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Abstract 
 

Skar, Gustaf (2013). Validitetsperspektiv på skrivbedömning. Fallstudier av skrivbedömning i 
svenskundervisning på gymnasiet. (Validity and classroom-based writing assessment: case 
studies of writing instruction and assessment in upper secondary school.) Stockholm Univer-
sity, Dissertations in Language Education 2. ISBN: 978-91-7447-694-1. Written in Swedish 
with a summary in English. 
 
This doctoral dissertation reports on results from three explorative case studies of teacher 
assessment practice within upper secondary school writing instruction. In Sweden, almost all 
responsibility for constructing, administering, and scoring assessments lies with the individual 
teacher. Unfortunately, little is known about classroom-based writing assessment and even 
less is known about the validity of such assessment. The aim of this dissertation is to build 
validity arguments based on classroom assessment practice concerning achievement tests in 
upper secondary school. Three research questions were formulated in relation to this aim: (1): 
To what extent can interpretation of scores be argued for? (2): To what extent can students be 
said to have had equal opportunities to learn what is later assessed? (3) To what extent can 
suggested and observed usage of scores be argued for, given the relationship between instruc-
tion and assessment?    
     The data for the studies consists of audio recorded observations, student texts, teacher 
comments, and scoring rubrics, and was gathered within writing units in three upper second-
ary schools. Altogether the observations comprise 17 lessons (or 19.6 hours). Data was also 
collected in interviews with three teachers and their students.  
     The data on instructed and assessed writing was analyzed by conceptual tools related to a 
theoretical model of writing, the so-called Writing Wheel. The validity argument was built 
using Bachman’s (2005) Assessment Use Argument (AUA) model. 
     On an aggregated level, the results indicate threats to the validity of interpretation of 
scores, to the validity of usage of scores, and threats associated with inequitable assessment. 
The first types of threats stem, for example, from scoring rubrics that are not aligned to the 
assessment tasks at hand, and a low degree of standardization in the administration of the 
assessment tasks. The second type of threat is related to this; for example, low standardization 
led to incomparable student marks. While some students could benefit from contacts with able 
peers (and/or parents) others could not. The third type relates to possibilities to learn what is 
later assessed, which was not fully evident in some cases. Finally, the results also implicate 
that the building of an AUA can serve as a syllabus-design tool for practitioners as well as a 
design tool in intervention studies. 
     The closing chapter of the dissertation presents a number of hypotheses based on the case 
study findings. Concluding remarks suggest how these could be tested.  
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1 Skrivbedömning och validitet: bakgrund 
och forskningsfrågor 

Skrivande och skrivutveckling har undersökts ur en mängd infallsvinklar. 
Detta kan bero på kraven på språklig kompetens som dagens globaliserade 
och diversifierade samhälle ställer. För att kunna agera inom och förflytta sig 
mellan vitt skilda sammanhang behöver medborgare kunna använda språk-
liga verktyg interaktivt (DeSeCo, 2005; Rychen, 2003). Språkliga redskap är 
också nödvändiga för att kunna navigera i och ta ställning till en till synes 
oändlig mängd information (Darling-Hammond, 2010; Rychen, 2001). 

En viktig arena för skrivforskning har varit och är skolan och särskilt 
svenskämnet. Inom fältet svenska med didaktisk inriktning (men även inom 
angränsade fält) har, för att nämna något, undersökts vad elever skriver (t.ex. 
C. Nyström, 2000), hur de skriver (t.ex. Nordenfors, 2011), och vilken 
skrivundervisning de utsätts för (t.ex. Holmberg & Widernäs, 2010). Också 
skrivbedömning har ägnats viss uppmärksamhet. Dock har denna forskning 
(t.ex. Kronholm-Cederberg, 2009) ofta begränsats till att handla om lärar-
kommentaren ur ett skrivutvecklingsperspektiv. Skrivbedömning ur bedöm-
ningsteoretiskt perspektiv är inte lika väl representerat. Om man betänker att 
skrivbedömning rimligtvis spelar stor roll för vad vi påstår om elevers skriv-
förmåga och för hur vi kan avgöra effekten av olika typer av skrivundervis-
ning finns därför fog för att påstå att vi saknar svenskämnesdidaktiskt rele-
vant kunskap. Bedömning är också en framträdande del av lärares yrkesut-
övning; till skillnad från kollegor i många andra länder har svenska lärare 
uppdragits att både undervisa och på egen hand slutgiltigt bedöma elevers 
grad av måluppfyllelse. Även om det finns externa prov, så som de nation-
ella prov som Skolverket ansvarar för, så ankommer det på läraren att med 
utgångspunkt i gällande styrdokument avgöra vilket betyg den enskilda ele-
ven skall ha.  

Givet situationen i Sverige är kraven på lärare därmed mycket höga; föru-
tom att vara experter på lärande, kunskap och ett eller flera skolämnen, 
måste lärare också vara väl insatta i former för och konsekvenser av bedöm-
ning och betygsättning. Dessutom måste de dela uppfattningar om lärande 
och kunskap och bedömning inom sitt ämnesområde med andra lärare. Åt-
minstone om elever runtom i landet skall garanteras en likvärdig skola och 
om betygen skall vara likvärdiga i den bemärkelsen att de faktiskt represen-
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terar likvärdiga kunskaper oaktat var i landet en elev genomgått sin utbild-
ning. 

För elever är det av lika stor betydelse hur lärare bedriver skrivundervis-
ning som hur skrivande bedöms. Det senare får effekter relaterat till hur ele-
ver uppfattar sig som skribenter och också – ytterst – hur elever av andra 
bedöms vara rustade för skriftspråkskrävande verksamheter. För gymnasiee-
leven är betyget avgörande oavsett om det skall användas för att söka till 
högre utbildning eller som del av gymnasieexamen. Antingen skall betyget 
användas för att söka till nästa utbildningssteg, eller så skall det användas 
som bevis på grundläggande kvalifikation i samband med arbetssökning.  

Att skrivbedömning präglas av validitet och likvärdighet är en förutsätt-
ning för att bedömningsresultat med legitimitet skall kunna användas för att 
kommunicera om elevers skrivförmåga inom och mellan verksamheter. Där-
för är det ett problem att vi vet så lite om hur skrivbedömning faktiskt går till 
och så lite om under vilka förutsättningar elevers skrivförmåga slutgiltigt 
klassificeras, t.ex. i termer av betyg. Med andra ord är det problematiskt att 
vi vet lite om i vilken utsträckning påståenden om elevers skrivförmåga är 
valida och likvärdiga.   

Denna avhandling handlar om skrivbedömning och validitet och likvär-
dighet på gymnasiet.  Undersökningen bygger på utforskande fallstudier som 
tar utgångspunkt i den tillspetsade frågan om vad som möjliggör och försvå-
rar att fästa tilltro till lärarbedömningar av skrivande. I detta kapitel kommer 
avhandlingens syfte och frågeställningar att presenteras. För att forsknings-
frågorna skall bli meningsfulla kommer jag först att kortfattat behandla 
skrivbedömning som fenomen relaterat till validitet och likvärdighet. Däref-
ter sägs något om skrivbedömning som forskningsfält och avslutningsvis hur 
insikter från olika vetenskapliga traditioner kan förenas för att studera skriv-
bedömning i kontext. De begrepp som presenteras i detta kapitel kommer att 
presenteras utförligare i kapitel 2. 

1.1 Vad är skrivbedömning? 
En överordnad funktion med skrivbedömning är att producera information. 
Informationen används inom och mellan verksamheter för att kommunicera 
hur och på vilket sätt elever kan skriva. Skrivbedömningsinformation kom-
mer alltid att baseras på något partikulärt (dvs. t.ex. faktiska elevtexter) men 
ofta – när det gäller slutgiltiga bedömningar – handla om något generellt 
(t.ex. prognostiserad skrivförmåga i ett annat sammanhang). Att göra denna 
inferens, från det partikulära till det generella, i syfte att bedöma och kom-
municera om elevers skrivförmåga är en krävande och komplicerad process. 

Skrivande är ett kognitivt men också i mycket hög utsträckning ett kultu-
rellt fenomen (Thygesen & Berge, u.u.). Detta får till följd att en elev kan 
skriva en lyckad debattartikel i skolan, utan att fördenskull samma artikel 
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bedöms vara gångbar i en annan kontext. Annorlunda formulerat betyder det 
att ett yttrande kan få textstatus i ett sammanhang, utan att få det i ett annat 
(Berge, 2012). Samma förhållande råder också inom skrivkontexter; en elev 
kan bedömas vara en skicklig skriftlig debattör, utan att bedömas kunna 
skriva goda skönlitterära texter. 

Våra möjligheter att med utgångspunkt i givna elevtexter uttala oss om 
skrivförmåga vid andra tidpunkter och på andra platser är avhängigt vilka 
bedömningsredskap vi använder och hur processen före och efter själva upp-
giftslösningen går till. Annorlunda uttryckt innebär det att tillfredsställelse 
av kraven på validitet och likvärdighet i bedömning kräver att bedömnings-
instrumenten och bedömningsadministrationen kan producera den typ av 
information som eftersöks. Idealt utformas bedömningsuppgifter och anvis-
ningar för att lösa dem med utgångpunkt i den information vi söker.   

1.1.1 Bedömningsinformation och syften med skrivbedömning 
Bedömningsinformation kan produceras på många olika sätt och resultera i 
olika typer av produkter. Betyg utgör ett framträdande exempel på resultatet 
av bedömningar, men tillhör egentligen de mera sällsynta konsekvenserna av 
att en bedömning verkligen genomförts (Jordan & Putz, 2004). Vanliga ex-
empel på informella bedömningar kan vara helklassgenomgång av läsläxa 
eller när lärare går från elevbänk till elevbänk medan en uppgift genomförs i 
klassrummet. Vanligast är kanske att försöka göra bedömningar huruvida 
den information eller instruktion som nyss avgetts också förståtts av elever-
na. I den här undersökningen står dock formella bedömningar i centrum, det 
vill säga sådana bedömningar vi typiskt associerar med ord och begrepp som 
prov, skriftligt läxförhör, skrivning och skriftlig tentamen. Sådana bedöm-
ningar kategoriseras ibland i förhållande till vilken typ av information be-
dömaren söker. Hughes (2003) föreslår de (lärarrelevanta) kategorierna: 
färdighetstest (eng. proficiency tests), måluppfyllelsetest (eng. achievement 
test), diagnostiskt test och inplaceringstest (eng. placement test).1 Det 
svenska nationella provet i svenska är ett färdighetstest som designas att 
mäta färdigheter oaktat hur den lokala undervisningen utformats. Måluppfyl-
lelsetest avslutar ett undervisningsmoment eller en kurs, men kan också äga 
rum under momentets gång. Måluppfyllelsetest förklaras enligt följande i 
Davies et al. (1999, s. 2): ”Achievement refers to the mastery of what has 
been learnt, what has been taught […] etc. An achievement test therefore is 
an instrument designed to measure what a person has learned within or up to 
a given time” (se också Hughes, 2003, s. 12ff). Diagnostiska test används för 
att undersöka ”what learning still needs to take place” (Hughes, 2003, s. 15) 
och inplaceringstest utförs t.ex. i syfte att placera elever eller studenter i 

                                                      
1 Jag avstår här från att resonera om ”externa” syften och användningar (t.ex. myndighetsut-
värdering av skolan).  
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olika studieinriktningar, grupper, nivåer (t.ex. nybörjare eller avancerad). I 
denna avhandling undersöks måluppfyllelsetest som avslutar moment. 

Det är ganska vanligt att förutom typ av bedömningsinformation också 
tala om bedömningars syfte och då om bedömning för eller av lärande (jfr 
Gipps, 1994, s. 3), eller med andra ord formativ eller summativ bedömning. 
Måluppfyllelsetest utförda under ett undervisningsmoment (progress 
achievement test; Hughes, 2003, s. 14) kan användas formativt (jfr ”forma”) 
för att besluta om de fortsatta aktiviteterna i undervisningen. Denna avhand-
ling studerar med denna terminologi summativ bedömning. Begreppen bör 
dock kommenteras, eftersom termerna inte uppfattas av alla på samma sätt 
och eftersom kritik har riktats mot hur de används (Newton, 2007; Taras, 
2005). 

Summativ bedömning används för att markera det faktum att en bedöm-
ning har gjorts (t.ex. ”denna elev skriver bra”) och att bedömningsinformat-
ion används för slutgiltiga beslut (t.ex. ”denna elev får betyget VG i Svenska 
C”). Termen formativ bedömning används ofta för att uppmärksamma hur 
läraren använder bedömningsinformation i undervisningen (t.ex. ”jag behö-
ver låta klassen träna mer på hur källor refereras”), vilket implicit bygger på 
en bedömning. Ibland kommenteras i relation till formativ och summativ 
bedömning också provformat, utförare och typ av bedömningsinformation 
(exv. ett sammansatt provpoäng eller kommentarer om vad som har gjorts 
och vad som kan göras bättre) (jfr Gipps, 1994; Wikström, 2011). Ett sätt att 
översätta termerna är att tänka med hjälp av begrepp från skrivprocesspeda-
gogik: Kommentarer till utkast involverar en bedömning av måluppfyllelse 
och användning av bedömningsinformationen som syftar till att förbättra 
texten. Betyg/slutkommentar på den färdiga texten involverar också en be-
dömning av måluppfyllelse, men denna gång användning av bedömningsin-
formationen i syfte att göra en slutvärdering. Denna avhandling handlar, med 
dessa ord, om den färdiga texten. (I kapitel 5 återkommer jag till termerna 
formativ/summativ, men till dess görs inget försök att använda dem på annat 
sätt än det konventionella.) 

1.1.2 Tilltro till bedömningsinformation – validitet och 
likvärdighet 

Två aspekter av pedagogisk skrivbedömning impliceras ovan. Den första rör 
skrivbedömning som redskap, dvs. som verktyg för att undersöka vad elever 
kan. Med detta avses metoder (t.ex. olika typer av provformat), sätt att ge-
nomföra bedömningsuppgifter (t.ex. i aula, hemma, muntligt, skriftligt) och 
resurser för och sätt att nå ett omdöme, eller göra en värdering. Dessa resur-
ser kan exempelvis vara kriterier som används för att värdera texter och i 
slutändan fastslå ett betyg.  

Den andra rör de mått (t.ex. betyg, poäng) som skrivbedömning leder till 
och som används för att bl.a. jämföra elever, lärare, skolor, länder eller för 
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att utvärdera utbildningar och utbildningssystem. Sådana mått används också 
som information inför antagning till högre studier eller i samband med t.ex. 
anställningsförfarande, dvs. som redskap för urval. I den här avhandlingen 
skall fokuseras på den första aspekten av pedagogisk bedömning, eftersom 
den är en förutsättning för den andra. Till de mått som produceras genom 
bedömningsprocessen finns i huvudsak två sätt att förhålla sig: antingen 
legitimeras dessa mått eller så avfärdas de. Avgörande för vilket, är den till-
tro vi kan sätta till den process som producerat måttet (Kane, 2013). Ju star-
kare indikationer vi har på att bedömningen är valid och likvärdig, desto 
större tilltro kan vi fästa. Validitet handlar om i vilken utsträckning före-
slagna tolkningar och användningar av bedömningsgenererad information 
stöds av tillgänglig information (Messick, 1996) och logiska resonemang 
(Kane, 2006). 

Utgångpunkten för att med hög validitet kunna mäta2 skrivförmåga är att 
skrivförmåga i det aktuella sammanhanget definieras (Bachman & Palmer, 
2010). Att t.ex. skriva berättelser av karaktären Mitt sommarlov och att 
skriva argumenterande text, kanske en debattartikel, skiljer sig åt på ett bety-
dande sätt. I bedömningsforskning skulle man säga att det handlar om mät-
ning av två olika konstrukt (ung. begrepp3) och i skrivbedömningssamman-
hang två skilda skrivkonstrukt (eller ”skrivbegrepp”, se Evensen, 2010). Men 
förutom att vara klar över vilket skrivande som skall mätas menar vissa 
(Bachman & Palmer, 2010; Gee, 2003; Messick, 1989), att validiteten är 
förknippad med konsekvenserna av bedömningen: konsekvenserna måste 

                                                      
2 Jag talar i avhandlingen omväxlande om bedömning och mätning av skrivande. Medan 
bedömning, dvs. att med hjälp av information/bevis (t.ex. elevtexter) svara på frågor (t.ex. hur 
väl skriver mina elever?), är en vanlig term i klassrumssammanhang är mätning mer fjärran. 
Möjligen för mätning tankarna till storskaliga standardiserade test (t.ex. IQ-test, eller högsko-
leprov), som i någon mån kvantifierar kunskap. Dock återfinns termen i fraser som ”vad 
mäter betyg?”. Wikström (2011, s. 229ff) menar att mätningar ger underlag för bedömningar. 
Jag uppfattar dock inte att mätning/bedömning används i den svenskämnesdidaktiska litteratu-
ren på det sättet, utan att bedömning ofta får representera hela processen, från utformning av 
uppgifter till tolkning av vad elevgensvaren betyder. Jag använder därför mätning ibland av 
två anledningar. För det första anknyter ordet, enligt min uppfattning, tydligare än bedömning 
till den del av lärarens uppdrag som innebär att med hjälp av sammanfattande omdömen 
uttrycka sin värdering av i hur stor utsträckning elever når kunskapsmål. En värdering som är 
möjlig efter att i någon mån mätt något. För det andra – och detta återkommer jag till längre 
fram – är det viktigt att förstå att mätning av någons kunskap eller skrivförmåga är en lika 
indirekt verksamhet som ordet bedömning implicerar. Till skillnad från exempelvis arean av 
ett rum, som kan mätas med ett standardiserat mått och producera en konventionell innebörd, 
måste skrivförmåga härledas ur elevgensvar med hjälp av kulturbundna måttstockar (jfr 
Berge, 1996, s. 27ff; Björnsson, 1960, kap. III). Vare sig vi räknar antalet rättstavade ord eller 
påvisar god koherens i en text måste vi förhandla om meningen i detta mått relativt den osyn-
liga skrivförmåga vi vill uttala oss om. 
3 Construct är svåröversatt. Det engelska begreppet construct validity översätts begreppsvali-
ditet, men att låta construct bli begrepp är inte oproblematiskt givet hur begrepp används i 
andra sammanhang. Psykologer använder ibland försvenskade konstrukt, och ordet förekom-
mer också på norska i samma betydelse. Jag kommer fortsättningsvis använda konstrukt och 
skrivkonstrukt.  
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vara rimliga i förhållande till förutsättningarna för eleven att genomföra pro-
vet.  

En viktig förutsättning för goda konsekvenser är att alla elever fått möj-
lighet att lära sig det som mäts vid det aktuella bedömningstillfället 
(Bachman & Palmer, 2010, s. 113; Gee, 2003). Som tesen antyder gäller 
detta prov som avslutar en kurs eller ett undervisningsmoment och som där-
med syftar till att mäta i vilken utsträckning provdeltagarna nått kur-
sens/momentets lärandemål, dvs. prov som ovan kallades måluppfyllelsetest. 
Gee (2003) pläderar för att behandla bedömningsinformation från målupp-
fyllelsetest där elever inte haft likvärdig möjlighet att lära (eng. opportunity 
to learn, OTL), som underlag för ytterligare undervisningsinsatser. Besluten 
(t.ex. betygen) blir annars orättvisa och likvärdigheten blir låg. Att mäta 
elevers förmåga att skriva argumenterande texter men undervisa dem i berät-
tande framställning är exempel på hur möjligheten att lära inte är god. Skulle 
omdömet från en sådan osannolik situation användas i betygsunderlaget kan 
likvärdigheten i betygsättningen ifrågasättas. Betyget kommer då i någon 
mån att spegla vilka elever som klarade sig utan undervisning, inte vad ele-
ver kan efter undervisning.4 

1.1.3 Ett breddat likvärdighetsperspektiv 
Ovanstående resonemang leder oss till att kommentera begreppet likvärdig-
het. Många gånger används det i det närmaste liktydigt med reliabilitet (till-
förlitlighet) något som dock inte är helt självklart vilket jag snart ska komma 
till. Ett exempel är det nationella provet som bl.a. syftar till att understödja 
vad som tekniskt kallas skalkalibrering (Wikström, 2006). I mer vardagliga 
ordalag betyder det att provet ska fungera som en garant för att lärare använ-
der de nationella betygskriterierna på likartade sätt. Att så inte skulle vara 
fallet har antytts i viss forskning och inte minst i det treåriga uppdrag som 
gavs till Skolinspektionen, nämligen att ”kontrollrätta” redan bedömda lös-
ningar av det nationella provet (Skolinspektionen, 2012). Genom detta upp-
drag formulerades likhetstecken mellan likvärdighet och reliabilitet, dvs., 
enkelt uttryck, frånvaro av slumpmässig variation i användandet av be-
tygskriterier (se också t.ex. Johansson, 2013 för en aktuell läs- och till 
begränsad del skrivbedömningsstudie som likställer likvärdighet med 
samstämmighet). 

Mot bakgrund av situationen i Sverige och med utgångspunkt i ovanstå-
ende diskussion finns dock anledning att bredda likvärdighetsperspektivet 
till att gälla mer än tillförlitlighet i bedömning. Svenskämnesdidaktiska stu-
dier har visat stor variation i hur svenskämnet realiseras (för ingång, se 

                                                      
4 Jag kommer längre fram i texten att redovisa hur undervisning kan förstås. Redan här vill jag 
dock påpeka att innehållet i undervisningen bara är en av flera relevanta aspekter när vi skall 
förstå vem som ”får” vilken undervisning.   
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Molloy, 2007), vilket gör det angeläget att ur ett bedömningsperspektiv 
också förstå likvärdighet som att alla elever har möjlighet att lära sig det som 
senare bedöms. Om två elevgrupper på två olika skolor skriver argumente-
rande texter räcker det inte att flera bedömare är överens om texternas kvali-
teter. För att påstå att bedömningen är likvärdig måste vi också kunna göra 
det troligt att samtliga elever haft någorlunda likartade möjligheter att lära 
sig att skriva argumenterande text. Likvärdighet i termer av möjlighet att lära 
sig är avgörande för att betygen skall uppfattas som legitima: 

 
Uppfattningen att betygen representerar objektiva skillnader mellan individer 
och acceptansen av meritokratin som samhällsidé är också förutsättningar för 
att individer som lämnar skolan med låga betyg ska kunna acceptera de starka 
begränsningar av deras möjligheter till karriär- och livsval som de medför, 
och även en relativt sett lägre materiell standard, ökad risk för ohälsa, arbets-
löshet, lägre grad av inflytande på arbetet etc (Korp, 2006, s. 9). 

En bred definition av likvärdighet kan alltså argumenteras för givet de kon-
sekvenser som är förbundna med bedömning. 

1.1.4 Skrivbedömning som studieobjekt i den 
svenskämnesdidaktiska forskningen 

Svenskämnet är väl genomlyst och inte minst har betydande insatser ägnats 
åt att undersöka vad svenskämnet egentligen är, vad det innehåller, syftar till 
och hur det legitimeras (t.ex. Bergman, 2007; Hansson, 2011; Molloy, 
2002). Svenskämnet har också tilldragit sig intresse från dem som undersö-
ker skrivande och skrivutveckling och t.ex. undervisning har förklarats i 
termer av skrivpedagogisk inriktning (t.ex. Holmberg & Widernäs, 2010; 
Holmberg, 2010; Randahl, 2011). Som tidigare sagts är däremot den kvalita-
tivt genererade kunskapen om skrivbedömningspraktiker inom svenskämnet 
inte omfattande. En anledning till detta kan vara att skrivbedömning ansågs 
”oproblematisk […] så länge det relativa betygssystemet var i bruk” 
(Parmenius Swärd, 2008, s. 42). Visserligen har undersökningar och teore-
tiska studier tillkommit sedan Parmenius Swärd publicerade sin (t.ex. 
Borgström, 2012; Kronholm-Cederberg, 2009), men i allt väsentligt är det 
fortfarande tunnsått med undersökningar som uttryckligt undersöker bedöm-
ningsverktyg och bedömningspraktiker relaterade till skrivande (jfr 
översikter i Lindberg, 2011; Svedner, 2012).5 Det betyder att medan vi har 

                                                      
5 I relation till vad som sas inledningsvis skulle möjligen någon vilja påpeka att ett fält som 
kombinerar skrivundervisning och skrivbedömning är just skrivprocesspedagogiken och det 
stämmer till viss del (se t.ex. Igland, 2008, för en mycket noggrann genomgång av denna 
pedagogik). De teorier om ”god” skrivbedömning som skrivs fram (jfr t.ex. Straub, 2000), 
liksom de analyser av empiri som förekommer (mest känd är kanske Sommers, 1982) uppe-
håller sig framför allt kring frågan hur responser (skall) utformas för att stödja skrivutveckl-
ing. De stora skillnaderna mot skrivbedömningsforskning är för det första processpedagogi-
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många exempel på studier som undersöker och teoretiserar skrivande som 
del av skrivundervisning har svenskundervisningen inte i motsvarande grad 
rekontextualiserats med utgångspunkt i bedömningsteori. Med rekontextuali-
sering avses i det här fallet att utforska en praktik med utgångspunkt i ett 
annat sammanhangs sätt att begreppsliggöra eller resonera om ett fenomen 
(jfr Säljö, 2005, s. 132).6 Genom att göra det kan kategori- och klassifice-
ringssystem (jfr Bowker & Star, 1999), som betyg och i förlängningen me-
ritvärden, urvalskvoter m.m., som är påtagliga för lärare, elever och föräld-
rar, men inte fullt så ofta undersökta, i någon mån belysas ur svenskämnes-
didaktiskt perspektiv. 

Undersökningar relaterade till skrivbedömning i (svensk)undervisning har 
inte sällan vilat på språk- och lärandeteorier. Exempel är analyser av lärar-
kommentarer och elevers respons på dessa som del av (bakhtinsk) dialog 
(Smidt, 2002), elevers s.a.s. egentliga skrivförmåga (i motsats till den som 
provpoängen implicerar) analyserad med hjälp av SFL-grammatik 
(Borgström & Yassin, 2010) och ämneskonceptioner härledda ur kommenta-
rer till bedömningsuppgifter (Bergman-Claeson, 2003).   

I motsats till skrivbedömning i svenskämnet har pedagogisk bedömning 
(eng. educational assessment) i allmänhet (liksom skrivande i allmänhet) 
rönt stor uppmärksamhet. När detta skrivs har en ny betygskala (A-F) ersatt 
den gamla (IG-MVG) och för första gången på mycket länge har lärare i 
årskurs 6 åter i uppgift att betygsätta sina elever. Båda åtgärderna har resul-
terat i forskning7, intensiva debatter och journalistiska skildringar av lärares 
och elevers arbete med de nya redskapen. Också bedömning som redskap för 
lärande har diskuterats och beforskats intensivt, ofta med hänvisningar till 

                                                      
kens förhållningssätt till bedömning där lärarresponser i teorin och (idealt sett) i praktiken har 
ett formativt syfte; också lärarkommentarer i anslutning till bedömningar med ett summativt 
syfte analyseras och värderas med utgångspunkt i dess (potentiellt) formativa funktion. För 
det andra analyseras empiri oftast inte med utgångspunkt i bedömningsteori. Ett exempel är 
Kronholm-Cederberg (2009, s. 296) som menar att det finns två lärartyper, nämligen (1) 
medskaparen och (2) bedömaren, och att lärare i hennes studie ”är intresserad av produkten 
och inte processen”, vilket skapar elever i rollen som ”leverantör snarare än kreatör av text” 
(s. 298). Men medan processpedagogikens teoretiker och andra forskare uppehåller sig vid 
hur hela skrivundervisningen, inklusive lärarkommentarer, kan verka skrivutvecklande vetter 
skrivbedömningsforskningen mer åt bedömningen som sådan och intresserar sig också för 
Kronholm-Cederbergs andra lärartyp. I fokus står inte bara lärarkommentaren som undervis-
ningsmaterial, utan också former för och konsekvenser av mätning och bedömning av skri-
vande i relation till det skrivkonstrukt som är av intresse. Som redan noterats är den andra 
lärartypen för svenskt vidkommande särskilt intressant; lärare har i sitt uppdrag att växla 
mellan å ena sidan rollen som undervisare och å andra sidan den som administratör och be-
dömare av uppgifter vars resultat är tänkta att bilda underlag för ett kommande betyg.  
6 Säljö (2005) använder rekontextualisering för att beskriva hur människan kan ”koppla loss” 
sätt att resonera från ett sammanhang och kontextualisera det i ett annat. Jag använder ordet i 
bemärkelsen att bedömnings- och validitetsteoretiska abstraktioner används för att beskriva 
relationer mellan olika inslag i skrivbedömning i svenskundervisning. Skrivbedömning förstås 
därmed på ett för det svenskämnesdidaktiska fältet någorlunda nytt sätt.  
7 T.ex. Lundahl, Román, & Riis (2010) och Skolverket (2011). 
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den stora forskningsöversikten av Black och Wiliam (1998). Denna och 
andra inflytelserika artiklar och böcker har riktat ljuset mot termer som åter-
koppling, bedömningsmatriser och formativ och summativ bedömning. 

Att pedagogisk bedömning är ett aktuellt ämne kan också ha andra förkla-
ringar. Från politiskt håll har det sedan länge ansetts betydelsefullt att 
värdera ”the quality of education outcomes” och ”estimating economic and 
social returns on learning, and identifying key determinants to a successful 
life and full participation in society” (Rychen, 2001, s. 1). År 1997 initierade 
OECD projektet Defining and Selecting Key-Competencies (DeSeCo), som 
förutom att definiera allmängiltiga kompetenser för medlemsländerna i 
OECD också syftade till att ligga till grund för att kunna utvärdera och jäm-
föra utbildningsystem inom och mellan länder (DeSeCo, 2005; Rychen, 
2001). Utvärderingar och jämförelser görs internationellt, bl.a. i ett syster-
projekt till DeSeCo, Programme for International Student Assessment 
(PISA) och nationellt genom lärarbedömningar och externa bedömningar. 
Av olika anledningar står sig med andra ord bedömningsforskningen relativt 
stark.  

Internationellt har man på senare år utnyttjat det faktum att vi vet relativt 
mycket om såväl lärande, som skrivande och bedömning. Forskningsfältet 
skrivbedömning har utvidgats till att inkludera såväl språkvetenskapliga och 
psykologiska teorier som bedömningsteorier (Behizadeh & Engelhard, 
2011). Dock är fältet ännu ungt och några undantag förutan (t.ex. IEA-
studien av skrivande genomförd på 1980-talet; se kap. 2) är tendensen nå-
gorlunda senkommen. Även internationellt har bedömning ofta hänskjutits 
till mätteknikens marker och inte alltid varit av stort intresse i utbildnings-
forskning (Gipps, 1999). Ett tidigt nordiskt exempel är dock Berge (1996), 
som bl.a. undersökte förekomsten av delade textnormer delvis genom att 
mäta samstämmighet i bedömning.  

Skrivbedömningsfältet har enligt Behizadeh & Engelhard (2011) ”skap-
ats” för att integrera insikter från så väl (till stora delar psykometrisk) be-
dömningsforskning som skrivforskning.8 Skrivbedömningsforskningen un-
dersöker och problematiserar alla delar som har med mätning av skrivför-
måga att göra. Konsekvensen av ett sammansatt skrivbedömningsfält är att 
modeller relaterade till bedömning används i kombination med utbildnings-
vetenskapliga teorier. 

                                                      
8 Berge (1996, s. 27) menar att bedömningsfrågor relaterade till elevtext varit nära förbundet 
med pedagogiska forskningsmiljöer och psykometri. Emellertid har banden försvagats i sam-
band med att en ”spesifikk variant av tekstologien” som på norska kallas ”skriveforskning” 
vuxit fram. I denna disciplin har ”ulike former for skribent- og tekstrespons, deriblandt karak-
tergradert tekstevaluering, en sentral plass.” En skillnad mot skrivbedömningsforskningen, 
som jag förstår det, är dock att bedömningen inte har huvudrollen.      
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1.2 Hur kan skrivbedömning undersökas ur ett 
validitets- och likvärdighetsperspektiv? 

Att förstå skrivande, skrivbedömning, validitet och likvärdighet enligt ovan 
får konsekvenser för hur skrivbedömning som del av pedagogisk verksamhet 
kan studeras. För det första måste skrivbedömningen undersökas i ljuset av 
skrivundervisningen. För det andra får utgångspunkten att skrivna yttranden 
antingen kvalificerar sig eller inte kvalificerar sig som text i givna samman-
hang (Berge, 2012) konsekvenser; fenomenet skrivande i undervisning måste 
undersökas på ett sätt som ger akt på den verksamhet som skrivandet sker i. 
På samma sätt och av relaterade anledningar måste skrivbedömning ur vali-
ditets- och likvärdighetsperspektiv undersökas med utgångspunkt i den verk-
samhet bedömningen sker. Eftersom bedömning, enligt resonemanget ovan, 
ytterst syftar till att kommunicera, att mediera något, är den faktiska bedöm-
ningsverksamheten en god utgångspunkt för att studera förutsättningarna för 
i vilken utsträckning den tänkta kommunikationen präglas av normer och 
värderingar för valida och likvärdiga bedömningsresultat. Genom att, liksom 
företrädare för skrivbedömningsfältet, kombinera insikter från skriv-, lä-
rande- och bedömningsteori kan detta låta sig göras. 

Att närma sig skrivande och skrivundervisning som del av verksamhet in-
nebär här att ta utgångspunkt i sociokulturella/situerade perspektiv. An-
norlunda uttryckt innebär det att utgå från teoretiska perspektiv som sätter 
verksamheten som analysenhet. Sådana perspektiv innebär bl.a. en syn på 
lärande och kunskap som något som kan analyseras i termer av hur individer 
interagerar med medierande redskap, av vilka språket är ett (Wertsch, 1991).  

Frågan om validitet och likvärdighet kräver en bedömningsteoretisk an-
sats. Teorier om vad som konstituerar valida och likvärdiga tolkningar och 
användningar av bedömningsresultat och modeller för att undersöka detta 
har sitt ursprung i psykometrin. Denna kan av vissa, p.g.a. sina rötter i en 
lärande- och kunskapsuppfattning som står långt ifrån situerade eller socio-
kulturella perspektiv (Gipps, 1999; Shepard, 2000) möjligen uppfattas som 
oförenlig med sociokulturella teorier. En sådan slutsats innebär dock att man 
blandar ihop modeller för att värdera bedömning med epistemologiska och 
ontologiska uppfattningar. Bedömning som kommunikation vilar på vissa 
premisser som är överordnade epistemologiska skiljelinjer; att man har täck-
ning för det man påstår är en sådan överordnad premiss. 

Modeller för att undersöka validitet och likvärdighet i bedömning kan 
kanske bäst förstås som medierande redskap – som sätt att tänka – och som 
redskap för att strukturera argument för hållbarheten i påståenden kopplade 
till bedömning. Vissa kallar validitetsmodeller för ”bevismaskiner” (jfr 
Mislevy & Yin, 2012), som kan användas som utgångspunkt av företrädare 
både för positivistiska och sociokulturella perspektiv. Att så är fallet beror på 
att validitetsmodellen i sig inte styr hur (skriv)konstruktet definieras eller 
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vilka påståenden som görs och därmed vad provpoäng eller betyg är tänkta 
att representera (och i slutändan kommunicera). Om t.ex. skrivförmåga 
skulle definieras som förmågan att stava kan en validitetsmodell användas 
för att samla och strukturera bevis som stödjer att den som får ett visst betyg 
på provet de facto kan stava. Om skrivförmåga i stället definieras som för-
mågan att använda relevanta resurser för att i ett givet sammanhang konstru-
era yttranden som får textstatus kan samma validitetsmodell användas för att 
samla och strukturera bevis som stödjer antagandet att den som får ett visst 
betyg på provet de facto kan konstruera yttranden som i ett givet samman-
hang får textstatus. Validitetsmodellen styr med andra ord inte de grundläg-
gande utgångspunkterna i skrivbedömning, nämligen hur skrivande definie-
ras och hur det kan mätas. Sådana definitioner grundas i annat – kursplaner, 
teoretiska modeller, praxiskunskap – och är, idealt, utgångspunkter både i 
bedömningsgenomförande och i validitetsundersökningar.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Jag har ovan presenterat det som problematiskt att vi vet ganska lite om 
skrivbedömning i skolan. Mer specifikt har jag pekat på att vi behöver mer 
ingående kunskap om förutsättningar för att lärares bedömningar av elevers 
skrivförmåga – tillspetsat uttryckt – är pålitlig. Skrivbedömning i gymnasie-
skolan får konsekvenser i termer av självuppfattningar om skrivförmåga som 
elever tar med sig till andra sammanhang och i termer av, så småningom, 
betyg som kan bytas mot utbildningsplatser eller anställningar. Därför menar 
jag, kort sagt, att det finns behov av att undersöka skrivbedömning inom 
ramen för gymnasieskolans svenskundervisning ur validitets- och likvärdig-
hetsperspektiv. 

