Sfi som verktyg för individens progression, gällande såväl 

andraspråkstillägnan som integrationsprocessen, avhängigt inte enbart elevens prestation utan även 

lärarens bedömning och bedömningsförmåga.  

2.2. Skolans styrdokument  

Skollagen (SFS 2010:800) stipulerar att betyg ska sättas efter varje avslutad kurs medelst någon av 

beteckningarna A, B, C, D, E eller F där A utgör det högsta godkända betyget och E det lägsta. 

Betyget F betecknar icke godkänd nivå. I såväl skollagen (SFS 2010:800) som i kursplanen för Sfi 

(Skolverket, 2018b) framgår att betygssättning ska grundas på en sammanvägd helhetsbedömning av 

elevens kunskaper i förhållande till den aktuella kursens nationella kunskapskrav. I de kurser där 

nationella prov tillämpas ska resultatet av detta särskilt beaktas vid betygssättningen (SFS 2010:800). 
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Till betygsstegen A, C och E finns preciserade kunskapskrav i kursplanen för Sfi (Skolverket, 2018b). 

Kunskapskraven för betygssteg B och D innebär att eleven ska uppvisa kunskaper som motsvarar ”det 

underliggande kunskapskravet och till övervägande del det som beskrivs i överliggande 

kunskapskrav” (Skolverket, 2018a:10).  

Kunskapskraven i sig beskriver inte mål för undervisning eller lärande utan utgör ett medel för 

betygssättning och ska tolkas i relation till kursens centrala innehåll och syfte. Skolverkets 

övergripande formulering av kursmålen för skriftlig förmåga i Sfi kurs D är ”Eleven kan skriva enkla 

texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera både i informella och mer 

formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv” (Skolverket, 2018b:25). Vid 

betygssättningen ska läraren värdera ”elevens förmåga att använda det svenska språket på ett 

begripligt sätt i olika syften i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier” (Skolverket, 

2018b:10) i förhållande till kursens kunskapskrav, och bedömningsunderlagets språkliga korrekthet 

ska betraktas i relation till innehållets och språkets komplexitet (Skolverket, 2018b).  

Enligt Skolverkets promemoria från 2017 har endast knappt 36 procent av Sfi:s 3900 verksamma 

lärare lärarlegitimation med behörighet för skolformen (Skolverket, 2017). Skolverket stipulerar 

visserligen att obehöriga lärare inte självständigt får betygssätta elever utan ska göra detta i samarbete 

med en legitimerad lärare, men det finns i dagsläget varken krav på att den legitimerade läraren ska ha 

ämnesbehörighet gällande den kurs i vilken betyget sätts eller att hen på något sätt har deltagit i 

undervisningen eller besitter ett egeninsamlat bedömningsunderlag (Skolverket, 2018a). Därmed kan 

den legitimerade läraren vid ett sådant bedömningstillfälle behöva göra sin bedömning utifrån ett 

underlag sammanställt av en obehörig kollega. Därtill gäller kravet på att en legitimerad lärare bistår 

sin icke legitimerade kollega just och enbart vid den summativa bedömning som betygssättningen 

utgör - och för att en sådan situation alls ska uppstå fordras att den obehöriga läraren gjort 

bedömningen att en elev uppvisat underlag för godkänd nivå enligt den aktuella kursens kunskapskrav.  

 

Med andra ord är den legitimerade läraren och dennas bedömning vid betygssättningen utlämnad till 

den obehöriga kollegans förmåga att insamla ett tillförlitligt underlag för en allsidig och sammanvägd 

bedömning av elevens kunskaper i förhållande till kursens kunskapskrav, vilka i sin tur ska tolkas i 

relation till utbildningens mål och karaktär.  

2.3. Bedömning i skolvärlden 

Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur de Sfi-lärare som utgör studiens informanter 

beskriver det egna förfarandet vid bedömningen av en elevtext presenteras nedan en övergripande 

beskrivning av lärares arbete med bedömning. Först beskrivs olika funktioner som ryms inom det 
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bedömningsarbete som utgör en betydande del av lärares tjänsteutövning. Därefter följer beskrivningar 

av likvärdig bedömning, bedömning och validitet och slutligen bedömning av skriftlig färdighet. 

2.3.1. Bedömning för olika syften 

Då den mest centrala uppgiften inom läraryrket består i att se till att eleverna inhämtar de kunskaper 

som erfordras enligt de aktuella kunskapskraven är bedömningar ett ständigt närvarande inslag i 

skolväsendet – och även ett begrepp som ger associationer och bär med sig konnotationer. Hirsh 

definierar den bedömning som sker inom skolvärlden som att lärare analyserar och värderar ”elevernas 

kunskaper och utveckling i förhållande till specifika innehåll och uppsatta mål” (Hirsh, 2017:2). Skar 

kallar bedömning ”en bevissamlande aktivitet” (2013:34) och förklarar begreppet 

bedömningsaktiviteter inom skolvärlden som brukandet av redskap som möjliggör besvarandet av 

frågan huruvida eleverna tillgodogjort sig ett i förväg stipulerat innehåll. Lundahl, Hultén, Klapp & 

Mickwitz (2015) beskriver en summativ bedömning som en bedömning där lärarens analyser och 

värderingar syftar till en lägesbeskrivning av en elevs kunskaper vid en specifik tidpunkt, exempelvis 

genom betygssättning. Formativ bedömning syftar enligt Hirsh & Lindberg (2015) till att stötta 

elevens fortsatta lärande genom nyckelstrategier som att läraren synliggör såväl lärandemål som 

elevens läge i förhållande till dessa samt hur elevens fortsatta väg mot målet bör se ut. Hirsh & 

Lindberg (2015) påvisar samstämmigheten gällande definitionen av formativ bedömning som 

bedömning för lärande bland de forskare vars studier ingår i en översikt av forskning om formativ 

bedömning som gjorts under 2000-talet. Hirsh & Lindberg (2015) belyser även vikten av att betrakta 

begreppet formativ bedömning som ett medel att inte enbart forma och utveckla elevens lärande, utan 

även undervisningen. Jönsson (2013) erinrar om synsättet på den ”ögonblicksbild eller en 

lägesbeskrivning” (2013:15) som utgörs av en summativ bedömning som en nödvändig komponent i 

en framåtsyftande, formativ bedömningsprocess, vilket ges stöd av Hirsh (2017) som konstaterar att 

det inte finns en tydlig gräns mellan begreppen summativ och formativ bedömning utan att 

bedömningens syfte och tidpunkten för dess utförande avgör dess funktion. Skolverkets formulering 

angående ett synsätt som innebär en dikotomisering eller polarisering av begreppen lyder: 

 

Formativ och summativ bedömning är inte att betrakta som olika sorters bedömning 

med olika metoder utan skillnaden handlar om hur bedömningen används. En 

bedömningspraktik med utgångspunkt i styrdokumenten innebär att bedömning 

används i både formativt och summativt syfte (Skolverket, 2011:17). 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska elever informeras om grunderna som tillämpas vid 

betygssättning och lärare bör enligt Skolverket kommunicera bedömning och betygssättning till sina 

elever på ett sådant sätt att ”eleverna får ändamålsenlig information om vad som är väsentliga 

kunskaper i kursen, om betyg och betygssättning och om kunskapskrav” (Skolverket, 2018a:27) vilket 



5 

kan kopplas till formativ bedömning samt konkreta undervisningsstrategier som visat sig vara 

effektiva för lärande. Att kommunicera bedömning och betygssättning såväl som väsentliga kunskaper 

och kunskapskrav inom en kurs är en grannlaga uppgift, för vilken läraren behöver besitta explicit och 

gedigen kunskap om, och förtrogenhet med, dessa domäner.  

2.3.2. Likvärdig bedömning 

Likvärdig bedömning innebär att en elevs kunskapsnivå mäts på samma bedömningsgrunder och 

enligt samma kriterier oavsett vem som utför bedömningen. Likvärdig bedömning går inte att likställa 

med enbart interbedömarreliabilitet vilket syftar till graden av samstämmighet eller spridning inom 

bedömningsresultatet om två eller flera lärare bedömer samma objekt, till exempel en elevtext (Korp, 

2011), utan inbegriper även att utföra en rättssäker, kriterierelaterad bedömning där kunskapskraven 

tolkas i enlighet med kursplanens mål och karaktär (Thornberg & Jönsson, 2014; Skolverket, 2011, 

2018a). Två bedömare kan således vara samstämmiga i att en elevtext får exempelvis betyget F, men 

bedömningens likvärdighet är avhängig att den också grundar sig i ett samstämmigt tillämpande av 

tolkandet av de aktuella nationella styrdokumenten (Thornberg & Jönsson, 2014).  

Korp (2011) påpekar att all bedömning inom skolvärlden, såväl summativt som formativt syftande 

sådan, ska vara kriterierelaterad. Detta begrepp innebär att bedömningen utförs genom att en elevs 

uppvisade kunskapsnivå analyseras och värderas i relation till och på en grund bestående av fastställda 

kriterier, exempelvis kunskapskraven för en aktuell kurs eller uppgift. Korp (2011) fastslår även att 

normrelaterade bedömningar, det vill säga bedömningar där elevprestationer inte bedöms i relation till 

kriterier så som kunskapskrav utan jämförs med andra elevers nivå vid utförandet av samma prov eller 

uppgift, inte har någon relevant funktion varken när det gäller lärande eller att mäta en elevs faktiska 

kunskapsnivå.  

Skolverket (2011) hänvisar till ett konsekvent användande av bedömningsanvisningar som exempelvis 

matriser och elevexempel som ett verktyg för att minimera påverkan av faktorer utanför 

styrdokumenten, och därmed som ett stöd för bedömningens likvärdighet.  

2.3.3. Bedömning och validitet 

Enligt Skolverket kan lärares bedömningar granskas utifrån aspekterna validitet, reliabilitet och 

allsidighet, där bedömningars validitet enligt Skolverket innebär att ”utifrån kunskapskraven bedöma 

rätt saker i tillräcklig omfattning” (Skolverket, 2011:38). Enligt både Jönsson (2013) och Skar (2018) 

ges bedömningars validitet ofta en förenklande likställning med bedömningsresultatets relevans i 

förhållande till dess syfte – ”mäter provet det man ville att det skulle mäta?” (Jönsson, 2013:69). 

Skolverket (2011) lyfter fram en erinran om att validitet i bedömning även inbegriper fastställandet av 

huruvida de tolkningar som lett fram till ett bedömningsresultat, är trovärdiga.  
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Kanes validitetsmodell lyfts fram av såväl Jönsson (2013) som av Skar (2013, 2018) och innebär att 

validitetsgraden i en slutsats är avhängig hur man nått fram till de grunder på vilka denna slutsats vilar, 

vilket är i linje med Skolverkets ovan nämnda erinran (2011). För att i enlighet med Kanes modell 

kunna göra anspråk på validitet, ska en slutsats bygga på tolkningar gjorda i flera led. I modellens 

första led omvandlas en elevs prestation vid exempelvis en skrivuppgift till en tolkning av en specifik 

kunskapsnivå. Validiteten i detta led kräver att bedömningen baseras på i förväg fastställda kriterier, 

exempelvis en bedömningsmatris, gällande en definierad skrivhandling. I ett nästa led prövas 

bedömningens validitet genom fastställandet av huruvida resultatet i det första ledet kan generaliseras 

till likartade uppgifter eller om elevens prestation i det första ledet är beroende av den specifika 

uppgiften. Denna prövning kan underlättas genom att med hjälp av flera jämförbara uppgifter, tillämpa 

flera bedömningstillfällen gällande samma förmåga eller lärandemål. Ett ytterligare led i modellen 

innebär att göra anspråk på att resultaten av de bedömningar som gjorts kan generaliseras till att gälla 

även i andra situationer och i sammanhang bortom skolvärlden (Jönsson, 2013; Skar, 2013, 2018).  