Mot bakgrund av skrivande som ett kulturellt fenomen och skrivbedöm-
ning som något som vilar på bedömningsteoretiska premisser om validitet 
och likvärdighet är det rimligt att utforska lärares skrivbedömning med ut-
gångspunkt både i sociokulturella teorier om lärande, kunskap, skrivande 
och skrivutveckling och med utgångspunkt i bedömningsteori. Skrivbedöm-
ningspraktiker kan rekontextualiseras utifrån frågan om hur bedömningsin-
formationen i termer av rimlighet kan användas som information inom och 
mellan verksamheter. Detta kan innebära en utveckling av analytiskt-
metodiskt tillvägagångssätt för att studera skrivbedömning (och skrivunder-
visning) inom det svenskämnesdidaktiska fältet. 

Syftet med avhandlingen är att undersöka validiteten i bedömning av en-
skilda skrivuppgifter både i relation till bedömningsinstrumentet och till de 
möjligheter att lära sig det aktuella området som undervisningen kan antas 
ha inneburit. För detta syfte har, som tidigare nämnts, skrivundervisning och 
skrivbedömning i tre gymnasieklasser undersökts. I allt väsentligt har tre 
frågor utgjort utgångspunkt: (1) Vad gör lärare när de bedömer skrivande? 
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(2) Vad gör lärare när de undervisar i skrivande? (3) Vilken är relationen 
mellan undervisning och bedömning? I kapitel 3 återkommer jag till dessa 
frågor och formulerar dem mer precist. 

Studiens överordnade syfte är att genom explorativa fallstudier (Cohen, 
Manion, & Morrison, 2011, s. 290f; Yin, 2009, kap. 1) generera resultat som 
kan bidra till teoriutveckling som grund för fortsatt forskning på området 
skrivbedömning i svenskundervisning. Försöket att kombinera teorier som 
tar praktiken som analysenhet med bedömningsteorier för att analysera 
materialet från fallstudierna kan användas för att ställa nya forskningsfrågor. 
Det kan också användas för att formulera hypoteser om aspekter av validitet 
och likvärdighet som är möjliga att undersöka i andra små- såväl som stor-
skaliga undersökningar. Såtillvida försöket blir lyckosamt kan avhandlingen 
potentiellt bidra med metoder för att samla in och analysera data i andra 
studier rörande skrivbedömning.    

1.4 Uppläggning och läsanvisningar 
I nästa kapitel presenteras de teorier som utgör utgångspunkt för att förstå de 
fenomen som undersöks och som varit vägledande för att samla in och ana-
lysera material. Dessutom redovisas en utförligare översikt över tidigare 
forskning med anknytning till avhandlingsämnet. I kapitel 3 presenteras me-
toder och material. Det fjärde kapitlet presenterar resultaten, som däri också 
kommenteras. I det femte kapitlet diskuteras resultaten i förhållande till det 
överordnade syftet. De undersökta fallen diskuteras på aggregerad nivå i 
termer av typer av hot mot validitet i skrivbedömning och förslag på hur 
typernas representativitet kan undersökas presenteras. Vidare diskuteras 
kortfattat hur explanativt orienterade undersökningar skulle kunna ta ut-
gångspunkt i resultaten. I detta kapitel för jag också ett resonemang om stu-
diens begränsningar. 

För den som är mest intresserad av resultaten torde det vara möjligt att 
främst läsa det fjärde (och möjligen femte) kapitlet. För den som vill veta 
mer i detalj om utgångspunkter och metod och material är det nödvändigt att 
läsa både det andra och tredje kapitlet. Ambitionen att undersöka och förstå 
skrivbedömning ur ett svenskämnesdidaktiskt relevant perspektiv inkluderar 
teoretiska perspektiv av de centrala aspekterna av lärares verksamhet, nämli-
gen lärande, undervisning, skrivande och bedömning, vilket gör det andra 
kapitlet tämligen omfattande.  
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2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning  

Föreliggande studie undersöker skrivbedömning som en del av verksamhet-
en svenskundervisning (vars litteraturdel helt lämnas åt sidan). Denna verk-
samhet är med ett annat ord en praktik som syftar till att lära elever något 
och också producera omdömen om i vilken utsträckning elever lärt sig detta 
något. Därför presenteras i det förstone teoretiska modeller (sociokultu-
rella/situerade) över hur lärande i en praktik kan förstås och undersökas. 
Men eftersom lärande alltid handlar om just något och eftersom denna 
undersökning specifikt fokuserar skrivande presenteras därefter modeller 
över hur skrivutveckling kan förstås ur ett praktikperspektiv. Detta följs av 
en redovisning av hur bedömning kan förstås ur samma perspektiv. Syftet 
med denna trestegsmodell är att bilda en gemensam bas som förståelse både 
för skrivande och för bedömning. 

Inom ramen för bedömningsavsnittet kommer också modeller över validi-
tet att presenteras. Hur aspekter av validitet – särskilt frågor relaterade till 
likvärdighet – kan undersökas är liksom i fallen om skrivande och bedöm-
ning i grund och botten en fråga om utgångspunkter för vad lärande och 
kunskap är. Därför drar även denna framställning nytta av den initiala be-
skrivningen av praktikperspektiv på lärande och kunskap. 

Som synes bygger alltså de olika delarna på varandra och grunden är ge-
mensam. 

 

2.1 Att studera lärande och kunskap: Flera 
sociokulturella perspektiv 

Som påpekats på annat håll är det egentligen knappast rimligt att tala om ett 
sociokulturellt/situerat perspektiv (t.ex. Cobb, 1999; Sawyer & Greeno, 
2009). Tvärtom kan det vara rimligare att förstå hela fältet av olika perspek-
tiv och teorier om lärande i termer av teoretiska familjer där en stor sådan 
utgörs av företrädare för en situerad syn på kognition (sociokulturellt per-
spektiv) och en annan av de som intresserar sig för kognition som symbol-
processer (P. Murphy, 1999). Terminologin är dock snårig, och t.ex. Sfard 
(2008a, 2008b) talar om inhämtnings- och deltagarmetaforerna (acquisition 
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och participation), som hon menar karaktäriserar de båda, med Murphys ord, 
”familjerna”. Steffe & Gale (1995) identifierar sex konstruktivistiska teorier, 
med radikalkonstruktivister (Von Glasersfeld, 1995) på ena sidan skalan och 
företrädare för sociokulturellt perspektiv (Wertsch & Toma, 1995) på den 
andra. Greeno och andra (Greeno, Collins, & Resnick, 1996; Greeno, 1998), 
däremot, tecknar ett tredelat fält med behaviorister, kognitivister och företrä-
dare för ett situerat perspektiv på lärande. Säljö (2009) påpekar att fältet 
dock är större än så, inte minst pågår livaktig forskning inom neuroveten-
skapliga områden (se t.ex. Gosawi, 2008), vilket påminner oss om att per-
spektiv inte bara utgör förutsättning för hur något studeras, utan också kan 
vara en rimlig följd av vad som studeras. Tuomi-Gröhn och Engeström 
(2003) presenterar i relation till frågan om ”överföring” (eng. transfer) av 
kunskap från ett sammanhang till ett annat, fem lärandeperspektiv.9 De tre 
av dem som i någon mån har praktiken/verksamheten/kontexten som analys-
enhet, det situerade, det sociokulturella och det verksamhetsteoretiska ska 
här ägnas uppmärksamhet. Jag presenterar samtliga tre perspektiv eftersom 
de erbjuder delvis olika fokus på lärande och kunskap. Så som presenterade 
nedan erbjuder det situerade perspektivet insikter i vad man lär sig som del-
tagare i en praktik, det sociokulturella vad redskapsmedierad handling vill 
säga och det verksamhetsteoretiska hur redskapsmedierade handlingar kan 
förstås som del av en större helhet. 

Med beaktande av textens huvudsakliga syfte och utrymme till förfogande 
avstås i det följande från att ingående diskutera exempelvis behaviorism och 
olika kognitivistiska perspektiv (jfr Säljö, 2000), eftersom dessa varken an-
vänds för att förstå aspekter av bedömning och validitet kopplat till skri-
vande eller samla in och analysera det material som ligger till grund för stu-
diens resultat. Detta är en brist eftersom ett perspektiv oftast förstås bättre i 
ljuset av ett annat. (Det är också en brist eftersom dessa perspektiv varit be-
tydelsefulla för framväxten av bedömnings- och undervisningsformer 
(Resnick & Resnick, 1992; Shepard, 2000), men det är i allt väsentligt en 
annan fråga.)  

2.1.1 Situerat, sociokulturellt, verksamhetsrelaterat  
Cobb (1999) frågar i en artikel ”Where is the mind?”. Möjligen frestas man 
att svara ”i huvudet”. Föreställningen om intellektets isolering till någon-
stans innanför kraniet är dock en som sociokulturellt orienterade teoretiker 
arbetat för att avfärda (Engeström, 2001; Säljö, 2000). (För kritik se Adams 

                                                      
9 Transfer är ett omdiskuterat ämne och låter sig inte på något vis fångas i den enkla definition 
jag bjuder på. För syftet med den här texten finns emellertid inte utrymme att problematisera 
begreppet på det sätt som förtjänas, men intresserade läsare kan med fördel vända sig till 
Tuomi-Gröhn och Engeström (2003) eller Säljö (2003), för att nämna några.  
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& Aizawa, 2009; J. R. Anderson, Reder, & Simon, 2000).10 Hur vi tänker 
och vad vi gör och vad vi kan göra förstås i stället som interaktion mellan 
individen och de medierande artefakter – semiotiska (som språk), praktiska 
(som tangentbord) – som hon interagerar med (Cole, 1996; Wertsch, 1991). 
Vygotsky (1978) har ett trivialt, men likafullt slående exempel på hur vårt 
minne, en central komponent i kognitivistiska teorier (Säljö, 2011; Tuomi-
Gröhn & Engeström, 2003) är förbundet med semiotisk mediering:  

Even such comparatively simple operations as tying a knot or making a stick 
as a reminder change the psychological structure of the memory process. 
They extend the operation of memory beyond the biological dimensions of 
the human nervous system and permit it to incorporate artificial, or self-
generated, stimuli, which we call signs. (Vygotsky, 1978, s. 39)   

Ett för vår tid mer närliggande exempel kan vara en almanacksanteckning 
gjord i en internetbaserad tjänst, men principen är densamma: minnande är 
inte en entydigt neurologisk process, utan också medierad genom semiotiska 
resurser (Vygotskys ”sign”). Medierande redskap kan sägas utgöra ”a prost-
hetic for thinking” (Schoultz, Säljö, & Wyndhamn, 2001, s. 115). En viktig 
förutsättning för de resonemang som förs inom sociokulturella/situerade 
perspektiv är att intellektuella och fysiska handlingar är situerade i bemär-
kelsen att de är ett resultat av vår interaktion med omvärlden (Wertsch, 
1991). Enligt Tuomi-Gröhn och Engeströms (2003) uppställning av de lä-
rande- och kunskapsperspektiv som betonar kontexten, det vill säga det situ-
erade, presenteras nedan något om situerade, sociokulturella och verksam-
hetsteoretiska perspektiv. 

2.1.2 Lärande i praktikgemenskapen 
I en vid det här laget välciterad analys av lärandets natur introducerar Lave 
och Wenger (1991) begreppet situated learning, situerat lärande. En viktig 
poäng med denna analys är att problematisera den i vissa sammanhang oom-
kullrunkeliga uppfattningen att lärande är ett resultat av undervisning (se 
också Greeno, 1997, 1998; Lave, 1996; Säljö, 2000). För att betona skillna-
derna mellan undervisning och lärande använder Lave och Wenger (1991) 
begreppsparet teaching curriculum och learning curriculum11, som särskiljer 

                                                      
10 Däremot har man inte arbetat för att avfärda uppfattningen om att alla människor har en 
hjärna och att tänkande är förbundet med neurologiska förutsättningar. Men företrädare för ett 
situerat/sociokulturellt perspektiv uppfattar inte den traditionella uppdelningen mellan språk 
och verklighet, mellan ”mind and body” och mellan individ och samhälle som ett effektivt sätt 
att förstå lärande och kunskap (Bredo, 1999; Cole, 1996).    
11 Curriculum används på engelska betydligt vidare än i bemärkelsen (stadfäst) läroplan, 
vilket kanske är den översättning vi är vana vid. Plan kan i bemärkelsen lärandeplan (det 
lärande som sker, oavsett vilket lärande som är planlagt att ske) möjligen uppfattas som en 
smula motsägelsefullt. För att ändå ligga ursprungsbegreppet nära och för att markera att det 
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”undervisningsplanering” (t.ex. kursplaner, lektionsplaneringar etc.) från 
lärande: undervisningsplanen (teaching curriculum) kan ha som målsättning 
att elever på en viss lektion skall lära sig allt om Hjalmar Söderbergs Pälsen, 
men det lärande som faktiskt sker (learning curriculum) kan vara något an-
nat (någon kanske lär sig att surfa på nätet utan att bli upptäckt). Lave och 
Wenger menar att lärande är ett resultat av deltagande i praktikgemenskaper 
och därmed något som handlar om betydligt mer än att i snäv bemärkelse ”ta 
till sig” ny information; lärande handlar om hur hela personen (s. 49) i efter-
hand blir en del av en gemenskap. Ett situerat perspektiv betonar också hur 
även sådan kunskap som uppfattas som ”generell” eller ”abstrakt” alltid 
kommer till användning i specifika sammanhang (och ”lärs in” i specifika 
sammanhang) (s. 33f). I syfte att belysa lärande utanför traditionella under-
visningssituationer använder Lave och Wenger begreppet legitimate pe-
ripheral participation (LPP) (jfr s. 34ff) och sammanhang som analyseras är 
exempelvis lärlingssystem bland skräddare i Västafrika och en grupp av 
anonyma alkoholister. För att skräddarlärlingarna skall lära sig att bli skräd-
dare krävs legitimitet (dvs. tillträde) och, vilket är viktigt, deltagande på väg 
mot mer fullständigt medlemskap: ”[N]ewcomers’ legitimate peripherality 
provides them with more than an ’observational’ lookout post: It crucially 
involves participation as a way of learning – of both absorbing and being 
absorbed in – the ’culture of practice’” (s. 95, kursiv i original). LPP är dock 
ingen lärandemetod: ”learning through legitimate peripheral participation 
takes place no matter which educational form provides a context for learn-
ing, or whether there is any intentional educational form at all” (s. 40). I 
stället är just en av huvudpoängerna att det vi lär oss och det vi kan är för-
bundet med vilka sammanhang vi verkar och den produktion vi är delaktiga 
i. För skolan får detta förstås implikationer, vilket Greeno pekar på: 

Learning and development are viewed as progress along trajectories of partic-
ipation and growth of identity […] This implies consideration of the practic-
es of learning in school as an important part of what students learn. Methods 
of instruction are not only instruments for acquiring skills; they also are prac-
tices in which students learn to participate. (Greeno, 1997, s. 9, kursiv i 
original.) 

Att vara elev handlar ingalunda om att uteslutande lära sig det som utgör 
ämnesinnehåll i undervisning, utan lika mycket om att vara elev. För några 
av eleverna i min studie betyder det t.ex. att utestängas från undervisningssa-
len sedan man anlänt försenad.  

Att medlemskap i en praktikgemenskap rymmer många färdigheter gör att 
deltagandet, vad personer i mer eller mindre formell lärlingsställning får 
göra, är centralt. Vilken del av produktionen den enskilda får bidra till avgör 

                                                      
visst finns tillfällen då undervisnings- och lärandeplaner sammanfaller (vilket ju är skolans 
idé) väljer jag ändå att behålla det.  
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vad av praktikgemenskapens verksamhet hon kommer att kunna. Greeno 
(Greeno & Gresalfi, 2008; 1998) talar härvidlag om affordances och 
constraints, vilka är begrepp ursprungligen från Gibson (1979). (Affordances 
är svåröversatt, och kommer här bara erbjudas försvenskad stavning.12) Af-
fordanser kan förstås som möjlighet till deltagande: 

An affordance for an individual in an activity system includes the resources 
and practices of the system, that individual’s access to those resources and 
practices, and the dispositions and abilities of the individual to participate in 
a way that supports her or his activity and learning in some way. […] When 
we say that an activity affords some aspect of participation for some individ-
uals, we mean that it makes it relatively easy for those individuals to partici-
pate in that way. (Greeno & Gresalfi, 2008, s. 172.)    

I en skolverksamhet där verksamhetsidén är att elever skall beredas möjlig-
het att delta i praktikgemenskapens centrala produktionsmoment (räkna på 
matematiken, läsa, skriva, tala på engelsktimmarna) är det viktigt att lärling-
arna (eleverna) uppfattar affordanser att medverka i just detta.13 För, som 
Lave och Wenger (1991) påpekar, annars kommer eleverna att delta med 
större intensitet i andra praktikgemenskaper (subgemenskaper om man så 
vill), med andra centrala verksamheter (som att skolka, sitta av lektioner 
etc.). Av den anledningen är learning och teaching curriculum (lärande- 
respektive undervisningsplan) ett produktivt sätt att nära sig undervisningsa-
nalys av klassen som praktikgemenskap14.  

                                                      
12 Förslag på översättning är t.ex. vinst respektive begränsning som svensk översättning på 
affordance och constraint (Blåsjö, 2004, s. 32). Qvarsell (1998) föreslår för affordance me-
ningserbjudande. Jag väljer dock alltså försvenskad stavning med motiveringen att behålla en 
tydlig koppling till ursprungstermen.  
13 Man kan dock konstatera att även om hänsyn tas till personers olika bakgrund för att eta-
blera liknande möjligheter att delta i produktionen innebär detta inte ”samma sorts” lärande 
per se. Nielsen (2008) argumenterar för hur även andra deltagarbanor (trajectory of participat-
ion) inverkar på en människas ”samlade” lärandebana. För den som arbetar för att finansiera 
en hobbyverksamhet blir saken annorlunda än för den vars mål är att göra karriär.    
14 Vad praktikgemenskaper är och hur man lär i dessa är i det närmaste ett eget avhandlings-
ämne. Wenger (1998) har vidareutvecklat Lave & Wengers analys och menar att ett sätt att 
definiera begreppet är att ta utgångspunkt i människor som på ett eller annat sätt strävar mot 
samma mål (jfr verksamhetsteori nedan): ”Human beings … are constantly engaged in the 
pursuit of enterprises of all kinds […] As we define these enterprises and engage in their 
pursuit together, we interact with each other and with the world and we tune our relations with 
each other and with the world. […] [T]his collective learning results in practices that reflect 
both the pursuit of our enterprises and the attendant social relations. These practices are thus 
the property of a kind of community created over time by the sustained pursuit of a shared 
enterprise. It makes sense […] to call these kinds of communities communities of practice” 
(Wenger, 1998, s. 45, kursiv i original). En praktikgemenskap är alltså inte en grupp vilken 
som helst eller två personer som möts på gatan. Det gemensamma strävandet är karaktärist-
iskt. Gee (2004) menar dock att begreppet praktikgemenskap i skolsammanhang kan vara 
problematiskt. Dels kan gemenskap signalera att gruppen skulle dela intresse (och, uppenbar-
ligen, alla elever i en klass kommer inte till klassen med samma intresse). Dels signalerar 
gemenskap gränser (dvs. att någon står utanför gemenskapen), vilket gör en given praktikge-
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2.1.3 Lärande som redskapshantering 
Till skillnad från teoretiker som tar praktikgemenskapen som primär analys-
enhet använder Wertsch (1991, 1998) individen-handlande-med-
medierande-redskap som sin utgångspunkt. Ett centralt argument hos 
Wertsch är att varken människa eller kulturella redskap kan förstås utan det 
andra; handlingar består av människor som tar medierande redskap i bruk 
och att isolera det ena gör analysen ofullständig (Wertsch, 1998, s. 25ff). För 
att förstå detta måste vi då utreda vad ett kulturellt eller medierande redskap 
är. En av två huvudteoretiker som Wertsch (1991) utgår från, psykologen 
Vygotsky (den andra är litteraturvetaren Bakhtin), menar att medierande 
redskap är det som skiljer människan från andra arter. Dessa innebär möjlig-
heten att inte behöva vara ”fångar under våra sinnesuttryck” (Säljö, 2000, s. 
232). I stället för att människor reagerar direkt på stimuli sker vår respons 
genom medierande redskap, därav mediering (Wertsch, 2007). Vygotsky 
(1978) uttrycker detta enligt Figur 1, där S står för stimuli, R för respons och 
X för semiotisk mediering. 
Figur 1. Mediering (Vygotsky, 1978, s. 40). 

 

Ett av de förnämsta medierande redskap människan har tillgångs till är språ-
ket, användande av tecken för att konstruera mening, som ryska verksam-
hetsteoretiker kallat ”tool of the tools” (Cole & Engeström, 1993). Hur vi 
uppfattar en situation är därför till stor del avhängigt av vilka språkliga re-
surser vi kan använda för att skapa mening (Säljö, 2000). Även om två per-
soner i någon bemärkelse ser samma sak är den mening som produceras 
beroende av vilka tolkningsramar som används, vilket i sin tur beror av vilka 
språkliga begrepp man har tillgång till (Goodwin, 1994). Goodwin (1994) 
visar i en analys att en polisman kan göra en radikalt annorlunda tolkning av 
ett polisingripande än en lekmannajury som är satt att bedöma samma för-
lopp. Skillnaden kan till delar förklaras med hur situationer afforderar olika 

                                                      
menskap svår att definiera. Är pappa som hjälper till med läxorna med i gemenskapen? Gee 
föreslår att vi ibland har anledning att i stället tala om affinity spaces, som är ett slags ut-
rymme för bejakande av gemensamt intresse (det används av Gee bl.a. för att tala om nätfo-
rum dit intresserade datorspelsanvändare kan vända sig för att diskutera och utbyta erfaren-
heter kring sitt spelande). Nackdelen med ett sådant begrepp är, enligt min förståelse, att vi 
inte tar hänsyn till att elever och lärare kan sträva mot samma mål (genomföra lektionen), 
men med radikalt olika motiv. En sådan spänning saknar utrymme i en analys som fokuserar 
på gemensamma intressen.     
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medierande redskap (begrepp) för respektive grupp. Där polismannen ser 
rationella, professionella bedömningar, överväganden och rimliga avväp-
ningsinsatser, ser den andre polisbrutalitet och omotiverat övervåld. Det vi 
kan kalla stimuli är dock detsamma. Annorlunda uttryckt innebär detta att 
högre psykologiska funktioner, som t.ex. att reflektera och förstå sin omvärld 
medieras semiotiskt, här i bemärkelsen språkligt (Mertz, 1985; Pramling & 
Säljö, 2011; Wertsch, 1985). Också mellanmänsklig interaktion bygger på 
semiotisk mediering: skrivundervisning, t.ex., kan leda till utvecklandet av 
strategier för att skriftligt mediera intentioner att t.ex. interagera med andra 
av en eller annan anledning (se nedan om skrivande i sociala verksamheter). 

De medierande redskap en människa får tillgång till beror av den sociala 
omgivningen (Vygotskij, 1999; Vygotsky, 1978). I sin general genetic law 
of cultural development menar Vygotsky att 

 
[E]very function in the child’s cultural development appears twice: first, on 
the social level, and later, on the individual level: first, between people (in-
terpsychological), and then inside the child (intrapsychological). […] All the 
higher functions originate as actual relations between human individuals” 
(Vygotsky, 1978, s. 57, kursiv i original). 

De högre mentala funktionerna – t.ex. tänkande (resonerande, problemlös-
ning), logiskt minne och frivillig uppmärksamhet – är semiotiskt medierade 
(Wertsch, 1985). De har sin grund i socialt samspel mellan barn och vuxen 
och är resultatet av kommunikativa intentioner och handlingar. En implikat-
ion av general genetic law of cultural development är därför att de semio-
tiska resurser som leder högre mentala funktioner är sociala (jfr interpsycho-
logical) till sin natur: Vad en människa lär sig och vad hon kan är därmed i 
hög utsträckning förbundet med i vilket sammanhang hon vistas. Implikat-
ionerna av detta är centrala för att förstå lärande och kunskap ur ett sociokul-
turellt perspektiv. Det betyder nämligen att en människas mentala funktioner 
också är sociala till sin natur: begreppen vi använder för att tänka, tolka och 
uttrycka oss är socialt och kulturellt förankrade och därmed bärare av en 
historia (Wertsch, 1991).  

Att mänsklig handling medieras med kulturella redskap av socialt ur-
sprung gör att vi kan förstå lärande och kunskap och människor som mer 
eller mindre ständigt sociala företeelser. Till och med isolation är socialt i 
någon bemärkelse; en student ensam på sin kammare använder språket för 
att studera inför nästa tentamen (jfr Wertsch, 1991, s. 13). Därvidlag blir det 
intressant att förstå kunskap som interaktionen mellan individ och medier-
ande redskap, snarare än något inneboende och givet (Wertsch, 1998; jfr 
Cobbs fråga ovan). Wertsch (1998) föreslår metaforen cultural tool box som 
användbar: vi har genom den kultur vi är en del av tillgång till olika kultu-
rella redskap som vi kan använda för att utföra olika handlingar (det vill säga 
alla redskap vi använder, t.ex. narrativer, begrepp, premissbaserade resone-
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mang, datorer och osthyvlar). Ett exempel som väl illustrerar hur kunskap 
kan förstås som förtrogenhet med att använda medierande redskap är hämtat 
från Wertsch (1998) och gäller matematik (se s. 28f). Att utan andra hjälp-
medel än penna och papper räkna ut 343 x 822 är för de flesta som genom-
gått och klarat kurser i grundläggande matematik inte svårt. Talen placeras 
ovanför varandra och multipliceras enligt en bestämd ordning. Skulle upp-
giften däremot begränsas till att gälla att lösa talet utan att placera dem i det 
vertikala förhållande vi är vana vid är risken påtaglig att många av oss skulle 
misslyckas att komma fram till summan 281946. Detta till trots skulle nog få 
hävda att vår kunskap förändrats eller försvunnit när vi ställs inför problem 
2. Snarare handlar det om att vi gjort ett kulturellt redskap till vårt eget (ap-
proprierat det15) och använder det för att lösa en viss typ av uppgifter och att 
det i det senare fallet är obrukbart. 

Vad vi kan är, som sagt, beroende av vilka av de medierande redskap vi 
har tillgång till som situationen afforderar. Slutsatsen av en sådan teori är att 
vi måste få tillgång till de redskap som krävs för att lösa en särskild uppgift. 
Det är också därför relationen mellan skrivundervisning och skrivbedömning 
kommer att undersökas med ledning av vilka redskap som eleverna får an-
vända när de deltar (jfr Lave & Wenger) i undervisningen och hur de red-
skapen förhåller sig till de redskap som krävs för att lösa bedömningsuppgif-
ten.  

2.1.4 Medierad handling i verksamheten  
Som vi sett ovan betonar olika teoretiker olika aspekter av situe-
rade/sociokulturella perspektiv på lärande och kunskap. I det första fallet är 
utgångspunkten det oundvikliga lärandet och hur kunskap är att röra sig mot 
fullständigare deltagande i praktikgemenskapen. I det andra fallet betonas 
interaktionen mellan individ och medierande redskap. Från ett tredje håll 
kombineras den enskilda medierade handlingen med det mer övergripande 
verksamhetsperspektivet. Engeström (Cole & Engeström, 1993; Engeström, 
1987, 1999, 2001, 2009) har i sina analyser av mänskliga verksamhetssystem 
byggt vidare på Vygotsky och dennes elever och kollegor, exempelvis 
Leont’ev (1981). Jag skall här översiktligt presentera den analysenhet Enge-
ström föreslår, eftersom den tar hänsyn till såväl den enskilda medierande 
handlingen som det sammanhang handlingen sker i (även om detta inte skall 

                                                      
15 Appropriering är ena delen av ett begreppspar föreslagits av Wertsch (1998). Den andra är 
bemästrande. Appropriering, som Wertsch hämtat från Bakhtin, handlar, enkelt uttryckt, om 
att göra ett redskap till sitt eget och att nyttja det så flinkt att man ibland inte ens uppfattar sig 
som brukare av redskap. Ett ofta refererat exempel handlar om hur personer kan appropriera 
en historieskrivning (dvs. uppfatta vissa strukturer och händelser som sanna), men bemästra 
en annan för att situationen kräver det. Detta gällde för estländare under Sovjettiden då den 
officiella historien (den bemästrade) skilde sig från den som estländarna approprierat. Be-
greppsparet är ett sätt att komma bort från kognitivistiskt färgade termer som internalisering 
och assimilation (som dock såväl Vygotsky som Bakhtin använder).      
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förstås som att Engeström själv föreslår en förening mellan ovannämnda 
praktikgemenskaper och individer-handlande-med-medierande-redskap). 
Detta, att (manifesta) handlingar står i relation till (delvis osynliga) verk-
samheter är betydelsefullt när vi vill förstå resultatet av den kommande 
undersökningen; det säger något om mot vad handlingar måste förstås för att 
förklaras.16   

Ett vanligt sätt att ”omformulera” Vygotskys triangel är att ersätta stimuli 
och respons med subjekt och mål (Cole & Engeström, 1993). Den medier-
ande handling en människa utför är förvisso mål-/syftesorienterad (t.ex. att 
skriva en text). Men handlingen är ofta i sig del av något större – den är ”the 
tip of an iceberg” (Engeström, 2001, s. 134) – eftersom den inte sällan är en 
del av en komplex verksamhet (en praktikgemenskap) i vilken en mängd 
andra handlingar koordineras. Den text som skrivs kanske skall bilda un-
derlag på ett kommande seminarium. 

På den generella nivån av verksamheten svenskundervisning är elevers 
ämneslärande att betrakta som objekt/mål, dvs. det mot vilket handlingar i 
klassrummet riktas eller analytiskt förstås. Objektet/målet är något som fast-
ställs analytiskt; i fallet svenskundervisning t.ex. genom att undersöka styr-
dokument och, vid behov, syntetisera uppfattningar i praktiken. Därmed är 
det är inte säkert – kanske inte ens troligt – att var och en som deltar i en 
verksamhet har samma uppfattning av vad som är objekt/mål. I denna studie 
kan läraren sägas vara satt i subjektsposition och det är bl.a. hennes arbete 
med medierande redskap som undersöks. Läraren arbetar med en grupp ele-
ver (praktikgemenskap) enligt formella och informella regler och normer 
(t.ex. kursplaner som styr innehåll). Det finns en arbetsdelning (läraren be-
slutar vad eleverna skall göra). Resultatet – på generell nivå – skall helst 
sammanfalla med objektet/målet, dvs. elever skall lära sig något fördefinie-
rat. Ett av många resultat från en undervisningsverksamhet är elevgensvar på 
bedömningsuppgifter och det är dessa vi har tillgång till för att undersöka 
om avsett lärande har skett. Enskilda handlingar i en verksamhet – t.ex. att 
räcka upp en hand i luften – kan framstå som meningslösa om det inte för-
stås i relation till den (historiskt förankrade) helhet de är en del av (Cole, 
1996; Engeström, 1999, s. 31; Leont’ev, 1981).  

I Figur 2 redovisas Engeströms (1987) visualisering av ett verksamhetssy-
stem. Engeström (2001, 2009) betonar dock att bara ett verksamhetssystem 
inte räcker som analysenhet. I stället föreslår han minst två, vilket har att 
göra med att de objekt/mål och resultat som uppnås ofta delas av andra verk-
samhetssystem. I den triangel som redovisas här syns dels ”toppen på isber-
get”, dels hur denna topp interagerar med noder i verksamheten, regler och 
normer, arbetsdelning och gemenskap. 

                                                      
16 Dock vill jag understryka att jag inte ämnar göra en verksamhetsteoretisk analys.  
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Lärande sker som ett resultat bl.a. av spänningar i verksamheten. Ett nytt 
redskap införs, eller en ny regel, eller ett nytt officiellt motiv, vilket leder till 
omförhandling av gällande ordning. Konkret kan detta för en enskild individ 
innebära att nya förutsättningar för att vara deltagare i en verksamhet (t.ex. 
nya typer av skrivuppgifter) leder till behov av att (lära sig) använda nya 
redskap. Lärande är då att betrakta som utökade handlingsmöjligheter. På 
lång sikt, och på kollektiv nivå, kan spänningar innebära att hela verksam-
hetssystemet transformeras. För att på kollektiv nivå åstadkomma förändring 
(Engeström är ofta involverad i aktionsforskningsprojekt) gäller kunna om-
formulera objektet/målet och analysera vilka förändringar (t.ex. nya regler, 
redskap) som är nödvändiga (se Engeström, 2001 för intressant redovisning). 
Detta kallas ibland expansivt lärande. 

För den enskilda individen kan spänningar och motsättningar mellan indi-
viduella och kollektiva objekt/mål (s.k. double bind) eller mellan objekt/mål 
och nya redskap eller regler innebära såväl lärande (att handlingsmöjligheter 
utökas) som att verksamhetssystemet lämnas till förmån för annat. 
Figur 2. Visualisering av verksamhetssystem. Efter Engeström (1987, s. 78). 

 
 

I många fall, till skillnad från skolan (Säljö, 2000, 2003), är lärande dessu-
tom inte något som uppfattas som ett primärt inslag i verksamheten. Men 
även skolan erbjuder lärande av ”expansivt” slag: trots allt är det inte bara 
elever som lär (sig fördefinierade kunskaper), även lärare (och andra) ställs 
inför nya regler, rutiner och redskap och tvingas hantera de spänningar som 
uppstår.  

Engeströms modell är betydelsefull för avhandlingen ur minst två 
aspekter. För det första är den ett avancerat medierande redskap som tydlig-
gör att deltagande och redskapshantering relaterar till lärande – detta är av 
betydelse när skrivundervisningen skall analyseras. Modellen fångar nämli-
gen hur lärande är del av ett komplext system och att det inte kan reduceras 
till en fråga om lärares möjlighet att ”överföra kunskap”. För det andra är 
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modellen betydelsefull då såväl skriv- som bedömningsteorier som sedan 
presenteras stödjer sig på den. Mer därom nedan. 

2.1.5 Sociokulturella perspektiv - sammanfattningsvis 
Ett situerat/sociokulturellt perspektiv på lärande och kunskap innebär, som 
synes, olika saker för olika inriktningar. Några gemensamma drag är dock 
betoningen av uppfattningen om kognitionen som distribuerad och att lä-
rande och kunskap är socialt, kulturellt och därmed historiskt förankrande. 
För verksamhetsteoretiker och de som studerar praktikgemenskaper är också 
det större perspektivet, individens förhållanden till andra individer som strä-
var mot samma mål eller som delar motiv, av stor betydelse. 

En minsta gemensamma nämnare, som jag uppfattar, är människan som 
omöjlig att förstå utan de medierande redskap hon använder: ”The idea is 
that humans can control their own behavior – not ’from the inside,’ on the 
basis of biological urges, but ’from the outside,’ using and creating artifacts. 
This […] is an invitation to serious study of artifacts as integral and insepa-
rable components of human functioning” (Engeström, 1999, s. 29). 

Högre mentala funktioner är uppfattas inom situerade/sociokulturella per-
spektiv som semiotiskt medierade. Tillgång till semiotiska resurser är resul-
tatet av mänsklig drivkraft att samhanda, vilket gör människans avancerade 
”inre” och ”yttre” handlingar redskapsmedierade och sociala. I relation till 
skrivande kan konstateras att denna drivkraft t.ex. har inneburit innovationer 
så som olika typer av symbolsystem (Säljö, 2012). Ett sådant, den alfabe-
tiska skriften, som utvecklades för att minimera ambiguitet, möjliggjorde på 
ett nytt sätt kommunikation mellan människor åtskiljda av tid, rum och för-
kunskaper om vad som tecknats ner (se Olson, 1977). 

Att skapa mening är dock inte så enkelt som att explicitgöra innebörd. I 
olika kultur- och situationskontexter kommer olika resurser att behöva an-
vändas för att företa lyckosam kommunikation. Detta är utgångspunkten i 
situerat/sociokulturella perspektiv på hur vi kan förstå vad som händer när en 
elev eller grupp elever undervisas, genomför och sedermera bedöms klara 
eller inte klara att genomföra skrivuppgifter.  

2.2 Skrivande – handlingar i verksamheter     
En central utgångspunkt för denna avhandling är att lärande är förbundet 
med det deltagande som olika verksamheter afforderar. Vår förmåga att ge 
och ta mening avspeglar vårt deltagande i olika sammanhang (Bakhtin, 
1986; Barton, 2007; Gee, 2008a; Heath, 1983; Russell & Yañez, 2003; 
Russell, 1997). Ur ett situerat/sociokulturellt perspektiv går det därför inte 
att beskriva en ”allmän” skrivutveckling eller skrivkompetens: samman-
hanget kommer att avgöra vad som uppfattas som lyckade skrivhandlingar 
och inte. Wertsch (1991) pekar i förhållande till detta på Bakhtin (1986), 
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som varit inflytelserik i försöken att förstå hur mening och kommunikation 
bör studeras och förstås. Jag skall kort uppehålla mig vid två aspekter av 
detta som har implikationer för vad det vill säga att kunna skriva.  

För det första: som Wertsch påpekar är inte Bakhtin någon traditionell 
lingvist och han använder inte heller traditionella termer eller analysenheter. 
I centrum för Bakhtins resonemang står yttrandet17, det vill säga allt som 
sägs (eller skrivs) av ett talsubjekt, innan nästa tar vid. Termen yttrande skall 
förstås mot bakgrund av det förhärskande sättet att analysera mening, inne-
börd och kommunikation vid tiden för artikelns tillkomst. Till skillnad från 
vissa av sina samtida lingvister menar Bakhtin att människan inte lär sig att 
producera ord med given mening, utan typer av yttranden – talgenrer (s. 63) 
– som används i olika sammanhang, eller med Lave och Wengers termino-
logi: i olika praktikgemenskaper. En talgenre är förbunden med ett samman-
hang och Bakhtin exemplifierar med militära ordergivningar, romaner, var-
dagssamtal och utredande texter. Det är i användningen av ord inom yttran-
den, inom talgenrer som vi får söka efter systematiska sätt att skapa mening, 
det vill säga den innebörd som ord typiskt sätt ges (Wertsch, 1991, s. 85) (jfr 
Linell, 2004). En konkret implikation av detta är att för många elever som är 
vana att producera yttranden där ord har en mening kan det vara svårt att 
plötsligt befinna sig i ett sammanhang där ord som kraft och energi har en 
specialiserad betydelse (jfr Gee, 2008a; Säljö, 2005). Att lära i skolan (och 
på arbetsplatser och på andra ställen) handlar om att lära sig att producera 
yttranden inom den givna talgenren (Gee, 2004, 2008b). Och det är viktigt 
att komma ihåg att i ett situerat eller sociokulturellt perspektiv är talgenrer 
inte ”tillgängliga” som abstraktioner (som något att enkelt och fritt appli-
cera/lägga på en situation), utan resultatet av språkanvändning i givna prak-
tikgemenskaper (Prior, 2006).18 Denna bakhtinska uppfattning av kommuni-
kation har stora likheter med Russells (1997) skrivteori som presenteras ne-
dan och som ligger till grund för hur skrivundervisningen studeras. I allt 
väsentligt kommer jag att göra ett försök att förstå hur den typ av yttranden 
som elever förväntas producera i bedömningsuppgifter kan relateras till den 
typ av yttranden samma elever förväntas producera på lektioner.  

För det andra: Yttranden är delar av kommunikationskedjor (Bakhtin, 
1986, s. 91). Bakhtin använder begrepp som adressivitet, dialogiska överto-
ner och respons för att förklara att enskilda yttranden (t.ex. avhandlingar) 
alltid måste förstås i relation till tidigare yttranden och till kommande. Det 
en elev skriver i en skoluppsats tar sin utgångspunkt i vad hon tidigare hört, 
läst och talat och skrivit om – det präglas av dialogiska övertoner: ”after all, 
our thought itself […] is born and shaped in the process of interaction and 
struggle with others’ thought, and this cannot but be reflected in the forms 

                                                      
17 Som inte skall förväxlas med Berges term.  
18 Se Evensen (2002, 2004) för analyser av hur språkanvändning i olika situationer länkas till 
varandra. 
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that verbally express our thought as well” (Bakhtin, 1986, s. 92). Samtidigt 
är yttranden framåtsyftande och riktade mot en adressat. Hur vi talar och 
skriver, vilka typer av yttranden vi använder, är avhängigt vår uppfattning av 
adressaten (s. 95); vi försöker föreställa oss hur adressaten reagerar på vårt 
yttrande och Bakhtin menar att vi måste förstå talsubjektens föreställningar 
om sin samtalspartner eller ”den andra” (när det gäller en okänd publik) för 
att förstå yttranden. 

En elev som kan skriva är med detta sammantaget alltså en elev som ut-
trycker sig på ett sätt som en bedömare anser vara lämpligt för samman-
hanget. För eleven gäller att få tillgång till s.a.s. rätt genrer, rätt adressat, rätt 
erfarenheter. Berge (2012) föreslår, som vi tidigare sett, begreppen yttrande 
och text som hjälpmedel för att förstå hur något som skrivs – ett yttrande – i 
ett sammanhang kan uppfattas som en legitim text, men inte i ett annat. En-
kelt uttryckt skulle man kunna tänka sig att exempelvis texter som omtalas 
och erkänns som ”debattartiklar” i skolan potentiellt har svårt att vinna legi-
timitet i andra sammanhang. Att vara framgångsrik skriftspråksanvändare är 
därmed inte förbundet med en given lexikalitet, syntax eller ortografi 
(Barton, 2007; jfr Ledin, 2013). 

2.2.1 Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på skrivande 
Russell (1997) har visat hur den nordamerikanska definitionen av genre kan 
användas tillsammans med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv för att förstå 
hur genrer19 i olika verksamhetssystem hänger ihop, varför elever lär sig att 
skriva som de gör och varför skolan ibland inte lär elever att skriva på önskat 
sätt. En genre ”is the ongoing use of certain material tools (marks, in the 
case of written genres) in certain ways that worked once and might work 
again, a typified tool-mediated response to conditions recognized by partici-
pants as recurring” (Russell, 1997, s. 515).20 Och att lära sig en genre är att 
lära sig redskap som används i ett visst verksamhetssystem (något som ligger 
nära de talgenrer som Bakhtin, 1986, talar om). Men, som Russell påpekar, 
ett verksamhetssystem är inte en sluten container. Handlingar inom en verk-
samhet genomförs av människor som deltar i mängder av verksamhetssy-
stem vilket påverkar stabiliteten: det som nyss fungerade som ett utmärkt sätt 
att lösa ett ”problem” kan ersättas av något annat, när någon eller några in-
troducerar alternativa sätt att utföra handlingar på. Detsamma gäller förstås i 
motsatt riktning: en person som är van vid att hantera skriftspråkliga situat-

                                                      
19 Den nordamerikanska genredefinitionen är delvis något annat är Bakhtins talgenre, inte 
minst med tanke på att det förra, enligt Russell, inte exklusivt avser språkanvändning – även 
t.ex. arkitektur uppfattas som resultatet av generiska strukturer. 
20 Det har förekommit tämligen intensiva diskussioner om vad som är och vad som inte är en 
genre (Berge & Ledin, 2001). Denna avhandling är inte ett inlägg i den debatten. Jag använ-
der Russells definition som ett medierande redskap för att något bättre förstå de verksamhets-
system eller praktikgemenskaper jag senare i texten undersöker, utan att fördenskull ta ställ-
ning till andra definitioner av genre.  
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ioner på ett visst sätt kan uppleva motsättningar i ett nytt verksamhetssystem 
där de gamla sätten inte längre fungerar. Att undersöka ett verksamhetssy-
stem är enligt ett sådant resonemang potentiellt liktydigt med att undersöka 
en myriad av verksamhetssystem. Individen formas genom sitt deltagande i 
olika praktikgemenskaper (och av biologiska förutsättningar) och det är vik-
tigt att minnas detta när man närmar sig ett klassrum. Läraren är inte bara 
lärare där, utan en kollega i ett annat sammanhang, f.d. student på lärarhögs-
kolan i ett tredje och så vidare. De genreetiketter och regler för skrivande 
som olika subjekt för in i ett verksamhetssystem kan leda till spänningar om 
de inte motsvarar den rådande ordningen (Russell, 1997). Denna uppfattning 
kan delvis förklara att genrer och individer förändras: det är just genom 
spänningar och motsättningar som lärandet sker (Engeström, 2001).    

Genre är alltså ett sätt att lösa återkommande problem (i dess vidaste be-
märkelse) (jfr Miller, 1984; Swales, 1990; jfr också genomgång av svensk 
textforskning i Svenssson & Karlsson, 2012). En avhandling som redovisar 
undersökningar av hur livsstil korrelerar med sjukdomar kommer med 
största sannolikhet att nyttja de genrer som finns tillgängliga i det verksam-
hetssystem i vilket avhandlingen produceras. Objektet/målet, ny kunskap, 
uppnås genom medierad handling med genre som ett viktigt redskap. Att 
rikta handlingar mot objektet/problemet innebär att använda genrer som ett 
av redskapen. 

Detsamma gäller förstås också skolan och skrivundervisningen. Russell 
(Russell & Yañez, 2003; Russell, 1997) betonar åtminstone två saker som är 
fundamentalt för den som vill studera skrivundervisning och -bedömning ur 
ett situerat/sociokulturellt perspektiv. För det första utgör olika skrivunder-
visningskurser olika verksamhetssystem. De genrer (och genreregler) som 
används där behöver inte sammanfalla med strukturen i andra genrer i andra 
verksamhetssystem. En bokrecension i årskurs fyra är något annat än en 
recension av en avhandling (olika regler, olika objekt/mål, olik arbetsdel-
ning), även om båda skulle kunna etiketteras som bokrecensioner. Olika 
verksamhetssystem operationaliserar olika sätt att uttrycka sig för att möta 
olika mål. Detta gör det viktigt – för att förstå undervisning och bedömning 
– att undersöka de lokala förutsättningarna för skriftproduktion. Regler 
kommer att variera och, till följd av det, så även förutsättningar för att tolka 
huruvida yttranden betraktas som texter eller ej (Berge, 2012). För det andra, 
och relaterat till detta, är framgången i att använda den aktuella genren till 
dels beroende av hur den enskilda eleven uppfattar objektet (dvs. att eleven 
uppfattar vilket problem som faktiskt skall lösas) och också uppfattar vilken 
genre som är lämplig. För en av informanterna i Russell och Yañez under-
sökning innebär spänningen mellan hennes uppfattning av objektet och hen-
nes uppfattning av lämplig genre att skrivandet initialt inte lyckats. En för-
klaring till spänningen som förs fram av Russell och Yañez är att elever 
många gånger har svårt att uppfatta ett användarvärde i de nya kunskaper 
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som deltagande i en verksamhet kan medföra. I stället uppfattas ett bytes-
värde; vissa handlingar ger visst betyg som kan bytas mot något annat. Detta 
kan i sin tur, som jag förstår det, leda till att verksamhetens ”officiella” ob-
jekt inte approprieras, vilket försvårar möjligheterna att identifiera rätt red-
skap.  

Två viktiga skillnader mellan vardagliga talgenrer och skolgenrer är att de 
förra används under mycket lång tid. De senare skall bemästras inom ramen 
för institutionaliserad undervisning och kommer användas på ett annat sätt, 
nämligen för att dra slutsatser om vad eleven kan göra utanför klassrummet, 
i andra kvalificerade sammanhang. Elever kommer ibland att vilja använda 
dem i syfte att få något i utbyte (ett betyg) som kan användas i andra verk-
samhetssystem (studier, arbetsliv). Av den anledningen kan det ur ett situe-
rat/sociokulturellt perspektiv vara tveksamt att förstå elevgensvar på skriv-
uppgifter som uttryck för skrivförmåga i någon absolut bemärkelse; snarare 
är det ett uttryck för den mycket komplexa interaktionen mellan subjekt, 
objekt/mål och motiv, genreregler, genrer och så vidare (Russell & Yañez, 
2003). 

2.2.2 Skrivande som handling 
För den som skall studera skrivande och skrivbedömning kan det vara möjli-
gen vara svårt att i lingvistiska termer närmare analysera, förstå och förut-
säga vad skrivande är med ledning av Russells modifiering av Engeströms 
verksamhetssystem. En lingvistisk konceptualisering av relationen mellan 
skrivhandling (dvs. genrebruk) och regler/aspekter för skrivhandling kan 
vara hjälpsam. 

I samband med införandet av nationellt prov i norska utarbetade en grupp 
norska skrivforskare en definition av skrivande om skulle ligga till grund för 
provkonstruktion och som påminner mycket om ett sociokulturellt perspek-
tiv på skrivande, eftersom den tar utgångspunkt i skriften som semiotisk 
resurs för att mediera kommunikativa intentioner i olika situations- och kul-
turkontexter (Berge, 2005; Fasting, Thygesen, Berge, Evensen, & Vagle, 
2009; Thygesen & Berge, u.u.; Thygesen et al., 2007).  

I modellen, som består av cirklar som omsluter varandra, återges ”en 
slags generalisering over alt vi kan bruke skriving til” (Berge, 2005a, s. 177). 
Samtidigt är modellen grundad i skolskrivande; gruppen menar att den teore-
tiska modellen ”encompasses the variety of written utterances we find in 
primary and secondary school. […] We have considered existing Norwegian 
curricula and made use of our knowledge about the genres and acts of writ-
ing that are established practice in our schools” (Fasting et al., 2009, s. 619). 



 

 
28 
 

Det som i modellen nedan kallas ”skriveformål”21 definieras av Evensen 
som ”kulturellt definierade skrivfunktioner” (Evensen, 2010, s. 19, min ös). 
Med detta avses de grundläggande avsikter eller syften människan har med 
skrivande. Utifrån någon avsikt, eller intention, vill en skribent skapa någon 
typ av mening (Fasting et al., 2009) och dessa ”grundläggande” avsikter ser 
vi i skrivande som sker i samhället i stort, liksom i skolan (Evensen, 2010; 
jfr resonemang och skolskrivdomänen presenterad i Vähäpassi, 1988). 
Skrivhjulet ”dekker ikke særskilte genrer eller skrivemåter” (Berge, 2005a, 
s. 177), till skillnad från t.ex. domänbeskrivningen konstruerad i samband 
med den internationella IEA-undersökningen av skrivande på 1980-talet 
(Vähäpassi, 1988; om undersökningen: se nedan). Gruppen bakom skrivhju-
let talar om att de grundläggande avsikterna ”kommer til uttrykk gjennom 
bestemte skrivehandlingar” (Thygesen et al., 2007, s. 12), som i denna gene-
raliserade form alltså kan beläggas både i skolan och i samhället utanför: 
”Selv om elever og lærere bare har tilgang til et begrenset antall sjangrer fra 
klasserommet, har de tilgang til alle de samme formålene eller grunn-
funksjonene som skriftkulturen ivaretar” (Evensen, 2010, s. 20). Förenklat 
kan detta, som jag förstår det, t.ex. betyda att en elev kan utföra en skriv-
handling och därmed dela debattartikelförfattarens avsikt att övertala någon, 
utan att det fördenskull innebär att båda texterna skulle tillerkännas status 
som debattartiklar på tidningsredaktionen (jfr Russell, 1997). Det som före-
nar elevens och debattartikelförfattarens skrivhandlingar är att de realiserar 
samma grundläggande avsikt. Det som skiljer dem är de sammanhang i vilka 
de blir till och i vilka de skall bli lästa och därmed på vilka potentiellt olika 
sätt olika skrivhandlingar utformas för att realisera detta syfte. 

Modellen möjliggör en abstraktion av skrivande som varken sätter lik-
hetstecken mellan t.ex. avsikt och bestämda textmönster eller skrivhandling 
och namngivna texttyper eller genrer. I Figur 3 nedan återges skrivhjulet. 
       I figuren utgör ”den skriftlige medieringen selve navet i hjulet” 
(Evensen, 2010, s. 19). Skriftlig mediering är materialisering av den skriv-
handling som utförs. Skrivhandlingen, i sin tur, är alltså en realisering av en 
eller annan intention. I modellen anges sex generella skrivhandlingar: 1) Att 
samhandla, 2) att reflektera, 3) att beskriva, 4) att utforska, 5) att föreställa 
sig och 6) att överbevisa. En elev kan t.ex. få i uppgift att skriva en disposit-
ion, en handling som korresponderar till 3) att beskriva, som kan tänkas rea-
lisera avsikten att systematisera kunskap. En annan elev kan få i uppgift att 
under fria former övertala skolans ledning om att erbjuda bärbara datorer till 
samtliga elever. Den grundläggande avsikten med skrivhandlingen är påver-

                                                      
21 I andra sammanhang har dessa växelvis kallats ”kulturelt bestemte skrivefunksjoner” 
(Evensen, 2010), ”basic functions of writing” (Fasting et al., 2009) och ”skrivekompetanser” 
(Thygesen et al., 2007), som i allt väsentligt refererar till samma sak (grundläggande kultu-
rella avsikter med skrivande), men som i olika grad, efter vad jag förstår, låter skolskrivande 
vara referenspunkt.    
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kan, men likaväl som att utföra skrivhandlingen 6) att överbevisa, väljer 
eleven kanske 5) att föreställa sig (jfr Borgström, 2012). En central idé 
bakom modellen är, liksom ovan kommenterat, att fånga flexibiliteten i skri-
vande och det faktum att en text kan vara resultatet av olika skrivhandlingar 
som realiserar olika intentioner (jfr Thygesen et al., 2007, s. 15). I sin inter-
netversion är hjulet vridbart.  
Figur 3. Skrivehjulet. Syften och handlingar med skrivande i fokus. Tryckt med till-
stånd av upphovsmännen. 

 
 

I tillägg till det som syns i den modell som återges här presenteras i en andra 
version av modellen ”skriftens verktøy”, som inkluderar modalitet, textstruk-
tur (lokal och global koherens), manuellt skrivande och grammatik och ord-
förråd (lexikon, morfologi, syntax) (Thygesen & Berge, u.u.; se också 
Evensen, 2010, s. 21 och Thygesen et al., 2007, s. 16). I ett givet samman-
hang kommer vissa skriftliga redskap vara mer lämpliga än andra (jfr 
Russell, 1997). För en elev gäller alltså att förstå hur en kommunikativ av-
sikt kan realiseras i en handling och vilka semiotiska resurser som (lämplig-
ast) kan mediera denna intention.  

Kritik har riktats mot beskrivningen för att både vara för smal och för 
bred (Smidt, 2007). Kritiken är dock främst riktad mot hjulet som ett analys-
instrument för enskilda texter och som sådant är det antagligen svåranvänt. 
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Skrivhjulet är inte heller nog (om ändock en förutsättning) för att konstruera 
prov som kan leda till valida tolkningar och beslut, utan utgör just en domän: 
”The writing wheel visualizes the relations between different acts of writing 
and related functions of writing: however, the model does not specify the 
actual competences to be assessed” (Fasting et al., 2009, s. 632). För den 
som vill mäta exempelvis elevers skriftliga argumentationsförmåga gäller att 
specificera hur handlingen överbevisa går till och vilka funktioner den reali-
serar och också fastställa vilka kodningskompetenser som gäller. 

Expertgruppen operationaliserade skrivhjulet i samband med införandet 
av nationellt prov i norska genom att dels konstruera uppgifter, dels konstru-
era tolkningsverktyg (Fasting et al., 2009). Det senare är av stort intresse här 
eftersom dess konstituenter visar hur en given skrivhandling kan analyseras 
(i provsituationen användes det dock för att bedöma elevtexter och inte defi-
niera skrivkonstrukt). Tolkningsverktyget anger hur man kan förstå varje 
skrivhandling som sammansatt av – för skolskrivande – sex relevanta di-
mensioner: kommunikation, innehåll, komposition, språkanvändning, kod-
ning och presentation. Den första dimensionen (”communication with a re-
ader”, s. 624) relaterar till den tänkta relationen mellan skribent och läsare 
och dess manifestation i texten (se också Berge, 2005a, s. 175; Berge et al., 
2011). En nyhetsartikel, ett personligt brev och en petition till rektor implice-
rar inte bara olika skrivhandlingar och -syften, utan vänder sig till olika 
publiker (nyhetskonsumenter, en vän, en myndighet/beslutsfattare) från olika 
typer av avsändare (en nyhetsförmedlare/journalist, en vän, en medbor-
gare/elev). I bokstavlig bemärkelse skriver eleven till en bedömare/lärare, 
men många gånger bedöms elevtexter med hänsyn till hur väl texten inte 
röjer detta förhållande. Genom det nationella provet, som ofta i sina upp-
giftsspecifikationer anger tänkt sammanhang för publicering (t.ex. nyhets- 
eller debattplats i rikstäckande dagstidning), torde detta vara välbekant för de 
flesta gymnasielärare, som givet provet också tränas i att agera tänkt läsare. 
Den andra dimensionen har att göra med vilket innehåll som skrivhandlingen 
förmedlar eller uppehåller sig kring, något som förstås i hög grad är bero-
ende av vilket innehåll som läsaren uppfattar (vid bedömning är det av in-
tresse att se hur innehållet förhåller sig till det i skrivkonstruktet definie-
rade). Den tredje dimensionen, komposition, handlar om textens organisat-
ion: i vilken ordning kommer olika delar? Hur relaterar de till varandra? 
Språkanvändning är den fjärde aspekten och relaterar till val av ord. De 
femte och sjätte dimensionerna, kodning och presentation, har att göra med 
stavning, interpunktion respektive utformningen av texten (handskriven, 
samspel med bilder etc.). Dessa två relaterar också tydligast till kodnings-
kompetenserna. Så en skrivhandling kan alltså förstås som det samlade ut-
trycket av dessa sex dimensioner.  

Utgångspunkten i denna avhandling är att skrivhjulet på ett rimligt sätt 
och konsistent med övriga teoretiska ansatser definierar vad domänen skol-
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skrivande kan vara. Skolskrivande uppfattas som en redskapsmedierad hand-
ling med (sociala) avsikter. Elever i skolan lär sig att utföra vissa skrivhand-
lingar, med utgångspunkt i vissa syften. De sex dimensioner av skrivande ser 
jag som redskap för att ur ett sociokulturellt perspektiv analysera enskilda 
skrivhandlingar/-syften. Den norska modellen, som gör det möjligt att oper-
ationalisera Russells teori, erbjuder därmed ett sätt att närma sig skrivande 
och skrivundervisning, utan att tala om (specifika) genrer. I stället fokuseras 
grundläggande funktioner som i olika kultur- och situationskontexter kom-
mer att realiseras på olika sätt.  

2.2.3 Den norska teorin i praktiken  
Utan att föregripa metodavsnittet är det viktigt att närma sig frågan hur en 
viss skrivteori kan användas för att analysera en verksamhet som kanske 
styrs av andra skrivteorier. Enligt Ivanič (2004) har skrivundervisning och -
bedömning dominerats av olika diskurser22, vilket fått till följd att olika 
aspekter av skrivande varit mer eller mindre framträdande.23 Genom en mo-
dell med lager (Figur 4; på nästa uppslag) argumenterar Ivanič för att skri-
vande har förståtts renodlat eller som en blandning av (a) text, (b) kognitiva 
processer, (c) skrifthändelser och/eller (d) handlingar i sociokulturell/politisk 
kontext. 

De olika diskurser Ivanič kopplar till dessa lager fokuserar på (1) färdig-
heter, (2) kreativitet, (3) processer (materiella och/eller kognitiva), (4) gen-
rer, (5) sociala praktiker och (6) maktstrukturer.24 I färdighetsdiskursen, för 
att ta ett exempel, läggs i undervisning och bedömning tonvikt vid formella 
aspekter av skrivande. I fokus finns det innersta lagret, texten. I processdis-
kursen, däremot, handlar det för det första om kognitiva processer (Flower & 
Hayes, 1981) och för det andra, enkelt uttryck, om skrivandets praktiska 
moment (Hoel, 2001), själva skrifthändelsen. Här deltar eleven genom att 

                                                      
22 Precis som genre är diskurs(gemenskap) ett omtvistat begrepp. Återigen avhåller jag mig 
från att göra inlägg i debatten om hur olika definitioner står i förhållande till varandra. Den 
definition Ivanič utgår från kommer från Gee (1996) och lyder ”a socially accepted associa-
tion among ways of using language, other symbolic expressions, and ’artifacts’, of thinking, 
feeling, believing, valuing, and of acting which can be used to identify oneself as a member of 
a socially meaningful group […]” (s. 131). Detta ligger, enligt min tolkning, nära det synsätt 
som presenteras i redovisningen av Russell ovan och i redovisningen av situe-
rade/sociokulturella perspektiv; det handlar om det oupplösliga förbundet mellan människa 
och redskapsanvändning i en praktikgemenskap eller ett verksamhetssystem, präglat av något 
slags gemensamt strävande. 
23 Andra översikter visar liknande slutsatser, men använder delvis annorlunda terminologi 
(Blåsjö, 2010; Hoel, 1997; Hyland, 2009).  
24 Det är viktigt att komma ihåg att de diskurser som ovan presenterats är teoretiska figurer, 
som inte nödvändigtvis tar sig diskreta uttryck i praktiken (Ivanič, 2004). På en vanlig skola 
”anträffas” de ofta samtidigt, i en och samma lärares undervisning eller i en och samma klass 
olika uppfattningar (Randahl, 2011). Och med utgångspunkt i de olika lagren föreslår Ivanič 
(2004) själv en sammansatt syn på vad skrivande är: det är såväl färdigheten att kunna stava, 
som att uppnå mål, som att förstå maktrelationer. 
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samla stoff, planera, disponera, skriva, bli bedömd, skriva om och publicera 
(Strömquist, 1988). Kan den norska modellen verkligen användas för att 
analysera så vitt skilda sätt att organisera undervisning och bedömning? 

Det är fullt möjligt att analysera t.o.m. skrivhandlingar relaterade till 
rättstavning med utgångspunkt i dimensionerna innehåll, komposition, språk, 
kodning och presentation (dimensionen kommunikation är däremot i just 
detta exempel möjligen svår att analysera). Rättstavningstexten kommer t.ex. 
att innehålla något. På samma sätt förhåller det sig förstås med disposition 
och så vidare. Detta betyder dock inte att de olika dimensionerna viktas på 
samma sätt i olika diskurser, eller att de ens erkänns. Men med den norska 
modellen ser vi dem och kan på så sätt öka vår förståelse för vad skrivande 
är och vad text är i ett visst sammanhang.  
Figur 4. Skrivande och lager. Efter Ivanič (2004, s. 223). 

 

2.3 Bedömning och validitet 
Ett sociokulturellt perspektiv på lärande/kunskap och skrivutveckl-
ing/skrivande har många implikationer för bedömning och validitet. Dels 
kan man med stöd i teoribildningar inom det sociokulturella perspektivet 
förorda olika typer av bedömningsmetoder (jfr Dysthe, 2008; Gipps, 1999; 
Resnick & Resnick, 1992; Shepard, 2006), dels kan man argumentera för hur 
en bedömningspraktik bör studeras och vad som konstituerar validitet 
(Elwood, 2008; Gee, 2003). I det kommande sägs först något om en socio-
kulturell förståelse av bedömning som något tydliggör nyssnämnda implikat-
ioner och sedan något om perspektiv på validitet. 

2.3.1 En situerad/sociokulturell förståelse av bedömningsresultat 
Bedömning relaterad till skola och universitet har under 1900-talet domine-
rats av psykometriska teorier om mätmetoder, vilka implicerat epistemolo-
giska utgångspunkter som står i bjärt kontrast till sociokulturella perspektiv 
på lärande och kunskap (Gipps, 1994, 1997, 1999). Icke desto mindre är det 
viktigt att förstå att mätningarna i sig inte varit ”behavioristiska” eller ”men-
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talistiska”, utan att det snarare är användningarna av mätningarnas resultat 
som kan sägas vara förbundna med olika utvecklingspsykologiska ström-
ningar (jfr Elwood, 2008). Ett bra exempel är IQ-testet som gjorde debut i 
början av 1900-talet och som från början var avsett för att identifiera barn i 
behov av särskilt stöd (för s.a.s. sociokulturella genomgångar av IQ-test, se 
Cole, 1996; Gipps & Murphy, 1994). Tämligen snart kom testet att identifie-
ras som en mätning av personers inneboende och medfödda intelligens och 
blev således ett kraftfullt medierande redskap för sortering av människor i 
olika kvoter – normal, under normal och över normal (Gipps & Murphy, 
1994). Senare tids forskning kunde dock visa att IQ i hög grad korrelerade 
med utbildning, vilket gjorde att deras betydelse kom att tonas ned (Gipps & 
Murphy, 1994). Ur ett sociokulturellt perspektiv är IQ-testerna intressanta; 
de bär vittne om att det vi kan förstå av ett resultat är intimt sammanflätat 
med individers interaktion med de medierande redskap som ger upphov till 
resultatet (Wertsch, 1991). Att förstå hur en serie skall fortsätta (en vanlig 
uppgift i IQ-sammanhang) bygger på förtrogenhet med premissbaserade 
medierande redskap och det är ingen slump att IQ-testens konstruktörer och 
de som klarar sig bäst ofta kommer från liknande ekonomisk, social och 
utbildningsbakgrund (Gipps & Murphy, 1994). Redan det lilla barnet har 
potentiellt stor erfarenhet med många av de medierande redskap som gör en 
människa ”smart” (Gee, 2008b), givet att hon befinner sig i omständigheter 
där sådana redskap används. I denna avhandling är det tillgången till sådana 
redskap genom undervisningen som undersöks i relation till bedömnings-
uppgiften. 

Ett annat exempel rör de psykometriska iakttagelserna relaterade till vad 
som brukar kallas true score (se Black & Wiliam, 2012). Det är sedan länge 
ett väletablerat empiriskt faktum att uppgiftsformat inverkar på elevperfor-
mans (Bachman, 1990, kap. 5), liksom bedömares förtrogenhet med bedöm-
ningsverktyg inverkar på intern och extern samstämmighet (McNamara, 
1996).25 Detta kallas med psykometriska termer task variability respektive 
intra- och interbedömarreliabilitet. Den sanna poängen – en elevs ”riktiga” 
kompetensnivå – fångas p.g.a. dessa mätfenomen aldrig med ett test. Ett 
”sociokulturellt” sätt att säga samma sak att tala om elevers framgång på 
prov i termer av deltagande, det vill säga att vad vi i någon mån mäter är hur 
väl man kan genomföra en given uppgift och att detta inte med nödvändighet 
berättar något om något slags allmän skriv- eller läs- eller matematikförmåga 
(Greeno, Pearson, & Schoenfeld, 1996). 

                                                      
25 I sammanhanget bör Björnssons (1960) studie nämnas. Efter att ha undersökt bedömarsam-
stämmighet kunde han föreslå nödvändiga förutsättningar för ”det rätta betyget”. Enligt 
Björnssons material kommer medelvärdet av 5 bedömares betygsättning motsvara medelvär-
det av 100 bedömares betygsättning.    
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2.3.2 Definitioner av bedömning 
Baserat på omfattande etnografiskt arbete har Jordan och Putz (2004) före-
slagit tre typer av bedömning: inherent, discursive och documentary assess-
ment (hädanefter inherent, diskursiv och dokumentarisk). De två första ty-
perna är förutsättningar för all mänsklig samvaro, menar författarna. Inhe-
rent bedömning förekommer ständigt, ett exempel är när någon ser förbryl-
lad ut och den som talar gör bedömningen att hon behöver omformulera sig 
eller på annat sätt klargöra vad hon menar. Ett typiskt exempel på diskursiv 
bedömning är en grupp kollegor som utvärderar var någonstans i förhållande 
till målet man befinner sig. Jordan och Putz argumenterar för att detta är 
något som särskiljer nykomlingar från gamlingar i en praktik; som nykom-
ling är det svårare att bedöma hur lyckosam processen för närvarande är, och 
i bedömningsprocessen lär man sig verksamheten. Den dokumentariska be-
dömningen är den som möjligen ligger närmast det vi vanligen uppfattar som 
bedömning (och som typiskt omnämns som summativ): ”[E]xternally man-
dated, stable symbolic representations of evaluations in the form of tests, 
surveys, check lists, plans, targets and similar instruments” (s. 351). Doku-
mentarisk bedömning kan användas för att jämföra verksamheter, eftersom 
kontextreducerad data (som t.ex. betygsnoteringar) ”makes comparison pos-
sible without regard to individual circumstances and this is why documen-
tary assessment is always called for when ’objectivity’ is an issue” (ibid.). 

Med utgångspunkt i Jordan och Putz (2004) föreslår Moss (2008) att be-
dömning skall förstås som mer än bara det som lite förenklat kan kallas prov:  

 
Assessment can productively be conceptualized in terms of questions or 
problems that are being addressed and the kinds of evidence needed/used to 
address them. [---] [A]ssessment activities, like all activities, are social situa-
tions that entail multiple aspects of an activity system, including physical and 
conceptual tools, routines through which assessment is enacted (developed, 
administered, interpreted, and used), roles and responsibilities for different 
actors in the system, and an implied trajectory of what counts as ”progress.” 
(Moss, 2008, s. 227, 234) 

Bedömning är alltså en bevissamlande aktivitet och utgörs i klassrumssam-
manhang av handlingar, liksom i den övriga undervisningsverksamheten, 
riktade mot objektet/målet elevers ämneslärande. Bedömningsaktiviteter 
innebär att ta i bruk sådana redskap som ytterst kan svara på frågan om ele-
ver lärt sig det som på förhand definierats. Moss föreslår att Engeströms 
modell av verksamhetssystem (Engeström, 1987) kan används för att förstå 
bedömningsverksamhet. I hennes förslag har Engeströms ursprungliga be-
grepp ersatts av Moss termer för att visa vilket uttryck en bevissamlande 
verksamhet tar sig. I fokus kan vara både lärare och elev (beroende på vad 
som skall undersökas), men objektet/målet, som här beskrivs som ”student 
learning” är detsamma. Handlingens tänkta resultat blir vad som uppfattas 
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som manifestationer av ”student learning” (men uppenbart inte allt studen-
terna lärt sig, utan snarare det som efterfrågas) och de redskap som används 
är själva bedömningsverktyget. 