 

Med Skars (2013, 2018) beskrivning av Kanes modell som ett medierande redskap för att utvärdera 

bedömningars kvalitet är validiteten avhängig att de tolkningar och antaganden som lett fram till 

bedömningsresultatet korrelerar med den uppgift som utgör grunden för elevens produktion och 

uppgiftens bedömningskriterier.  

2.3.4. Bedömning av skriftlig färdighet 

Korp (2011) belyser att standardiseringsgraden i en uppgift korrelerar med interbedömarreliabiliteten, 

det vill säga att den grad av frihet en uppgift erbjuder elever när det gäller att lösa uppgiften står i 

relation till bedömningsresultatets avhängighet vem som utför bedömningen, och att den variation och 

spridning i tolkningar och antaganden som görs under bedömningsprocessen och avspeglas i 

bedömningsresultatet blir större ju högre graden av frihet inom uppgiften är. En skrivuppgift, 

exempelvis den som utgör Bilaga 4 (Skolverket, 2019b) i denna uppsats, är ett exempel på en uppgift 

med en hög frihetsgrad vilket också kan benämnas låg standardiseringsgrad. Korp (2011) lyfter fram 

hur risken för inverkan av ovidkommande faktorer vid bedömningen kan undvikas genom användande 

av kunskapskravsrelaterade bedömningskriterier och -matriser. 

I stödmaterialet Kommentarer till bedömningsmatris Skriva – Kurs D (Skolverket, 2019a. Bilaga 8) 

beskrivs hur bedömningsmatrisen ska användas för att analysera och tolka elevens skriftliga färdighet. 

Inledningsvis presenteras grunderna för den så kallade globala bedömningen, där det första intrycket 

av textens funktionalitet helhetsvärderas övergripligt inom aspekterna Syfte och genre, Innehåll och 

omfång samt Begriplighet och flyt.  

Inom den analytiska bedömningen tolkas och värderas bedömningsmatrisens språkliga aspekter var för 

sig. Dessa aspekter utgörs av Textstruktur, Språklig variation och säkerhet samt Skriftspråksnormer. 
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Dessa aspekter förtydligas i stödmaterialet där den språkliga färdigheten inom varje aspekt 

konkretiseras inom en egen underrubrik.  

Aspekten Textstruktur handlar om att textens struktur och textbindning är i huvudsak fungerande, där 

en fungerande struktur även innebär en genreanpassning vilket i stödmaterialet exemplifieras genom 

hur det i ett brev ska stå att finna en inledning, en huvuddel där ämnet för brevet avhandlas, och en 

avslutning. Textbindning, och därmed bedömningen av dess fungerande, kan enligt det stödmaterial 

som utgör Bilaga 8 förstås genom att tänka på textbindning i termerna ”tematik, sambandsmarkörer 

och referensbindning” (Skolverket, 2019a. Bilaga 8, s. 2).  

I aspekten Språklig variation och säkerhet analyseras och värderas den lexikala och grammatiska 

språkhantering som uppvisas i en text. Den grammatiska färdigheten innefattar både morfologiska och 

syntaktiska strukturer och särskiljs i bedömningsmatrisen från textens ordval och formuleringar, vilket 

i stödmaterialets kommentarer lyfts fram som något som i praktiken svårligen kan uppdelas 

kategoriskt. Idiomatiska formuleringar lyfts även fram i matrisen, vilket åsyftar elevens förmåga att 

syftes- och mottagaranpassa sitt språkbruk till det som förväntas. Exempelvis är formuleringen Jag är 

stressad mer idiomatisk än Jag har stress. Precision och variation i ordval åsyftar värderandet av 

elevens uppvisade ordförråd. Detta ska vara av ett omfång som medger användande av synonymer, 

utbyggnad av nominalfraser och tillräcklig exakthet i ordval för att säkerställa innehållets tydlighet.  

Innehållet i ovan beskrivna aspekt, Språklig variation och säkerhet, behandlar färdigheter som kräver 

tid att tillägna sig och behärska. Inom Sfi kurs D erfordras varken fullständig korrekthet i en text eller 

att eleven vid varje givet tillfälle formulerar sig idiomatiskt, dock ska eleven uppvisa språkliga 

strategier tillräckliga för att göra innehållet begripligt även i de fall elevens formuleringar inte är helt 

korrekta. Inom denna aspekt ställs ej krav på fullständig korrekthet utan den grad av säkerhet eleven 

uppvisar i sin text ska betraktas i relation till dennas komplexitet.  

Aspekten Skriftspråksnormer har samma krav för betygsnivå E, C och A och åsyftar elevens 

användande av interpunktion såsom punkt och frågetecken samt att eleven inleder en ny mening med 

versal. Förekommande stavfel bör ej påverka textens begriplighet.  

2.4. Tidigare forskning 

Blomqvist (2018), Korp (2006), Skar (2013) och Östlund-Stjärnegårdh (2002) konstaterar att graden 

av såväl likvärdighet som samstämmighet i bedömning av skriftlig förmåga har varit föremål för ett 

flertal studier inom den forskning som bedrivits under senare år. Resultat av de tidigare studier som 

behandlas av Blomqvist (2018), Skar (2013) respektive Korp (2006) indikerar förekomst av både låg 

samstämmighet i lärarnas bedömningsresultat och betydande variation, och därmed bristfällig 

validitet, i de tolkningar och antaganden som ligger till grund för lärarnas bedömningar. Både Korp 
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(2006) och Östlund-Stjärnegårdh (2002) belyser i sina respektive avhandlingar en påvisbar diskrepans 

i sättet att resonera kring bedömning och betygssättning mellan olika skolor.  

 

Resultaten som presenteras i Blomqvists (2018) avhandling, som handlar om samsyn och 

samstämmighet i lärares samtal om bedömning, visar variationer i vad lärares summativa bedömningar 

grundar sig på. När studiens lärare diskuterar användandet av summativa bedömningar av elevtexter 

som ett underlag att använda i formativt syfte för att göra didaktiska avvägningar och forma den 

kommande undervisningen, synliggörs även en diskrepans och en avsaknad av koppling mellan 

lärarnas bedömning av skriftlig förmåga och deras beslut gällande skrivundervisningen.  

 

Korp (2006) lyfter i sin avhandling, som handlar om lokala bedömningsvariationers implikationer för 

användande och betygssättning av nationella prov i gymnasiet, fram att flera lärare som inom studien 

intervjuats angående betygssättning beskriver betygssättning som något sällan problematiskt, och att 

dessa lärare också beskriver en stor tilltro till den egna känslan och erfarenheten vid betygssättning. I 

kontrast till detta vittnar elever som ingår i studien och vars lärare beskriver en bedömningsgrund 

bestående av oklara kriterier eller kriterier som ej kommunicerats till eleverna, om en osäker och ofta 

skeptisk bild av vad som egentligen bedöms. Studiens resultat visar också brister i överensstämmelsen 

mellan olika lärares tolkningar av kunskapskraven, där de lärare som uttrycker bedömningskriterier 

som något icke problematiskt att förhålla sig till och uttolka inte nödvändigtvis tolkar kriterierna på 

samma sätt. I resultatet framkommer även lärares tendens att väga in andra faktorer än nationella 

styrdokument och konkretiseringar av sådana vid bedömningen. Korp (2006) konstaterar tre 

huvudsakliga kategorier av bedömningspraktiker i lärarnas beskrivningar och inskärper att en 

konsekvens av spridningen i praktiker är en ej likvärdig betygssättning, vilket är i linje med 

Skolverkets erinran som även omnämns under avsnitt 2.3.2. Likvärdig bedömning i denna uppsats, 

nämligen att en rättssäker bedömning förutsätter att den aktuella kursens kunskapskrav tolkas i 

enlighet med kursplanens mål och karaktär (Skolverket, 2011, 2018a).  

 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) har i sin avhandling undersökt vilka aspekter lärare prioriterar vid 

skrivbedömning och vad som språkligt särskiljer elevtexter som inom studien bedömts som godkända 

respektive icke godkända. I studien har 21 gymnasielärare fått bedöma totalt 60 elevtexter, hämtade ur 

provkonstruktionsgruppens arkiv för betygsatta elevtexter. Det betyg som satts på texterna innan de 

genom ett slumpmässigt urval selekterades för arkivering av provkonstruktionsgruppen har satts av 

elevernas respektive lärare och i de flesta fall är detta betyg högre än då samma text bedömts och 

betygsatts av en oberoende bedömare. En förklaring till denna diskrepans som av Östlund-

Stjärnegårdh (2002) lyfts som tänkbar, är att en oberoende bedömare inte besitter kännedom om vare 

sig eleven eller nivån på dennas tidigare prestationer och därmed inte löper risk att påverkas av dessa 

faktorer i den aktuella textbedömningen. I skarp kontrast till denna del av resultatet av studien 
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diskuterar Östlund-Stjärnegård det såväl dubbla som, ur ett perspektiv som tillåts innefatta många 

andra länder än Sverige, sällsynta uppdrag som yrkesverksamma lärare i det svenska skolsystemet 

axlar; att på egen hand utföra bedömning både i formativt och summativt syfte, utan stöd i form av 

exempelvis en oberoende parts utförande av vissa summativa bedömningar.  

Nyss nämnda faktum gällande komplexiteten i den svenska lärarkårens uppdrag, berörs även av Skar 

(2013) som konstaterar att stöd för likvärdighet så som externt formulerande av uppgifter i form av 

centralt konstruerade prov visserligen finns inom det svenska skolsystemet och exemplifierar detta 

med de nationella prov för vilka Skolverket bär ansvar, men erinrar även om att detta mätinstrument 

endast är centralt utformat och att det hanteras och bedöms av lärarna själva. Skar (2013) framhäver 

skillnaden mellan lärarrollen i Sverige jämfört med många andra länder och betonar den kravbörda 

detta innebär för lärare i det svenska skolsystemet; oavsett de betraktas som individer eller som skrå, 

är det lärarna som ansvarar för en likvärdig betygssättning och därmed även för den lagstadgade 

likvärdigheten inom skolsystemet (SFS 2010:800).  

 

Skar (2013) summerar sin översikt av tidigare forskning inom domänen skrivbedömning i 

klassrummet med att lyfta fram problematiken i att de forskningsresultat som presenteras indikerar en 

synbart låg samstämmighet i lärares bedömningar, vilka också uppvisar en bristande validitet då 

bedömningarna till stor del vilar på individuella tolkningar och antaganden av hur och i relation till 

vad elevers kunskapsnivå ska mätas, där det sistnämnda konkretiseras genom hänvisningar till studier, 

bland annat ovan nämnda Östlund-Stjärnegård (2002), vars resultat påvisar vissa korrelat mellan 

betygsnivåer och faktorer som textlängd och textförfattarens kön.  

 

Skar (2013) fastslår att frågan huruvida lärares bedömningar av skriftlig förmåga kan ses som 

tillförlitliga svårligen besvaras entydigt och att validitet och likvärdighet ingalunda är binära begrepp. 

I sin avhandling har Skar (2013) undersökt det ännu sparsamt beforskade ämnesområdet validitet och 

likvärdighet i skrivbedömning gällande enskilda uppgifter, inom samt i relation till 

svenskundervisningen. I sin avhandling har författaren inlemmat ett perspektiv på bedömningars 

validitetsgrad som innefattar vilka möjligheter eleverna haft att inom undervisningen tillägna sig de 

kunskaper som bedöms. Studiens resultat påvisar validitetsbrister kopplade till olika led i 

bedömningsprocessen så som exempelvis variationen i de möjligheter till lärande som inom 

undervisningen stått eleverna till buds och i de tolkningar som lett fram till lärarnas 

bedömningsresultat, och talar således emot likvärdigheten i lärares skrivbedömning.  

 

En utvidgad vy av det perspektiv på komplexiteten i det uppdrag det svenska skolsystemets lärare är 

ålagda, vilket som nämnt berörs av både Skar (2013) och Östlund-Stjärnegårdh (2002), lyfts fram i 

Korps (2006) avslutande reflektion över de forskningsresultat som påvisar brister i samsyn, validitet 
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och likvärdighet. Korp (2006) föreslår dessa resultat som ett underlag för en analys på systemnivå, då 

variationer som framkommit i lärares såväl som skolledares utsagor ofta framträder som strategier att 

hantera den rådande verklighetens dilemma av förutsättningar och krav. 

 

Sammanfattningsvis framställer resultaten av den tidigare forskning som fått utgöra uppsatsens 

teoretiska grund ett läge där graden av likvärdighet i lärares bedömningar är hotad. Då likvärdigheten i 

lärares bedömningsarbete i såväl summativt som formativt syfte är en förutsättning för likvärdighet 

inom skolsystemet, är likvärdigheten på systemnivå avhängig både att lärares bedömningar görs i 

relation till det befintliga ramverket av centralt fastställda styrdokument och kriterier – och 

möjligheten att fastställa bedömningars trovärdighet genom påvisandet av en höggradig samsyn i 

lärares tolkningar av dessa ramverk.  

3. Metod 

Under denna rubrik presenteras den undersökningsmetod som använts i studien, urval av informanter 

och material samt formulerandet av intervjufrågeschema. Vidare beskrivs studiens insamling av data 

och bearbetningen av dessa. Slutligen redogör jag för Vetenskapsrådets etiska krav för god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) med relevans för denna studie och tillvägagångssätten genom 

vilka dessa krav tillgodosetts. 

3.1. Val av undersökningsmetod 

Såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder innebär ett systematiskt insamlande av data med 

den grundläggande skillnaden att resultatet av datainsamlingen vid användandet av en kvantitativ 

metod består av eller går att transformera till information i form av numeriska observationer, i en 

kvalitativ datainsamling huvudsakligen utgörs av ord (Backman, 2016; Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014). Valet av en kvalitativ metod gynnar såväl denna studies syfte som besvarandet av uppsatsens 

frågeställningar och består av utförande samt analys av personliga, semistrukturerade intervjuer där 

informanterna, bestående av 8 Sfi-lärare bedömt och betygsatt en och samma elevtext (Bilaga 5). 

Därefter har informanterna intervjuats och besvarat frågor (se Bilaga 7) med fokus på hur de gått 

tillväga vid bedömningen och vilka aspekter i elevtexten som ligger till grund för det betyg de gett 

elevtexten. Intervjuerna har spelats in och transkriberats, för att därefter analyseras i textform. 
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3.2. Urval och material 

Under denna rubrik beskrivs undersökningens urval av informanter och material och på vilka grunder 

urvalet gjorts samt avgränsats.  

3.2.1. Urval av informanter 

Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) illustrerar begreppet informantintervju genom att beskriva 

intervjuer där urvalet görs med de tillfrågade individernas förväntade kännedom om sådant som gäller 

forskningsfrågorna som grund. Bryman (2016) använder begreppet målstyrt urval som ett urval där 

informanterna tillfrågats på grund av att de uppfyller kriterier som innebär att deras deltagande har 

relevans för besvarandet av forskningsfrågan. Enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) innebär ett 

snöbollsurval ett urvalsförfarande där en informant ombeds hänvisa vidare till nästa informant. 

Begreppet bekvämlighetsurval beskrivs av såväl Bryman (2016) som av Hjerm, Lindgren & Nilsson 

(2014) som ett urval bestående av de informanter som råkar finnas till hands vid tidpunkten för 

insamlingen av data. Enligt Bryman (2016) är det svårt att i förväg fastställa en exakt urvalsstorlek 

gällande hur många informantintervjuer som krävs för att besvara en forskningsfråga. Bryman (2016) 

lyfter beaktandet av det antal jämförelser mellan urvalets grupper som besvarandet av 

undersökningens forskningsfrågor som en tumregel vid avgörandet av urvalets storlek, men belyser 

även att storleken på det beslutade urvalet ofta utgörs av en kompromiss mellan behovet av precision 

och säkerhet i besvarandet av forskningsfrågorna och studiens tillgängliga resurser.  

Jag har i avgränsningen av mitt urval gjort beslutet att eftersöka verksamma Sfi-lärare. Denna breda 

kategorisering är medvetet vald då jag eftersträvat ett urval som efterliknar den stora bredd gällande 

verksamma lärares utbildningsbakgrund och antal år i läraryrket som ryms inom skolformen.  

Urvalsprocessen för denna undersökning inleddes med att jag tillämpade vad man kan kalla en 

kombination av målstyrt urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval vilket innebar att jag bad 

skolledaren vid min arbetsplats uppge kontaktuppgifter till skolledare inom ett avgränsat geografiskt 

område, vilkets avgränsning framför allt utgjordes av den tid som varit disponibel för insamlingen av 

data genom intervjuer. Därefter kontaktade jag de tre skolledare vars namn och kontaktuppgifter jag 

erhöll och bad dessa tillfråga sina anställda Sfi-lärare. Jag erhöll jakande svar från två av de tre 

tillfrågade skolledarna, och dessa två vidarebefordrade enligt min förfrågan det brev om informerat 

samtycke som utgör bilaga 2.  

Mitt mål, ett urval bestående av 8 till 10 informanter, landade i 8 informanters bekräftade samtycke. 2 

av 8 informanter är legitimerade med ämnesbehörighet för skolformen, vilket innebär en något lägre 

behörighetsgrad än de knappt 36 procent av skolformens yrkesverksamma lärare som enligt 

Skolverket (2017) har lärarlegitimation med ämnesbehörighet gällande Sfi. 
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Tabell 1. Informanternas bakgrund enligt deras svar på formuläret Bakgrundsfrågor (Bilaga 6)  

Informant Behörig Pedagogisk 

utbildning 

År i 

yrket 

1 Nej Nej 

 

2 

2 Nej 240 hp av 270 

lärarutbildning 

6 

3 Nej Nej 

 

6 

4 Ja - 

 

5 

5 Nej 270 hp av 300 

lärarutbildning 

10 

6 Nej 240 hp av 270 

lärarutbildning 

2 

7 Ja - 

 

10 

8 Nej 210 hp av 270 

lärarutbildning 

2 

 

3.2.2. Val av skrivuppgift 

Skrivuppgiften (Skolverket, 2019b. Bilaga 4) som ligger till grund för elevtexten (Bilaga 5) är en av 

skrivuppgifterna i ett nationellt prov för Sfi D. Urvalet av skrivuppgiften gjordes med hänsynstagande 

till rådande sekretess gällande nationella prov, då skrivuppgiften behövde avslöjas för informanterna. 

På grund av detta stod ingen skrivuppgift tillhörande ett nationellt prov som konstruerats efter att den 

reviderade kursplanen för Sfi (Skolverket, 2018b) trädde i kraft 1 januari 2018 till buds, vilket 

bekräftades genom kontakt via e-post med en representant för provkonstruktionsgruppen vid 

Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Representanten för 

provkonstruktionsgruppen erinrade om möjligheten att använda en arkiverad skrivuppgift, vilket efter 

en granskning av alternativ ledde till beslutet att använda den skrivuppgift som utgör Bilaga 4 

(Skolverket, 2019b). Uppgiften är att skriva ett svar på en insändare där skribenten Dennis 

argumenterar för att förbjuda användning av mobiltelefoner i skolor och på allmänna platser. I sitt svar 

ska eleven presentera sina åsikter angående att förbjuda mobiltelefonanvändande samt inleda och 

avsluta sin insändare på ett passande sätt.  
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Att just den skrivuppgift som har använts i studien kom i fråga och övervägdes berodde på att en lärare 

på undertecknads arbetsplats nyligen genomfört uppgiften i en Sfi D-grupp. I min avvägning landade 

jag dock i uppgiften främst med anledning av att insändare som texttyp erbjuder eleven relativt stora 

möjligheter att variera sin språkliga stilnivå samtidigt som texttypen har en tydlig struktur och ej 

erfordrar att eleven inkluderar privata, potentiellt känsliga uppgifter.  

3.2.3. Val av elevtext 

På förfrågan erhölls ett antal elevtexter som producerats av elever i en Sfi D-grupp. I samråd med min 

kollega valdes först två elevtexter ut, med grund i mitt önskemål om en text innehållande drag som 

skulle kunna betraktas ur olika perspektiv vid informanternas bedömning. Det slutliga valet av elevtext 

föll därefter på den text som utgör uppsatsens Bilaga 5, då den andra text som övervägdes hade 

producerats av en elev som nyligen valt att göra ett avbrott i sina Sfi-studier och därmed ej kunde 

tillfrågas angående samtycke till användandet av sin text.  

3.2.4. Formulerande av frågeschema 

Studiens insamling av data har skett genom semistrukturerade intervjuer, vilket beskrivs av Bryman 

(2016) som intervjuer där frågornas formulering inte är lika specifikt riktade som vid en strukturerad 

intervju samt där ordningsföljden i frågeschemat kan variera. I denna undersökning har frågeschemats 

ordningsföljd (Bilaga 7) ändrats endast då en informant besvarat någon av intervjufrågorna i sitt svar 

på en tidigare fråga. Intervjuerna har utförts efter att informanterna har fått läsa och bedöma en 

elevtext skriven av en elev på Sfi kurs D. För att möjliggöra informanternas val att använda strategier 

eller stöd för sin bedömning som exempelvis sambedömning eller bedömningsmatriser har 

informanterna via e-post tillhandahållits elevtexten samt den skrivuppgift som ligger till grund för den 

innan den specifika tiden för varje intervjutillfälle bestämts.  