Genom att förstå bedömning som del av det verksamhetsystem i vilket 
undervisning pågår tydliggör Moss hur bedömningsverktyg s.a.s. är andra 
sidan av undervisningsmyntet. Och det är viktigt att komma ihåg att skrivbe-
dömningsredskap varken är neutrala eller står i ett okomplicerat förhållande 
till undervisning. Å ena sidan kan redskapen sägas artikulera ”the teacher’s 
conceptualizations and values” (Hunter, Mayenga, & Gambell, 2006, s. 45) 
och leder på samma gång till att producera elevgensvar och till att vara ”ap-
pliances for distributing and regulating student cognition” (s. 43). Vad skri-
vande är medieras genom bedömningsredskapen. Å andra sidan är bedöm-
ningsredskap inte sällan är påbjudna utifrån (av t.ex. Skolverket), vilket är 
väsentligt ur ett situerat/sociokulturellt perspektiv. Nya redskap och regler 
skapar spänningar vilket leder till omdefiniering av mål och till lärande 
(Cole & Engeström, 1993; Engeström, 2001). Läraren försöker tolka vilken 
undervisningsplan (teaching curriculum) som krävs för att nå målet med det 
nya verktyget (jfr Messick, 1996). I bedömningsforskning kallas detta ibland 
teaching to the test och ibland washback (som betyder ”inflytande”) (Gipps, 
1994)26 och en räcka studier visar hur införandet av nya redskap (nya be-
dömningsuppgifter) förändrar undervisningen (Hillocks, 2002, 2003; 
Madaus, Russel, & Higgins, 2009; S. Murphy, 2003; Nichols & Berliner, 
2007).27 Detta är förstås välkänt av skolvårdande myndigheter världen över 
och ett av målen med det nationella provet i Sverige är att inverka på skol-
praktiken (Lundahl, 2009). Bedömningsuppgifter styr också elevers hand-
lingar: strategier för att klara prov och annat är en viktig aspekt av delta-
gande i praktiken (Greeno, Pearson, et al., 1996; Lave & Wenger, 1991; 
Moss, 2008). Insikterna har också gett upphov till det ofta använda begrep-
pet constructive alignment (Biggs & Tang, 2007), som syftar på hur lärare 
skall arbeta med att harmoniera mål, bedömningsuppgifter och undervisning.  

                                                      
26 Det finns en betydelsenyans mellan teaching to the test och washback som kan vara värd att 
notera: teaching to the test (så som använt av Gipps, 1994, s. 45) handlar om att förbereda 
inför ett givet prov, vilket – såtillvida provet inte är absolut heltäckande – alltid för med sig 
risken av att smalna av undervisningen i förhållande till kursplanen. Detta anses ofta vara 
negativt. Washback, som ungefär betyder inflytande (Alderson & Wall, 1993), syftar på ef-
fekter av både positiv och negativ karaktär, där exempel på det förra kan vara att undervis-
ningen blir bättre tack vare att ett nytt test. I språkbedömningssammanhang har detta ofta 
handlat om att mätningar som innebär ”direkt” användning av språket (faktiskt skrivande i 
stället för flervalstest) antas ha positiv washback (Messick, 1996).  
27 Nichols & Berliner (2007) är exempel på en av många rapporter som visar på det negativa 
inflytande så kallade high stakes-assessment har. High stakes-assessment innebär att bedöm-
ning kan medföra sådana allvarliga konsekvenser (exv. uppsägning). Detta leder ofta till att 
det förväntade provinnehållet totalt dominerar undervisningen och inte sällan till manipulation 
av data och utbrett fusk (ibid.).  



 

 
36 
 

De externt påbjudna bedömningarna anknyter till Engeströms (2001, 
2009) betonande av att verksamhetssystem inte är isolerade. Tvärtom är 
interaktionen med andra verksamhetssystem så fundamental att Engeström 
föreslår att den minsta analysenheten skall utgöras av minst två system. Här-
vidlag kan man tala om hur bedömning kan fungera som gränsobjekt (Moss, 
Girard, & Greeno, 2008) (se också Havnes, 2008). Så använder t.ex. läraren 
ett elevgensvar för att undersöka elevens måluppfyllelse och Skolinspektion-
en samma elevgensvar för att granska lärares bedömningskompetens 
(Skolinspektionen, 2011). Betyg fungerar ofta på liknande sätt: för universi-
tetets antagningsenhet reifierar det ett visst mått av kvalifikationer och av 
politiker kan det användas för att argumentera för den ena eller andra refor-
men. Denna komplicerade ”infrastruktur” (Moss et al., 2008) kräver mycket 
av gränsobjekten för att de skall förstås på likvärdiga sätt i olika samman-
hang (ibid.).  

2.3.3 Validitet 
I första kapitlet berördes den infrastruktur som Moss talar om. Eftersom 
interagerande verksamheter inte har tillgång till eller fördjupad insikt i be-
dömningsprocessen krävs att tilltro kan fästas till sammanfattande värde-
ringar, betyg eller provpoäng. Kan tilltro fästas kan t.ex. ”jag fick högsta 
poäng på skrivprovet” eller ett bokstavsbetyg fungera som kommunikation 
även om inte alla kommunicerande parter vet exakt hur bedömningen gått 
till. En ”regel” för att kommunikationen skall fungera är att bedömningen är 
valid. 

Validitetsbegreppet har genomgått stora förändringar de senaste 50 åren 
(Moss, 2007; Wolming & Wikström, 2010; Xi, 2010). Någon enhetlig ut-
veckling går dock knappast att tala om och även om det i validitetsforskning 
etablerats relativ konsensus kring vad som skall valideras förekommer fort-
farande traditionella definitioner av validitet (Popham, 1997). Dessa gör 
gällande att valida prov ”’ska mäta det som avses’” (Henriksson, 2010). 
Länge dominerade föreställningen att validiteten var inneboende i själva 
provet (Wolming & Wikström, 2010), men nya definitioner på 1970-talet 
erbjöd ett brott med det, även om liknande tankar uttrycks tidigare i vissa 
sammanhang (Shepard, 1997).28, Ett betydelsefullt validitetsteoretiskt inlägg 
(men inte det första i samma riktning) var Messicks förslag om att det är 

                                                      
28 Det finns dock forskare (Borsboom, Mellenbergh, & Van Heerden, 2004; Borsboom, 2009) 
som inte delar de uppfattningar som kommit att dominera validitetsforskningsfältet. I en 
artikel menar man att ”[v]alidity is not complex, faceted, or dependent nomological networks 
and social consequences of testing. It is a very basic concept and was correctly formulated, for 
instance, by Kelley (1927, p. 14) when he stated that a test is valid if it measures what it pur-
ports to measure” (Borsboom et al., 2004, s. 1061).   
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tolkning av elevgensvar, provanvändning och dess (sociala) konsekvenser29 
som skall valideras (Messick, 1989): 

Validity is an integrated evaluative judgment of the degree to which empiri-
cal evidence and theoretical rationales support the adequacy and appropriate-
ness of inferences and actions based on test scores or other modes of assess-
ment. (Messick, 1989, s. 13.) 

Vad som skall valideras är alltså tolkning och användning av de provpoäng 
(här använt i dess vidaste bemärkelse) som en bedömning genererar. Värt att 
notera är också att Messick talar om grader; det är inte sannolikt att vi får 
fullständiga bevis (jfr Cronbach, 1988) och validitet bör därmed inte betrak-
tas som en dikotom variabel. 

Den avsedda eller genomförda tolkningen innebär att vi etablerar en inne-
börd i provpoängen, vilket får konsekvenser (Messick, 1995). Ett vanligt 
exempel handlar om hur någon tillverkar ett prov som påstås diagnostisera 
läsförmåga. Elevgensvaret tolkas som utslag av detsamma, vilket kan leda 
till placering i en viss studiegrupp (t.ex. allmän eller särskild). Ytterligare en 
konsekvens kan vara att eleven ändrar uppfattning om sin egen läsförmåga. 
På grund av sådana konsekvenser är det viktigt att undersöka vilka värden 
som impliceras i den betydelse som ges ett provpoäng (Messick, 1995). Är 
det rimligt att mäta läsförmåga med utdrag bara ur högprestigelitteratur? 
Skall den som flyttat till ett nytt land bedömas genom läsning av texter som 
bara rör det nya landets litteratur? Vilka sociala konsekvenser får det för 
individens uppfattning om vad läsning är och den egna förmågan? Ur ett 
sociokulturellt perspektiv framstår det kanske som givet att prov är medier-
ande redskap och att de reflekterar normer och värden (jfr ovan). Messick 
kom dock inte från en sådan tanketradition och i den psykometriska bedöm-
ningspraktikgemenskapen innebar fokus på validitet av tolkningar och an-
vändningar och dess sociala konsekvenser definitivt ett brott med rådande 
normer (Gipps, 1994; för omfattande diskussion om den sociala dimensionen 
av bedömning se McNamara & Roever, 2006). 

2.3.3.1  Begreppsvaliditet 
Historiskt har man talat om tre typer av validitet: innehålls-, kriterierelaterad 
och begreppsvaliditet (Gipps, 1994; Henriksson, 2010). De två första har 
traditionellt använts för att etablera statistiska bevis för validitet. Om ett prov 
samplar ett representativt urval från en domän har det bedömts hålla hög 
innehållsvaliditet (om matematik skulle vara begränsat till ett visst antal 
uppgifter skulle en valid sampling innebära ett representativt antal uppgifter 
att lösa). Om provpoängen korrelerat med poäng från annan mätning eller 

                                                      
29 Konsekvenser som en del av validiteten är dock omdiskuterat. Popham (1997) är en av dem 
som menar att studier av konsekvenser av tolkning och användning går bortom validitetsun-
dersökningar.  
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kunnat prognostisera exempelvis studieframgång har det bedömts hålla hög 
kriterierelaterad validitet (Kane, 2006). Problemen med dessa typer av vali-
ditet har varit att det är svårt att fastställa innehåll för så komplicerade fär-
digheter eller förmågor som skrivande, eller t.ex. historiskt kunnande (jfr 
Wiliam, 2010), liksom det faktum att en korrelation per se inte nödvändigt-
vis informerar om faktisk förmåga (Bachman, 1990). Som ett ”komplement” 
föreslogs därför i mitten av 1950-talet en tredje typ av validitet: begreppsva-
liditet (Moss, 2007). 

Förenklat kan man säga att ett konstrukt är en teoretisk konstruktion som 
definierar en färdighet/förmåga/attribut (eng. trait). Bachman och Palmer 
(2010) definierar konstrukt såhär: ”[T]he specific definition of an ability that 
provides the basis for a given assessment or assessment task and for inter-
preting scores derived from this task” (s. 43). Konstrukt är i Bachman och 
Palmer redogörelse sammanhangsorienterat och praktiskt orienterat. Och 
ordet används alltså i betydelsen ”definition av förmåga i syfte att mäta 
denna förmåga i ett givet test”. Ett exempel skulle kunna vara ett test som 
syftar till att mäta elevers förmåga att skriva argumenterande text. Vad det 
innebär att skriva argumenterande text i det givna sammanhanget specifice-
ras – t.ex. i termer av skrivhandlingens intention, innehåll, struktur, produkt-
ionstid osv. – och blir ett konstrukt med utgångspunkt i en teoretisk modell 
av skrivande och används som utgångspunkt för testdesign. Det är också 
vanligt att kursplaner utgör grund för konstruktdefinition. En kurs kan syfta 
till att utveckla elevers skrivförmåga, vilket kan brytas ner i ett antal mål, 
som att kunna t.ex. kunna utföra olika typer av skrivhandlingar. Olika skriv-
handlingar utgör sedan basen för olika konstrukt. Detta gör det viktigt, sär-
skilt för den som vill uttala sig om elevers förmågor inom domänen ”skriv-
förmåga” i största allmänhet, att vara på det klara hur olika konstrukt relate-
rar till varandra. Detta är i sin tur beroende av att kursplanehärledda kon-
strukt vilar på någon typ av skrivteori, vilket Bachman och Palmer noterar 
ofta är fallet. Tydligt definierade konstrukt möjliggör både att utveckla prov 
som kan ligga till grund för adekvat information och möjliggör också – om 
provet är bra – att ingående förklara provpoäng med utgångspunkt i kon-
struktet.    

Det ovan presenterade skrivhjulet är, menar jag, en domänbeskrivning 
som kan användas för att definiera olika konstrukt att mäta. Just skrivför-
måga är så komplext att det framstår som en orimlig tanke att behandla det 
som ett sammansatt konstrukt som ett och samma prov skulle kunna desig-
nas för att mäta (jfr Breland, Bridgeman, & Fowles, 1999, s. 1). Detta inne-
bär dock inte att resultat på skrivbedömningsuppgifter inte kan relateras till 
den vidare domänen (se vidare 2.3.3.4).         

Vad som i ett givet sammanhang är typer av skrivförmåga, och framför-
allt, hur det skall manifesteras blir en uppgift för provkonstruktörer 
(Bachman & Palmer, 2010). Och beroende på utformningen av provet kom-
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mer olika typer av slutsatser att kunna dras. Min utgångspunkt är att alla 
delar som ingår i skrivhjulet (se ovan) i kombination med kontextuella fak-
torer (t.ex. var, när, hur texten skrivs) är avgörande för vilka tolkningar som 
möjliggörs. Det vill säga, varje skrivuppgift måste förstås som implicerande 
ett komplext konstrukt innehållande aspekter som skrivhandling, skrivsyfte, 
(ämnes)innehåll, disposition, språk/stil, kodning och presentation, vilka i sin 
tur måste förhållas till varierande grader av produktionsspecifikationer 
(skriva hemma/i skolan, mot/utan deadline osv.).30  

2.3.3.2  En sammansatt begreppsvaliditet 
Messick (1995, s. 745ff) menar att det finns sex aspekter av begreppsvalidi-
tet: 

 
• Innehållsaspekten: Med utgångspunkt i skrivhjulet skulle innehållsa-

spekten kunna sägas vara relaterad till bredden i det skrivande som be-
döms. När skrivande definieras som en mängd olika skrivhandlingar och 
syften måste ett uttryck för någons samlade skrivkompetens spegla denna 
bredd (Evensen, 2009, s. 16). Innehållsaspekten är också relaterad till det 
faktiska ämnesinnehållet (vilket ju har med skrivhandlingar och -syften 
att göra) vilket kan vara problematiskt för den som vill mäta allmän, eller 
generisk, skrivförmåga (dvs. skrivförmåga frikopplad från ett särskilt 
innehåll Weigle, 2002, s. 92). Den som konstruerar ett prov måste fråga 
sig om t.ex. sakkunskaper är en del av det skrivkonstrukt man vill mäta.31  

• Den substantiella aspekten: Messick kommer ur en kognitivistisk tradit-
ion och menar att det är av betydelse att testutvecklare försäkrar sig om 
att de kognitiva processer man vill mäta också krävs för att lösa uppgif-
ten. Ur ett situerat/sociokulturellt perspektiv skulle saken uttryckas an-
norlunda: Vilken redskapsanvändning vill vi mäta? Kräver uppgiften så-
dan redskapsanvändning? Åter relaterat till skrivhjulet kan sägas att i fall 
då skrivande definierats som bruk av semiotiska redskap använda för att 
utföra skrivhandlingar i särskilda syften gäller att uppgiften kräver detta. 

                                                      
30 Huot, O’Neill och Moore (2010) skriver om skrivbedömning och skrivkonstrukt: ”To make 
an argument for construct validity, the test itself must reside within a framework relevant to a 
specific ability or trait. If we believe, for example, that writing is a process that must be gen-
erated within a relevant communicative context, then our procedure for assessing writing must 
allow for students to engage in some form of the writing process within a recognizable con-
text for communications” (s. 506). Detta skall förstås mot bakgrund av en (amerikansk) situat-
ion där s.k. objektiva test (dvs. multiple choice-test) dominerat också skrivbedömningen. Att 
göra inferenser om någons skrivförmåga baserat på ikryssade svar är tveksamt om skrivför-
måga definieras som förmåga att skriva (och inte kryssa i rutor).  
31 Weigle menar att det är avgörande att innehållet tas i beaktande. Skrivkonstruktet ändras 
radikalt om innehållet är ”mitt sommarlov” och inte exempelvis ”Marx och Engels mest 
betydelsefulla texter”. Därför förtjänar det att betonas att ”the role of topical knowledge in the 
construct definition needs to be spelled out, since writing by definition has to be about some-
thing” (Weigle, 2002, s. 80).  
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Skulle skribenten bara ombes rätta stavfel kan inte den tolkning av skriv-
kompetens som görs sägas vara relevant i förhållande till hur skrivande 
har definierats. Denna aspekt samspelar, ur ett situerat/sociokulturellt per-
spektiv, med innehållsaspekten. 

• Den strukturella aspekten: När elevgensvar skall tolkas krävs att betygs-
matriser (eller andra instrument) innehåller kriterier som är konsistenta 
med konstruktet och som reflekterar sättet på vilket konstruktet värderas i 
måldomänen. Ett absurt exempel skulle kunna vara att bedömningsmallen 
för den naturvetenskapliga rapporten uppehåller sig främst vid vilket typ-
snitt som använts och inte vid de delar av konstruktet som är centrala. Be-
roende på vilken bedömningsmetod som används kan bedömningsmatri-
ser (eng. scoring rubrics) utformas exempelvis analytiskt och ta hänsyn 
till olika nivåer i en text eller processer (Weigle, 2002). 

• Generaliserbarhetsaspekten: För att tolkningen av ett elevgensvar och de 
handlingar som följer därpå skall vara valida gäller att det skall vara rim-
ligt att anta en viss generaliserbarhet. Kan vi anta att eleven som skrivit 
den naturvetenskapliga rapporten också kan skriva andra naturvetenskap-
liga rapporter? Denna aspekt relaterar till reliabilitet, konstans. 

• Den externa aspekten: Ett viktigt mått på validitet är huruvida betydelsen 
av poäng (”score meaning”) korrelerar med andra mått. Detta är viktigt 
eftersom vi med utgångspunkt i ett konstrukt kommer att anta att det som 
poänget representerar eller betyder (t.ex. god/dålig förmåga) kommer att 
korrespondera med externa mätningar/kriterier.   

• Konsekvensaspekten: Vilka blir följderna av de inferenser och handlingar 
som följer på ett elevgensvar? Messick exemplifierar med införandet av 
nya bedömningsformer, som inte sällan introduceras med löften om höjd 
undervisnings- och utbildningsstandard. Om konsekvensen blir den mot-
satta (att färre delar av kursplanen undervisas i), eller om den får oväntade 
negativa följder (som att skolor plötsligt rankas efter resultat och vid bris-
tande elevunderlag tvingas stänga igen) kan detta vara tecken på invalidi-
tet. Detta kan vara så exempelvis när en s.k. high stakes-assessment mäter 
en mycket liten (för liten) del av det konstrukt som man uttalar sig om gi-
vet att detta också får till följd att undervisningen koncentreras mot denna 
avsmalnade del. Ett annat exempel, vilket går bortom Messicks definition 
(se mer nedan), är elever som inte fått likvärdig möjlighet att lära och 
som därmed kanske nekas inträde till nästa utbildningssteg eller får för-
sämrade anställningsmöjligheter.32 

                                                      
32 Detta gäller måluppfyllelsetest. Om konsekvensaspekten kan tilläggas att den inte uppskat-
tats av alla. T.ex. Popham (1997) menar att om inferenserna från elevgensvaret håller (dvs. att 
det kan antas vara en korrekt beskrivning av någons skrivförmåga och inte resultatet av en 
felaktig tolkning av ett i värsta fall felaktigt prov administrerat under felaktiga förhållanden) 
gör detta inte användningen av provresultatet invalid, även om vissa grupper systematiskt får 
sämre resultat. Denna kritik synes möjligen vara något missriktad, eftersom Messick främst 
menar att negativa konsekvenser inte skall kunna hänföras brister i mätningen.  
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För Messick är alla dessa sex aspekter del av begreppsvaliditeten och grun-
den för undersökning av i vilken utsträckning teoretiska och empiriska bevis 
stödjer ”giltigheten och riktigheten hos slutsatser och handlingar som görs på 
basis av provresultat och andra former av bedömningar” (Messick, 1989, ös 
Korp, 2011, s. 92).33  

2.3.3.3  Hot mot validitet och OTL – Opportunity to Learn  
Två centrala delar i validitetsundersökningen är jakten på vad Messick kallar 
construct-irrelevant variance och construct underrepresentation34 vilka kan 
leda till att tolkningen och användningen av provet görs ogiltig (Messick, 
1989). Construct underrepresentation syftar på prov som tar upp för få rele-
vanta delar av konstruktet, något som i språkbedömningssammanhang ty-
piskt avhjälps genom att låta provtagaren genomföra samma sak på provet 
som man sedan vill uttala sig om (t.ex. skriva en text i stället för att genom-
föra ett flervalstest) (Messick, 1996). Construct-irrelevant variance kan vara 
av två typer: construct-irrelevant difficulty (omotiverat svårt för vissa) och 
construct-irrelevant easiness (omotiverat enkelt för vissa). Construct-
irrelevant variance innebär att uppgiften, på grund av att den kräver sådant 
som inte definierats i konstruktet, hotar att missgynna (grupper av) studenter. 
Messick exemplifierar det senare med andraspråkstalare som kan få sämre 
resultat på matematikuppgifter, som inte bara kräver matematiskt kunnande 

                                                      
33 I en modell behandlar Messick (1995) vad som skulle kunna sägas vara strukturer i en 
valideringsprocess. Modellen är uppbyggd genom att punkterna i den sammansatta begrepps-
validiteten som förstås som aspekter av rättfärdigande för bedömning korsas med aspekter av 
utfallet av ett bedömningsinstrument i användning (dvs. tolkning och användning). Modellen, 
som återges i schemat nedan, är inte helt lättillgänglig och säger något om sammansattheten i 
Messicks validitetsbegrepp. 
 Test interpertation Test use 
Evidential basis 1. Construct validity 2. Relevance/Utility 
Consequential basis 3. Value implications 4. Social Consequences 
 
Messick kallar sitt schema för en ”progressiv matris”. En läsning från ruta 1-4 innebär att vi 
först korsar bevisrelaterade rättfärdiganden med användning i form av tolkningen av elev-
gensvar. Vår tolkning (han skriver dåliga argumenterande texter) måste kunna rättfärdigas av 
empiriska undersökningar (t.ex. innebär uppgiftskonstruktionen att elever alls skriver argu-
menterande?) och teoretiska resonemang (t.ex. definitioner av skrivkonstrukt). I nästa ruta, 
som avser användning av provresultatet, måste vi fråga oss hur relevant och användbart det är. 
Kan vi exempelvis använda det som enda underlag i ett slutbetyg (baserat på vad vi vet om 
uppgiften givet våra empiriska och teoretiska undersökningar)? I ruta 3 utgår vi från ett kon-
sekvensrelaterat rättfärdigande och här betonas värdeimplikationerna. Är tolkningen rättfärdi-
gad givet de värden som impliceras (t.ex. värden förbundna med att klassificera någon som 
låg- respektive högintelligent)? Vissa konsekvenser (ruta 4) är påfallande och handlar exem-
pelvis om tillträde till nästa utbildningssteg. Messicks modell har fått viss kritik (Bachman, 
2005; P. Nyström, 2004; Shepard, 1997). Inte minst har den praktiska användbarheten av den 
diskuterats.  
34 På svenska kallas construct-irrelevant variance och construct underrepresentation be-
grepps-irrelevant representation respektive begreppsrelevant representation (Henriksson, 
2010). Dessa termer är emellertid mindre transparanta än Messicks original, varför de senare 
används här.  
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utan också läsförståelse på ett andraspråk. Emellertid kan grupper av elever 
systematiskt få sämre resultat än andra, utan att det handlar om construct-
irrelevant variance; att lösa avancerade matematiktal inbegriper just vissa 
kommunikativa färdigheter svåra att bortse från (det är dock viktigt att läs-
ning då definieras som en del av konstruktet). Givet att man vill göra bruk av 
inferenser från gensvar som innebär att vissa grupper kommer att missgyn-
nas är det av yttersta vikt att undersöka anledningarna till detta: ”In particu-
lar, it is not that adverse social consequences of test use render the use inva-
lid but, rather, that adverse social consequences should not be attributable to 
any source of test invalidity, such as construct underrepresentation or con-
struct-irrelevant variance” (Messick, 1995, s. 748).35  

Ytterligare hot mot validiteten i tolkningar och användningar av bedöm-
ningar föreligger när vi inte kan argumentera för tillfredsställande resultat i 
våra undersökningar av de sex aspekterna presenterade ovan. Ett av Mes-
sicks viktiga bidrag till uppfattningen om validitet var att inkludera konse-
kvensaspekten. I Bachman och Palmer (2010) utgör den huvudfrågan, lik-
som den gör i den typ av sociologisk testteori som fokuserar sociala och 
politiska konsekvenser av testning, t.ex. genom att fråga: vems kunskap mä-
ter vi? Vilka politiska följder får användandet av ett test för olika grupper i 
samhället (McNamara & Roever, 2006; Shohamy, 2010)? Kan vi inte argu-
mentera för goda konsekvenser är användningen invalid. 

Messick säger inte detta själv (som citatet ovan antyder; se not 32), men 
med stöd i resonemang förda i Bachman och Palmer (2010, s. 113, 232), som 
vidareutvecklat Messicks teorier i språkbedömningssammanhang, och Gee 
(2003) menar jag att möjlighet att lära är en förutsättning för rimliga konse-
kvenser av många av de beslut som lärare fattar på grundval av bedömnings-
information. Detta gäller bedömningar som utförs i skolan efter ett undervis-
ningsmoment och där tolkningen av elevgensvaret och användningen av 
bedömningsinformationen bygger på antagandet att ”detta är vad eleven kan 
efter undervisning” och/eller där informationen kan tänkas utgöra underlag 

                                                      
35 Messick, till skillnad från vissa andra, riktade alltså sin uppfattning om validitet och konse-
kvenser till själva mätningen (både instrumentet och sådant som ”stör”, t.ex. testnervositet) 
(Kane, 2011; Wiliam, 2010; Xi, 2010). Negativa konsekvenser som inte kan hänföras till 
brister i mätningen och tolkningen gör inte användningen invalid, enligt Messick (t.ex. 1996, 
s. 253). Det löser emellertid inte problemet att valida tolkningar kan få oönskade konsekven-
ser, vilket är ett dilemma, anser jag, för den som inkluderar användning av provpoäng i sin 
validitetsdefinition. Ett sätt att lösa det är att fokusera på provkonstruktören. Den som kon-
struerar ett test kan möjligen inte ta ansvar för alla oriktiga användningar, men om använd-
ningen av testresultat är en del av vad som ligger till grund för eller emot argument för valida 
handlingar (som ju Messick säger [jfr definition ovan]) är det rimligt, enligt min åsikt, att 
inkludera ”felaktiga” användningar av valida mätningar i konsekvensanalysen. I annat fall 
riskerar konsekvensaspekten, så tillvida provkonstruktören kan visa att negativa konsekvenser 
inte beror på mätinstrumentet, falla mellan stolarna, eftersom en felaktig användning kan 
rättfärdigas (av den som inte är aktsam nog) med att mätinstrumentet är valitt.     
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för kurs-/slutbetyg, dvs. måluppfyllelsetest (jfr kap. 1)36 Ett exempel kan 
vara konsekvensen av att erhålla betyget IG. I en av klasserna i materialet 
innebär det omprov, vilket i sin tur innebär att eleven på egen hand måste 
förbereda sig inför nästa tentamen samtidigt som den ordinarie undervis-
ningen fortgår. När en sådan modell väljs, i stället för att baserat på resultatet 
förändra undervisningen, måste argument för möjlighet att lära kunna artiku-
leras. 

Gee (2003, 2008b) är alltså inne på samma linje och pläderar också han 
för en hållning där konsekvenser kopplas till tidigvarande undervisning. Han 
menar att om man inte haft ”equal opportunities to learn” (OTL) är använd-
ning av provresultatet invalitt, så tillvida det inte används för att hjälpa de 
studenter som inte når upp till föreslagen standard. 

OTL är ett analytiskt begrepp som förekommer hos olika kunskapsteor-
etiker och därför är det viktigt att förstå den ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Gee (2003, s. 35ff) menar t.ex. att ords betydelse (jfr källhänvisning nedan) 
är något vi lär oss genom situerad, kroppslig (”embodied”) erfarenhet av 
användning. Genom talrika tillfällen att använda ord och skaffa sig multipla 
erfarenheter av hur ett och samma språkligt tecken kan ha/ges olika mening i 
olika sammanhang lär vi oss vad ord kan betyda eller ha för innebörd: ”mea-
ning in language is tied to people’s experiences of situated action in the 
material and social world (s. 37, kursiv i original) (jfr Bakhtin, 1986; 
Vygotskij, 1999, kap. 6). Implikationen är alltså att det inte räcker att expon-
eras för ”the same texts and facts in school” (s. 27). För att OTL skall före-
ligga bör elever beredas möjligheter att erfara ord på likvärdigt sätt. 

Ett konkret exempel på skillnaden av effekter av exponering och erfa-
rande (av något tidigare okänt) kan hämtas från det material som ligger till 
grund för denna avhandling. Läraren Rose-Marie gör i en intervju reflektion-
er kring hur elevers rapportskrivande är beroende av faktisk erfarenhet:  

 
fast man har sagt att okej ”skilj på dina tankar och källor”, de hör det, men 
det är inte förrän de gör det och börjar skriva de, […] de måste nästan höra 
det en gång till och då förstår de, ”jaha, men vadå” för jag säger ”vem säger 
det här, ja men det här måste du sätta källa på”, […], så det är ju ett sådant 
bra exempel, det här liksom learning by doing (RM237)  

 

                                                      
36 Det är viktigt att komma ihåg att ett prov eller test kan ha mycket goda förutsättningar för 
att förse användare med möjligheter att göra just valida inferenser. De första fem aspekterna 
ovan går s.a.s. att kontrollera för innan ett prov sjösätts på större front (i klassrumssamman-
hang är det mer besvärligt, där blir troligen en klass försöksgrupp i förhållande till nästa års 
elever). Provets kvaliteter påverkas inte av vilken undervisning elever får tillgång till.   
37 I intervjuutdraget har jag kursiverat ord som betonas och satt citattecken runt passager när 
Rose-Marie förställt rösten för att markera dialog mellan henne och eleverna. Genomgående 
återges avskrifter från intervjuer och undervisning med normaliserad stavning. Se kapitel 4 för 
information om hur källmaterialet refereras. RM2 betyder Rose-Marie intervju nr 2.  
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Den tolkning jag gör av Rose-Maries utsaga är att hon uppfattar elever som i 
behov av att göra för att lära. Den viktiga slutsatsen av detta är att OTL 
både från forskningshåll och från vardagserfarenheter av det slag Rose-
Marie presenterar är beroende av mer än instruktioner.  

Sammanfattningsvis kan sägas att den sammansatta begreppsvaliditeten 
och dess vidareutveckling ställer stora krav på den som vill uttala sig om 
validitet. Särskilt viktigt är att kontrollera för construct-irrelevant variance, 
construct underrepresentation och att undersökningarna av de sex aspekterna 
ger tillfredsställande svar. I detta sammanhang är konsekvensaspekten sär-
skilt intressant, eftersom bedömningar alltid företas med ett eller annat syfte 
och för att utgångspunkten med bedömning är att konsekvenserna skall vara 
goda. Jag ansluter mig alltså till uppfattningen att bedömningar måste ha 
rimliga konsekvenser, såväl på system- som individnivå. Validiteten är hotad 
när prov exempelvis leder till avsmalnat skrivkonstrukt i undervisningen och 
i förlängningen riskerar ge barn från miljöer utan studietradition sämre möj-
lighet att lära sig den bredd som kursplanen stipulerar.38, 39 På individnivå rör 
validitetshoten användningar av provresultat som speglar vad elever kan 
utan möjlighet att lära. 

2.3.3.4  Validitetsargument genom inferenskedja   
I den senaste utgåvan av Educational Measurement presenterar Kane (2006) 
sin syn på validitet och gör en poäng av att det handlar om en praktisk pro-
cedur och inte uteslutande ett teoretiskt resonemang genom att kalla sitt ka-
pitel ”Validation”. Medan Messick alltså kan sägas erbjuda en bred definit-
ion av vad validitet är, visar Kane med vilken logik (hur delarna hänger 
ihop) vi måste närma oss en validering. Validering skall förstås som sam-
mansatt av två argument: det tolkande argumentet och validitetsargumentet. 
Det tolkande argumentet40 redovisar den kedja av inferenser och antaganden 
som stödjer den föreslagna användningen av ett provresultat. Validitetsar-

                                                      
38 Tidigare nämnda washback är en inte helt okomplicerad term i förhållande till konsekvens-
relaterad validitet (Messick, 1996). Washback betyder alltså ungefär ”inflytande” (Alderson 
& Wall, 1993) och handlar om hur prov eller bedömningspraktiker påverkar undervisning. 
T.ex. kan det nationella provet i svenska antas inverka på hur lärare beskriver skrivundervis-
ning (så är fallet för de lärare som deltar i denna avhandling). Eftersom provet är betydelse-
fullt (dels som medierande medel, dels av andra anledningar som t.ex. skolranking) förändrar 
lärare sin undervisning. Om förändringen i allt väsentligt är negativ kan man tala om att den 
är resultatet av en ej valid konsekvens av provet. Detta betyder dock inte att man uttalar sig 
om provets kvaliteter (Messick, 1996). (Det skall också sägas att washback kan studeras utan 
att kopplas till validitet, men eftersom Messick inkluderat konsekvenser av testanvändning i 
sitt validitetsbegrepp är det relevant att säga något om saken här.) 
39 Se exv. Rosén (2009) eller Aguirre-Muñoz och Boscardin (2008) för studier om hur s.k. 
bakgrundfaktorer (föräldrars utbildning, ekonomiska hemförhållanden m.m.) samvarierar med 
studieresultat.   
40 I en nyligen utkommen revision av sin validitetsteori använder Kane (2013) i stället be-
greppet interpretation/use argument (IUA) för att betona vikten av att också validera tolkning-
ar. Logiken är dock densamma.  
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gumentet innebär en utvärdering av koherensen i det tolkande argumentet 
(Kane, 1992, 2006) (jfr Cronbach, 1988).  

I Kanes modell/-er är följande begrepp centrala: target domain (mål), uni-
verse of generalization (generalisering) och observed score (bokförd poäng) 
(Crooks, Kane, & Cohen, 1996; Kane, Crooks, & Cohen, 1999). Måldomä-
nen är den stora och svårligen avgränsade domän som det vi mäter är en del 
av. Läs- och skrivförmåga är ett exempel på en måldomän. Ur/från måldo-
mänen får vi konstruera skrivkonstrukt (se ovan, jfr Bachman & Palmer, 
2010, s. 121ff) som mäter ”delar” av måldomänen, t.ex. ”förmågan att kon-
struera syntaktiskt korrekta meningar” eller ”referera en tidningstext publice-
rad i häftet som medföljer nationella provet i svenska”. Dessa konstrukt är 
vad Kane kallar universe of generalization, som kan sägas vara en subdomän 
till måldomänen. Subdomänerna är ofta legitima beskrivningar av måldomä-
nen, men som i fallet med t.ex. flervalsfrågor efter en text som lästs inom 
ramen för högskoleprovet (eller motsvarande), något som konstituerar ”a 
very narrow slice of the target domain for literacy” (Kane, 2006, s. 31). Den 
bokförda poängen är det omdöme (oftast dokumenterade) som bedömaren 
förser ett elevgensvar med.  