 

Vid formulerandet av frågeschemat har öppna frågor använts, i syfte att elicitera informanternas egna 

beskrivningar av den egna bedömningsprocessen; hur man nått fram till sin slutliga bedömning av 

texten och om man uppger specifika drag eller företeelser i elevtexten som fått en att göra vissa 

avvägningar i processen och på vilka grunder. Öppna frågor saknar fasta svarsalternativ (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014) vilket är passande då syftet är att undersöka hur informanterna beskriver 

det egna bedömningsförfarandet, samt då informanternas svar inte var förutsägbara. Valet att använda 

öppna frågor i frågeschemat gavs stöd av de fördelar som presenteras av Bryman (2016); nämligen att 

denna typ av frågor inte är ledande för informanterna samt att öppna intervjufrågor genererar längre 

svar än slutna sådana, vilket medger fördelar för den metod som senare har tillämpats för att analysera 

det insamlade materialet.  
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Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) påpekar att en semistrukturerad intervju med fördel kan inledas 

med bakgrundsfrågor, och att ett sådant förfarande kan bidra till att både informant och intervjuare 

känner sig bekväma med situationen. I denna studie ställdes bakgrundsfrågorna (se Bilaga 6) i förväg 

via e-post. Således har samtliga informanter tillhandahållit mig sin betygssättning av elevtexten i 

förväg via formuläret Bakgrundsfrågor (Bilaga 6) vilket gjort det möjligt för undertecknad att vid varje 

intervjutillfälle referera till det betygssteg respektive informant landat i. I sin beskrivning av den 

semistrukturerade intervjun nämner Bryman (2016) intervjuarens benägenhet att elicitera utökade svar 

genom att ställa uppföljningsfrågor, varför exempel på sådana formulerades efter genomförandet av en 

pilotintervju och medtogs i frågeschemat (Bilaga 7) för att ställas då undertecknad bedömde lämpligt. 

3.3. Genomförande 

Först erhölls två skolledares samtycke (Bilaga 1) att kontakta verksamma Sfi-lärare inom den 

verksamhet skolledarna företräder. De två skolledarna vidarebefordrade via e-post den förfrågan om 

informerat samtycke som utgör Bilaga 2. Inom en vecka hade jag erhållit 8 lärares bekräftade 

samtycke och påbörjade planeringen av intervjutillfällen. Samtliga informanter har erhållit det material 

som utgör Bilaga 3, 4 och 5 minst 3 arbetsdagar före det planerade intervjutillfället. Intervjuerna 

genomfördes under mars månad. 

Den elevtext (Bilaga 5) som informanterna bedömt samt den skrivuppgift som ligger till grund för 

texten (Skolverket, 2019b. Bilaga 4) har funnits tillgängliga och fullt synliga för informanten vid 

samtliga intervjuer. Detta har gjorts i syfte att främja och underlätta frambringandet av så innehållsrika 

svar som möjligt vid intervjuerna, exempelvis genom uppföljningsfrågor som ”Kan du ge konkreta 

exempel på […] i texten?” (Bilaga 7). Att ha elevtext och tillhörande skrivuppgift synligt tillgängliga 

har även syftat till att minimera risken för högst tänkbara felkällor som att informanten inte minns 

elevtexten tillräckligt väl för att kunna besvara frågorna, eller att informanten i sitt minne och vid 

intervjutillfället förväxlar den elevtext som utgör Bilaga 5 med en annan elevtext.  

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 

Intervjuerna spelades in och ljudupptagningarna har därefter transkriberats för att kunna analysera 

informanternas svar i textform. Vid transkriberingen har principen att omvandla informanternas 

talspråk till korrekt skriftlig form utan att förvanska innebörden i informanternas beskrivningar, fått 

råda. Detta har gjorts i syfte att värna om läsbarheten i de citat som används i kapitel 4. Resultat, samt 

med beaktande av hur muntligt välfungerande tal transformerat till ordagrann utskrift innehållande 

upprepningar eller ett synbart torftigt språkbruk kan ge ett osammanhängande intryck och till och med 
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ge upphov till ofördelaktiga och oetiska tolkningar om, och stigmatisering av, såväl enskilda individer 

som i förlängningen specifika grupper (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Transkriptionerna har analyserats genom en för studien anpassad strukturanalys – ett begrepp som kan 

illustreras med hjälp av exempel på hur förekomst av enskilda och i förväg utvalda ord i texter, 

alternativt ord tillhörande samma ämne eller tema i texter, registreras (Westlund, 2014).  

 

Informanternas beskrivningar har analyserats och användande av och hänvisningar till fraser och 

begrepp hämtade ur bedömningsmatrisen för skriftlig förmåga för Sfi kurs D (Skolverket, 2019a. 

Bilaga 8, s. 4) har registrerats med hjälp av en reduktion av data, så kallad kodning (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). För att operationalisera besvarandet av uppsatsens 

frågeställning hur kunskapskraven speglas i informanternas beskrivningar, består kodningen av 

registrering av de aspekter som lyfts i informanternas beskrivningar. För kategoriseringen av aspekter 

har samma formuleringar som återfinns i bedömningsmatrisen i materialet Kommentarer till 

bedömningsmatris för Skriva – Kurs D (Skolverket, 2019a. Bilaga 8) använts. Detta val har gjorts i 

syfte att besvara uppsatsens frågeställningar, i synnerhet hur kunskapskraven speglas i informanternas 

beskrivningar av bedömningsförfarandet, då matrisen för bedömning av skriftlig färdighet 

konkretiserar kursens kunskapskrav inom detta område. Förekomsten av omnämnanden inom 

respektive aspektkategori i informanternas beskrivningar uttrycks i Tabell 2 och Tabell 3 med ett ”+” 

och för läsvänlighetens skull redovisas avsaknad med en tom cell.  

 

För att synliggöra både metodiken i bearbetningen av data och graden av samstämmighet och 

likvärdighet i informanternas beskrivningar av bedömningsförfarandet har även yttranden som inte 

innehåller samma formuleringar som bedömningsmatrisen men som med stöd i Kommentarer till 

bedömningsmatris för Skriva – kurs D (Skolverket, 2019a. Bilaga 8) bedömts vara tolkningsbara som 

omnämnanden registrerats. Exempel på sådana formuleringar presenteras med hjälp av citat från de 

transkriberade intervjuerna under avsnitt 4.2.  

 

Vissa omnämnanden har registrerats som förekomst av omnämnande inom mer än en aspektkategori, i 

enlighet med det påpekande som finns i Kommentarer till bedömningsmatris för Skriva – kurs D 

(Skolverket, 2019a. Bilaga 8); att det inte alltid är möjligt att särskilja bedömningsmatrisens aspekter. 

Omnämnanden som vid analys tolkats som förekomst i mer än en kategori har redovisats med hjälp av 

citat under båda aspektkategorier som omnämnandet registrerats inom. 
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3.5. Etiska aspekter 

Studien har utförts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska krav för god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017). Nedan följer en redogörelse för hur dessa krav uppfyllts.  

 

Uppgiftslämnare och deltagare inom forskning och humaniora omfattas av individskyddskravet vilket 

konkretiseras genom fyra huvudkrav, framtagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra kraven är: 

1. Informationskravet. ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande.” (2002:7). 

2. Samtyckeskravet. ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke.” (2002:9). 

3. Konfidentialitetskravet. ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.” (2002:12). 

4. Nyttjandekravet. ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (2002:14).  

Genom att informanterna har fått skriftlig information om studien (Bilaga 2), dess syfte och att 

informanternas deltagande är frivilligt samt en beskrivning av vad deltagandet innebär och att 

informanten när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande, har kraven gällande information och 

samtycke beaktats. De informanter som bekräftat sitt samtycke har gjort så skriftligen vilket uppfyller 

Vetenskapsrådets krav om information och samtycke (2017, 2002).  

För att möjliggöra kodning av studiens insamlade data samt uppfylla kravet om konfidentialitet är 

varje informant kopplad till en sifferkod. Denna sifferkod har använts systematiskt vid behandling av 

insamling av bakgrundsinformation inför intervjuer (Bilaga 6), ljudinspelningar från intervjuer samt 

transkriberingar av ljudinspelningar. Endast forskaren har haft tillgång till dessa anonymiserande 

sifferkoder, varför Vetenskapsrådets anonymitets- och konfidentialitetskrav har uppfyllts.  

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att de uppgifter och svar informanterna lämnat endast har och 

kommer att användas i denna studie och ej i andra sammanhang, ej heller annan forskning. 
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4. Resultat 

Inom detta kapitel redovisas undersökningens resultat av det analyserade empiriska materialet, 

relaterande till uppsatsens övergripande syfte; att undersöka hur Sfi-lärare beskriver sitt förfarande vid 

bedömningen av en elevtext. Kapitlets tematiska struktur utgår från uppsatsens frågeställningar. 

4.1. Kunskapskravens avspegling i aspekter som 

lyfts fram  

Resultatet visar variation gällande hur kunskapskraven speglas i lärarnas beskrivningar, både gällande 

det faktiska omnämnandet av kunskapskrav och hur kunskapskraven enligt beskrivningarna tolkas. 

Denna variation speglas och konkretiseras i den låga samstämmigheten i betygssättningen av 

elevtexten, vilket framgår av Tabell 1 där betygssteg från F som lägst till B som högst finns 

representerade. Således påvisas en bristande likvärdighet i lärarnas beskrivningar av bedömningens 

grunder. 

Nedan följer redogörelser för de aspekter som informanterna lyft fram i sina beskrivningar av 

bedömningen. Först presenteras förekomsten av omnämnanden av aspekter inom global bedömning 

följt av citat som exemplifierar formuleringar som vid analysen har tolkats som omnämnanden av 

aspekter inom aktuell kategori. Därefter redovisas enligt samma tematiska struktur förekomsten av 

omnämnanden av analytiska bedömningsaspekter, samt exempel på formuleringar som tolkats som 

omnämnanden. 

4.1.1. Global bedömning 

Under denna rubrik redogörs först i tabellform för förekomsten av de aspekter inom global bedömning 

som omnämnts i informanternas beskrivningar, samt vilket betyg respektive informant gett elevtexten. 

Därefter synliggörs analysens tolkningsmetodik med hjälp av citat ur informanternas beskrivningar. 
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Tabell 2. Förekomst av omnämnanden av aspekter inom global bedömning i informanternas 

beskrivningar samt det betyg respektive informant gett elevtexten. 

 

4.1.2. Syfte och genre 

Sju av åtta informanter kommenterar aspekten Syfte och genre i sina beskrivningar av bedömningen. 

Följande citat är exempel på informanters formuleringar som tolkats och registrerats som förekomst av 

omnämnande av Syfte och genre-aspekten som en förtjänst i texten: 

”Eleven kan kan på tydligt sätt visa sitt ställningstagande, vad de håller med om och inte […] 

enligt betygskriterierna så ska eleven kunna skriva olika typer av texter. Här visar eleven att 

den kan skriva en argumenterande text. I detta fall är det ett svar på en insändare” (Informant 

2). 

”I början av elevtexten så skriver ju eleven ’hej DN’ till redaktionen och det är ju faktiskt 

väldigt rätt, för det är ju det man gör när man skriver en insändare. Man skickar ju en 

insändare till redaktionen. Man skickar ju inte till den person man svarar. Så jag tyckte att lite 

extra poäng, lite extra stjärna för den vinklingen […] författaren knyter ihop, ’i slutet skulle 

jag säga […] Dennis […] att mobiltelefoner är viktiga grejer’ så trots att det är en kort text 

[…] en insändare och inte en debattartikel så får man i alla fall med en liten knorr, en liten 

sammanfattande knyt ihop säcken-grej” (Informant 3).  

Informant Syfte och 

genre 

Innehåll och 

omfång 

Begriplighet och 

flyt 

Elevtextens 

betyg 

1 +  + F 

2 + + + B/C 

3 + + + D 

4 +  + D 

5 + + + F 

6  + + B 

7 + + + F 

8 + + + F 
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”Jag tyckte eleven gjorde en bra grej, en avslutning där och fick då på ett ganska finessrikt sätt 

med några bra punkter. Och en insändare ska ju vara finessrik, den ska ju vara direkt, och det 

tyckte jag att eleven gjorde” (Informant 3). 