Den kedja av inferenser Kane menar att vi skall undersöka i en validering 
av användning av ett provresultat börjar i observationen och den bokförda 
poängen. Förutom att vi måste göra det troligt att alla elevgensvar är utslag 
av försök att lösa uppgiften måste vi här kunna argumentera för att bedöm-
ningskriterierna är rimliga och att bedömningen är utförd på ett korrekt och 
konsistent sätt (Kane et al., 1999). Dessa punkter handlar alltså även om det 
som också brukar benämnas reliabilitet. I skrivbedömningssammanhang är 
frågan oftast om olika bedömare gör samma bedömning (se Berge, 2005b; 
Weigle, 2002; Östlund-Stjärnegårdh, 2009). Att inferenserna vad gäller po-
ängen håller är viktigt för nästa steg i kedjan, nämligen generaliseringen (jfr 
Messicks aspekter ovan). Här gäller att göra det troligt att elevgensvaret 
skulle vara detsamma eller av motsvarande kvalitet om liknande prov före-
kom. Oftast är det av begränsat värde att sluta sig till att en elev kan skriva 
en argumenterande text om dödsstraff, vi vill gärna hålla det för troligt att 
eleven kan skriva andra typer av uppsatser också. Inferenskedjans sista steg 
innebär en extrapolering av resultaten från subdomänen (t.ex. skriva uppsats 
i skolan) till den större och mer undflyende måldomänen (t.ex. skrivför-
måga). För att den sista inferensen skall hålla kan det deltagande eller bete-
ende man dokumenterar i det enskilda testet inte skilja sig på ett betydande 
sätt. I Figur 5 nedan återges den broanalogi Kane och kollegor använder för 
att belysa betydelsen av att varje inferens håller. När en bro går sönder blir 
övergången omöjlig. 

Olika provformat, såsom performance assessment eller flervalsfrågor, är 
behäftade med olika typer av problem. Flervalsfrågor kan användas för att få 
fina resultat vad gäller bokförande av poäng och generalisering, men kom-
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mer så snart det gäller komplexa måldomäner att innebära svårigheter i ex-
trapoleringsfasen. Det motsatta kan sägas gälla performance assessment som 
kan konstrueras så att komplexiteten i måldomänen fångas väl, utan att det 
fördenskull kan göras troligt att gensvaret kan antas gälla generellt. Detta 
anknyter till olika grader av standardisering, vilket relaterar till i vilken ut-
sträckning den som konstruerar och genomför ett prov, enkelt uttryckt, kon-
trollerar att samtliga testtagare löser provet på samma sätt. Fördelar med 
standardisering är att provresultat blir jämförbara och att det på rimliga 
grunder går att göra generaliseringar. Nackdelen, t.ex. när vi vill mäta skri-
vande, är att extrapoleringsfasen blir problematisk. Skrivande i världen utan-
för skolan följer sällan de lagbundenheter som är förknippade med hårt stan-
dardiserade prov (med stark tidsbegränsning, få möjligheter att diskutera och 
revidera sin text osv.) Frågan har alltså ingen enkel lösning, utan vi kan kon-
statera att beroende på till vilken domän provpoäng skall extrapoleras kom-
mer val i design och -administrationsfasen inverka på möjligheten att göra 
denna extrapolering.    
Figur 5. Kanes broanalogi. I originalet binds figurerna samman av broar. När en 
kollapsar faller argumentet (Kane et al., 1999). 

 

2.3.4 Skrivande, skrivbedömning och validitet 
Messick (och delvis Kane) talar om sociala konsekvenser och Moss argu-
menterar för hur sociokulturella/situerade perspektiv kan användas för att 
koppla användningar av bedömningsinformation till olika verksamhetssy-
stem (Moss, Girard, & Haniford, 2006; Moss, 2008). McNamara och Roever 
(2006) för liknande resonemang som Moss; validitetsteorierna är en ut-
gångspunkt för att förstå de vidare sociala dimensionerna av bedömning. I 
den här undersökningen håller vi oss dock till mikroperspektivet. Vi vet att 
bedömningen kan få långtgående konsekvenser utöver de som är observer-
bara i klassrummet, men diskussionen om dem bygger på att vi i det förstone 
har artikulerat argument för eller emot validitet vad gäller tolkning och ome-
delbar användning. En modell som kombinerar Messicks validitetsteori och 
Kanes valideringsmetod är Bachmans (2005) assessment utilization argu-
ment, AUA41. Den är särskilt relevant, eftersom den utgår från språkbedöm-

                                                      
41 I Bachman och Palmer (2010), kallas en liknande modell för Assessment Use Argument. 
Och det skall sägas att såväl Kane som Bachman som Mislevy (Mislevy et al., 2003; Mislevy 
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ning. Grunden i Bachmans AUA är Toulmins argumentationsanalysmodell 
(Toulmin, 2003) och vi kommer att känna igen resonemanget från Kane och 
kollegor och deras ”broar” i validitetsargumentet. 

2.3.4.1  Bachmans AUA 
Toulmins modell utgår från hur påståenden (claims – C) måste förstås mot 
bakgrund av den data (D) de stöds av och vilka premisser (warrants – W) 
eller invändningar (rebuttals – R), som medger/inte medger inferensen från 
(D) till (C) (Toulmin, 2003). Denna struktur, rättfärdigad av (W), är basen i 
Bachmans AUA, som består av två delar: (a) ett validitetsargument, som 
validerar tolkningen och (b) ett användningsargument, som validerar an-
vändningen av den tolkning som är gjord. Motivet för uppdelningen av vali-
ditet i två argument har att göra med modellens ursprung i testutveckling där 
det är avgörande att producera så goda mätinstrument som möjligt, men där 
användningen inte alltid kan kontrolleras. (Tänk t.ex. på PISA: testutveckla-
ren kan gå i god för instrumentet men har ingen kontroll över hur exv. politi-
ker använder det.) Bachman ser därför två skäl till två argument: (1) Det 
finns inga garantier att valida tolkningar är användbara eller tillräckliga. (2) 
Det finns inga garantier att valida tolkningar inte används på annat sätt än 
det avsedda.42 

2.3.4.2  Validitetsargument 
I skrivbedömning är det inte sällan bedömarens uppgift att göra inferenser 
med utgångspunkt i data och formulera påståenden, tolkningar, som s.a.s. går 
bortom det observerade. Vi kan tänka oss en elev som skrivit en utredande 
uppsats om hur Beethovens hörselskada inverkade på hans komponerande. 
Elevgensvaret är vår data (D) och tolkningen (C) skulle kunna vara att ele-
ven har god förmåga att skriva utredande uppsatser (jfr Kanes extrapolering). 
Problemet med tolkningen är att den uttalar sig om något (förmåga att skriva 
utredande uppsats i allmänhet) som inte observerats. Vi måste kunna rättfär-
diga användandet av vår data, vilket vi gör genom premissen (W), vars gene-
riska funktion Toulmin (2003) kommenterar såhär: ”hypothetical statements 
which can act as bridges, and authorise the sort of step to which our particu-

                                                      
& Yin, 2012) har samma utgångspunkt, men Bachman exemplifierar från ett uttryckligt 
språkbedömningsperspektiv. Chapelle och kollegor (Chapelle, Enright, & Jamieson, 2010) är 
ett annat exempel på språkbedömningsgrundad validitetsmodell och likheterna med Bach-
mans AUA är slående. Chapelle och kollegor ser möjligheten att inte behöva definiera ett 
konstrukt utan att kunna utgå från ett påstående som utgångspunkt för valideringsarbetet som 
en av argumentationsmodellens fördelar. Någon sådan vinst uppfattar jag inte att Bachman 
ser.    
42 Bachmans modell är delvis konstruerad som ett svar på behovet att fokusera just validering 
av användning av bedömningsinformation, vilket har med konsekvenser att göra. Messick 
(t.ex. 1996) menar ju att konsekvenser som är negativa gör en mätning invalid bara om de 
negativa konsekvenserna kan hänföras till själva mätningen. Hos Bachman är perspektivet 
vidare (Bachman & Palmer, 2010).   
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lar argument commits us” (s. 91). Vi kan tänka oss en premiss formulerat 
något i stil med: för att kunna skriva utredande uppsatser bör problem 
kunna formuleras och utredas med lämpliga redskap. Med andra ord är det 
ett slags definition av skrivkonstruktet. Eftersom vi tycker att det är vad vi 
har observerat i elevgensvaret kan vi göra den tolkning vi gör. I Figur 6 pre-
senteras argumentationsstrukturen så långt (efter Toulmins visualisering).  
Figur 6. Argumentationsstruktur. Efter Toulmin (2003, s. 92) och Bachman (2005). 

 

Som jag nämnde ingår i Toulmins modell också (R), det vill säga informat-
ion av något slag som invänder mot den föreslagna inferensen. Ett exempel, 
som jag tolkar det, är om påståendet är för snävt eller brett i förhållande till 
premissen. Ett annat exempel skulle kunna vara information som pekar mot 
att bedömaren inte använt bedömningsverktyget på ett adekvat sätt. Det 
skulle försvaga vår tolkning. Därför är det också viktigt att kontrollera att 
inferensen från data till tolkning stöds av vissa kvaliteter som rör själva be-
dömningssituationen (och som vi känner från Messick): att uppgiften utförts 
på ett sätt som motsvarar sättet att lösa uppgiften på i måldomänen (vilket 
inkluderar sätt att bedöma uppgiften i måldomänen). (En vanlig måldomän, 
skall vi komma ihåg, är färdigheter/kunskaper relaterade till skolan.) Denna 
information kallar Bachman för ett implicit påstående och den stöds av andra 
data än den ursprungliga, nämligen data relaterat till bedömningssituationen 
(nedan kallad data 2). Vårt argument ser nu ut såhär: 
Figur 7. Analys av argumentet. I argumentet stöds premisserna av särskild upp-
backningsdata som gör premisserna hållbara. Efter Bachman (2005, s. 13). 
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Som Figur 7 visar vilar den premiss som stödjer inferensen från (D) till (C) 
på ”stöddata”. Sådana data kallar Toulmin för uppbackning (backing – B).  
Vi måste ha bevis (dvs. ett definierat skrivkonstrukt) för premissen att ”för 
att kunna skriva utredande uppsatser bör problem kunna formuleras och ut-
redas med lämpliga redskap”. För att tolkningen skall vara valid krävs att 
dessa håller viss kvalitet, vilket i skolsammanhang ofta innebär att de grun-
dar sig i uttolkning av kursplanen eller i skrivteori(er) (jfr ”B1” i figuren). 

Också det implicita påståendet behöver styrkas av bevis (”B2” i figuren). 
Det rör det sig om information om bedömningsuppgiften i form av innehåll 
och handling (Messicks aspekter av innehåll och substans) och tolknings-
verktyg (t.ex. bedömningsmatris; Messicks strukturella aspekt), som måste 
vara utformat och använt i enlighet med skrivkonstruktet. De två invänd-
ningar som Messick föreslår att vi alltid skall kontrollera är construct-
irrelevant variance och construct underrepresentation. Här gäller att analy-
sera tolkningen i förhållande till skrivkonstruktet och till bedömningsupp-
giftsdata. I exemplet i figuren motsägs den hypotetiska invändningen efter 
undersökning av B2.    

I motsats till Bachman skulle jag vilja se data 2 som grund för en implicit 
premiss, snarare än ett implicit påstående. Jag menar att om premisser skall 
vara broar från data till påstående är det rimligt att en av dessa broar från 
elevgensvar till påstående är premissen att uppgiften utförts och tolkats på ett 
sätt som motsvarar utförande och tolkning i måldomänen. Genom denna 
mindre förändring justerar jag alltså utseendet något i validitetsargumentet.43   

Slutsatsen efter att ha analyserat argumentet ovan är att tolkningen möter 
kraven för validitet.44 Värt att notera är att samtliga rättfärdiganden som inte 
kan stödjas (backas upp) omedelbart blir invändningar i ett validitetsargu-
ment och därmed hotar validiteten. I Figur 8 (på nästa uppslag) avbildas 
validitetsargumentet i enlighet med Bachmans (2005) förslag på hur det kan 
visualiseras. 

2.3.4.3  Användningsargument  
När vi kommit så långt att vi analyserat vår tolkning är det dags för nästa 
steg i Bachmans AUA. För en lärare är tolkningen bara början på använd-
ningen av den information som en bedömningsuppgift genererar.  

                                                      
43 Bachman (2005) uttrycker förhoppningar om att modellen skall utvecklas genom använd-
ning. En sådan utveckling kan skönjas i senare publikationer (Bachman & Palmer, 2010). Om 
min justering skall klassificeras som utveckling eller felanvändning får framtida diskussioner 
utvisa.    
44 Det skall också sägas att i Toulmin-modellen ingår även ”qualifiers”, vilket kan relateras till 
Messicks tal om grader av validitet. Eftersom vi inte har att göra med argument som styrs av 
(naturlig) lagbundenhet kan det finnas en poäng i att inkludera en gradering av påståendet: 
”The warrants in presumptive arguments are not infallible and often have a qualifier which 
indicates the strength of the relationship expressed by the warrant. For some inferences, the 
qualifier may simply qualitatively indicate the likelihood of the claim (e.g., using words like 
’sometimes,’ ’usually,’ or ’almost always’)” (Kane, 2013, s.12).   
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I användningsargumentet utgörs (D) av (C) från föregående argument. 
Handlingen (vårt nya (C)) varierar och skulle i vårt exempel kunna vara att 
läraren meddelar eleven att eleven är duktig på att skriva utredande uppsat-
ser. Liksom i föregående fall är logiken den att vårt påstående, som i detta 
fall är beslut och/eller handling, är resultatet av en inferens från data. Infe-
rensen rättfärdigas av premisser och försvagas av invändningar. Åter med 
utgångspunkt i Messick föreslår Bachman fyra allmängiltiga premisser och 
två allmängiltiga invändningar. 

De fyra premisserna i användningsargumentet rör: relevans, användbar-
het, avsedda konsekvenser och tillräcklighet. Relevans tangerar tolkningsar-
gumentet eftersom det rör frågan om begreppsvaliditet. Har man mätt det 
som behövs för att fatta beslut relativt en måldomän? Användbarhet relaterar 
till i vilken utsträckning tolkningen av provpoängen ”provides information 
that increases the probability of making the appropriate decisions, or of 
avoiding decision errors” (Bachman, 2005, s. 19). Bachman exemplifierar 
med prov som kan uppfattas som marginellt relevanta, men som faktiskt 
förmår förutsäga t.ex. framgång i viss domän. Användbarheten kan då ”vik-
tas” mot relevansen.  

Avsedda konsekvenser är den premiss som tydligast relaterar till möjlig-
het att lära. Bachman (2005) menar att premissen för användning av en 
tolkning är att ”the consequences of using the assessment and making in-
tended decisions will be beneficial to individuals, the […] institution, or 
system, or to society at large” (s. 19). Uppenbarligen kan konsekvenserna för 
eleverna som inte fått möjlighet att lära bli förödande när bedömningsin-
formation som bäst lämpar sig för diagnostisk användning utgör underlag för 
slutbetyg. På systemnivå – det vill säga den samhälleliga – är användningen 
knappast gynnsam om elever förvägras den likvärdiga utbildning de har rätt 
till. ”Kontraktet” mellan elever och samhälle stipulerar, som jag tidigare 
varit inne på, att betyg skall spegla vad elever kan efter och inte utan utbild-
ning. Allt annat skulle göra betyg oacceptabla. Konsekvenser kan, som tidi-
gare nämnt, också vara av annan natur: försämrad självkänsla och så vidare 
(och också analyseras ur t.ex. sociologiska och politiska perspektiv).  

Den sista premissen rör tillräcklighet och kan kopplas till Messicks gene-
raliserbarhetsaspekt (och har också med skrivkonstruktet att göra). Bachman 
menar att frågor om tillräcklighet ofta relaterar till huruvida skrivkonstruktet 
inkluderar ämneskunskap. Vill vi använda bedömningen för att uttala oss om 
generisk skrivförmåga eller förmåga att skriva i ett särskilt ämne? Här skiljer 
vi oss åt, eftersom den skrivteori jag utgår från inte medger någon generisk 
skrivförmåga, utan uppfattar allt skrivande som situerat och beroende av 
innehåll. Tillräcklighet har också att göra med hur väl en mätning speglar 
hela det skrivkonstrukt om vilket beslutet skall fattas.  

Det finns två allmänna invändningar. (1) Anledningar att inte fatta det av-
sedda beslutet/inte utföra den avsedda handlingen. (2) Oförutsedda konse-
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kvenser relaterade till beslut eller handlingar. Dessa invändningar är alltså 
sådana som inte har med bristande bevis för premisserna att göra. Bachmans 
egna exempel är tvivelsutan något krystade45 och det är svårt att föreställa 
sig anledningar som inte relaterar till premisserna. Möjligen kan man tänka 
sig en klass som varit med om något traumatiskt och som skulle missgynnas 
av att meddelas betyg på något vid ett givet tillfälle. 
Figur 8. Visualisering av validitetsargumentet. Efter Bachman (2005, s. 15). 

 
 

Åter till vårt exempel med Beethoven-uppsatsen gäller nu att undersöka be-
slutet. Säg att läraren, förutom att meddela elever att det är duktiga på att 
skriva utredande uppsats, bestämt att tolkningen skall vara helt vägledande 
för vilket betyg i skrivande vår uppsatsskribent får. Vi måste då kontrollera 

                                                      
45 Att någon som till följd av språkprov inte erbjuds anställning kan misstänkas vilja spränga 
arbetsgivarens lokaler i luften. 
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de fyra premisserna. Tolkningen är relevant eftersom den avser skrivande 
(och inte t.ex. läsning). Användbarhet, skall vi komma ihåg, är en svagare 
premiss, hävdar jag, i klassrumssammanhang. Läraren är i första hand satt att 
utvärdera måluppfyllelse. Skulle däremot uppsatsskrivandet bli ett examens-
prov är premissen väsentlig – vi vill t.ex. veta om den kan prognostisera 
studieframgång. Skall tolkningen användas formativt är dock den externa 
aspekten av större intresse. Kanske vet vi att en viss typ av elevgensvar bru-
kar behöva en viss storts undervisning. De avsedda konsekvenserna, vilket 
bl.a. innefattar nytta för inblandade intressenter (elever, lärare, föräldrar, 
antagningsmyndigheter), t.ex. en adekvat beskrivning av vad eleven kan 
göra efter utbildning (jfr ovan). Detta måste backas upp av bevis för att ele-
ven haft möjlighet att lära. Möjligen är premissen om tillräcklighet svår att 
backa upp. Är en mätning av uppsatsskrivande tillräckligt för att betygsätta 
någons skrivförmåga? En sådan slutsats kräver bevis på hur skrivkonstruktet 
i tolkningen relaterar till det skrivkonstrukt som handlingen eller beslutet 
implicerar. 

2.3.5 Sammanfattning: en teoretisk not  
I avsnittet om bedömning och validitet har jag dels kommenterat sociokultu-
rella/situerade förståelser av bedömningsresultat och försökt översätta det i 
spykometrisk terminologi. Jag har också redogjort för olika sätt att definiera 
validitet, avslutningsvis med Bachmans AUA, som, förenklat, bygger både 
på Messicks kriterier och på Kanes logik. Som framgår är validitet komplext 
och resurskrävande. Precis som i en vetenskaplig undersökning krävs empi-
riska och teoretiska belägg för att göra inferenser från det partikulära till det 
generella. Hur rimmar validitetsteoriernas krav på bedömningars utformning 
med ett sociokulturellt/situerat perspektiv på lärande/kunnande, eller skriv-
and?   

Moss och kollegor (Moss et al., 2006) presenterar en omfattande validi-
tetsteori som bygger på och utvidgar arvet från forskare som Messick och 
Kane. Författarna argumenterar för att en sammansatt validitetsteori, vid 
sidan av utgångspunkterna från pedagogisk bedömning (eng. educational 
measurement), kan dra nytta av hermeneutiska ansatser och sociokulturella 
teorier om lärande och kunskap. De tre utgångspunkterna fyller olika, kom-
plementära funktioner. Från pedagogisk bedömning kan modeller för att 
utveckla generiska och tänkta tolkningar av provpoäng hämtas. En hermene-
utisk ansats låter oss förstå hur multipla bevis från olika källor kan kombine-
ras och tolkas. Ett sociokulturellt/situerat perspektiv, slutligen, ger oss, t.ex. 
genom verksamhetsteorin, teoretiska redskap för att undersöka ”the dia-
lectical relationship between social structures […] and local practices” (s. 
149) och vad, hur och varför människor i olika praktiker lär sig, vilket är 
värdefullt både när rimligheten i tolkningar och beslut skall värderas och när 
konsekvenser av bedömning skall undersökas. 
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Motivet till en sammansatt validitetsteori är att behoven av och formerna 
för att värdera rimligheten i tolkningar, beslut och handlingar baserade på 
bevis (t.ex. elevgensvar) varierar (jfr ”testtyper” i kap. 1). I ett high-stakes 
test behövs ett generiskt validitetsargument. Med största sannolikhet vill vi 
t.ex. att poäng skall vara jämförbara. Klassrummet, däremot, kräver ibland 
hastiga, inte dokumenterade, men välgrundade beslut: vad skall jag göra med 
den här elevtexten? Hur kan den bli bättre? Beroende på syfte med valide-
ring kan olika teoretiska redskap användas (Moss et al., 2006, t.ex s. 121, 
149). 

I denna avhandling står den empiriska och dokumenterade validitetsun-
dersökningen i centrum. De huvudsakliga redskapen för att undersöka validi-
tetsaspekter i skrivundervisning hämtas från forskningsfältet pedagogisk 
bedömning, som Moss et al. noterar har sin epistemologiska bas i vad som 
skulle kunna kallas ett naturalistiskt perspektiv med förklaringsmodeller som 
liknar naturvetenskapen (s. 110). Detta ligger långt från sociokulturella an-
satser och forskningsmetoder (Cole, 1996). Ändå menar Moss et al. att de 
teoretiska redskapen går att kombinera. Lösningen, även om det bara antyds 
(jfr s. 112), är att betrakta validitetsteorierna som kulturella redskap 
(Wertsch, 1991), vilka, som jag uppfattar det, utan att Moss och kollegor 
säger så, kan ses som undersökningsmodeller s.a.s. fria att fylla med innehåll 
(Mislevy, Steinberg, & Almond, 2003; Mislevy & Yin, 2012). Därför är det 
kanske bättre att föreställa sig validitetsmodeller/-teorier, som t.ex. Bach-
mans eller Kanes eller Messicks (Bachman, 2005; Kane, 2006; Messick, 
1995) som medierande redskap i ett verksamhetssystem; forskaren (subjek-
tet) använder en validitetsmodell med utgångspunkt i epistemologiska upp-
fattningar (regler) och normer för vad som räknas som valid bedömning. Jag 
föreslår alltså att validitetsmodellen, den som hämtats från pedagogisk be-
dömning förstås som ett kulturellt redskap (som Moss et al. antyder) s.a.s. i 
ett verksamhetssystem och inte bredvid. Konkret innebär detta uppfattningar 
om t.ex. kunskap eller skrivande är styrande för vilka inferenser som skall 
göras och på vilket underlag utan att stegen i t.ex. AUA förbigås. Ur ett so-
ciokulturellt/situerat perspektiv skulle det vara osannolikt att kunna konstru-
era påståenden om elevers generella skrivförmåga (dvs. skrivförmåga obero-
ende av tid och rum) (jfr ovan), men att påståendet kanske är snävare innebär 
med detta förslag inte att göra avkall på de premisser som möjliggör genera-
liseringar av det partikulära.  

2.4 Tidigare forskning 
Det finns olika sätt att tematisera den skrivbedömningsforskning som är 
relevant i förhållande till min avhandling. I vissa fall skiljer man mellan 
klassrumsbedömning och externt producerad och administrerad bedömning 
(Huot & Perry, 2009). Detta kan vara värdefullt givet att externa bedöm-
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ningar, som t.ex. högskoleprovet, ofta syftar till att fatta andra beslut än 
klassrumsbedömningen (Resnick & Resnick, 1992). Det är också relativt 
vanligt att presentera forskningen som antingen relaterad till validitets- eller 
reliabilitetsaspekter av skrivbedömning (Huot & Neal, 2006). Till skillnad 
från i USA, där merparten av forskningen har bedrivits, är emellertid inte 
externt producerade och administrerade test ett dominerande inslag i skol-
vardagen i många andra länder (S. Murphy & Yancey, 2008).  I Sverige är 
det tvärtom så att till och med det externt producerade testet, det nationella 
provet i svenska och svenska som andraspråk, administreras av lärare själva, 
vilket är ovanligt ur ett europeiskt perspektiv (Eurydice, 2009)46. Jag har 
därför valt att sortera den forskning som rapporteras nedan under rubrikerna 
”klassrumsanknuten skrivbedömning” och ”skrivbedömning ur ett kvalitets-
perspektiv”. Den senare samlar forskning om skrivbedömning med fokus på 
reliabilitet och validitet kopplad till såväl externa test som till experiment. 

Genomgången nedan är främst tänkt att exemplifiera vad tidigare mer el-
ler mindre uttalat validitetsanknuta undersökningar studerat. Främst redovi-
sas undersökningar kopplade till skrivbedömning inom ramen för moders-
målsundervisning (dvs. som del av svensk- eller t.ex. norskämnet). Bortsett 
från vissa aspekter (som bedömaröverensstämmelse, styreffekter m.m.) kan 
just validitet av förklarliga skäl vara knepigt att generalisera. Genomgången 
är inriktad mot senare års forskning. Avsikten med detta är inte att avfärda 
den grund som sentida undersökningar står på, utan snarare att ge exempel 
på frågor och insikter som är aktuella i dag.47  

2.4.1 Klassrumsanknuten skrivbedömningsforskning 
Till min kännedom finns det ingen svensk avhandling som på samma sätt 
som i denna studie sätter skrivbedömning i svenskämnet i relation till under-
visning och OTL. Däremot har t.ex. Holmberg (Holmberg & Widernäs, 
2010; Holmberg, 2010) undersökt vilken skrivpedagogik som dominerar i 
olika gymnasieklassrum i svenskundervisningen. Sådana studier (se också 
Randahl, 2011) resulterar i analyser av vilken typ av skrivande som före-
kommer och analyser av vilken skriftspråklig kompetens som högstadie- och 
gymnasieutbildningen erbjuder (Ask, 2007; Bergman, 2007; Nordenfors, 

                                                      
46 Eurydice grundades 1980 och är ett nätverk associerat till Europeiska Unionen. Dess hu-
vudsakliga uppgifter består i att kartlägga och publicera information om utbildningssystem i 
europeiska länder. Se hemsida: www.eurydice.org.   
47 I samband med forskningsgenomgången genomförde jag flera litteratursökningar. Jag har 
dock av utrymmesskäl valt att inte i detalj redovisa hur sökningarna gått till. Den forskning 
som presenteras här skall inte förstås som en fullständig genomgång, utan läsas som en redo-
visning av de studier om skrivbedömning som är av störst relevans för min avhandling. För 
den som vill söka sig längre tillbaka rekommenderas tidigare noggranna genomlysningar 
(Huot & Neal, 2006; Huot et al., 2010; Huot & Perry, 2009; S. Murphy & Yancey, 2008; 
Parmenius Swärd, 2008; Weigle, 2002; Östlund-Stjärnegårdh, 2002). En utmärkt resurs är 
också norska projektet Skriveforskningsbibliografi, SkrivBiB, som våren 2013 innehöll 
1300+ referenser till skrivforskningslitteratur, http://bibliografi.hive.no/skrivbib/nye_skrivbib/ 

http://www.eurydice.org/
http://bibliografi.hive.no/skrivbib/nye_skrivbib/


 

 
55 

 

2011; C. Nyström, 2000; Westman, 2009). I Norden dominerar annars Norge 
skrivforskningsfältet. Flera stora projekt, t.ex. KAL (Berge, Evensen, 
Hertzberg, & Vagle, 2005) och SKRIV (Smidt, 2010) har på ett väsentligt 
sätt, tillsammans med svenska undersökningar bidragit till vår förståelse av 
vad elever kan (sett i ljuset av forskares analyser) och vad elever kan i för-
hållande till olika skrivpedagogiska modeller.48 Man har också undersökt 
olika aspekter av bedömning, både inom ramen för projekten (se också ne-
dan) och kopplat till externa prov i skrivande (t.ex. Berge, 1996; Thygesen et 
al., 2007; se ovan om skrivhjulet). Dessutom återfinns skrivbedömnings-
forskning i fristående projekt om exempelvis formativ bedömning (t.ex. 
Sandvik, 2011, som dock undersöker främmandespråksundervisning) och 
språkliga skillnader mellan texter som fått olika betyg (Skjelten, 2013). Från 
norskt håll kommer också en antologi, som uteslutande ägnas åt textbedöm-
ning (Haugaløkken, Evensen, Hertzberg, & Otnes, 2009). Liksom på annat 
håll (se Turner, 2012) tycks dock den klassrumsrelaterade skrivbedömnings-
forskningen främst fästa vikt vid formativ bedömning. Validitetsrelaterad 
forskning verkar även här ofta hänga samman med extern bedömning.  

2.4.1.1  Skrivbedömning i relation till skrivundervisning 
Som tidigare noterat finns det få svenska studier som passar in under denna 
rubrik. Sådana studier är överhuvudtaget så sällsynta att klassrumsbedöm-
ning kallats för ”den hjemlige responskulturen” (Dysthe & Hertzberg, 2009). 
Huot och Perry (2009) menar att ”classroom-writing assessment remains 
under-researched, under-theorized, and underutilized as a legitimate and 
important part of teaching students how to write.” Tidig(are) litteratur relate-
rad till skrivbedömning i klassrummet har bestått av frågor om olika bedöm-
nings- och administrationsmetoder (holistisk vs analytisk matris; portföljme-
todik vs enstaka skrivtillfällen) och lärares responser (i formativt syfte och i 
reliabilitetshänseende) till elevtexter (ibid.).  

Resultaten från studier är varierande, vilket inte är konstigt och vi kan ta 
just portföljmetoden som ett exempel. Krogh (2007) rapporterar om ett pro-
jekt där portföljmetodik infördes i en dansk gymnasieklass. Undersökningen 
visar dels hur portföljmetodiken kunde bidra till balans mellan formativ och 
summativ bedömning, dels hur portföljer förde till en breddad undervisning 
och breddat lärande i förhållande till traditionell undervisning (och bedöm-
ning). Dock är det knappast rimligt att tala om en portföljmetodik utan sna-
rare relevant att använda termen som ett samlingsnamn för alla de tillfällen 
då elever eller studenter över viss tid under vissa betingelser samlar texter på 

                                                      
48 I Danmark pågår under Kroghs ledning ett projekt, Faglighed og skriftlighed (FOS = 
Faglighed og Skriftlighet, 2011), som har stora likheter med SKRIV. Målet är att under fyra 
år följa elever från nionde klass till och med gymnasiets sista termin. Genom projektet hoppas 
forskarna kunna förklara skrivandets roll för individen i olika ämnen i utbildningen i stort. 
Liksom i SKRIV-projektet följer man undervisning i olika ämnen.   
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ett ställe (Dysthe, 2008; S. Murphy & Yancey, 2008). I vissa fall blir det en 
container, i vissa fall får eleven välja vilka texter som skall bedömas och i 
vissa fall, som i Kroghs exempel, obligeras eleven att också inkludera reflek-
terande texter. Detta innebär förstås att det är av stor betydelse att grundligt 
undersöka förutsättningar för slutsatser om elevers skrivkompetens eftersom 
metoder (t.ex. portföljer) innebär lokala uttolkningar. Sådana kommer vi åt i 
klassrumsundersökningar. Nedan presenteras några exempel.  

Brorsson (2007) har undersökt skrivande på högstadiet. I en näranalys av 
tre skribenter redovisar Brorsson i vad mån eleverna påbjuds utföra det som 
senare skall bedömas. Brorsson gör själv ingen validitets- eller skrivbedöm-
ningsanalys men resultaten från t.ex. en av klasserna tyder på att elever efter 
muntliga och skriftliga instruktioner lämnas ensamma i skrivundervisningen, 
vilket är problematiskt ur ett sociokulturellt/situerat OTL-perspektiv, som 
betonar redskapsmedierad handling som fundamental för lärande (Gee, 
2003, 2008b). Brorsson visar också på skillnader mellan skrivkonstruktet 
som impliceras i de skriftliga instruktionerna och det som impliceras i lära-
rens kommentarer. Bl.a. var produktionstid ett viktigt inslag i instruktioner-
na, men sent inlämnade arbeten kunde ändå erhålla betyget G+.  

Också i Iglands avhandling är material hämtat från skrivbedömning i 
klassrummet (Igland, 2008). Inte heller hon studerar skrivbedömning ur ett 
bedömningsteoretiskt perspektiv, utan inriktar sin undersökning exklusivt på 
lärarkommentarer och förenklat uttryckt dess effekt på elevtexten. Igland 
följde ett processpedagogiskt förlopp49 i en klass med 20 elever och analyse-
rar lärarkommentarer i ljuset av den undervisning som varit och elevernas 
ändringar i ljuset av lärarkommentarerna. Om än i andra termer menar Ig-
land att det finns starka kopplingar mellan det skrivkonstrukt som dominerar 
undervisning och det som dominerar bedömningen så är fallet även här: 
samma textmönster medieras i förberedelsefas, utkastkommentar och slut-
kommentar. Ett intressant fynd är att läraren inte gör någon explicit uppfölj-
ning av vilka utkastkommentarer som behandlas. Detta innebär risk att slut-
versionen bedöms utan hänsynstagande till att vissa elever eventuellt inte 
haft möjlighet att lära sig det som utkastkommentaren innehöll.  

Det stora SKRIV-projektet (Smidt, 2010), samlade under två år in data i 
14 förskole-, grundskole-, och gymnasieklasser. Insamlingen har skett i flera 
ämnen. En hel del av studierna har tangerat disciplinen skrivbedömning i det 
att man bl.a. intresserat sig för hur lärares och andras (t.ex. textböcker) upp-
giftsformuleringar påverkar elevtexter. En av delstudierna (Sjøhelle, 2010) 
tar ett explicit skrivbedömningsfokus kopplat till multimodala texter och det 
noteras att eleverna, förutsatt att rätt analysinstrument används, ger uttryck 
för en annan, mer sammansatt skrivförmåga än vad praktiserande lärare drar 

                                                      
49 Vilket förenklat i det här fallet innebär: (1) en förberedelsefas då teman för skrivande disku-
teras, (2) en utkastfas som innebär textproduktion, lärargensvar och revision på grundval av 
lärarkommentar och (3) författande och inlämning av slutversion, som sedan bedöms.) 



 

 
57 

 

slutsatser om. I en sammanfattning av huvudresultaten pekar Smidt (2010, s. 
28ff) bl.a. på hur forskarna kunnat se att det i fråga om elevers skrivutveckl-
ing finns stort värde av att diskutera bedömningskriterier och att arbeta med 
formativ bedömning. Med andra ord är bedömningen ett viktigt medierande 
redskap.      

I ett pågående norskt projekt (Berge et al., 2011) studeras skrivbedömning 
ur olika infallsvinklar. Projektets huvudsyfte är att bl.a. att utveckla nation-
ella ”normer” eller standarder kopplade till skrivundervisning och -
bedömning. Man intresserar sig också för hur explicita normer kan verka 
stöttande i elevers skrivutveckling. I en förstudie har man undersökt hur 
lärare i årskurs 4 respektive 7 definierar skrivande och på vilket grundlag. 
Man har också studerat rapporterad bedömningspraktik och användning av 
bedömningsskalor och delvis därigenom extraherat s.k. förväntningsnormer, 
dvs. den skrivförmåga lärare förväntar sig att elever uppnår vid givna tid-
punkter. Delresultat pekar på att lärarna förutom att verka ha en tämligen 
svag gemensam normgrund och sällan ge uttryck för att använda samma 
bedömningskriterier, inte reflekterar över validitet: Resultaten indikerar att 
det ”ikke [finnes] eksempler i materialet på en problematisering av i hvilken 
grad en elevprodusert tekst er et valid uttryk for en elevs skrivekompetanse” 
(s. 50).  

Från internationellt håll märks t.ex en enkätstudie (Aguirre-Muñoz & 
Boscardin, 2008), som undersökte korrelationer mellan betyg på ett standar-
diserat prov i skrivande (direct assessment) och en mängd variabler, bl.a. 
modersmål och OTL. Resultaten visar att ökat content coverage korrelerar 
med högre betyg.  

Som redovisningen antyder är resultaten blandade. Värt att notera är hur 
den studie (Igland, 2008) som följer ett mallat undervisningsupplägg också 
kan påvisa störst likheter mellan skrivkonstrukt i bedömning och i undervis-
ning. I det klassrummet får eleverna (åtminstone teoretisk) möjlighet att lära 
det som sedan bedöms.   