Här följer exempel på informanters formuleringar som tolkats och registrerats som omnämnanden av 

aspekten Syfte och genre som brist i elevtexten: 

”Här har eleven skrivit ’jag skulle vilja svara på insändaren som heter Dennis’ […] redan där 

har eleven missförstått uppgiften, det finns ingen insändare som heter Dennis utan det är 

personen i brevet som har skrivit insändaren som heter Dennis. Redan i inledningen tycker jag 

att han har gjort bort sig” (Informant 1). 

”Det som eleven faller på är egentligen rad fyra fem och sex, ’till exempel när du kommer 

hem du får inte umgås med nån. Om du bor ensam måste du förberäta själv till andra dag laga 

mat eller nåt annat’. Jag har ingen aning om vad eleven menar med det här i förhållande till 

uppgiften” (Informant 5). 

”Sen så tycker jag ju inte att varken inledningsfrasen, ja om man nu ens ska ha en sådan i en 

insändare? Ja att varken den eller ’Mvh’ och så är anpassat till uppgiften. ’Mvh’ kanske man 

skriver i vissa fall men ’Hej DN’, nej” (Informant 7). 

”Till exempel ’jag ska svara på insändaren som heter Dennis. Jag är helt klart godkänd för att 

förbjuda mobiltelefoner’, det blir otydligt. Är du för att förbjuda mobiltelefoner? Och sen, 

’men jag tycker blir bra om vi använder mobiltelefoner i bussen, på stationen’ så där är det lite 

oklart om du är för eller emot det här” (Informant 8). 

4.1.3. Innehåll och omfång 

Aspekten Innehåll och omfång kommenteras av drygt hälften av informanterna, både som en förtjänst 

och som brist. Exempel på formuleringar som registrerats som omnämnande av aspekten som en 

förtjänst i texten är: 

”Eleven har tydliga ställningstaganden och argument för sina ställningstaganden” (Informant 

2). 

”I början av elevtexten så skriver ju eleven ’hej DN’ till redaktionen och det är ju faktiskt 

väldigt rätt, för det är ju det man gör när man skriver en insändare. Man skickar ju en 

insändare till redaktionen. Man skickar ju inte till den person man svarar. Så jag tyckte att lite 

extra poäng, lite extra stjärna för den vinklingen […] Författaren knyter ihop, ’i slutet skulle 

jag säga […] Dennis […] att mobiltelefoner är viktiga grejer’ så trots att det är en kort text 

[…] en insändare och inte en debattartikel så får man i alla fall med en liten knorr, en liten 

sammanfattande knyt ihop säcken-grej” (Informant 3). 
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Fyra informanter kommenterar brister gällande Innehåll och omfång i elevtexten och exempel på hur 

detta lyfts fram i informanternas beskrivningar är: 

”Man tänker att det kanske skulle vara lite mer, men å andra sidan är det ju SFI och det finns 

inga regler på hur lång den ska vara. Men om eleven hade skrivit mer skulle jag kunna 

bedöma texten bättre eftersom då har jag mer att gå på” (Informant 2). 

”Den var inte så jättelång” (Informant 6). 

”Det är en kort text, det är det. Och av den korta texten är det mycket som inte är begripligt. I 

alla fall inte utan att gissa en del” (Informant 7). 

4.1.4. Begriplighet och flyt 

Samtliga informanter berör aspekten Begriplighet och flyt. Några informanter omnämner förtjänster 

inom aspekten Begriplighet och flyt i elevtexten och följande citat är exempel på hur detta uttrycks: 

 

”Den börjar med ’jag skulle vilja svara på insändaren som heter Dennis’ men det är ju 

författaren som heter Dennis men det är förståeligt” (Informant 2). 

”Det var inte svårt att förstå, tvärtom var det lätt att förstå” (Informant 3). 

”Jag tyckte att texten är i huvudsak välfungerande, man förstår allt till hundra procent 

egentligen” (Informant 4). 

 

Flera informanter har lyft brister inom aspekten Begriplighet och flyt. Här följer några exempel: 

”Här har eleven skrivit ’jag skulle vilja svara på insändaren som heter Dennis’ […] redan där 

har eleven missförstått uppgiften, det finns ingen insändare som heter Dennis utan det är 

personen i brevet som har skrivit insändaren som heter Dennis. Redan i inledningen tycker jag 

att han har gjort bort sig […] Det blir lite långa uttrycksfulla meningar utan någon komplexitet 

i förhållande till uppgiften, vilket drar ner förståelsen lite” (Informant 1). 

”Ibland träffar eleven fel, exempelvis säger eleven ’jag är helt klart godkänd’ istället för att 

säga ’jag håller med om att’. Eleven säger till exempel ’det hjälper att kommunikationen med 

folk och eller kompisar’, eleven kunde säga att kommunicera eller kanske prata” (informant 2) 

”Det finns några saker som inte är så jättestora […] men det påverkar lite flytet i läsningen” 

Informant 4). 

”Det som eleven faller på är egentligen rad fyra fem och sex, ’till exempel när du kommer 

hem du får inte umgås med nån. Om du bor ensam måste du förberäta själv till andra dag laga 

mat eller nåt annat’. Jag har ingen aning om vad eleven menar med det här i förhållande till 
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uppgiften. […] Texten ska vara klar i vad den vill säga och jag tycker inte att den här är det. 

Jag tycker att det finns frågetecken som stör […] när det är en så stor del av texten som för 

mig är totalt oklart så väljer jag att inte godkänna det” (Informant 5). 

”Av den korta texten är det mycket som inte är begripligt. I alla fall inte utan att gissa en del” 

(Informant 7). 

 

”Till exempel ’jag ska svara på insändaren som heter Dennis. Jag är helt klart godkänd för att 

förbjuda mobiltelefoner’, det blir otydligt. Är du för att förbjuda mobiltelefoner? Och sen, 

’men jag tycker blir bra om vi använder mobiltelefoner i bussen, på stationen’ så där är det lite 

oklart om du är för eller emot det här” (Informant 8). 

4.1.5. Analytisk bedömning 

Under denna rubrik redogörs först i tabellform för förekomsten av de aspekter inom den analytiska 

bedömning som omnämnts i informanternas beskrivningar, samt vilket betyg respektive informant gett 

elevtexten. Därefter synliggörs analysens tolkningsmetodik med hjälp av citat ur informanternas 

beskrivningar.  

Tabell 3. Förekomst av omnämnande av aspekter inom analytisk bedömning i informanternas 

beskrivningar samt respektive informants betyg på elevtexten. 

 

Informant Textstruktur Språklig variation 

och säkerhet 

Skriftspråksnormer Elevtextens 

betyg 

1  +  F 

2 + +  B/C 

3 + + + D 

4 + +  D 

5 + + + F 

6 +  + B 

7 + + + F 

8 + +  F 



22 

4.1.6. Textstruktur 

Sju av åtta informanter kommenterar aspekten Textstruktur i sina beskrivningar av bedömningen. 

Nedan följer exempel på informanters formuleringar som tolkats och registrerats som förekomst av 

omnämnande av aspekten som en förtjänst i texten: 

”Vi kan börja med strukturen. Eleven börjar med en relativt tydlig inledning. Den börjar med 

’jag skulle vilja svara på insändaren som heter Dennis’ men det är ju författaren som heter 

Dennis men det är förståeligt. Där ser man vad texten kommer att handla om, det är en bra 

inledning för en text” (Informant 2).  

”Författaren knyter ihop, ’i slutet skulle jag säga […] Dennis […] att mobiltelefoner är viktiga 

grejer’ så trots att det är en kort text […] en insändare och inte en debattartikel så får man i 

alla fall med en liten knorr, en liten sammanfattande knyt ihop säcken-grej” (Informant 3).  

Brister i elevtexten gällande aspekten Textstruktur kommenteras också och exempel på hur detta lyfts 

fram är:  

”Sen så tycker jag ju inte att varken inledningsfrasen, ja om man nu ens ska ha en sådan i en 

insändare? Ja att varken den eller ’Mvh’ och så är anpassat till uppgiften. ’Mvh’ kanske man 

skriver i vissa fall men ’Hej DN’, nej” (Informant 7). 

4.1.7. Språklig variation och säkerhet 

Aspekten Språklig variation och säkerhet behandlas liksom föregående aspekt, 4.2.6. Textstruktur, av 

alla informanter utom en. Följande är exempel på positiva kommentarer angående aspekten i 

elevtexten: 

”Eleven har bra och tydlig vokabulär […] eleven har väldigt bra grammatisk variation där den 

använder olika typer av meningar, exempelvis rak ordföljd, omvänd ordföljd, eleven har 

huvudsatser, bisatser och allt möjligt, så det är bra kombination där, det är bra variation, men 

även ordförrådet, då eleven inte använder samma ord i flera fall utan ändrar, till exempel säger 

han att ’jag är helt klart godkänd’ men sen säger han ’jag tycker att’ eller ’jag tycker’ och så 

vidare, det är bra” (Informant 2). 

”Smart användande av strategier, till exempel att sno lite formuleringar från uppgiften och 

smyga in dem på lite schyssta ställen så blir det väldigt målspråksenligt och snyggt […] ’när 

du sitter på lektion i klassrummet’” (Informant 5). 

”Det finns ju exempel på fungerande strukturer i texten […] här med bisatsen först ’om du bor 

ensam, måste du’ med verb subjekt, och ’skulle vilja svara på’ här i inledningen” (Informant 

7). 
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Här följer exempel på informanters formuleringar som tolkats och registrerats som omnämnanden 

inom aspekten Språklig variation och säkerhet som brist i elevtexten: 

”’Jag är helt klart godkända’. ’Jag’ är ju då singular ’godkända’ det är plural” (Informant 1). 

”Ibland träffar eleven fel, exempelvis säger eleven ’jag är helt klart godkänd’ istället för att 

säga ’jag håller med om att’. Eleven säger till exempel ’det hjälper att kommunikationen med 

folk och eller kompisar’, eleven kunde säga att kommunicera eller kanske prata” (informant 2) 

”Jag tänkte en matris där det då å ena sidan handlar om språklig, alltså skriftlig perfektion och 

å andra sidan handlar det om att lösa uppgiften, ja eller nej. Och konstaterade då att uppgiften 

ja eller nej: högt betyg. Skriftlig perfektion: lågt betyg” (Informant 3). 

”Bisatserna är korrekta till stor del men det kan vara fel tempus och lite sådana småsaker” 

(Informant 4).  

”Det finns ju också rätt gott om exempel på till exempel inget subjekt och sådana saker som 

drar ner bedömningen när det gäller språket” (Informant 7).  

4.1.8. Skriftspråksnormer 

Hälften av informanterna har kommenterat aspekten Skriftspråksnormer i sina beskrivningar och då 

gällande brister i texten. Här följer exempel på vad som framhävts i informanternas beskrivningar: 

”Jag tänkte en matris där det då å ena sidan handlar om språklig, alltså skriftlig perfektion och 

å andra sidan handlar det om att lösa uppgiften, ja eller nej. Och konstaterade då att uppgiften 

ja eller nej: högt betyg. Skriftlig perfektion: lågt betyg” (Informant 3). 