2.4.1.2  Skrivbedömning i klassrummet 
I en nyligen genomförd forskningsgenomgång påpekas att ”[c]lassroom lan-
guage assessment research is still in its infancy” (Rea-Dickins, 2010, s. 266). 
Av de studier som gjorts är flertalet publicerade i språkbedömningssamman-
hang och är mycket ofta relaterade till engelska som andraspråk och till for-
mativ bedömning (Turner, 2012).  

I en kanadensisk enkätundersökning om skrivbedömning i klassrummet 
(Hunter et al., 2006) deltog 4070 lärarinformanter som undervisar 13- till 16-
åringar. Resultaten, menar författarna, är föga förvånande: det huvudsakliga 
bedömningsredskapet är uppgifter som leder till elevtexter. Mer förvånande 
är emellertid möjligen att mindre erfarna lärare i större utsträckning sade sig 
förlita sig på flervalstest: detta skulle kunna tyda på en ”psychometric bias 
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[…] in contemporary teacher education” (s. 60), men också på att tilliten till 
den egna textbedömningen ökar med stigande erfarenhet. Studien visar 
också att lärarna själva uppger att de väger in närvaro, flit och utveckling när 
de sätter betyg på eleverna i skrivande. Ur ett validitetsperspektiv är detta 
förstås olyckligt så till vida inte just flit är en del av det skrivkonstrukt man 
avser mäta. 

Llosa har i en serie artiklar (Llosa, 2007, 2008, 2011) undersökt skriv- 
och språkbedömning i klassrum i vad som skulle kunna sägas motsvara 
kommuner i Kalifornien. Av många intressanta resultat sticker två ut: (1) 
enligt den kriterierelaterade undersökningen är klassrumsbedömningarna 
(dvs. tolkningar och beslut genomförda av lärare) valida och (2) enligt 
undersökningen om procedurer för betygsättning finns det mycket som talar 
för att validiteten är allvarligt hotad, eftersom lärare bl.a. (a) tycks betygsätta 
annat än vad gällande läroplan stipulerar (t.ex. visade det sig vara vanligt att 
ta hänsyn till elevernas personligheter), (b) inte är konsistenta i användning-
en av kriterier och (c) inte säger sig förstå de kriterier de använder. Dessa 
(till synes) motsägelsefulla resultat menar Llosa kan vara ett utslag av att 
lärares goda förutsättningar för att bilda sig en helhetsuppfattning av elever 
(vilket korrelerar väl med helhetsbetyget i språkförmåga som lärarbedöm-
ningen utvärderades mot) inte är beroende av att i detalj förstå och kunna 
använda enskilda kriterier (Llosa, 2008).  

Davison har i en studie undersökt skillnader och likheter mellan lärarbe-
dömare i Melbourne och Hong Kong (Davison, 2004). Resultaten visar bl.a. 
att de allmänna kriterier (vilka påminner om Skolverkets betygskriterier) 
som lärare i Melbourne förses med inte kan antas leda till givna uppfattning-
ar om vad som konstituerar textkvalitet. Davison menar ändå att kriterierna 
är kraftfulla medierande redskap eftersom de anger inriktningen på läsningen 
av elevtexterna. För Hong Kong-lärarna är situationen annorlunda, och i 
avsaknad av gemensamma riktlinjer inriktas läsningen och tolkningen ofta 
mot en högst personlig uppfattning av vilket skrivkonstrukt som skall mätas.  

Ytterligare en studie (Arkoudis & O’Loughlin, 2004) har liksom Davison 
undersökt hur lärare arbetar med betygskriterier. I relation till min avhand-
ling är de viktigaste resultaten sådana som står i samklang med både Llosa 
och Davison. För det första är reliabiliteten mellan lärare som utgår från 
centralt utformade kriterier besvärande låg. För det andra riskerar använd-
ning av de-kontextualiserad data (det vill säga betyg eller betygsliknande 
information) vara invalid; genom samtal med forskarna upptäckte lärarna att 
reliabilitetsproblematiken överskuggade ett mer fundamentalt problem, näm-
ligen att man hade olika uppfattningar om vilket skrivkonstrukt man skulle 
mäta (s. 292f). 

Wolf och Davinroy (1998) anlägger, utan att formulera det, ett validitets-
perspektiv på en bedömnings- och elevtextundersökning som genomförts i 
samband med införande av ett nytt bedömningssystem i Kalifornien. Genom 
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att jämföra sin egen läsning av elevtexten med lärarens och klasskamraternas 
kommentarer konkluderar Wolf och Davinroy att varken lärare eller kamra-
ter lyckas bedöma de språkliga drag som kan samlas under begreppet voice50 
och som ingick i kriterierna. Förklaringar till detta tros dels vara luddigt, 
allmängiltigt formulerade kriterier (som delats ut från delstaten), dels inade-
kvat lärarfortbildning.  

I Malaysia har genomförts en studie (Zainal, 2012) som till delar liknar 
denna avhandling och vars resultat inte går helt i linje med andra studier. 
Med hjälp av en ”socio-kognitiv” validitetsmodell undersöktes skrivprov 
som används av lärare. Genom att beskriva och analysera provets delar och 
metoder för bedömning av elevgensvaren kunde Zainal visa att provet i viss 
utsträckning mötte validitetsmodellens kriterier. En viktig skillnad mot före-
liggande studie är att Zainal inte undersökte den undervisning som föregick 
provet utan förutsatte att sådant som stadfästs i kursplanen också undervisas 
och därmed ”lärs in” av elever (se t.ex. s. 10).   

Sammantaget kan sägas om de studier jag presenterat här att de (Zainal 
undantaget) visar på potentiellt två problem: samstämmigheten mellan lärar-
bedömningar tycks vara låg och validiteten i tolkningar och beslut kan vara 
hotad, inte minst på grund av att individuella (och inte gemensamma) före-
ställningar om skrivkonstrukt att mäta tycks dominera. Utan att överdriva 
skulle man kunna säga att data av det slag som lärarbedömningarna genere-
rar i aggregerad form (dvs. slutbetyg; jfr Brookhart, 2009; Jordan & Putz, 
2004) kan bli svårtolkad för den som vill skaffa sig en uppfattning av vad en 
elev med ett visst betyg antas kunna i fråga om skrivande.51  

2.4.1.3  Kommentarer till text och elevers uppfattningar 
Till skillnad från studier som undersökt bedömning i klassrummet är studier 
som handlar om lärares och elevers responser till utkast och texter betydligt 
vanligare. Kritiken mot sådana studier går i huvudsak ut på att de, ur ett situ-
erat/sociokulturellt perspektiv, har ett endast begränsat informationsvärde (S. 

                                                      
50 I detta fall definierades voice enligt följande: ”those stylistic choices that create the sound 
of a human perspective, the feeling of a real person talking to a reader, the sense that someone 
is communicating” (S. A. Wolf & Davinroy, 1998, s. 433). 
51 Det finns en hel del forskning kring betyg som, med tanke på hur autonoma svenska lärare 
är (Eurydice, 2008) skulle kunna vara intressanta att rapportera om för att fördjupa diskuss-
ionen om användning av aggregerad data, liksom likvärdighet uttryckt i termer av reliabilitet 
och validitet. Mitt fokus är emellertid ett annat, men det kan konstateras att det finns indikat-
ioner på att det som vägs in i slutbetyg inte bara är sådant som kan relateras till de formella 
bedömningar som är gjorda. Nyligen publicerad svensk betygsforskning (Mickwitz, 2011), 
visar att lärare dels gör bruk av omfattande information (även sådan som ligger utanför den 
formella bedömningen), dels noga överväger att underkänna elever eftersom det i förekom-
mande fall kan få till följd att tillträde till nästa utbildningssteg förhindras. Detta kan t.ex. 
innebära att samlade testresultat som vid statistisk sammanvägning skulle peka mot ett under-
känt betyg de facto inte fäller avgörande (jfr s. 123ff).    
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Murphy, 2000). Om vi inte känner till tillkomstsammanhanget kan vi inte 
heller avgöra i förhållande till vad som responsen tillkommit.52  

I en svensk rapport (Bergman-Claeson, 2003) undersöks vad, hur och var 
tre gymnasielärare på tre olika program kommenterar elevtexter, något som 
också sätts i relation till lärarnas utsagda mål med skrivundervisningen. 
Även om alla tre lärare i kvantitativa termer främst ägnar sig åt att kommen-
tera texternas yta skiljer de sig åt (”på väsentliga punkter”, s. 52) vad gäller 
vad som i övrigt kommenteras. Det blir uppenbart att det är vad jag skulle 
kalla olika skrivkonstrukt som är i fokus i de olika klasserna. Bergman-
Claeson konkluderar: ”man måste fråga sig i vilken mån Svenska B på For-
donsprogrammet är ’samma kurs’ som Svenska B på Samhällsvetenskaps-
programmet eller Naturvetenskapsprogrammet” (s. 7). 

Kronholm-Cederberg (2009) har, förutom att kategorisera lärarrespons53 
på elevtexter, också undersökt hur åtta skribenter berättar om, förstår och 
accepterar eller protesterar mot lärarkommentarer till texter. Kronholm-
Cederberg finner tre narrativer mellan vilka eleverna rör sig tämligen fritt (s. 
288): (1) Berättelsen om det villiga godkännandet (s. 286), där eleven förstår 
och accepterar kommentaren; (2) berättelsen om det nödvändiga motståndet 
(s. 287), där eleven inte delar lärarens uppfattning och (3) berättelsen om den 
bekymmersamma dunkelheten (s. 287), där eleven inte förstår och inte heller 
kan protestera eller acceptera. Vanligast är kommentarerna på lokal textnivå 
(t.ex. stavning) och överhuvudtaget dominerar korrekturläsning (s. 283). 
Frågan är emellertid om ytspråkliga drag utgör hela skrivkonstruktet (elev-
texterna talar för annat). Om inte finns risk att ett bredare skrivkonstrukt än 
det eleverna uppfattar och accepterar faktiskt ligger till grund för bedöm-
ningen.    

En klassisk studie är Sommers (1982) som undersökte kommentarer till 
studenttexter. Bl.a. fann man att kommentarerna medierar en uppfattning av 
text där allt är lika viktigt: ”Check your commas and semi-colons and think 
more about what you are thinking about” (s. 151). Man fann också att det 
finns någorlunda fog för att tala om ett slags responskanon: lärarkommenta-
rerna till olika typer av texter liknar varandra i fråga om exempelvis vaghet 
så mycket att de är helt utbytbara med varandra. Kommentarers likhet skulle 
kunna tänkas innebära att lärare varken för elever eller för sig själva på ett 

                                                      
52 T.ex. Kronholm-Cederberg (2009) har emellertid två argument till varför det för henne har 
varit viktigt att exkludera lärare och klassrum ur undersökningen. ”Lärarna på skolan visste 
att en undersökning pågick men inte vilka elever som deltog. Jag hävdar att den här restrikt-
ionen hade direkta konsekvenser för empirins autenticitet och gjorde stor skillnad för resulta-
ten. Om läraren hade vetat vilka elever som deltog eller om jag som forskare vistats i de aktu-
ella klassrummen hade risken varit överhängande för dels tillrättalagda skrivuppgifter och 
skrivprocesser, dels en respons där läraren bemödat sig extra omsorgsfullt om elevens text. 
[…] Det är ett faktum att lärarnas röster överlag är tydligare i skrivpedagogisk forskning än 
elevernas röster. Den här studien har som ambition att motverka den slagsidan […]” (s. 291). 
53 Såhär skriver Kronholm-Cederberg om termen: ”Bergman-Claeson (2003) använder ge-
nomgående begreppet lärarkommentar för min motsvarighet till lärarrespons” (s. 99).  
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tydligt sätt differentierar bedömning av olika skrivkonstrukt. (För intressant 
storskalig studie av lärarkommentarer, se Connors & Lunsford, 1993.) 

I två skrivbedömningsstudier utförda i Hong Kong rapporterar Lee om ut-
formning av lärarkommentarer och huruvida syftet med bedömningen är 
summativt eller formativt. Resultaten i den första studien (Lee, 2003) visar 
att elever utsätts för så kallad comprehensive marking (markering av alla 
ytliga fel i en text), trots att lärarna vill annorlunda. En förklaring är att lä-
rarna själva inte bestämmer vad som skall rättas, det påbjuds ovanifrån. Den 
andra studien fortsätter på detta tema och konkluderar att förklaringen kan 
ligga i ett examensprov som uppehåller sig vid ”language accuracy” (Lee, 
2007, se s. 188). 94,1 % av de analyserade lärarkommentarerna uppehöll sig 
vid formfrågor, trots att lärarna sa sig också bedöma innehåll. Det är möjlig-
en problematiskt att lärare av överordnade beordras att utforma kommenterar 
på ett särskilt sätt, som inte verkar stå i samklang med det skrivkonstrukt 
man förväntas undervisa och säger sig bedöma. 

Ett annat resultat i Lee (2007) var att lärare och elever inte upplevde för-
bättringar mellan utkast och slutversion. Zhao (2010) har undersökt skrivbe-
dömning i Kina och pekar på intressanta resultat som eventuellt skulle kunna 
bidra till att förklara varför: eleverna använder lärarkommentarer utan att 
förstå dem. Detta var inte fallet med kamratresponsen, som man bara an-
vände om man förstod och accepterade den. 

Parr och Timperly (2010) rapporterar delresultat från en större intervent-
ionsstudie i Nya Zeeland. Möjligen kan resultaten tjäna som motvikt till den 
tämligen dystra bild som många responsforskningsstudier bidrar till. De ty-
der nämligen på att ju bättre lärare blir på att använda bedömningsmatriser, 
vilket bl.a. innebär att fokusera på djupa och inte ytliga textdrag, desto bättre 
blir elevernas texter. Slutsatserna bygger på att forskarna bedömt såväl elev-
texter som lärarkommentarer.  

Slutligen skall två studier med fokus på elevers uppfattningar nämnas. 
Parmenius Swärd (2008) har studerat skrivandet under tre år i två klasser på 
gymnasiet, en NV-klass och en klass med estetisk inriktning.54 Ett för denna 
studie intressant resultat är att eleverna, enligt Parmenius Swärds analys, 
”saknar explicit skrivundervisning” (s. 227).55 Vidare pekar Parmenius 

                                                      
54 Att studien inte redovisas under rubriken ”skrivbedömning i relation till skrivundervisning” 
har att göra med Parmenius Swärds huvudsakliga fokus, som också präglat datainsamling och 
analys, nämligen elevers utsagor om skrivbedömning. Till skillnad från Brorssons och Iglands 
observationsmaterial är detsamma i Parmenius Swärds studie begränsat (ett resp. tre tillfällen i 
de båda klasserna under de tre åren) och det huvudsakliga materialet består av loggböcker 
som elever lämnat in till Parmenius Swärd (förvisso efter produktion som hon övervarat). 
55 Efter vad jag kan utläsa av Parmenius Swärds avhandling innebär detta emellertid inte att 
skrivundervisning saknas (jfr citat från s. 107). Vad som är explicit undervisning och inte 
torde i allt väsentligt vara en tolkningsfråga (och dessutom nära förbundet med vilket skriv-
konstrukt man avser mäta). Min gissning är att gymnasielärare sällan instruerar om t.ex. olika 
ords stavning även om det är viktigt för den tänkta användningen av ett elevgensvar. Ortogra-
fisk kunskap ingår med få undantag i skrivkonstrukt. Ändå skulle nog många mena att frånva-
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Swärd på att tolkningen av elevutsagorna innebär att många elever riskerar 
hamna i en ”skamfälla” (s. 179) då bristfokuserade kommentarer från lärare 
(jfr Kronholm-Cederbergs resultat) är omfattande samtidigt som eleverna, i 
detta fall Anneli, ”lägger skulden för sina brister och misslyckanden på sig 
själv” (ibid.).  

Dragemark Oscarsson (2009) har i sin studie undersökt elevers förmåga 
till självvärdering av skrivkompetens. Ett av resultaten, ett sidospår, handlar 
om relationen mellan skrivundervisning och skrivbedömning. Eleverna upp-
levde att slutbetyget i stället för att reflektera skrivförmåga i slutet av utbild-
ningen/kursen snarare avspeglade den samlade insatsen (dvs. även den som 
ägde rum i början av utbildningen): ”The practice of constantly grading as-
signments throughout the term worked the opposite way, in their opinion. 
Students felt that they did not get enough credit for improvement when 
grades were aggregated” (s. 212).  

 Som vi kan se erbjuder ovan redovisade studier viktiga insikter i vad lä-
rare kommenterar och hur elever uppfattar kommentarer. Vi ser att lärare 
tycks föredra kommentarer som rör det Hillocks (1987) kallar ”lokala ni-
våer” (jfr Kronholm-Cederberg, 2009; Parr & Timperley, 2010), dvs. sådant 
som hänger samman med stavning, markering av stycke och så vidare. Vi 
kan också notera att elever å ena sidan inte är passiva mottagare av bedöm-
ning, men å andra sidan ofta accepterar den bedömning som står dem till 
buds.  

2.4.2 Skrivbedömning ur ett kvalitetsperspektiv 
Störst uppmärksamhet har kvalitetsundersökningar av externt producerade 
och administrerade test fått. I det kommande presenteras studier som har 
med antingen validitet eller reliabilitet att göra av den anledningen att många 
undersökningar inte utgår från ett sammansatt validitetsbegrepp.  

2.4.2.1  Validitetsundersökningar 
Även om validitet relativt reliabilitet varit föremål för få undersökningar 
(Huot & Neal, 2006) finns det ganska gott om forskning som tar sig an vali-
ditetsaspekter av skrivbedömningar. Emellertid är svenska exempel mer 
sällsynta.56  

                                                      
ron av explicithet är legitim: vissa redskap förväntas eleven bemästra vid en viss tidpunkt. 
Däremot kan just litteraturhänvisningar vara ett sådant område som berörs explicit i undervis-
ningen. Om detta tillsammans med de förväntat kända redskapen (t.ex. stavning) är det som 
avses mätas, men inferenser av elevens skrivförmåga ändå grundar sig på andra saker i elev-
gensvaret (exv. sakkunskaper om dödsstraffets historia) föreligger det enligt Messick (1989) 
construct-irrelevant variance. På samma sätt förhåller det sig förstås också om elever på 
bekostnad av stavning och källhänvisning lagt mer möda på sakinnehållet, men att inferenser-
na och användningen av gensvaret avser de två första aspekterna.    
56 Jag tar här inte hänsyn t.ex. till den omfattande forskning som bedrivs i koppling högskole-
provet. Min slutsats rör studier med någon typ av förankring i svenskämnet.  
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Lundahl (2009) har i en omfattande undersökning studerat de nationella 
provens historia och samtida utformning. Hans undersökning tar emellertid 
inte hänsyn till validitetsfrågor kopplade till enskilda prov. Från den arbets-
grupp vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet som kon-
struerar nationella prov i svenska finns rapporter och artiklar (t.ex. Garme & 
Palmér, 1996; Garme, 2012; Palmér, 2011), som beskriver tillkomsten av 
nationella prov, men som inte explicit undersöker validitetsfrågor.57  

Ett exempel på studie med anknytning till validitetsaspekter av nationella 
provet är dock Borgström (2010)58, som för ett resonemang om vilka slutsat-
ser man kan dra av elevgensvar och menar att det i främsta fall handlar om 
att kunna uttala sig om hur elever skriver utredande texter (och inte andra 
genrer). Ett annat exempel är Korp (2006) som i en intervjustudie undersö-
ker de nationella provens (även i matematik och engelska) ”användning och 
komplikationer som stöd för likvärdig betygsättning i olika gymnasiemil-
jöer” (s. 85). Resultaten visar bl.a. att elever på olika program och i olika 
skolor får olika förutsättningar för att förbereda sig inför och genomföra det 
nationella provet. När de ligger till grund för kursbetyg blir de senare av den 
anledningen svåranvända på nationell nivå, där de bl.a. används som jämfö-
relsemått (se Gustafsson, 2006). 

I Norge, liksom internationellt i övrigt är validitetsforskning kopplad till 
skrivbedömning mer omfattande. Berge (2005c) undersöker dels begrepps- 
och innehållsvaliditet, dels elevers preferenser inom ramen för KAL-studien 
(se nedan). Slutsatserna pekar på att det Berge kallar begreppsvaliditet kan 
”anses å være forholdvis smal” (s. 45). Något som beror på att hur ”fenome-
net ’skriveferdighet’ er gitt mening i avgangsprøva” (s. 188), i uppgiftsfor-
muleringar, bedömningsanvisningar med mera i kombination med det fak-
tum att elever själva väljer viken typ av text de vill skriva. Detta leder till en 
svag förutsättning för validitet ”dersom hensikten er å undersøke elevers 
skriveferdighet generelt” (s. 190). 

En norsk studie som omtalats ovan (Fasting et al., 2009) rapporterar om 
arbetet med att ta fram ett nationellt prov i skrivande. Resultaten visar en 
hotad validitet. För det första var interbedömarreliabiliteten – trots bedömar-
utbildning – låg. Bedömarna var t.ex. i hög grad oense om eleverna kunde 
stava enligt förväntning. För det andra misstänker forskarna att ”the test situ-
ation itself may have invalidated the results” (s. 633), eftersom förberedel-
serna för de olika skrivuppgifterna sett olika ut. Forskarna misstänker att den 
teoretiska modellen av skrivande inte förstods fullt ut av bedömarna, och att 
skrivhjulet som sådant inte utgjorde ett tillräcklig väldefinierat skrivkon-

                                                      
57 Lundahl (2009) beskriver också tillkomstförfarandet för nationella provet i svenska och för 
det i engelska. Erickson (2012) presenterar konstruktionsförfarandet för nationella provet i 
engelska. Eftersom min avhandling i mindre utsträckning är relaterad till storskalig undersök-
ning lämnas forskningen om engelskprovet därhän.   
58 Se också teoretiska reflektioner i Borgström (2012).  



 

 
64 
 

strukt59 samtidigt som bedömarna inte utgjorde någon egentlig tolkningsge-
menskap. I relation till denna avhandling understryker den, liksom andra 
studier, att centralt utfärdade kriterier inte kan läsas som mall för vilken 
tolkning som äger rum, det vill säga inte ens med särskild träning av bedö-
mare. Detsamma gäller The IEA Study of Written Composition, som under 
1980-talet genomfördes av organisationen IEA60. Undersökningen var en 
internationell, jämförande studie av skrivundervisning och skrivförmåga i 14 
länder. Emellertid visade det sig att skillnaderna mellan hur skrivande upp-
fattades och bedömdes av lärare i respektive länder var alltför stora för att 
några komparativa slutsatser skulle vara möjliga att dra (se Löfqvist, 1989, 
för svenska resultat). Förvisso led man inte av samma låga interbedömarreli-
abilitet inom länderna som andra studier påvisat, men mellan länderna var 
diskrepanserna omfattande (Purves, 1992a). Purves (1992b) konkluderar: 

 
We suspect that writing is not as unitary a construct as many national as-
sessments and writing researchers would have it. […] We should beware of 
talking too facilely about concepts like writing performance or writing abil-
ity. They are task dependent and culture dependent as well. We cannot say 
that someone is a better writer than someone else. All we can say is at this 
particular time we think person [A] wrote a good composition on this topic. 
(Purves, 1992b, s. 200).  

Andra validitetsrelaterade studier har riktat sökljuset mot befintliga (ofta 
storskaliga) bedömningspraktiker och försökt dra slutsatser om validitet.  

Wolf och kollegor har kartlagt bedömning av andraspråkselever i relation 
till det nya krav som säger att alla delstater i USA skall formulera vad som 
kan sägas motsvara uppnåendemål (M. K. Wolf, Farnsworth, & Herman, 
2008). I en genomgång av 49 delstaters arbete med att mäta elevers språk-
färdighet noterar forskarna att validitetsundersökningar förekommer i 13 av 
dem. Man fann också att språkkonstruktet (dvs. ett konstrukt definierat för 
att mäta mer än skrivande) sällan var definierat och att det saknades inform-
ation om hur man beslutat om beskrivningarna av olika kvalitetsnivåer. Med 
andra ord är det svårt att veta (1) vad proven egentligen försöker bidra till att 
mäta och (2) om kvalitetsbeskrivningarna är resultatet av empiriska under-
sökningar eller teoretiska antaganden. (För en liknande studie, se Jeffery, 
2009.) 

 Det tidigare nämnda voice var utgångspunkt när arbetet med att definiera 
delar av ett skrivkonstrukt studerades (DiPrado, Storms, & Selland, 2011). 
Trots att det är svårdefinierat och därmed svårmätt ville man försöka inklu-
dera det i en bedömningsmatris eftersom man uppfattade att dimensionen 

                                                      
59 Jag uppfattar emellertid primary trait-skalorna jämte skrivuppgifterna och riktmärkestexter-
na som den egentliga konkretionen av skrivkonstruktet (jfr Knoch, 2011), något som forskar-
na inte skriver.  
60 International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
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som omtyckt och att matriser där det inkluderas åtnjuter hög ”ytvaliditet” 
eller ”användarvaliditet” (dvs. något som vid anblick verkar  vara valitt; jfr 
Bachman, 1990, s. 285f) . Arbetet bar dock inte frukt och, matrisen till trots, 
uppenbarades skillnader. En lärare menade att ”’if I giggle then there’s vo-
cie’”, medan en annan sade sig vara mer generös mot texter ”when ’I trust 
the writer’” (s. 180).  

Sammanfattningsvis indikerar resultaten från studier relaterade till stor-
skaliga mätningar att kvalitet i mätningar av skrivande är en komplicerad 
fråga även i sammanhang där det utgör huvudfokus. Av den anledningen kan 
det vara legitimt att förstå lärares bedömningspraktiker – likt de rapporterade 
ovan – som i någon mening följdriktiga, givet att lärare sällan är experter i 
bedömningsrelaterade frågor som psykometri, statistik och så vidare.  

2.4.2.2  Reliabilitetsundersökningar och experimentell forskning  
Reliabilitetsundersökningar har dominerat skrivbedömningsforskningen 
(Huot & Neal, 2006). Detta måste delvis förstås i relation till olika epistemo-
logiska uppfattningar som dominerat bedömningsforskning i stort (Resnick 
& Resnick, 1992; Shepard, 2000). Enkelt uttryckt har det funnits en strävan 
efter att uppnå ”objektiva” mätningar, vilket i skrivsammanhang visat sig 
mycket svårt (se Berge, 2005b; Björnsson, 1960; Löfqvist, 1989; 
McNamara, 1996). Ett sentida svenskt exempel på denna föreställning och 
strävan är tidigare nämnda uppdraget till Skolinspektionen att ”kontrollrätta” 
nationella prov (Skolinspektionen, 2012). Efter tre år av kontrollrättning 
föreslog Skolinspektionen, på grund av bristande samstämmighet i bedöm-
ningen, att ”delprov som är i form av uppsatser eller längre självständigt 
författade redogörelser lyfts bort ur de nationella proven” (s. 23) (se 
Gustafsson & Erickson, 2013, för en kritisk genomgång av 
Skolinspektionens granskning).   

Som vi sett ovan är reliabilitet en viktig del av validiteten – hela IEA-
studien ”föll” på grund av bristande samstämmighet mellan bedömningar 
gjorda i olika länder. Nedan återges några studier med förvisso blandade 
resultat men som i allt väsentligt visar hur komplicerad skrivbedömning är 
och – i relation till den enskilda läraren – ger en indikation på vad som kan 
förväntas av lärare, som inte uteslutande arbetar med bedömningsfrågor.  

Berge (1996, 2002) har, förenklat uttryckt, undersökt hur (externa) asses-
sorer, som betygsätter det norska nationella provet, förstår vad norskämnet 
och särskilt skolskrivande är. Resultaten pekar på att det förvisso finns signi-
fikanta skillnader i hur censorer ger mening till norskämnet (jfr t.ex. resulta-
ten i Davison och Llosa ovan), men ändå finns en utbredd uppfattning om att 
den traditionella skoluppsatsen är en eftersträvansvärd texttyp och att lös-
ningar inom ramen för den påvisar elevers mognadsgrad, vilket är ett viktigt 
kriterium (Berge, 2002, s. 483f). Överlag är samstämmigheten mellan lärar-
na låg, undantaget dock när den traditionella uppsatsen bedöms. En viktig 
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slutsats blir därför att många lärare delar samma textnorm i fråga om den 
traditionella uppsatsen.  

I sin avhandling och i ett senare, mindre projekt har Östlund-Stjärnegårdh 
(2002, 2009) studerat interbedömarreliabilitet med utgångspunkt i det nat-
ionella provet i svenska för gymnasiet respektive grundskolans senare år. 
Bedömningarna har inte varit autentiska eftersom bedömarna rekryterats 
särskilt till Östlund-Stjärnegårdhs projekt. Däremot bygger undersökningar-
na på autentiska texter, som skickats in av textförfattarens lärare. I avhand-
lingen uppmärksammar Östlund-Stjärnegårdh att viss oenighet bland de 21 
bedömar-informanterna råder. Av 60 betygsatta texter råder tydlig oenighet 
om 24 av dem. Vad mera är, av 50 texter som av elevens lärare bedömts vara 
godkända underkänns cirka hälften. I 2009 års studie var resultaten liknande. 
Tre informanter har bedömt 100 texter och skillnad mot inskickat betyg är 
betydande. Studiens tre bedömare visade sinsemellan en korrelation om 
0,36-0,46 (Spearman), vilket är lågt.61 En rimlig slutsats att dra, som jag 
uppfattar det, är att lärarbedömning bör förstås som situerat i den bemärkel-
sen att läraren, som ingår i ett verksamhetssystem, använder de medierande 
redskap som ligger till grund för bedömningen på ett sätt som inte går att 
förutse med hjälp av skrivningar i styrdokument.        

Något som nyanserar denna slutsats är en reliabilitetsundersökning, som 
undersökte samstämmigheten hos 17 lärare, som tidigare inte arbetat med 
bedömning på central nivå (Brown, Glasswell, & Harland, 2004). Efter bara 
ett fåtal timmars instruktioner följt av handledd träning uppvisade lärarna 
”substantial agreement” (s. 114). Förutom själva utbildningsinsatsen menar 
författarna att resultaten till viss del kan tillskrivas bedömningsverktyget 
som sådant: ”the […] rubrics provide relatively robust guidence” (s. 117).  

En del forskning har studerat reliabilitet genom att i viss utsträckning an-
vända sig av olika experiment. En klassisk studie (Freedman, 1979) under-
sökte, på helt experimentell väg, genom att manipulera elevtexter vilka av en 
texts attribut som kan sägas korrelera med visst betyg. Resultaten tyder på att 
innehåll och disposition tydligast korrelerar med betyg (texter med förbättrat 
innehåll, men försämrad syntax får högre betyg än texter med förbättrad 
syntax men försämrat innehåll). Ur ett reliabilitets- och validitetsperspektiv 
är resultat av sådant här slag betydelsefulla eftersom de antyder vad som de 
facto vägs in i ett betyg.  

I en senare studie, som delvis går på samma tema, fann man emellertid 
tvärtemot Freedman att just syntax och mekanik spelade störst roll för resul-
tatet (Rezaei & Lovorn, 2010). Forskarna menar att det finns anledning att 
inte fästa tilltro till matriser som sådana, utan att deras experiment visar att 
reliabilitet och validitet i tolkningar kräver god utbildning i bedömningsverk-

                                                      
61 Korrelationskoefficienten (Pearson eller Spearman) är ett av de vanligaste måtten för att 
ange samstämmighet mellan bedömare (Stemler, 2004). Enligt en sammanställning av Berge 
(2005b) är korrelationer över 0,7 (Pearson) vanligt när tränade bedömare undersöks. 
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tygsanvändning. (Se också t.ex. Barkaoui (2011) om skillnaden mellan olika 
bedömningsmatriser.) 

Slutligen skall nämnas något om två undersökningar som försökt studera i 
vanliga fall svårfångade fenomen. Bakers (2010) undersökning syftade till 
att mäta skillnaden i bedömning av samma elevgensvar mellan ett tillfälle då 
konsekvenserna var allvarliga (high-stakes) och ett då konsekvenserna inte 
var allvarliga (low-stakes). Tre bedömare betygsatte först ett examensprov 
(high-stakes) och fick fyra månader senare betygsätta samma texter med 
vetskap om att deras resultat inte skulle delas med någon (low-stakes). Samt-
liga bedömare ändrade sina betyg i cirka hälften av fallen, och två av dem 
var ”snällare” i low-stakes-situationen. Genom intervjuer med bedömarna 
visade det sig dock att det kan vara svårt att förklara skillnaden i betygsätt-
ning med konsekvenser för den vars text betygsätts. I stället tyder resultatet 
på att bedömarna kände sig granskade när uppsatser som redan bedömts 
skulle ges betyg ånyo.62  

Hayes och kollegor (Hayes, Hatch, & Silk, 2000) undersökte i vad mån en 
elev fick samma eller liknande omdömen på en serie skrivuppgifter. 15 in-
hyrda lärare bedömde elevtexter, som var svar på olika uppgifter, och hade 
tillgång till uppgifterna, men använde egna kriterier63. Resultatet tyder på 
mycket låg samstämmighet. Den låga samstämmigheten talar i stället för att 
olika uppgifter innebär olika typer av redskapshantering både för studenterna 
(jfr Russell om genre ovan) och för bedömarna, som i ett frågeformulär sa 
sig anpassa sina kriterier till uppgiftsformuleringen (s. 16).  

2.4.2.3  Elevtextstudier med bedömning som grund 
En viss typ av studier tar sikte på att använda elevgensvar från (oftast) stan-
dardiserade, nationella eller regionala skrivbedömningar för att korrelera 
exempelvis betyg med textlingvistiska drag. Denna typ av undersökningar är 
något av en motvikt till de dystra rapporter som reliabilitetsundersökningar 
ofta bidrar med, eftersom det trots allt tycks finnas vissa likheter mellan 
texter som bedöms ha samma kvalitet (uttryck i betyg då, vill säga). I relat-
ion till resultaten i min avhandling blir studier av detta slag en påminnelse 
om att lärares bedömningspraktik, som tvärtemot vad reliabilitetsundersök-
ningar ibland ger sken av, inte utan vidare kan förstås som oregelbunden och 
styrd av slumpen.  

Östlund-Stjärnegårdh (2002) undersöker textlingvistiska karaktäristika i 
förhållande till betygsstegen IG-G (för till vissa delar liknande studier, se 
Hultman & Westman, 1977; Kobrin, Deng, & Shaw, 2011; Skjelten, 2013). 
Ett visst samband mellan betyg och textlängd rapporteras, liksom använd-

                                                      
62 I ett annat exempel på studie om bedömarvariation (Harber et al., 2012) fann man att be-
dömning till viss del kan förklaras med lärares kunskap om elevers bakgrund. 
63 ”[J]udges were explicitly instructed to use the same criteria they would use as if the essays 
were written by their own students” (Hayes et al., 2000, s. 11).  



 

 
68 
 

ning av dom i stället för de/dem. Någon kausalitet talar inte Östlund-
Stjärnegårdh om, utan antyder att de små skillnaderna på språklig nivå kan 
förklaras med att bedömarna koncentrerat sig på helhetsbedömning där ett 
viktigt inslag är gensvaret sett i ljuset av instruktionen: om uppgiften löses 
(t.ex. skriv argumenterande debattartikel) blir betyget G (se s. 185ff). 

Några andra studier kommer från det norska KAL-projektet64, som bl.a. 
undersökt grundskoleelevers skrivkompetens så som den kommer till uttryck 
i den norska motsvarigheten till det svenska nationella provet (Berge et al., 
2005). Nilsen (2005) beskriver hur ”svaga”, ”medelgoda” och ”goda” texter 
kommenteras av censorer. T.ex. blir det tydligt att innehåll är en viktig del 
av det skrivkonstrukt sensorerna har för ögonen: svaga texter bedöms vara 
svaga eftersom de inte löser uppgiften. Anderson och Hertzberg (2005) un-
dersöker ”risikotrekk”, alltså riskabla drag (t.ex. bruk av tabubelagda ord, 
provocerande hållning, ofullständig lösning av uppgift), i förhållande till 
betyg. Tendensen som Anderson och Hertzberg ser är ett – i mina termer – 
förändrat skrivkonstrukt. Såhär konkluderar man: ”Den ’skolske’ skrivingen 
er i ferd med å tape terreng for et mye større spekter av kreativ eksperimen-
tering, der det er lov å bruk forebilder både fra litteratur og billedmedier” (s. 
300). Berges (2005c) studie visar också att alla elever är i stånd till att skapa 
yttranden som kan uppfattas som text, men att kvaliteten skiftar betänkligt. 
En generell slutsats är att elever föredrar att skriva skönlitterärt (något som 
”[a]lle elever beherskar […] rimelig godt”, s. 189) och att elever överlag har 
svårt att skriva argumenterande texter. Vagle (2005a, 2005b) korrelerar be-
tyg med en rad faktorer, däribland kön och textlängd. Det finns en samvari-
ation mellan kön och betyg i så måtto att kvinnliga elever undantagslöst får 
högre betyg än manliga (2005a) och dessutom samvarierar textlängd och 
betyg; längre texter får oftare högre betyg (Vagle, 2005b).  

2.4.2.4  Skrivbedömning som verksamhetssystem i interaktion 
Avslutningsvis rapporteras från några internationella studier som tar sikte på 
hur bedömningspraktiker på regional och nationell nivå inverkar på skrivun-
dervisning (och lärarproducerad skrivbedömning), ett fenomen som kallas 
washback (se ovan). Det är känt att lärare också i Sverige påverkas och låter 
sin undervisning påverkas av de nationella proven (Skolverket, 2004), men 
eftersom samma nationella prov gäller i hela landet och eftersom insatserna 
(stakes) officiellt förblir desamma är fenomenet möjligen svårare att studera 
här. 

S. Murphy (2003) genomförde två enkätundersökningar med lärare som 
informanter kopplade till två olika slags delstatsprov, verksamma vid olika 
tidpunkter. Det första delstatsprovet utvecklades delvis av lärare och imple-
menterades på 1980-talet. Det andra delstatsprovet infördes när ”the assess-

                                                      
64 Se Vagle (2005c) för presentation av det mycket omfattande materialet (bl.a. drygt 2 miljo-
ner löpord fördelade på 3368 bedömda elevtexter i det så kallade extensiva urvalet).  
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ment policy pendulum swung once again” (s. 27) med syfte att övervaka och 
placera skolor i en av två kategorier: ”’high-performing’ or ’under-
performing’” (s. 28). Skolor i den sistnämnda kategorin hotades av omfat-
tande interventioner, ibland med personaluppsägning som följd. Medan lä-
rarna var nöjda med 1980-talsprovet och många (97 %) trodde att elevers 
chanser till skrivutveckling skulle förbättras om lärare undervisade och be-
dömde den typ av skrivande som provet medierade var det stora flertalet (64 
%) missnöjda med det nya provet. Enkätundersökningarna indikerade också 
att undervisningen, på grund av det nya provet, gick från att vara brett upp-
lagd till att innebära tydligare fokus på grammatik och isolerade färdigheter. 

Hillocks (2002) genomförde en skrivbedömningsundersökning i fem del-
stater. Syftet med undersökningen var bl.a. att närmare studera vilket skriv-
konstrukt som testades, vilka skrivteorier som implicerades i proven, hur 
elevgensvaren bedömdes och vilken typ av undervisning lärarna uppgav att 
de bedrev (Hillocks, 2002, s. 19). Hillocks menar, efter läsning av riktmär-
kestexter, att vissa bedömningspraktiker kan ha en potentiellt negativ effekt 
på skrivutveckling (något som är troligt givet de höga insatser som är för-
bundna med skrivbedömningarna) och på elevers förhållningssätt till skri-
vande som sådant. I en senare text menar Hillocks (2003) att skrivbedöm-
ningarna är menade att vara enkla för att politiker skall kunna peka på fram-
gångar i skolan. 

I en undersökning av hur No Child Left Behind-lagen (NCLB)65 inverkat 
på skrivundervisning intervjuade och observerade McCarthy (2008) 18 lä-
rare. NCLB, som vid tiden för studien fokuserade läsning och matematik 
innebar att delstaterna producerade obligatoriska test som inte mätte skri-
vande, vilket i sin tur gav effekter på undervisningen, särskilt i låginkomst-
områden. I vissa skolor slopades sonika skrivundervisning. Konsekvenserna 
blir, menar McCarthy, att de elever som NCLB bl.a. tillkom för att värna 
(minoritetselever, fattiga elever) får ta del av ett ”impoverished curriculum” 
(s. 498), som förstärker ojämlikheten mellan olika grupper i samhället. 

De korta utblickar jag kunnat erbjuda här går igen i många andra under-
sökningar (jfr Jeffery, 2009). De erbjuder insikter i hur skrivundervisnings-
klassrum som verksamhetssystem med nödvändighet måste förstås som inte-
ragerande med andra verksamhetssystem. Vilka beslut den enskilda läraren 
fattar, vilken skrivundervisning, och vilken skrivbedömning elever får tar del 
av är resultatet av en mycket komplex interaktion inom och mellan verksam-
hetssystem. Denna slutsats är viktig för att förstå de resultat som presenteras 
längre fram.  

                                                      
65 NCLB är en lag som bl.a. reglerar federala bidrag till skolor i USA. För att få pengar måste 
skolor kunna uppvisa ”adekvat årlig progression”. Enkelt uttryckt innebär det att skolor vars 
elever ännu inte mött centrala standarder måste göra årliga framsteg. Ingående beskrivningar 
av dess effekter är legio (se t.ex. Darling-Hammond, 2007; Nichols & Berliner, 2007)  
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2.4.3 Sammanfattning 
Ovanstående genomgång har syftat till att dels presentera relevant svensk 
forskning relaterat till skrivbedömning i svenskämnet ur validitetsperspektiv, 
dels att exemplifiera inriktningar inom skrivbedömningsfältet, särskilt med 
betoning på validitet och reliabilitet. 

De presenterade studiernas karaktär och de forskningsfrågor som är aktu-
ella (t.ex. är tolkningen valid?) gör att det inte alltid är rimligt att i generali-
serande syfte sammanfatta resultat från skrivbedömningsforskning. Vad vi 
däremot kan göra är att notera att det under vissa omständigheter föreligger 
mer eller mindre OTL och större eller mindre förutsättningar för validitet. Vi 
såg t.ex. att den mallade undervisningsform som processpedagogiken lägger 
upp för tycks kunna innebära att samma skrivkonstrukt dominerar undervis-
ning och bedömning. Några studier indikerar att lärare inte alltid vet och inte 
alltid är eniga om vilket skrivkonstrukt som skall mätas. Detta torde ha kon-
sekvenser för likvärdigheten: om man inte vet eller inte är ense om vilket 
skrivkonstrukt som skall mätas är det svårt att utforma en undervisning som 
bjuder elever möjlighet att lära. 

Kommentarer till elevtexter handlar ofta om ytspråkliga drag och en fråga 
att ställa sig är om detta avspeglar det faktiska skrivkonstrukt som mäts och 
den skrivundervisning som bedrivs. Det visar sig också att kommentarer ofta 
är negativa, vilket kan få konsekvenser för elevernas självbild som skriben-
ter. Frågan är om negativa självbilder är en rimlig konsekvens givet den 
undervisning och bedömning som varit.  

Från storskaliga och experimentella undersökningar rapporteras dels om 
svårigheter att uppnå kvalitet i mätningar, dels att validitetsundersökningar 
kopplade till regionala eller nationella prov ibland saknas. Fastän forskare 
kan se vissa typiska drag i texter som bedömts vara av en eller annan kvalitet 
indikerar samstämmighetsundersökningar att interbedömarreliabiliteten ofta 
är låg.  

Metodologiskt är skrivbedömningsforskning ett brokigt fält. Klassrums-
undersökningarna är ofta småskaliga och kvalitativa, medan undersökningar 
av kvalitet kopplat till större mätningar inte sällan består av statistiska ana-
lyser. Måhända avspeglar detta den iakttagelse som tidigare presenterades, 
nämligen att psykometriskt grundad validitetsteori sällan kombineras med 
sociokulturella/situerade teorier om lärande, kunskap och skrivande. Jag har 
ovan argumenterat för både rimligheten och nödvändigheten av att trots det 
göra denna kombination. En faktisk verksamhet är alltid komplex och vi 
behöver ge akt på den komplexiteten när vi undersöker den. Detta är så, ef-
tersom interaktionen mellan verksamheter bygger på dekontextualiserad 
information – klassificeringar, betyg m.m. – som används med utgångspunk-
ten att vissa premisser är uppfyllda. I nästa kapitel redovisar jag det material 
och de metoder som använts för att undersöka en av dessa premisser, validi-
teten i enskilda bedömningar.    
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3 Material och metod 

I avhandlingens första kapitel formulerades studiens syfte och tre tentativa 
frågeställningar. Mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkter som redovi-
sats i föregående kapitel skall jag här presentera preciserade frågeställningar. 
Därefter redogör jag för detta kapitels uppläggning. 

Syftet med denna avhandling är alltså att undersöka validiteten i bedöm-
ning av enskilda skrivuppgifter både i relation till bedömningsinstrumentet 
och till de möjligheter att lära sig det aktuella området som undervisningen 
kan antas ha inneburit.  

För att genomföra en undersökning som svarar mot detta syfte är det nöd-
vändigt att utgå från en modell som strukturerar vilka och hur olika typer av 
bevis och information kan ligga till grund för en värdering av graden av va-
liditet i tolkning och användning av provresultat. Bachmans assessment use 
argument (AUA) är en sådan bevisgenererande modell, som förutom att 
ligga i linje med den syn på validitet som presenterats, också tillåter använd-
ning av de teoretiska perspektiv på skrivande/lärande som presenterats ovan. 

Givet AUA-modellen operationaliseras syftet med följande frågeställ-
ningar: (1) I vilken utsträckning kan argumenteras för föreslagna tolkningar 
av bedömningsresultat? (2) I vilken utsträckning kan göras troligt att elever 
fått möjlighet att lära sig det som blir föremål för bedömning? (3) I vilken 
utsträckning kan argumenteras för manifesta och föreslagna användningar av 
bedömningsresultat givet relationen mellan bedömning och undervisning? 

Frågeställning 1 innebär analys av bedömningsförfarandet och motsvarar 
den första delen – validitetsargumentet – i AUA-modellen. Här undersöks 
alltså bedömningsinstrument, tolkningsverktyg m.m. Frågeställning 2 och 3 
innebär analys av användningen av bedömningsresultatet och motsvarar den 
andra delen – användningsargumentet – i AUA-modellen. För att markera 
den betydelse som fästs vid möjlighet att lära har frågeställning 2 formule-
rats, trots tidigare argument för att det är en del av valideringen av använd-
ning av provresultat. Som blir tydligt längre ner är andra delar av använd-
ningsargumentet inte undersökta, vilket motiverar den genom frågeställning-
en explicita fokuseringen av möjlighet att lära. 

I kommande avsnitt redovisas material, metoder för materialinsamling 
och därefter analysverktyg. I kapitel 5 diskuterar jag begräsningar relaterade 
till material och metod.    
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3.1 Insamlat material och metoder för insamling  
Nedan presenteras det material som är insamlat under hösten 2010 och våren 
2011. För att fullfölja syftet och svara på frågorna har material samlats in i 
tre klasser på tre olika skolor. Gemensamt för klasserna var att alla elever 
gick det naturvetenskapliga programmets första år.  

Jag har följt varje klass under två skrivundervisningsmoment. Ett sådant 
moment är enligt den definition jag utgått från karaktäriserat av en markerad 
början – i alla tre fallen innebär det att läraren presenterar ett nytt arbetsom-
råde – och ett markerat slut, som i de här fallen innebar ett måluppfyllelse-
test av en eller annan karaktär. Det betyder att materialet speglar den under-
visning som förekommer närmast bedömningstillfället, inte all undervisning. 
Ett moment skulle kunna sägas utgöra en verksamhet inom ramen för verk-
samheten svenskundervisning. Upplägget är valt med utgångpunkt i ett anta-
gande om att lärare undervisar det de anser vara relevant och utmärkande för 
delmomentet. Denna utgångspunkt har delats av lärarinformanterna, som i 
förekommande fall t.ex. meddelat att vissa lektioner inte ska besökas med 
hänvisning till att man parallellt med skrivundervisningen arbetat med andra 
moment (se respektive resultatkapitel). 

Inalles fördelar sig hela materialet enligt kategorierna i Tabell 1. I kom-
mande avsnitt presenteras det i detalj. Också ”intensivurvalet” presenteras 
nedan.   
Tabell 1. Totalt insamlat material. Efter antal observationer anges inom parentes 
antal inspelade klocktimmar (avrundat värde). Dokument avser stenciler, e-
postbrev, datorprojektioner m.m. 

 R-skolan G-skolan B-skolan Totalt 
Observationer (h) 19 (23) 14 (14) 10 (18) 43 (55) 
Elevintervjuer 8 9 8 25 
Lärarintervjuer 2 2 2 6 
Elevgensvar 93 52 55 200 
Dokument (sidor) 67 70 54 191 
Elevenkäter 22 29 27 78 

När enskilt material i det kommande refereras görs det enligt följande sy-
stem. Observationer förkortas ”OB”, dokument ”D”, elevtext ”ET” och leder 
till följande typ av kod ”OB11R06”, ”D11R06”, ”ET11R06”. Detta läses: 
observation, dokument eller elevtext, år 2011, R-skolan, nummer 6. Inter-
vjumaterialet refereras genom att lärarinitialer föregår intervjunummer, och 
att den intervjuade elevens pseudonym sätts inom parentes (t.ex.: ”(RM2)”, 
vilket betyder Rose-Marie, intervju 2 och ”(Radmilla)” vilket betyder inter-
vju med eleven Radmilla).    
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3.1.1 Urval och genomförande 
Fallstudier som skall undersöka validiteten i lärarers skrivbedömning på det 
sätt som syfte och frågeställningar implicerar ställer vissa krav på vilka fall 
som kan vara aktuella. Frågorna i sig antyder nämligen att det (1) förekom-
mer tolkningar, (2) är möjligt att tala om någon typ av möjlighet att lära sig 
och (3) att bedömningsresultaten på något sätt används. Som jag tidigare 
sagt relaterar kriteriet möjlighet att lära sig till måluppfyllelsetest, som alltså 
syftar till att mäta vad någon kan efter undervisning (se Davies et al., 1999, 
s. 2). Det gör att t.ex. nationella provet, som är ett proficiency-test (vars in-
nehåll inte är samplat från lokal undervisning) inte är intressant att studera, 
något som ledde till slutsatsen att undervisning inom ramen för Svenska A 
troligen var mest relevant. De fall som var aktuella att undersöka måste alltså 
inkludera någon typ av skrivbedömning efter ett genomfört undervisnings-
moment. Därutöver var det nödvändigt att elever de facto genomförde be-
dömningsuppgifter i relativt stor utsträckning. För det första krävdes materi-
al att analysera. För det andra var jag mån om att samla in material så effek-
tivt som möjligt. Jag gjorde bedömningen att lärare och elever skulle vara 
mer villiga att vara del av materialinsamling under begränsad tid än under 
lång tid. Med andra ord vägdes flera faktorer in. 

Eftersom jag både som lärare och lärarkollega kommit i kontakt med 
klasser på det naturvetenskapliga programmet visste jag (jämte det som 
antyds om NV i vissa studier: Bergman, 2007; Korp, 2006) att sådana klas-
ser typiskt sätt präglas av hög grad av genomförande av uppgifter. Jag beslu-
tade mig därför för att kontakta ett flertal rektorer på skolor med NV-
programmet. Skolorna befann sig någonstans i södra Sverige. Jag kontaktade 
både friskolor och kommunala skolor, eftersom skolform i sig inte var en 
variabel som skulle inkluderas i undersökningen. Av de tre skolorna var två 
av dem friskolor (se också kap. 4).  

Den term för urval som bäst beskriver tillvägagångssättet är ”purposive 
sampling” (Bryman, 2008; Cohen et al., 2011, s. 161f), vilket enkelt uttryckt 
innebär att ”sites, like organizations, and people […] within sites are selected 
because of their relevance to understanding a social phenomenon” (Bryman, 
2008, s. 415). I mitt fall bestod valen av att specificera kurs och gymnasie-
program som skulle kunna komma ifråga. Samtidigt finns det inslag av vad 
som kallas bekvämlighetsurval – eller möjlighetsurval (Cohen et al., 2011) – 
många av de rektorer som kontaktades var positiva, men det stora flertalet av 
de lärare jag sattes i samband med avböjde medverkan. Jag avslutade sökan-
det efter informanter när tre lärare gått med på att deltaga i undersökningen. 
De tre lärare som valde att ställa upp, Britt-Marie, Gull-Britt och Rose-
Marie66, presenterade sig redan i ett initialt skede som bedömningsintresse-

                                                      
66 De fingerade namnen anknyter till skolnamnen. B-skolan = Britt-Marie, G-skolan = Gull-
Britt, R-skolan = Rose-Marie. Elever har namngetts efter samma princip. 



 

 
74 
 

rade; Britt-Marie, Gull-Britt och Rose-Marie motiverade alla sitt eget delta-
gande med att det kunde ge tillfälle att tala om och reflektera över den egna 
bedömningspraktiken. De tre lärare som ställde upp är därför att betrakta 
som medvetna i den bemärkelsen att de alla aktivt förhåller sig till skrivbe-
dömning. Detta gör dem inte mindre lämpliga som informanter, men det gör 
variationen i materialet potentiellt mindre än om en eller två av dem varit 
ointresserade av bedömning. (Lärare och elever presenteras utförligare i 
resultatkapitlet.) 

Förutom lärare tillfrågade jag också elever om att delta i undersökningen. 
Den överenskommelse jag slöt med läraren innebar att få intervjua potenti-
ella elevinformanter under lektionstid. För att inverka så lite som möjligt på 
lärarens undervisningsupplägg och samtidigt generera så mycket material 
som möjligt valde jag att intervjua 8 elever i två av klasserna och 9 elever i 
den tredje (om detta, se mer nedan). I varje klass intervjuades 4 (respektive 
5) elever efter varje genomfört skrivundervisningsmoment. Detta innebar att 
intervjuerna kunde klaras av under en lektion. Forskningsdesignen innebar 
avsaknad av fokuselever, vilket medförde att det saknades materialbaserad 
grund för urval av elevinformanter. Därför valde jag att med utgångspunkt i 
slumpvis vald position på klasslistan ge eleverna nummer 1-4 och därefter 
sortera samtliga ettor, samtliga tvåor och så vidare. Detta innebar en turlista 
som inleddes med alla ettor, vilket följdes av alla tvåor fram till alla fyror.  

Även om jag informerade om de planerade intervjuerna i respektive klass 
tillfrågade inte jag individuella elevinformanter. Detta uppdrogs åt läraren 
som fick en lista över vilka som slumpats fram. Listan innehöll vid varje 
tillfälle fler än 4 namn i den händelse att någon elev skulle avböja medver-
kan. Då kunde nästa namn på listan väljas. Min förhoppning med denna pro-
cedur var att elever som inte hade lust att medverka lättare skulle kunna av-
böja om de tillfrågats av sin lärare. Den längre listan var också tänkt att 
komma till användning i händelse av att potentiella informanter var frånva-
rande den aktuella dagen. 

Det är svårt att klassificera urvalsproceduren vad gäller elever. Å ena si-
dan bär den drag av slumpmässighet, men inte den typ som vi förknippar 
med slumpmässiga urval som syftar till att vara representativa. Å andra sidan 
liknar den ett slags bekvämlighetsförfarande i den mening att det var vikti-
gare att kunna intervjua fyra informanter än att samtliga hade samma sanno-
likhet att ingå i urvalet. 

Urvalsprocessen både på klass- och individnivå gör det viktigt att ha i 
åtanke att resultaten nedan varken kan generaliseras till andra klasser, till 
andra individer i samma klass eller till respektive praktik i stort. Att studera 
tre fall är en avvägning mellan å ena sidan avhandlingens explorativa syfte 
och det rimliga antagandet att skrivundervisning och -bedömning kommer 
att variera i olika verksamhetssystem (jfr Russell, 1997) och å andra sidan 
praktiska förutsättningar i termer av resurser för materialinsamling och -
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analys. Urvalet motiveras av syftet att utforska fenomenet och skall inte 
blandas samman med beskrivande och explanativa studiers syfte att göra 
inferenser till definierade populationer (se vidare Cohen et al., 2011, kap. 8). 
Detta innebär dock inte att ett så omfångsrikt material som möjligt – givet 
nyssnämnda förutsättningar – inte skulle vara eftersträvansvärt. 

3.1.1.1  Observationer och dokumentinsamling    
De teoretiska utgångspunkterna, som sätter redskapsmedierad handling i 
centrum, innebär att materialet som skall användas för att undersöka under-
visningen måste utgöras av själva undervisningen. Därför valde jag att för-
söka dokumentera de handlingar som ägde rum på kollektivnivå. Ur ett verk-
samhetsteoretiskt perspektiv skulle det vara lämpligt att säga att min analys 
utgår från läraren som subjekt som agerar mot/med eleverna som kollektiv. 
Jag dokumenterade undervisningen genom att dels spela in de ljud som före-
kom, dels själv observera och anteckna de skeenden jag uppfattade (jfr 
Goodwin, 1994), liksom annat relevant material som inte fångades av ljudin-
spelaren, t.ex. lärares och elevers anteckningar på tavlan. Ljudet spelades in 
med hjälp av en MP3-inspelare vars mikrofon var fäst på läraren. Detta gör 
att det ljud som i huvudsak fångats är lärarens yttranden till hela klassen och 
lärar- och elevröster när de varit i dialog. I analysen har i huvudsak ljud-
materialet använts. De anteckningar som fördes består av klockslag och 
övergripande aktivitet och deltagare. Ett exempel är ”Kl. 10.10: Gull-Britt 
skriver på tavlan: ’1. Läs varandras texter, 2. Läs alla berättelser ur gruppen, 
3. Välj ut en av gruppens texter: -vad är bra, - vad skulle kunna utvecklas.” 
(OB10G04). Med hjälp av denna och liknande noteringar har det varit möj-
ligt att orientera sig i ljudfilerna. 

I klassrummet närvarade jag som icke-deltagande observatör (se Cohen et 
al., 2011, s. 297). Detta innebar att jag regelmässigt placerade mig så avskilt 
som möjligt i klassrummet. I alla tre klasser presenterades jag av läraren som 
lärarens gäst och under pauser och dylikt interagerade jag i förekommande 
fall med just läraren. Vid några tillfällen involverades jag i undervisning 
genom att läraren ställde frågor till mig. Det kunde handla om t.ex. utseendet 
på litteraturlistor på universitetet (R-skolan) eller någon språkriktighetsfråga 
(G-skolan). Detta var dock ganska sällsynt. Vid ytterligare några tillfällen 
bad jag i respektive klass om att få övervara grupparbeten, men försökte då 
upprätthålla distans för att inte tränga mig på eleverna. Jag kan på basis av 
explicita utsagor från lärare och elever inte konkludera att min närvaro har 
uppfattats som påträngande eller begräsande. Dessutom har eleverna, för att 
ta ett konkret exempel, när jag suttit inom hörhåll fritt diskuterat ämnen på 
ett sätt som jag inte upplevt som praktiserande lärare. Detta betyder dock 
inte att min närvaro varit bekväm, saker kan ju diskuteras trots att. Vad jag 
däremot kan fastslå är att jag själv kände mig mer bekväm ju längre tiden 
gick. Allteftersom det arbetet med att observera blev rutinartat kände jag mig 
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avspänd och var mindre fokuserad på hur jag uppfattades och mer fokuserad 
på vad som skedde. 

Vid sidan av dokumentation av lektioner (som i några fall omfattade be-
dömningstillfällen) samlade jag in allt skriftligt material som läraren delade 
ut till eleverna under de olika momenten, vilket inkluderade elevtexter, som 
bedömts och också på ett eller annat sätt kommenterats. Likaså fick jag möj-
lighet att ta del av sådant som projicerades via dator (t.ex. fotografier) och 
vissa e-postbrev som lärare skickade till samtliga elever. 

3.1.1.2  Intervjuer och enkäter 
Efter varje skrivundervisningsmoment intervjuade jag alltså lärare och fyra 
elever vid respektive tillfälle. Dessa materialbaserade intervjuer har kommit 
att tjäna dubbla syften: dels har de fungerat som ett slags triangulering 
(Doheny-Farina & Odell, 1985; Yin, 2009) och de har både bekräftat och 
utgjort en kontrast mot min uppfattning. Dels har särskilt lärarintervjuerna 
(och ibland elevintervjuerna) i sig varit viktigt material som informerat om 
vilka slutsatser av elevers skrivförmåga lärare drar givet den bedömning som 
varit. 

Den första intervjurundan ägde rum efter det första skrivundervisnings-
momentet i varje klass. Med ledning av den teoretiska utgångspunkten och 
forskningsfrågorna valde jag att ställa frågor om vilket händelseförlopp ele-
ver och lärare hade uppfattat. Jag hade ingen formell intervjuguide (jfr 
Bryman, 2008) som utgångspunkt utan hade i förväg bestämt mig för att be 
informanterna att berätta om vad som hände i de olika skrivundervisnings-
momenten. För att få så innehållsrika svar som möjligt hade jag med mig all 
relevant dokumentation, vilket kunde inkludera terminsplaneringar, arbets-
material, betygskriterier, elevtexter. I konkreta ordalag bad jag lärare och 
elever att berätta om vad han/hon hade gjort under undervisningen och hur 
han/hon gjorde för att bedöma/lösa bedömningsuppgiften. Avsaknad av for-
mell intervjuguide gjorde att intervjuerna delvis såg olika ut. T.ex. kunde en 
elev berätta att något var orättvist utan att jag frågat om det. Detta följde jag 
upp genom att fråga om varför. Alla lärare och elever fick dock frågor om 
vad som hänt och hur de gjort. Lärarna ville jag dessutom fråga om bedöm-
ning i allmänhet, detta av ett särskilt skäl. I informella samtal hade alla tre – 
ej anmodade av mig – berättat att de förändrat sin bedömningspraktik. 
Denna förändring blev utgångspunkt i en ”allmän bedömningsdel” och jag 
frågade vad som hade förändrats och varför. Tack vare stödmaterialet fick 
jag innehållsrika utsagor, som trots att jag frågade vad lärare och elever hade 
gjort, ofta kom att handla om de motiv som lärare och elever ansåg ligga 
bakom olika handlingar. 

I några fall skiljde sig innehållet i informanternas svar från vad jag för-
väntat mig. Detta rörde särskilt tolkning och användning av bedömningsin-
formation. Den första intervjuomgången kom därför att spela en avgörande 
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betydelse för det fortsatta arbetet. I nästkommande intervjuer ägnade jag 
genom explicita frågor särskild uppmärksamhet åt lärares och elevers rap-
porter om tolkning och användning av bedömning, eftersom detta dels mer 
eller mindre spontant berörts i de första intervjuerna, dels var ett område där 
jag uppfattade vissa skillnader mellan mina tentativa och intrycksbaserade 
slutsatser och rapporterna.67 

Slutligen har jag också samlat in material genom en enkät (se Bilaga 2), 
som besvarades anonymt. Enkäten bestod av två delar, varav den ena berör-
de frågor om skrivande. Eleverna uppmanades att ange hur ofta de skrev 
olika texter. Förutom ett stort antal givna förslag fanns också utrymme att 
redovisa omfattningen av skrivande av icke-nämnda texter. Informationen 
kan vara relevant eftersom den kan indikera något om erfarenheten av att 
hantera skrivande som redskap, vilket är väl i linje med vad redskapsfokuse-
rande sociokulturella teorier betonar vara betydelsefullt. I resultatkapitlet 
presenteras resultaten av enkätundersökningen i den del som beskriver re-
spektive klass. Där presenteras hur självrapporterat betyg från svenska i år 9 
och omfattning av skrivande som innebär ”anteckningar för skolbruk”, som 
var den variabel som tydligast diskriminerade mellan elever. Betygen kan ge 
en indikation på vilken erfarenhet eleverna har av att lyckas med skolskri-
vande. Eftersom enkäterna besvarades anonymt har de inte kunnat användas 
för att jämföra rapporterad skrivfrekvens med hur enskilda elever bedöms ha 
lyckats med uppgifterna i fokus för denna avhandling. Enkätsvaren har där-
för medgivit underlag för en ytlig beskrivning av klassen. 

Förutom betyg och skrivfrekvens efterfrågade enkäten information relate-
rade till andra variabler. Svaren på de frågorna har inte använts och därför 
destruerats. Att de inkluderades överhuvudtaget får skyllas på brister i förbe-
redelsearbetet. Förfarandet blottlägger en situation som inneburit att avhand-
lingens syfte och frågeställningar delvis preciserats under materialinsamling-
ens gång. 

3.1.1.3  Användning av material 
Fallstudierna nedan bygger på ett skrivundervisningsmoment från vardera 
klassen. Jag har valt att utgå från det andra skrivundervisningsmomentet av 
följande skäl. Det var först sedan undersökningen inletts och den första in-
tervjugenomgången genomförts som jag på ett tydligt sätt kunde formulera 
hur relationen mellan undervisning och bedömning skulle kunna beskrivas 
med hjälp av validitetsaspekter av skrivbedömning. Detta innebar inte några 
skillnader i hur skrivmomenten observerades, men det påverkade vilka frå-
gor jag kom att ställa till lärare och elever i andra intervjurundan (se ovan). 
Därmed kunde jag utnyttja vad jag uppfattar som en av styrkorna med kvali-

                                                      
67 Jag kan också, parentetiskt, tillägga att jag passade på att ställa bakgrundsfrågor till lärarna i 
intervjuerna, mest av praktiska skäl. På så vis kunde jag enkelt lagra information om år i 
yrket, formell utbildning och så vidare.  
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tativ forskning, nämligen att under pågående datainsamling pröva olika teo-
retiska modeller för att förstå sitt material (jfr Bryman, 2008, s. 371f). 

Det material som ligger till grund för fallstudierna är i huvudsak hämtat 
från det andra skrivundervisningsmomentet, men jag använder också materi-
al från den första intervjurundan och från intryck jag registrerat i mina an-
teckningar osv. Följande material är därför att betrakta som kärnmaterial. 
Tabell 2. Undersökningens kärnmaterial. 

 R-skolan G-skolan B-skolan Totalt 
Observationer (h) 6 (5,7) 5 (4,6) 6 (9,3) 17 (19,6) 
Elevintervjuer 4 5 4 13 
Lärarintervjuer 2 2 2 6 
Elevgensvar 21 21 26 68 
Dokument (sidor) 29 23 32 84 
Elevenkäter 22 23 27 72 

3.1.2 Etiska perspektiv på materialinsamling  
Sedan år 2011 utgör God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) ett slags 
allmängiltig vägledning i etiska frågor relaterade till forskning. Vid tiden för 
denna undersöknings påbörjande och alltså vid tiden för initiala etiska ställ-
ningstaganden utgjordes motsvarande riktlinjer av Vetenskapsrådet (2002). 
Det var den senare som låg till grund för de överväganden som gjordes och 
den information gällande projektet (se Bilaga 1) som distribuerades till lä-
rare, elever och rektorer. I Vetenskapsrådet (2002) anges fyra krav som kan 
ställas till all humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: informationskrav, 
samtyckeskrav, nyttjandekrav och anonymitetskrav. Vid sidan av skriftlig 
information informerade jag också om studien muntligen och underströk dels 
att medverkan var frivillig, dels att eleverna med fördel kunde förankra sin 
medverkan med hemmet. Eftersom de alla var över 15 år och eftersom jag 
och deras lärare efter gemensam genomgång av missivbrevet höll det för 
troligt att eleverna insåg vad studien skulle kunna innebära inhämtades inte 
också tillstånd från vårdnadshavare.68 Jag informerade om att eleverna när 
som helst till mig, lärare eller rektor kunde meddela att medverkan ej längre 
var önskad. Självfallet informerades även deltagande lärare om rätten att när 
som helst dra tillbaka sin medverkan. 

Elevintervjuerna ägde rum på lektionstid och föregicks av att jag slump-
vis valde fyra elever i varje klass (förutom i G-skolan där fem elever inter-

                                                      
68 Enligt Vetenskapsrådet bör ”samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare” i 
fall när ”de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär” 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Datainspektionen (2012, s. 11) skriver att en ”tumregel kan 
vara att den som fyllt 15 år normalt är kapabel att ta ställning i samtyckesfrågan”. Att så var 
fallet bedömde alltså jag och lärarna.  
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vjuades69), som därefter tillfrågades av sin lärare om medverkan. Jag antog 
att elever skulle känna sig mer bekväma med att säga nej till sin lärare än att 
säga nej till mig. Förutom en elev som inte ville bli intervjuad samtyckte alla 
elever. Jag har också informerat samtliga deltagare om hur materialet skall 
nyttjas (forskningssammanhang), liksom utlovat dem full anonymitet.  

 Det finns andra, inte fullt lika formella aspekter av etik kopplat till forsk-
ning som också måste tas i beaktande. Hoel (2000), som förvisso skriver 
utifrån erfarenheten av att ha forskat i eget klassrum, menar att det asymmet-
riska förhållandet mellan eleverna och läraren/forskaren kan få elever att 
känna sig tvingade att acceptera medverkan. Det var tydligt att jag var lära-
rens gäst i klassrummet. Det var läraren som var den egentliga gatekeepern 
(Hammersley & Atkinson, 2007). Jag kan inte avgöra i vad mån det påver-
kade eleverna att medverka och i samband med intervjuerna, betonade jag 
därför att medverkan var frivillig och att informanten närsomhelst var fri att 
avbryta. 

Ytterligare en aspekt har att göra med forskarens inverkan på det verk-
samhetssystem hon undersöker (jfr t.ex. Barton, 2007, s. 54). Ett exempel 
från denna undersökning är Rose-Marie (RM2) som avstått från sambedöm-
ning av elevtexter (något som kan vara menligt för bedömningen, eftersom 
kriterier oftast förstås bättre när de förhandlas med annan; Moss, 2003) ef-
tersom hon uppfattat det som ett önskemål från min sida att få ta del bara av 
hennes bedömning. Så var inte fallet, men större tydlighet från min sida hade 
varit önskvärd.  

Ytterligare en aspekt rör det faktum att denna undersökning, liksom andra 
studier som undersöker normrelaterade och värdeladdade frågor, riskerar att 
uppfattas som s.k. missnöjesforskning. Så kan bli fallet om resultaten (a) inte 
stämmer överens med explicita och implicita normer under förutsättning att 
de (b) används på ett sätt som undersökningsdesignen inte medger. Ett kon-
kret exempel på detta skulle vara om resultaten från denna avhandling an-
vänds för att göra påståenden om lärarbedömningar bortom det insamlade 
materialet. I avhandlingen undersöks ett skrivbedömningsmoment i respek-
tive klass, vilket medför att resultaten inte kan generaliseras ens till den sam-
lade svenskundervisningspraktiken i respektive klass. 

Undersökningsdesignen begränsar också våra möjligheter att dra slutsat-
ser om vilka strukturer och processer som ligger till grund för den skrivbe-
dömning som undersöks. Eftersom de undersökta momenten är del av en 
mångfacetterad verksamhet, som i sin tur är del av större verksamheter – 
institutioner med ett ord – kan resultaten bara förstås och förklaras ur insti-
tutionsperspektiv. Vill vi veta vad som orsakar det ena eller andra resultatet 
måste vi undersöka förutsättningar för att bedriva undervisning (bedömning 

                                                      
69 I G-skolan tog intervjuerna, som alltså skedde på lektionstid, kortare tid än förväntat och en 
femte elev tillfrågades av läraren utan min vetskap. Eleven accepterade att delta i intervjun 
och jag valde att behålla materialet från denna.   
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inkluderat). Vi måste försöka svara på frågor om t.ex. hur dokument som 
reglerar skolan är utformade och implementerade och vilka resurser som 
tillgängliggörs på rektors- och kommunnivå. Med andra ord behöver vi utgå 
från systemnivå.       