”Däremot är det en del ord som eleven inte kan stava som jag tycker stör förståelsen och nu 

börjar vi komma in på varför jag har satt ett F […] Till exempel ordet folk med å, jag förstår 

det, men […] jag är inte säker på att man utan kontext kopplar till ordet folk. Samma sak med 

’omgås’, när verbet omgå finns […] Och sedan ’snap’, jag trodde faktiskt att eleven pratade 

om Snapchat först” (Informant 5).  

”Sedan är det ju enkla stavfel, till exempel ’för att få snap hjälp’, där med P. Classic arabic” 

(Informant 6). 

”Stavfel kan man ju nästan alltid vänta sig men det finns sådana som jag får undra lite väl 

mycket över. ’Förberäta’ tolkar jag som förbereda men ’snap’ var svårt för mig” (Informant 

7). 
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4.2. Strategier och bedömningsstöd   

I denna undersökning har informanterna varken tillhandahållits eller föreslagits 

bedömningsanvisningar av något slag. Dock ger endast en informant ett nekande svar på 

intervjufrågan huruvida specifika strategier eller stöd för bedömningen har använts, och glädjande nog 

uppger samtliga informanter att de som en del av sitt bedömningsförfarande har läst elevtexten (Bilaga 

5).  

Resultatet av undersökningen visar spridning gällande vilka strategier och bedömningsverktyg man 

tillämpar i sitt förfarande. Även om de flesta uppger en förankring i centralt fastställda 

bedömningskriterier och -redskap är det få informanter som mer utförligt beskriver hur de använt sig 

av dessa.  

Nedan presenteras exempel i form av utskriftscitat på de strategier och bedömningsstöd som omnämns 

av informanterna. Först presenteras exempel som berör skrivuppgiften som ett stöd och därefter lyfts 

exempel på hur informanter har hänvisat till centralt formulerade bedömningsstöd och -kriterier. 

Slutligen lyfts exempel på beskrivningar av användandet av individuella bedömningskriterier och 

mätmetoder. 

4.2.1. Skrivuppgiften som ett stöd för bedömningen 

Flera informanter beskriver att de vägt in uppgiftens instruktioner (Bilaga 4) vid sin bedömning och 

exempel på hur detta har uttryckts är: 

”Jag börjar med att läsa instruktionerna först för att se vad de säger. Och sen kollar jag 

på flera saker. Det första är ifall eleven […] följer allt som ska behandlas. Sen tittar jag 

på kursplanen, eller betygskriterierna, från Skolverket, för att se vilken nivå de ligger på 

utifrån den här texten” (Informant 2). 

 

”Uppgiften i sig” (Informant 4). 

 

”I det här fallet så läste jag till att börja med uppgiften och fokuserade extra mycket på 

de här stödfrågorna som brukar ingå i uppgiften. För mig funkar det som en enkel liten 

checklista, att se att de har besvarat frågorna. Men utan att lägga […] för stor vikt vid 

det. […] Och sedan har jag läst själva elevtexten ett flertal gånger. Bara markerat lite 

sådär, sådant som jag reagerar på, antingen bra eller dåligt” (Informant 5). 

4.2.2. Centralt formulerade bedömningsstöd 

De flesta informanter uppger att de använt sig av centralt utformade stöd för bedömningen. 

Informanterna lyfter fram dessa med viss variation i sina respektive ordval, som exempelvis 
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”betygskriterierna” (Informant 2), ”kunskapskraven” (Informant 4), ”kurskriterierna” (Informant 6) 

och ”kriterierna” (Informant 8). Nedan följer några utsagor där informanterna ger uttryck för sitt 

användande av kunskapskrav, bedömningsanvisningar eller bedömningsmatris för skriftlig förmåga.  

 

”Kunskapskraven och min egen kompetens om vad som funkar” (Informant 4). 

 

”Den här matrisen […] när man tittar på global- och lokalnivå” (Informant 5).  

 

”Kurskriterierna […] och så utgick jag från det […] och kunskapskraven” (Informant 

6).  

 

Några exempel på mer konkretiserade beskrivningar av användandet följer här: 

 

”Ja, man försöker ju fuska, eller ha fusklappar när man rättar, så mycket som möjligt. Ja, då 

menar jag betygskriterierna och tidigare bedömda texter helt enkelt. Man kan ju inte ha allt i 

huvudet” (Informant 2). 

 

”Exempeltexterna med exempelbetyg, jag tycker att de är en stor hjälp eftersom 

betygskriterier i allmänhet är lite godtyckliga, lite svårtolkade […] och det är ju, tycker jag, 

fortfarande ett väldigt bra verktyg. Det hjälper som inget annat att få jämföra med elevtexter 

som är betygsatta av de bästa” (Informant 5). 

 

”Jag gjorde så att jag använde mig av det här materialet, bedömningsanvisningar, för NP. Jag 

tycker att även om inte just den här uppgiften var aktuell i bedömningsanvisningarna som jag 

hade så ger det mycket att läsa framför allt kommentarerna till elevexemplen” (Informant 7). 

 

”Först tog jag fram kriterierna och läste vad som krävs för att klara en skriftlig uppgift. 

Sedan läste jag texten och jämförde kriterierna och texten” (Informant 8). 

4.2.3. Övriga aspekter och strategier  

Vissa informanter har i sina beskrivningar nämnt tillvägagångssätt och bedömningskriterier som inte 

kan kopplas till de bedömningsverktyg eller förhållningssätt som har beskrivits i uppsatsens avsnitt 2. 

Bakgrund. Flera av dessa utsagor innehåller en kombination av dels individuella strategier och 

kriterier utan koppling till det som faktiskt ska bedömas, dels centralt stipulerade bedömningskriterier 

som beskrivits i de avsnitt av uppsatsen som behandlar teoretisk bakgrund. Två exempel på sådana 

beskrivningar är:  
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”Kunskapskraven och min egen kompetens om vad som funkar” (Informant 4). 

 

”Sedan är det väl erfarenhet, vad man kan förvänta sig av elever som är på Sfi D. Så det är 

väl det man utgår ifrån. Egna erfarenheten och kunskapskraven […] Jag har ju jobbat så länge 

på B-nivå nu så […] det här för mig är ju jätteduktigt” (Informant 6). 

 

En informant uttrycker elevtextens omfång som något som påverkade bedömningen:  

”Om eleven hade skrivit mer skulle jag kunna bedöma texten bättre eftersom då har jag 

mer att gå på” (Informant 2).  

Dock förtydligar informanten inte innebörden av ”bedöma texten bättre”.  

Två informanter uttrycker vad som kan tolkas som anspråk på att generalisera bedömningen av den 

aktuella texten till gällande elevens förmåga i andra situationer och sammanhang. Såhär formulerar 

informanterna detta: 

”Har eleven verkligen de kunskaperna som krävs för att klara ett sådant där prov? Nej 

jag tror inte det” (Informant 1).  

”Enligt betygskriterierna så ska eleven kunna skriva olika typer av texter. Här visar 

eleven att den kan skriva en argumenterande text. I detta fall är det ett svar på en 

insändare” (Informant 2). 

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats, att undersöka hur Sfi-lärare beskriver sin bedömning, har uppfyllts genom 

besvarandet av frågeställningarna vilket redogörs för i uppsatsens kapitel 4. Resultat. Inom detta 

kapitel diskuteras undersökningens resultat i relation till uppsatsens kapitel 2. Bakgrund, följt av en 

diskussion av studiens metodval och begränsningar. Slutligen presenteras en kort reflektion kring 

didaktiska implikationer och vidare forskning.  

5.1. Lärarnas beskrivningar av bedömningen 

I linje med de forskningsresultat som beskrivits i uppsatsens avsnitt 2.4. Tidigare forskning visar 

resultatet av undersökningen att både förfarandet, de tolkningar och antaganden på vilka lärarnas 

bedömning vilar, vilka stöd för bedömning som används, samt betygssättningen varierar. En uppenbart 

bristande interbedömarreliabilitet föreligger och illustreras av spridningen i de betygssteg som finns 
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representerade i Tabell 2 och 3, där det lägsta betyget elevtexten getts är F och det högsta B. Vidare 

uppvisar informanternas beskrivningar av bedömningsförfarandet en bild av bristande validitet och 

likvärdighet i bedömningarna då de aspekter i elevtexten som lyfts fram har tolkats och värderats med 

stor variation, vilket överensstämmer med de resultat som framkommit i studierna utförda av 

Blomqvist (2018), Korp (2006), Skar (2013) och Östlund-Stjärnegårdh (2002). I enlighet med 

Skolverkets (2011) hänvisning till exempelvis matriser och läraranvisningar som ett stöd för 

likvärdighet i bedömning, uppger nästan alla informanter användandet av centralt utformade 

bedömningsstöd där de nationella kunskapskraven utgör grunden. Detta till trots, uppvisar 

informanternas beskrivningar av bedömningsförfarandet en låg grad av såväl validitet som 

likvärdighet, då analysen beträffande kunskapskravens avspegling i informanternas beskrivningar 

visar att de aspekter i elevtexten som lyfts fram har tolkats och värderats med anmärkningsvärd 

variation.  

Den aspekt som berörs av samtliga informanter, Begriplighet och flyt, blottlägger vidden av det 

spektra av slutsatser som lyfts fram i beskrivningarna och kan kopplas till resultatet av Korps (2006) 

studie som bland annat visar att lärare som inom studien uttryckte sin säkerhet avseende hur 

kunskapskrav och bedömningskriterier ska tolkas inte nödvändigtvis var ense om sina tolkningar. Att 

just denna aspekt speglas i samtliga informanters beskrivningar är förenligt med resultatet av Östlund-

Stjärnegårdhs studie (2002) där informanterna har skattat en helhetsbedömning av en text som av 

högst prioritet. Vid betraktandet av den omfattning i vilken informanterna i denna undersökning 

kommenterar de olika bedömningsaspekterna som ett uttryck för hur dessa prioriteras, har aspekten 

Begriplighet och flyt beaktats i högst grad.  

Aspekten har uttryckts både som en förtjänst och som en brist i elevtexten där spridningen i 

informanternas beskrivningar av värderandet av elevens nivå sträcker sig från utsagor som ”i huvudsak 

välfungerande, man förstår allt till hundra procent” (Informant 4) till ”Jag tycker att det finns 

frågetecken som stör […] när det är en så stor del av texten som för mig är totalt oklart så väljer jag att 

inte godkänna det” (Informant 5). Liknande tolkningsvariation av en och samma aspekt i elevtexten 

uttrycks till exempel gällande elevens formulering ”Jag skulle vilja svara på insändaren som heter 

Dennis”. Informant 2 påpekar denna formulering men gör bedömningen att det inte påverkar 

begripligheten, medan Informant 1 lyfter samma formulering som en brist. De omnämnanden av 

specifika formuleringar och fraser ur elevtexten som förekommer i ett flertal informanters 

beskrivningar gör bedömningsstödets formulering ”Enstaka oklarheter är acceptabla” (Skolverket, 

2019a. Bilaga 8, s. 2) gällande aspekten Begriplighet och flyt, värd en erinran.  

Ytterligare exempel på likartat polariserande beskrivningar av aspekter i elevtexten som informanterna 

uppger ligger till grund för bedömningen, är hur en av informanterna anser att elevtextens inledande 

fras, ”Hej DN!” är ”väldigt rätt” (Informant 3) medan Informant 7 påpekar denna formulering som en 

brist i elevens anpassning till insändargenren och dess struktur. Även gällande elevens nivå i relation 
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till bedömningsaspekten Språklig variation och säkerhet indikerar informanternas beskrivningar stor 

variation i deras tolkningar; Informant 2 bedömer att eleven uppvisar ”väldigt bra grammatisk 

variation där den använder […] rak ordföljd, omvänd ordföljd, […] huvudsatser, bisatser […]” i 

motsättning till utsagor som ”språklig, alltså skriftlig perfektion […] lågt betyg” (Informant 3), 

”Bisatserna är korrekta till stor del men det kan vara fel tempus och lite sådana småsaker” (Informant 

4) och ”Det finns ju rätt gott om exempel på […] sådana saker som drar ner bedömningen när det 

gäller språket” (Informant 7). Informant 1 nämner elevens bristande kongruensböjning i formuleringen 

”Jag är helt klart godkända” (Bilaga 5) som en av de aspekter som lett fram till betyget F. Bortsett från 

den avsevärda diskrepansen i värderandet av denna aspekt i elevtexten bör informanternas 

beskrivningar betraktas i jämförelse med bedömningsmatrisens formuleringar för betygsnivå E, enligt 

vilka eleven ”visar viss precision och viss variation i ordval” (Skolverket, 2019a. Bilaga 8, s. 4) och 

”använder med viss variation och viss säkerhet såväl grundläggande som mer avancerade grammatiska 

strukturer” (Skolverket, 2019a. Bilaga 8, s. 4). I bedömningsstödets kommentarsmaterial förtydligas 

hur aspekten inte ska bedömas i relation till fullständig korrekthet utan i förhållande till textens 

komplexitet, och att textens begriplighet är central vid värderandet av förekommande avvikelser.  

Inom aspekten Skriftspråksnormer, vilken lyfts fram i hälften av informanternas beskrivningar, ryms 

exempel på tolkningar som kan ses som förenliga med bedömningsstödets fastslående av avvikelser 

från stavningsregler som något naturligt förekommande bland elever på Sfi D, även i texter som når 

både betygsnivå C och A, men att avvikelserna ”bör i allmänhet inte störa begripligheten” (Skolverket, 

2019a. Bilaga 8, s. 3). Två informanter redogör mer utförligt för stavfel som haft negativ inverkan på 

bedömningen, exempelvis med motiveringen ”Jag trodde faktiskt att eleven pratade om Snapchat 

först” (Informant 5).  

Korps (2006) fastslående av lärares tendens att påverkas av faktorer ovidkommande för den aktuella 

bedömningen bekräftas till exempel i formuleringen ”Har eleven verkligen de kunskaperna som krävs 

för att klara ett sådant där prov? Nej jag tror inte det” (Informant 1), där det informanten möjligen 

åsyftar är värderandet av elevens kunskapsnivå med ett presumtivt nationellt prov som mätstock. 

Enligt den modell för validitetsprövning som lyfts fram av Skar (2013) och som har beskrivits i avsnitt 

2.3.3. Bedömning och validitet, förutsätter bedömningsvaliditet redan i prövningens första led att 

bedömningen baseras på fastställda kriterier gällande en definierad skrivhandling. Validiteten i de 

bedömningar som gjorts inom ramen för denna undersökning uppfyller inte det första ledets krav då 

informanternas beskrivningar påvisar varierande tolkningar och uppfattningar gällande både 

bedömningskriterier och hur texttypen insändare definieras. Subjektiviteten angående texttypens 

definition kan illustreras med hur Informant 3 lyfter elevens inledande formulering ”Hej DN!” (Bilaga 

5) som en berömvärt korrekt genreanpassning medan Informant 7 är av motsatt uppfattning och 

ifrågasätter att alls använda en hälsningsfras i en insändare.  
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5.2. Metoddiskussion 

Undersökningen har genomförts genom att 8 Sfi-lärare fått bedöma en elevtext och därefter intervjuas 

om sitt tillvägagångssätt och vad som lett fram till bedömningsresultatet. Valet att genomföra 

undersökningen genom personliga, semistrukturerade intervjuer med öppna frågor grundade sig i 

undertecknads strävan att elicitera så innehållsrika svar som möjligt utan att styra informanternas svar 

genom en högre grad av standardisering och därigenom främja uppnåelsen av uppsatsens syfte 

(Bryman, 2016). Detta metodval har visat sig passande för uppsatsens syfte då informanterna getts 

utrymme för egna formuleringar av varierande omfång. Att formulera kategorierna för kodning av data 

enligt den konkretisering av de nationella kunskapskraven för Sfi D som bedömningsmatrisen 

(Skolverket, 2019a. Bilaga 8, s. 4) utgör, har syftat till att stödja undersökningens tillförlitlighet.  

Att förutsättningar och resurser tillgängliga för arbetet med denna uppsats inneburit att undertecknad 

ensam genomfört intervjuerna, transkriberingen av ljudupptagningarna från intervjuerna samt kodning 

och analys av insamlade data kan kritiseras, inte minst i ljuset av de tolkningsvariationer som genom 

informanternas beskrivningar framkommer i undersökningsresultaten. Att omvandla tal till skrift 

innebär alltid en tolkning (Kvale & Brinkmann, 2014), inte minst då utskrifterna som i denna uppsats 

återgivits med anpassning till gängse skriftspråkliga normer. Kvale & Brinkmann (2014) föreslår dock 

beaktandet av ett perspektiv på transkriberade utskrifter där hur väl en viss transkriptionsmetodik 

lämpar sig för uppfyllandet av det övergripliga syftet, vilket är i linje med Skars erinran om förståelsen 

av validitet som en skala och inte ett binärt begrepp.  

Att endast en elevtext har bedömts kan ifrågasättas exempelvis genom ett beaktande av Skars (2013, 

2018) beskrivning av Kanes validitetsmodell, enligt vilken validiteten i en slutsats i modellens andra 

led prövas genom att fastställa resultatets generaliserbarhet till att gälla även andra, likartade 

situationer. Valet att inte låta informanterna bedöma mer än en text gjordes dock med hänsyn till 

antagandet att användandet av två elevtexter eller fler skulle kunna försvåra inhämtandet av 

presumtiva informanters samtycke vilket i sin tur hade kunnat påverka resultatet, den begränsade tid 

som funnits tillgänglig för arbetet, samt bedömningen att undersökningsresultatets tillförlitlighet 

uppnår en tillfredsställande nivå och därmed bär relevans för vidare forskning där validitetsgraden 

skulle kunna prövas ytterligare, exempelvis enligt fler led av ovan nämnda modell (Skar, 2013, 2018). 

5.3. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

Som beskrivits i uppsatsens avsnitt 2.3.2., är en grund av aktuella styrdokument en förutsättning för en 

likvärdig bedömning. Att bedömning i summativt respektive formativt syfte ingalunda är två olika 

bedömningsformer och varken kan eller bör dikotomiseras och ej heller utföras med olika metoder har 

förklarats i avsnitt 2.3.1. I samma avsnitt har lärares skyldighet att informera elever om kursens 
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centrala innehåll och på vilka grunder eleverna bedöms beskrivits med hänvisning till Skollagen (SFS 

2010:800). Förmågan att uppfylla denna skyldighet utgör en nödvändig komponent i en formativ 

bedömning, vilket som tidigare nämnt syftar till att stötta elevens lärande; inte minst som ett verktyg 

för lärarens utvärdering samt formande av undervisning. Således är lärarens förmåga att tolka och 

kommunicera aktuella styrdokument samt bedöma elevers kunskapsnivå i relation till dessa avgörande 

för hur elevers lärande och måluppfyllelse medieras – och därmed avgörande för skolsystemets 

lagstadgade likvärdighet (SFS 2010:800).  

För att möjliggöra användandet av den summativa bedömning som resultatet av denna undersökning 

samt resultaten av den tidigare forskning som använts för uppsatsen kan liknas vid, skulle analysen av 

de variationer som utgör ett hot mot bedömningsvaliditet och likvärdighet kunna fördjupas genom att 

ytterligare operationalisera de variationer i tillvägagångssätt, ordval och formuleringar som har 

påvisats och som ofta korrelerar med en låg grad av samstämmighet vid betygssättning.  

Med mer omfattande resurser skulle en trianguleringsmetod liknande Östlund-Stjärnegårdhs studie 

(2002), där kvalitativa intervjuer analyseras kvantitativt, kunna tillämpas för att närmre undersöka Sfi-

lärares beskrivningar av bedömning i relation till andra faktorer. Exempelvis vore det intressant att i en 

sådan studie gruppera informanterna utifrån varierande resurser i form av hur lång tid de har 

tillgänglig för att utföra en bedömning, för att sedan analysera eventuella mönster eller diskrepanser i 

de språkliga drag som framträder i informanternas beskrivningar och gällande validitets- och 

likvärdighetsgrad. Resultaten av en sådan studie skulle kunna konkretisera både konsekvenser av de 

förutsättningar med vilka Sfi-lärarkåren hanterar sitt uppdrag och i vilka avseenden dessa 

förutsättningar bör förändras.  
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Bilaga 1 

E-postmeddelande: skolledares informerade samtycke 

Hej!  

Jag kontaktar dig i din roll som skolledare då jag arbetar med min avslutande uppsats inom 

lärarutbildningen.  

Min uppsats handlar om Sfi-lärares bedömningsarbete, närmre bestämt bedömning av skriftlig 

förmåga. Grunden för undersökningsdelen av uppsatsen utgörs av intervjuer med Sfi-lärare, som inför 

intervjutillfället kommer att tillhandahållas en elevtext som varje informant får läsa och bedöma.  

Jag beräknar att varje intervju kommer att ta upp till 30 minuter i anspråk, och för att minimera 

tidsåtgången för de informanter som ger sitt samtycke är mitt förslag att jag utför intervjuerna på 

informanternas arbetsplats.  

Härmed tillfrågar jag dig som skolledare om ditt godkännande till att jag tillfrågar Sfi-lärare i den 

verksamhet du företräder, om deras samtycke att medverka i min undersökning.  

I det fall du godkänner detta ber jag dig att via e-post distribuera det bifogade dokumentet om 

informerat samtycke till Sfi-lärare i din verksamhet med en kopia till mig (detta för att jag ska få 

kännedom om antal Sfi-lärare som tillfrågats).  

Vänliga hälsningar med hopp om ditt godkännande, 

Anna Klara Karlsson 

 
  



 

Bilaga 2 

E-postmeddelande till presumtiva informanter  

Härmed tillfrågas du om deltagande i en undersökning som handlar om hur Sfi-lärare arbetar 

med bedömning av skriftlig förmåga. 

Jag heter Anna Klara Karlsson och befinner mig i slutskedet av min lärarutbildning vid Stockholms 

universitet, där jag skriver en uppsats i språkdidaktik. Uppsatsen syftar till att undersöka hur Sfi-lärare 

tänker kring och arbetar med bedömning av skriftlig förmåga. Jag har fått din skolledares 

godkännande att kontakta Sfi-lärare inom verksamheten.  

Till grund för undersökningsdelen av uppsatsen ligger intervjuer med lärare. Därför är jag förstås 

mycket tacksam om du kan tänka dig att medverka. Om du ger ditt samtycke till att medverka kommer 

du att tillhandahållas en elevtext som du ska bedöma inför ett överenskommet intervjutillfälle.  

Intervjun sker på din arbetsplats eller annan överenskommen plats under vecka 11, 12 eller 13 och 

beräknas ta upp till 30 minuter i anspråk. Intervjun behöver spelas in för att materialet ska bli lättare 

att hantera. Inspelningen kommer att raderas så snart uppsatsen är godkänd. 

Denna forskning kommer att bedrivas i enlighet med God Forskningssed (2011) framtagen av 

Vetenskapsrådet. Jag kommer inte att samla in några personuppgifter såsom namn eller ålder och all 

data kommer att anonymiseras i uppsatsen. 

Din medverkan i denna studie är helt frivillig och du kan när som helst och utan förklaring avbryta. 

Om du vill ta del av den färdiga uppsatsen eller om du har frågor är du välkommen att höra av dig till 

mig. 

Med hopp om positivt svar, 

 

Anna Klara Karlsson   Handledare: Natasha Ringblom och Ylva Falk 

anna-klara.karlsson@xxxxxxxxx.se 

 

Genom att skriva ditt namn och e-postadress nedan bekräftar du att du tillgodogjort dig 

ovanstående information samt anger ditt samtycke gällande deltagande i undersökningen.  

Skicka detta dokument till ovanstående mailadress senast tisdag 12 mars. 

Namn:  

e-postadress:  
  

mailto:anna-klara.karlsson@xxxxxxxxx.se


 

Bilaga 3 

E-postmeddelande till bekräftade informanter  

Hej [namn]!  

Stort tack för att du ställer upp som informant i min undersökning. Här kommer elevtexten med 

tillhörande uppgift, samt ett dokument där jag ber dig uppge bakgrundsinformation om dig själv som 

är relevant för min undersökning.  

Om det inte går att skriva direkt i det bifogade dokumentet kan du kopiera texten och klistra in den i 

antingen ett nytt dokument eller direkt i ditt svar på detta mejl.  

Hälsningar, 

Anna Klara 

 

  



 

Bilaga 4  

Skrivuppgift 

 
  



 

Bilaga 5  

Elevtext 

Hej DN! 

Jag skulle vilja svara på insändaren som heter Denis. Ju jag är helt klart godkänd för att förbjuda 

mobiltelefoner i skolan när du sitter på lektioner i klassrumet. Men jag tycker blir bra om vi använder 

mobiltelefoner i bussen eller på stationen. Det hjälper att kommunikationen med fålk eller kompisar. 

Till exempel när du kommer hem du få inte omgås med non. Om du bor ensam, måste du förbäreta 

själv till andra dag, laga mat eller not annat.  

I sluttet jag skulle säga Denis att mobiltelefoner är viktiga grejer för att få snap hjälp, men inte i skolan 

och universiteten när sitter på lektionen. 

Mvh. [namn] 

 
  



 

Bilaga 6 

Bakgrundsfrågor till bekräftade informanter 

1. Vilket betyg mellan A och F (A, B, C, D, E eller F) ger du elevens text? 

2. Har du lärarlegitimation i SVA eller annat ämne?  

3. Om du inte är legitimerad lärare, har du någon annan pedagogisk utbildning? 

4. Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

 

 

 

 

 
  



 

Bilaga 7 
 

Frågeschema vid intervjuer 

 
1. Hur gick du tillväga när du bedömde texten?  

Följdfråga: Vad gjorde du först?  

Följdfråga: Vad gjorde du därefter? 

 

2. Du gav elevens text betyget […]. Beskriv vilka aspekter i texten som gjorde att du kom fram till 

den bedömningen. 

Följdfråga: Kan du ge konkreta exempel på […] i texten?  

Följdfråga: Kan du hänvisa till delar i texten gällande […]? 

3.   Finns det aspekter i, eller delar av, texten som du upplevde försvårade din bedömning? 

      Följdfråga: Kan du ge konkreta exempel på […] i texten?  

      Följdfråga: Kan du hänvisa till delar i texten gällande […]? 

 

4.   Använde du några särskilda strategier eller hjälpmedel som stöd för bedömningen? 

      Följdfråga: Vilket/vilka strategier eller hjälpmedel? 

      Följdfråga: Beskriv hur du använde denna strategi/detta hjälpmedel. 

         

       5.  Övervägde du några strategier eller stöd för din bedömning som du inte använde vid        

      bedömningen? 

      Följdfråga: Vilken/vilka strategier övervägde du? 

      Följdfråga: Vad låg bakom ditt beslut att inte använda […]? 

 

6.   Finns det något mer du vill berätta om din bedömning av elevtexten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 8 

Kommentarer till bedömningsmatris för Skriva – kurs D 

Kommentarer till  

bedömningsmatris för Skriva –  

Kurs D  

Stockholms universitet  
  

Institutionen för språkdidaktik  
   



 

Global bedömning  

 

Den globala bedömningen representerar ett första intryck och är en övergripande helhetsbedömning 

av textens funktionalitet. Här tar man ställning till huruvida eleven löst uppgiften, det vill säga om 

texten uppnår sitt syfte i den tänkta situationen. På kurs D krävs att texten har viss anpassningen till 

genren och till mottagaren, dels i en informell situation, dels i en mer formell situation, samt att 

innehållet är relevant och tillräckligt utvecklat i förhållande till uppgiften. Det krävs också att texten 

som helhet är sammanhängande och begriplig samt att den har ett visst flyt. Enstaka oklarheter är 

acceptabla men läsaren ska kunna förstå texten i sin helhet utan större problem.   

  

Analytisk bedömning  

I den analytiska delen bedöms delar av språkfärdigheten var för sig. Det är dock viktigt att påpeka att 

det inte alltid går att göra en strikt uppdelning mellan de olika aspekterna som lyfts fram i 

bedömningsmatrisen.   

  

Textstruktur  

Textens struktur analyseras dels på en övergripande nivå, dels på menings-, sats- och frasnivå. Med 

den övergripande strukturen avses hur textens innehåll framställs och organiseras. På kurs D ska 

texten uppvisa en i huvudsak fungerande struktur. Detta innebär att innehållet presenteras på ett 

logiskt sätt och är anpassat till genrens struktur, exempelvis att det i ett brev finns en inledning, en 

huvuddel, det vill säga en avhandling av ämnet, samt en avslutning.   

  

Textstrukturen bedöms också utifrån textbindningen, vilken för kurs D ska vara i huvudsak 

fungerande. Textbindning sker både syntaktiskt och lexikalt, och ett sätt att analysera textbindning är 

att tala om tematik, sambandsmarkörer och referensbindning. Tematik handlar om hur man inom 

satser och meningar organiserar given kontra ny information, det vill säga tema och rema som i ”Jag 

har flyttat till en ny lägenhet. Den ligger i Akalla, där är det lugnt”.  

Det kan även handla om framhävd information kontra bakgrundsinformation.  

Sambandsmarkörer används för att markera logiska relationer mellan satser. De vanligaste 

sambandsmarkörerna är konjunktioner och adverb som exempelvis och, men, sedan, som, därför att 

och eftersom. Referensbindning sker pronominellt och lexikalt, exempelvis genom upprepningar, 

synonymer, uttryck för helhet – delar (min lägenhet – köket) och över- och underordning (kläder – 

jacka). Referenserna kan med andra ord utgöras av namn på personer, ting och platser, men också av 

tidsuttryck som när jag kom i Sverige och sedan. En fungerande referensbindning på kurs D kan 

innebära att en och samma person i en text refereras till som Rita – hon – lärare, medan en 

omständighet exempelvis kan refereras till som en jobbig situation – det här problemet.   

  

Språklig variation och säkerhet  

Textens språkliga variation och säkerhet omfattar såväl ord och fraser som grammatik. I 

bedömningsmatrisen är ordval och grammatiska strukturer till viss del uppdelade. I praktiken är det 

dock svårt att göra en strikt uppdelning mellan dessa, då lexikon och grammatik är resurser som 

samverkar vid all språkanvändning. Förmåga att uttrycka sig idiomatiskt har lyfts fram i 

bedömningsmatrisen. Med detta menas att eleven uttrycker sig på ett sätt som är brukligt och förväntat 

i en given situation. Det är exempelvis mer idiomatiskt att skriva Du känner mig än Du vet om mig. 

Likaså är det i en situation då det gäller att få medhåll om ett förslag mer idiomatiskt att skriva Jag 

hoppas att ni håller med mig än Jag hoppas att ni tänker på samma sak.   

   



 

Det som bedöms här är således språkanvändningen i förhållande till syfte och mottagare samt i 

relation till ett förväntat språkbruk. Att kunna uttrycka sig idiomatiskt är en kompetens som tar tid att 

utveckla och kravet för kurs D är således att eleven formulerar sig någorlunda idiomatiskt med viss 

anpassning till situation och mottagare.   

  

Variation och precision i ordval handlar om att elevens ordförråd ska vara så pass omfångsrikt att hon 

eller han har möjligheter att använda synonymer och att bygga ut fraser och satser. Precision kan 

komma till uttryck i graden av exakthet i ordval, alla mammor i stället för hela mammor, så att det blir 

tydligt vad som avses. För kurs D gäller att texten visar viss variation och viss precision i ordval. Viss 

precision kan innebära att uttrycket är begripligt men inte mitt i prick, jag behöver dina skickligheter 

att laga god mat och klippa gräs i gården. Däremot kräver uttrycket att envisa sina studenter, i stället 

för att undervisa, alltför hög grad av tolkning för att vara begripligt. Precision kan även uttryckas med 

hjälp av utbyggnad av nominalfraser som i den modiga kvinnan och gamla personer som är ensamma 

och utan släkting. Men precision kan också innebära att uttrycka sig på ett mer koncist sätt, till 

exempel Jag är upptagen med skolan i stället för Jag har många saker att göra i skolan.   

  

Elevens förmåga att med viss variation och säkerhet använda såväl grundläggande som mer 

avancerade grammatiska strukturer är också något som lyfts fram i matrisen. Med grammatiska 

strukturer avses här meningsbyggnad, satsbyggnad, tempusböjning, substantivböjning och kongruens. 

Variation i meningsbyggnad och satsbyggnad kan handla om att fundamenten är varierade, det vill 

säga att eleven inleder meningar och satser med annat än subjekt. Variation visar sig också i förmåga 

att växla mellan korta och långa meningar och att kunna använda och binda ihop olika typer av satser. 

När det gäller tempus ska eleven på kurs D med viss säkerhet kunna uttrycka skillnad mellan då- och 

nu-perspektiv i verbanvändningen. I fråga om substantiv bör eleven ha en viss kontroll över 

bestämdhet och kongruensböjning.   

  

Vid bedömning av språklig variation och säkerhet är utgångspunkten för kurs D generellt, att språket 

ingalunda är, eller behöver vara, helt korrekt. Därför måste den språkliga säkerheten hela tiden ses i 

relation till komplexiteten. Den som vågar sig på mer avancerade grammatiska strukturer riskerar 

också att göra er fel. Det viktiga är att de språkliga avvikelser som förekommer i allmänhet inte är 

störande för begripligheten.   

  

Skriftspråksnormer  

Med relevanta skriftspråksnormer avses grundläggande interpunktion, såsom användning av punkt 

och frågetecken, samt att ny mening inleds med stor bokstav. De stavfel som förekommer bör i 

allmänhet inte störa begripligheten. I kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare generellt är 

det naturligt att avvikelser gällande skriftspråksnormer även förekommer i texter som uppnår kraven 

för C och A. Därför gäller samma krav för E, C och A.  
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