Om användare av avhandlingens resultat inte tar hänsyn till detta kan 
kanske problem uppstå: kommande undersökningar kan eventuellt kan vara 
svåra att genomföra på grund av ovilja att delta med hänsyn till potentiella 
konsekvenser, liksom att felaktiga uppfattningar om lärare kan riskera bidra 
till att orättfärdigt hota lärares status. Att handskas varsamt med resultaten är 
därför av yttersta vikt.  

3.2 Analysmetod 
I detta avsnitt presenteras de modeller som använts för att analysera materi-
alet. I kapitel 2 har redan redogjorts för den teoretiska bakgrunden och ut-
formningen av Bachmans AUA (assessment use argument), som alltså består 
av två delar, ett validitetsargument och ett användningsargument. Det första 
avsnittet nedan presenterar det material och de metoder för att analysera 
materialet som ligger till grund för validitetsargumentet och i efterföljande 
avsnitt presenteras på samma sätt material och metod för användningsargu-
mentet. Avslutningsvis sammanfattas vilket material som använts till de 
olika delarna i AUA och vilken typ av resultatframställning som är att vänta.  

Vad gäller innebörd i provpoäng liksom användning av bedömningsin-
formation har både lärare och elever tillfrågats. Detta har att göra med att 
elever är konsumenter av den information som lärartolkningarna innebär. I 
någon mån kan man tänka sig att lärares föreslagna tolkningar och använd-
ningar torde kunna reflekteras i hur elever tolkar provpoäng. Elever är också 
framtida producenter som möjligen, möjligen inte, använder genererad be-
dömningsinformation för att fatta olika typer av beslut. Dessutom – vilket i 
och för sig inte undersöks – är elever en direktlänk till andra verksamhetssy-
stem (t.ex. hemmet) som också konsumerar bedömningsinformation. Kanske 
genom eleven. Det bör dock noteras att elevers tolkning/användning inte är 
föremål för validering.   

För att undersöka möjlighet att lära har en redskapsorienterad klassifice-
ring av undervisningsrelaterade aktiviteter valts. Denna modell (nedan kallad 
Hillocks taxonomi) förmår inte göra rättvisa åt den komplexa bild av lärande 
i relation till redskapsmedierad handling (inkl. skrivande) i praktikgemen-
skaper/verksamhetssystem som tecknats ovan, men har bedömts kunna gene-
rera information tillräckligt för den typ av sammansatt undersökning som 
presenteras nedan. Med andra ord har avvägningar gjorts i syfte att kunna 
svara så utförligt som möjligt på frågeställningarna givet både den potenti-
ella omfattningen i en validitetsundersökning och de ramar ett projekt av 
detta slag är förbundna med. 
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I nedanstående tablå redovisas vilket material som hör till modellens olika 
delar. Hur materialet är analyserat och hur dess olika delar förhåller sig till 
varandra presenteras nedan.  
 
 Variabel Material 
Validitetsargument Data Elevgensvar 
 Påstående/tolkning70 Ljudupptagning från lektion-

er, kommentarer till texter, 
tolkningsverktyg, intervjuer 

 Premiss 1 och backing Skrivuppgift 
 Premiss 2 och backing (D2) Skrivuppgift, kommentarer, 

tolkningsverktyg 
Användningsargument Data [Variabel ”tolkning” från 

validitetsargument] 
 Påstående/användning Ljudupptagning från lektion-

er, kommentarer till texter, 
betygsnoteringar, tolknings-
verktyg, intervjuer 

 Premiss 1 [Variabel ”premiss 1” från 
validitetsargument] i förhål-
lande till [variabel ”påstå-
ende/användning”] 

 Premiss 2 Undersöks ej 
 Premiss 3 Lärarintervjuer, elevinter-

vjuer, ljudupptagning från 
lektioner, dokument 

 Premiss 4 [Variabel ”premiss 1” från 
validitetsargument] i förhål-
lande till [variabel ”påstå-
ende/användning”] 

 

3.2.1 Validitetsargument  
Låt oss börja med det mest intrikata, nämligen själva skrivkonstruktet, som 
har med den första premissen (W1) att göra. Här behöver jag föregripa resul-
tatet något. Ingen av lärarna berättade för sina elever vilken eller vilka defi-
nitioner av skrivande som låg till grund för bedömningarna, inte heller hur 
sådana definitioner skulle kunna relateras till en mer allmän definition av 
skrivande. För att ha en utgångspunkt, ett skrivkonstrukt, att kunna förhålla 
till AUA-modellens olika delar behöver s.a.s. skrivkonstruktet ”rekonstrue-
ras” (jfr term i Berge et al., 2011). Det betyder att jag med utgångspunkt i de 
definitioner av skrivande som presenteras i kapitel 2 genom analys får här-
leda ett skrivkonstrukt som är det mest sannolika givet tillgängligt material. 
Det gör jag genom att analysera faktiskt observerad undervisning, bedöm-

                                                      
70 Jag kommer att avstå från att slutgiltigt uttala mig om säkerheten i påståendet i termer av 
den typ av gradering (t.ex. ”med största sannolikhet”) som Toulmin omtalar som ”qualifier” 
(se Kane, 2013). I stället för jag resonemang om rimligheten i påståendet.      
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ning och användning. Innan jag visar hur vill jag dock diskutera vilket skriv-
konstrukt som skall utgöra referenspunkt. 

Eftersom redskapsmedierad handling är en väsentlig utgångspunkt för att 
förstå lärande och kunskap i denna avhandling är det naturligt att utgå från 
de redskap eleverna behöver använda för att genomföra bedömningsuppgif-
ten som referenspunkt. Det är i skolsammanhang vanligare att en teori eller 
kursplan är referenspunkt för skrivkonstrukt (jfr Bachman & Palmer, 2010), 
men eftersom jag inte undersöker huruvida jag och lärarna gjort samma ut-
tolkning av kursplanen vore det ologiskt att härleda ett skrivkonstrukt däri-
från. Enkelt uttryckt: Om en lärare säger sig mäta argumenterande skrivande 
kan jag inte med utgångspunkt i kursplanen baserat etiketten ”argumente-
rande skrivande” teckna det sannolika skrivkonstruktet. Den teoretiska defi-
nitionen av skrivande som jag har presenterat måste i stället användas för att 
försöka förstå vad argumenterande skrivande i just detta sammanhang bety-
der. 

I centrum för min undersökning står alltså snarast den interna logiken i ett 
situerat skrivundervisnings- och bedömningssammanhang. Att ta bedöm-
ningsuppgiften som utgångspunkt får vissa konsekvenser som inte vore 
önskvärda om det var så att vi skulle vilja förhålla den enskilda lärarens 
undervisnings- och bedömningspraktik till läro- och kursplan: enligt logiken 
i Bachmans AUA skulle då inte hela data 2 vara av intresse (uppgiften i D2 
speglar ju då inte skrivkonstruktet utan är det!). 

Skrivkonstruktet härleds ur uppgiften genom att med utgångspunkt i 
skrivhjulet bedöma vilka de troligaste skrivhandlingarna och skrivsyftena är. 
Konstrukten definieras ganska precist, vilket är en fördel när de relateras till 
de något mer abstrakta påståenden som också formuleras. Det synliggör 
inferensen från det partikulära till det generella.  

Genom att åter föregripa resultaten kan konstateras att ingen av lärarna i 
denna studie har uttryckt sig i termer av handling eller syfte i skrivhjulsbe-
märkelse. Detta hindrar dock inte att det finns möjlighet att resonera om 
troliga handlingar och syften. När R-klassen, för att ta ett exempel, skriver 
filmanalysrapporter ligger det nära skrivhandlingen ”utforskning” i ett kun-
skapsutvecklande syfte eftersom eleverna bl.a. skall analysera innehållet i en 
film i syfte att svara på frågeställningar, vars svar inte är på förhand kända. 
Detta hindrar dock inte läraren från att tala om andra syften (t.ex. att elever-
na skall visa att de behärskar en viss disposition), som dock inte klargör 
uppgiftens natur ur det skrivteoretiska perspektiv som är utgångspunkten 
här. Skrivkonstruktet härleds också ur uppgiften genom kartläggning av de 
dimensioner som presenterades i föregående kapitel, nämligen kommunikat-
ion, innehåll, komposition, språk, kodning och presentation. Trots att dessa 
från början använts för att konstruera bedömningsmatriser, eller tack vare 
det, passar de för att göra en grovanalys av relevanta delar av skrivkonstruk-
tet (metoden är inte helt ovanlig, jfr Knoch, 2011). Till detta kommer analys 
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av alla andra relevanta aspekter av skrivkonstruktet som t.ex. var skrivandet 
skall ske (t.ex. hemma/i klassrummet/aulan), vem som skall skriva (t.ex. 
enskild skribent/skriva i par/grupp/etc), hur texten skall skrivas (t.ex. utan 
eller mot deadline). De tre sistnämnda dimensionerna samlas under de analy-
tiska rubrikerna produktionstid, produktionsställe och – i förekommande fall 
- producent. I validitetslitteraturen relaterar de till grad av standardisering 
(Kane et al., 1999, se kap. 2) och är inte bara centrala ur ett skrivkonstrukts-
perspektiv, utan även för frågan om i vilken utsträckning provpoäng kan 
jämföras mellan klasser, skolor osv. Det finns etablerade termer för att sär-
skilja t.ex. texter som skrivs med eller utan förlaga och det finns också ter-
minologi för skrivuppgifter som inleds med en text som ber författaren att 
föreställa sig det ena eller det andra scenariot av typen du skall skriva en 
insändare till Dagens Nyheter … (se Weigle, 2002). Eftersom dessa dock i 
allt väsentligt är förbundna med storskaliga test och eftersom jag anser att 
dimensionerna ovan fångar även dessa aspekter avstår jag från att använda 
dem.    

Nästa steg är att undersöka vilken/-et tolkning/påstående (C) som är 
gjord. Precis som skrivkonstruktet måste sådana tolkningar rekonstrueras. 
De explicitgörs inte i materialet, utan är något som dels impliceras i skrivna 
kommentarer, när läraren introducerar eller lämnar tillbaka en uppgift, i 
tolkningsverktyget (bedömningsmatrisen), i rubriker och så vidare. Dels 
uttrycks tolkningen i de intervjuer i andra intervjurundan jag genomfört där 
jag explicit frågat vad lärarna har mätt. I R-skolan, för att ta ett exempel, sa 
inte läraren att betyget avspeglar förmåga att skriva rapport. Däremot sa 
Rose-Marie i intervju med mig att hon testat hur väl eleverna behärskar rap-
portskrivande. Den ”tolkning” jag formulerar är alltså min egen slutsats. 

Jag har också analyserat den innebörd eleverna ger provpoäng. Innebör-
den har jag kartlagt genom att fråga elevinformanter vad betyget represente-
rar eller, i förekommande fall, vad man kan när man får ett visst betyg. 

Den implicerade premissen (W2) kan backas upp av bedömningsuppgifts-
relevant material (D2; bedömning, handlingar, innehåll – se kap. 2). På 
samma sätt som skrivkonstruktet analyseras fram innebär denna undersök-
ning att med hjälp av dimensionerna ovan analysera tolkningsverktyg och 
kommentarer som kan tänkas innehålla information om hur tolkningsverkty-
get har använts. Önskvärt hade också varit att undersöka reliabiliteten i ter-
mer av lärarens samstämmighet med sig själv vid olika rättningstillfällen 
(intra-bedömarreliabilitet). Emellertid avstods detta från, för att minimera 
bördan för involverade informanter. Fokus blir därmed i stället att explicit-
göra kriterier och kvalitetsnivåer av kriterier (Sadler, 2005). Ett kriterium 
används här i bemärkelsen särskiljande attribut. Kvalitetsnivå är den be-
skrivning av kriteriet som förbinds med ett visst betyg (framgent också kallat 
betygskriterium eller standard). Vitsen med att extrahera kriterier och kvali-
tetsnivåer är att kunna förstå hur tolkningen av elevgensvar inte bara handlar 
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om att skilja yttrande från text (jfr Berge, 2012), utan i många fall dålig text 
från bra text. Det är också viktigt att förstå om bedömningen av elevgensvar 
harmonierar med skrivkonstruktet på samtliga betygsnivåer.  

Att bedömningsuppgiften skulle leda till samma handlingar som i skriv-
konstruktet går att undersöka på minst två sätt. Det första handlar om en 
teoretisk analys av uppgiftens utformning och vilka handlingar den borde 
leda till (vilket är den metod jag använder för att etablera skrivkonstruktet). 
Det andra sättet är att göra en huvudsakligen empirisk analys (jfr Borgström, 
2010) där elevtexterna jämförs med handlingarna i det teoretiskt härledda 
skrivkonstruktet. Detta kan vara effektivt för att t.ex. identifiera i vilken ut-
sträckning uppgiftsformuleringar resulterar i avsedda skrivhandlingar. En 
sådan undersökning ligger dock utanför ramarna för detta projekt. 

Av förklarliga (och samma som nyss anförda) skäl kan inte uppgiften i sig 
kontrolleras för construct-irrelevant variance eller construct underrepresen-
tation (uppgiften är skrivkonstruktet och kan därmed varken erfordra fler, 
färre eller irrelevanta handlingar). Däremot kan t.ex. analyser av tolknings-
verktyget visa att kriterier inte samstämmer med skrivkonstruktet, vilket gör 
att elever potentiellt utsätts för situationen att irrelevanta aspekter eller för få 
aspekter av skrivkonstruktet ligger till grund för bedömningen.  

Skulle vi av någon anledning inte kunna backa upp den implicita premis-
sen (W2) uppstår omedelbart invändningar mot tolkningen. Efter hela utvär-
deringen finns möjlighet att tala om validitetsargumentet som starkt eller 
svagt. 

Avslutningsvis vill jag kommentera namngivandet av skrivhandlingar och 
olika etiketter för texter som skrivs. Som tidigare nämnts ligger det inte i 
fokus i den här avhandlingen att ställa lärarnas etiketter mot etiketter i eller 
utanför skolan. Detta innebär att, i enlighet med Russell (1997) och resone-
manget i Fasting et al. (2009), att det som kallas för, återigen hypotetiskt, 
essä i ett klassrum, men som inte bär utanförvärldens typiska essädrag (vilka 
det nu är) ändå kallas essä. För att just föregå resultatet något kan sägas att 
den analys som skrivs i en av klasserna troligen inte skulle passera som ana-
lys i ett akademiskt sammanhang. Detta kan vara intressant i sig, men i fokus 
i denna avhandling är hur skrivundervisningen förhåller sig till skrivbedöm-
ning, oaktat vad de skrivhandlingar elever utför kallas.  

3.2.2 Användningsargumentet 
När validitetsargumentet explicitgjorts används tolkningen därifrån som data 
i användningsargumentet. Till vissa delar kommer samma material att an-
vändas i detta argument, men nu i ljuset av dess status som del i handling 
baserad på tolkning. Här är det lämpligt att börja ”ovanifrån” och undersöka 
faktiska handlingar relaterade till bedömning. Observerbara handlingar och 
beslut är exempelvis individuell och kollektiv återkoppling till eleverna. 
Detta innefattar kommentarer i och till texten, allmänna utsagor i samband 
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med återlämning och i vissa fall att betyg meddelas (dock skall sägas, vilket 
framkommer i nästa kapitel, att bokstavsbetyget inte bara är ett beslut, utan 
också det närmaste vi ibland kommer ett provpoäng). Att sätta ut betyg med 
samma markörer (dvs. IG-MVG) som sedan används i kursbetyget signalerar 
ett beslut om att resultatet på den enskilda uppgiften kommer att vägas in i 
slutbetyget (och, kanske, att det finns en tanke om viktning). Icke-
observerbara handlingar är sådana som förmedlas genom intervjuer med 
lärare. Detta kan exempelvis handla om att förändra undervisningsplanen 
därför att läraren tolkat eleverna som ännu ej tillräckligt kunniga inom ett 
eller annat område. I materialet finns exempel på hur läraren dels beslutar 
om betyg, dels beslutar att de elever som inte fått minst Godkänt skall få 
möjlighet att göra om provet. Med logiken i AUA kommer, beroende på hur 
uppbackningen för premisserna ser ut, detta leda till olika styrkor i argumen-
tet. 

 Som jag nämnde i kapitel 1 rör alla tre fallstudier måluppfyllelsetest som 
avslutar ett moment. Det betyder inte att bedömningen bara används för att 
mata in information i kursbetygsunderlaget. Andra användningar förekom-
mer också. Analysen – och därmed värderingen i termer av koherens i an-
vändningsargumentet – utgår dock från att kursbetygsunderlag är en huvud-
saklig funktion med genomförd bedömning. Rimligheten i detta ligger i att 
respektive provtillfälle inföll som just avslutning och att provresultaten inte 
användes för att under fortsatt och varaktig undervisning erbjuda elever möj-
lighet att omarbeta sina tidigare gensvar.  

Liksom i fallet med tolkning av provpoäng har jag också frågat efter ele-
vers användning. Detta har medfört möjligheten att dokumentera mer än 
elevers manifesta användning.  

3.2.2.1  Premiss 1 och 2: relevans och användbarhet 
De fyra premisserna är relevans, användbarhet, avsedda konsekvenser och 
tillräcklighet. Relevansen undersöks genom att diskutera hur handling-
en/beslutet förhåller sig till skrivkonstruktet. Om läraren använder sin tolk-
ning av ett prov som mäter rättstavning för att betygsätta elevers rättstavning 
eller prata med elever om rättstavning är detta relevant. Användbarheten 
kommer inte att undersökas i denna avhandling: för det skulle behövas annan 
typ av material och andra typer av handlingar/beslut i fokus. Ett exempel 
skulle vara ett diagnostiskt test, vars resultat kan analyseras i termer av an-
vändbarhet när det kommer till att korrekt identifiera elever i behov av sär-
skilt stöd. Ett annat exempel kan vara ett prov som mäter förmåga att tillgo-
dogöra sig innehållet i högre studier, som kan vara användbart eller mindre 
användbart i termer av att prognostisera studieframgång. För att fatta beslut 
om måluppfyllelse, dvs. det som främst är i fokus i denna avhandling, borde 
dock ett irrelevant och otillräckligt prov i det närmaste per definition vara 
oanvändbart, inte minst eftersom det i klassrumssammanhang torde saknas 
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andra mätningar av måluppfyllelsen med vilket provet skulle kunna korre-
lera.  

3.2.2.2  Premiss 3: avsedda konsekvenser 
Avsedda konsekvenser är utan tvekan den mest komplicerade och också 
omdebatterade premissen vad gäller beslut och handlingar ur ett validitets-
perspektiv (se kap. 2). För att generera stöd för premissen behövs dels teore-
tisk förståelse av skrivande och lärande, dels omfattande undersökning i och 
bortom det verksamhetssystem i vilken bedömningen sker.  

Min undersökning kommer dock att röra de konsekvenser som har med 
likvärdighet och bedömning att göra, vilket innebär att allt annat än rent 
diagnostiska syften med bedömningar bör leda till handlingar och beslut 
baserade på vad elever kan efter och inte utan undervisning. Min uppback-
ning av premissen kommer att fokusera lärandeplanen på kollektivnivå.  

3.2.2.2.1 Analys av skrivundervisningen 
I kapitel 2 presenteras den lärande- och kunskapssyn som väglett materialin-
samling och som vägleder analysen av materialet. Ett nyckelbegrepp är Lave 
och Wengers (1991) lärandeplan, som relaterat till ”allmänna” lärandeteorier 
(Engeström, 2001; Wertsch, 1991) och till skrivteorier (Russell & Yañez, 
2003; Russell, 1997) förenklat handlar om vilken redskapsmedierad handling 
eleverna ägnar sig åt. Begreppet affordanser (Greeno & Gresalfi, 2008) har 
använts för att belysa hur olika elever kommer att ha olika tillgång till de 
redskap som krävs för att delta i en verksamhet på ett visst sätt. Jag har inte 
undersökt individen, utan de handlingar som läraren påbjuder. 

Russell menar att vi lär oss de genrer som används i det verksamhetssy-
stem vi verkar. Vilka förutsättningar vi har för detta lärande är en komplex 
sammansättning av genrebruk i andra verksamhetssystem och vilka motiv 
och mål vi uppfattar. En avgörande faktor, oaktat vilket, är vilka redskap vi 
får/tvingas använda i ett undervisningssammanhang. För att undersöka vilket 
skrivkonstrukt som s.a.s. tillgängliggörs i undervisningen kommer jag att 
kartlägga dessa redskap.  

Skrivundervisning är ofta mångfacetterad och bjuder många handlingar: 
instruktioner, textanalyser, diskussioner, skrivande, kamratrespons och så 
vidare. Givet den utgångspunkt jag tecknat ovan, att vi lär oss genom delak-
tighet och genom användning av de redskap som är förbundna med målet, är 
det lämpligt att använda Hillocks (1999) kategorier för skrivundervisningsa-
nalys.  

Enligt Hillocks (1999) kan undervisning förstås som delar (”chunks”, s. 
30) av olika storlekar. En hel kurs kan vara en del (”[a] large chunk”, ibid.), 
medan olika delmoment på lektioner är mindre bitar, vilket Hillocks kallar 
episoder. Episoderna bygger upp lektioner, som i sin tur bygger upp skriv-
undervisningsförlopp enligt den definition jag tecknat ovan. En episod varar, 
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enligt Hillocks, minst två minuter och tar slut när man byter material (t.ex. 
ny stencil), när relationen mellan lärare och elev förändras (t.ex. från före-
läsning till grupparbete) eller när det kortsiktiga målet förändras (t.ex. från 
att diskutera disposition till innehåll). En episod kategoriseras dels efter det 
centrala innehållet, dels efter typen av deltagande. Innehållet kan vara 
undervisnings- eller administrationsrelaterat eller utgöras av vad Hillocks 
kallar en ”avstickare” (t.ex. när läraren kommer för sent tillbaka från rasten), 
eller – bedömning. Administrationsepisoder relaterar till frågor om exempel-
vis närvaro och andra praktiska aspekter. Innehållet i skrivundervisningsepi-
soderna menar Hillocks är antingen innehålls- eller diskursrelaterade. Inne-
håll avser det innehåll som skrivandet skall handla om. Diskurs handlar om 
olika aspekter av skrivande (från disposition till syntax). Jag kommer som 
sagt använda de norska dimensionerna för att analysera vilket skrivande 
eleverna ägnar sig åt. 

Innehållet tillgängliggörs genom antingen deklarativa eller procedurala 
undervisningsepisoder. Med andra ord är endera eleverna involverade i pro-
duktion (skrivande, resonerande, läsande i syfte att ge respons, anförande 
inför grupp etc.), eller så är läraren involverad i deklaration (föreläsning, 
filmvisning etc.). En episod där elever genererar en disposition är procedural 
och relaterad till diskurs, medan en episod där elever lyssnar till lärarens 
föreläsning om hur dispositionen bör utformas är deklarativ. Hillocks påpe-
kar att skenbart procedural undervisning är sådan som de facto är deklarativ 
genom att handling förvisso påbjuds av lärare, men inte följs upp. Detta gäl-
ler t.ex. när elever uppmanas läsa i boken eller genomföra liknande aktivitet, 
utan att läraren följer upp det. 

 Termerna deklarativ och procedural förtjänar att kommenteras. Inom 
kognitiv psykologi (Eysenck & Keane, 2010, kap. 7) används de för att sär-
skilja mellan medvetna, artikulerade minnen relaterade till händelser och 
fakta (deklarativa minnen) och ”omedvetna”, eller oartikulerade, kunskaper 
(icke-deklarativa minnen). Procedurala minnen är en form av icke-
deklarativa, minnen/kunskaper som t.ex. den fysiska kunskapen att cykla. 
Hillocks (1999) använder inte termerna i den kognitionspsykologiska bety-
delsen, utan gör alltså distinktioner mellan sådan undervisning där läraren 
presenterar något och sådan där elever producerar något. Det betyder inte att 
en procedural skrivundervisning leder till skrivförmåga som elever inte kan 
artikulera. Däremot betyder det att elever i relation till skrivande kan få erfa-
renheter av ”embodied and situated action” (Gee, 2003, s. 42) nödvändig för 
att göra bruk av (deklarativa) instruktioner och föreläsningar.  

Figur 9 (på nästa uppslag) är ett försök att teckna en schematisk bild av 
hur episoder och aspekter av episoder relaterar till varandra. 

Till grund för min analys ligger i tillägg till relevanta dokument till viss 
del anteckningar, men framför allt ljudupptagningar från lektioner. Jag kom-
pletterar med elev- och lärarintervjuer. För att göra materialet hanterligt har 
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jag gjort grovanalyser genom att upprätta förteckningar över episoder i varje 
lektion. Exempelvis kan de första fem minuterna av en lektion klassificeras 
som administration, eftersom tiden ägnas åt närvarokontroll. Jag har förutom 
att notera tidsrymden också antecknat vilka redskap (förutom talat språk) 
som används. Det kan röra sig om whiteboardtavlan (från vilken avskrift 
från samtliga lektioner finns), stenciler, videofilmer etc. Jag har inte kunnat 
använda Hillocks tidsgräns, eftersom denna i för liten utsträckning skulle 
kunna bidra till nyanserat resultat. Innehållsanalyserna har sedan bearbetats i 
syfte att presentera en översikt av den dominerande potentiella lärandeplan 
enligt Hillocks taxonomi och också för att visualisera undervisningsförlop-
pet. Jag har också transkriberat stora, men inte alla delar av materialet.  

Hypotesen (som inte testas) är att goda möjligheter att lära föreligger när 
eleverna får möjlighet att handla med de medierande redskap som sedan, 
enligt referenspunktsskrivkonstruktet, också står i centrum för bedömnings-
uppgiften.  
Figur 9. Hillocks taxonomi. Min visualisering baserad på Hillocks (1999, s. 30ff). 

 

3.2.2.3  Premiss 4: tillräcklighet 
Den sista premissen, tillräcklighet, undersöks genom att förhålla skrivkon-
struktet i bedömningsuppgift mot handlingen/beslutet. För att argumentera 
för att denna premiss stöds är det väsentligt att kunna visa att det rör sig om 
samma skrivkonstrukt.  

I slutändan kommer alla tre fallstudier stå med ett mer eller mindre 
”välartikulerat” argument, vilket kommer att delvis vara svar på de båda 
forskningsfrågorna. I diskussionsavsnittet kommer jag med utgångspunkt i 
de artikulerade argumenten att dels resonera om bedömningarna givet det 
validitetsargument som är byggt, dels resonera om förutsättningar för bibe-
hållen kvalitet givet troliga (men inte undersökta) användningar och beslut 
kopplade till bedömningsinformationen. 
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3.2.3 Avslutningsvis  
Som framgår ovan innebär en validitetsundersökning av det slag som AUA 
medför en sammansatt undersökning, även i fall som detta när alla delar inte 
undersöks. Avslutningsvis skall två saker kommenteras. Det första rör vilken 
typ av resultat denna undersökning – givet analysinstrumenten – kommer att 
medföra. Det andra hur resultatet presenteras. 

I första hand leder denna undersökning till en värdering av graden av va-
liditet i respektive undersökt skrivbedömning, som alltså är del av en större 
verksamhet, undervisning i kursen Svenska A. Att det rör sig om grader av 
validitet har att göra med det faktum att det för det första inte är möjligt att 
undersöka alla relevanta aspekter och, för det andra. att validitet inte är en 
dikotom variabel (Messick, 1995). Själva namnet på modellen, assessment 
use argument, implicerar i sig självt att det rör sig om argument som gör 
validitet mer eller mindre troligt. Det går inte med fullständig säkerhet att 
fastställa att alla tänkbara invändningar mot validiteten är undersökta och 
avfärdade (eller vice versa). 

Resultaten kommer att presenteras på ett sätt som är konsistent med vali-
ditetsmodellen. En konsekvens av detta är att användning av provresultat 
presenteras först och att redovisning därefter s.a.s. går baklänges. Detta har 
att göra med avhandlingens huvudsakliga fokus i vilket användning av be-
dömning är en utgångspunkt för att undersöka uppgifter och undervisning. 
Bara när vi vet vad resultat skall användas till blir det ur det validitetsper-
spektiv som företräds här möjligt att förstå uppgifter och undervisning. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Uppläggningen är föl-
jande: Varje fallstudie utgör ett delavsnitt, som i sin tur består av avsnitt som 
övergripande presenterar skola, lärare, elever och något om organiseringen 
av skrivundervisningen. Därefter redovisas resultaten av undersökningen 
relaterad till validitets- och användningsargumenten i AUA. Varje avsnitt 
avslutas med en slutsats kopplad till AUA. Kapitlet avslutas med en sam-
manfattning av de viktigaste resultaten. Innan resultaten presenteras skall 
kort sägas något om vilket typ av innehåll läsaren kan förvänta sig. 

Som tidigare nämnts, är strukturen given enligt validitetsmodellen, vilket 
innebär att användningen av bedömningsinformationen redovisas först. Detta 
kan eventuellt uppfattas som kontraintuitivt i fråga om hur undervisnings- 
och bedömningsförlopp skall presenteras, men det har, som också tidigare 
nämnts, sina (teoretiska) poänger. Vidare har förvisso de olika validitetsun-
dersökningsavsnitten samma övergripande struktur, men skiljer sig åt på 
mikronivå. Detta hör samman med respektive praktiks unika förutsättningar.   

Resultat och tolkningar presenteras inte i olika avsnitt. I stället görs lö-
pande tolkningar. Syftet med detta är att med utgångspunkt i de teorier som 
presenterades i kapitel 2 ge mening åt vad som i annat fall skulle kunna upp-
fattas som svåranvänd information. Syftet är också att vara validitetsmo-
dellen trogen; AUA är ett redskap som bygger på värdering av information, 
vilket innebär att resultaten kontinuerligt måste tolkas/analysers för att slut-
sats skall vara möjligt. Allt det som kan räknas som tolkningar/analyser har 
språkligt markerats.  

Till sist skall sägas att i det följande presenteras skolorna så närgånget 
som anonymitetskravet medger. Jag har valt att ersätta namn och viss in-
formation på detaljnivå med vad jag ansett vara realistiska substitut.  

4.1 R-skolan 
Skolornas placering bildar en vid geografisk omkrets med en storstadsregion 
som centrum. Gemensamt för alla skolor, så även R-skolan alltså, är att upp-
tagningsområdet är tämligen stort. På R-skolan erbjuds särskilt utformade 
program, som lockar elever med en viss yrkesframtid i sikte. Även det na-
turvetenskapliga programmet kan läsas med varierande grad av inriktning. 
Skolan drivs i kommunal regi och har färre än 1000 elever. 
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4.1.1 Rose-Marie 
Rose-Marie har varit lärare i ungefär tio år.71 Förutom i svenska undervisar 
hon även i engelska, vilket är de två ämnen hon har behörighet i. Framförallt 
har Rose-Marie arbetat på R-skolan, men hon har varit verksam även på 
andra skolor. Ibland pratar vi som hastigast om läraryrket och ibland säger 
Rose-Marie något i förbifarten om bedömning. Vid ett tillfälle berättar hon 
att hon tidigare arbetade enligt ”processmodellen” (se ovan; jfr Dragemark 
Oscarson, 2011; Igland, 2008). Med bedömningsterminologi skulle vi 
kanske säga att processmodellen innebär systematiskt arbete med återkopp-
ling i formativt syfte, vilket av många förs fram som ett effektivt sätt att öka 
det ämnesrelaterade lärandet (Hattie & Timperley, 2007). Detta inte minst 
eftersom elever både genom att ge och ta kommentarer förväntas öka sin 
förståelse för vilka standarder (Sadler, 2005) som gäller (Sadler, 1989). 
Rose-Marie berättar emellertid för mig att hon övergett procesmodellen. I 
intervju med henne frågar jag varför.      
 

[D]et finns en otroligt bra tanke med de[n] [processmodellen], och hade jag 
bara haft två svenskgrupper till exempel och bara fick lägga allt krut på det 
då hade jag verkligen jobbat så, men jag känner inte att det är hållbart […] 
och sedan är det rent såhär praktiskt alla de här mapparna och jag hade ingen 
plats för dem på mitt arbetsrum. […] det är för många bollar i luften som ty-
värr gör att, att vill man överleva så blir det ohållbart, så kände jag nog 
(RM1). 

 
Ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv kan vi försöka tolka det Rose-Marie 
säger som att bedömningsredskapet (processmodellen) tvunget måste modi-
fieras – trots att det var bra (!) – eftersom verksamhetens regler (i form av 
ramar, som t.ex. klasstorlek, tid mellan lektioner, skrivbordsyta etc.) skapade 
spänningar omöjliga att överbrygga. Samtidigt kan vi förstå det som en upp-
levd motsättning (jfr ”double bind”, kap. 2): Antingen tvingas läraren gå 
utanför institutionens ramar, eller så måste hon välja bort ett effektivt red-
skap. En annan och närbesläktad tolkning är att citatet ger oss förutsättningar 
för att kunna förstå resultatet av bedömningsundersökningen nedan. Oaktat 
innehållet i detta resultat måste vi förstå det mot bakgrund av att läraren inte 
är en fri agent som kan anställa bedömningsredskap efter eget gottfinnande; 
arbetsdelning, mål, och regler/normer i interaktion med varandra formulerar 
en praktisk verklighet att förhålla sig till. 

Under vår intervju talar vi också om vad Rose-Marie gör i stället för att 
arbeta enligt processmodellen. Enligt Rose-Marie arbetar hon mer uttryckligt 
med förberedelser nu, det vill säga att eleverna skall vara förberedda inför 
bedömningstillfällena, något som möjligen skulle kunna föra tankarna till 

                                                      
71 Data om Rose-Marie bygger i huvudsak på den första intervjun med henne (RM1). Inform-
ationen som återges här är den som gällde vid tiden för intervju (våren 2011).  
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möjlighet att lära. Hon säger också att hon behållit kamratrespons som ett 
inslag. Vidare arbetar hon, tillsammans med sina kollegor, med att utforma 
en bedömningspraktik som dels skall försäkra sig om att samma saker be-
döms på skolan, dels att reliabiliteten är god. Förutom att i dagsläget i en-
skilda fall lämna texter för bedömning hos kollegor förekommer också be-
dömningskonferenser i samband med skolgemensamma skrivningar (varav 
ett exempel är det nationella provet). Detta har effekten, menar Rose-Marie, 
att kollegiet ”rättar så lika som möjligt” (RM1). 

4.1.2 R-eleverna 
Enligt Rose-Marie (RM1) har de flesta eleverna i klassen ambitionen att 
erhålla MVG i kursbetyg. Att så sker är emellertid inte särskilt troligt (ibid.). 
”[D]et är väldigt få som, som når till exempel MVG på […] stilistiska fär-
digheter” (RM2). En förklaring som Rose-Marie spontant lyfter fram är att 
många elever har annat modersmål än svenska. 

 
det kan man ju säga att rent taktiskt så skulle de kanske [läsa, G.S. anm.] 
svenska som andraspråk, och får ett MVG, men de har valt att inte göra det. 
Och det är ju jätte- jättesvårt alltså då ibland att nå upp till det här högsta kri-
teriet och det, det finns inte den här smidigheten i formuleringen. […] [M]en 
sedan har vi några som klarar det trots […] att de har andra modersmål. 
(RM2) 

 
Bilden är komplicerad och som framgår innebär inte svenska som andra-
språk, enligt Rose-Marie, per automatik svårigheter att nå MVG. På särskild 
fråga svarar Rose-Marie att också elevernas sätt att arbeta, t.ex. vad gäller att 
fördela tiden också är utslagsgivande. Rose-Marie uttrycker aldrig att några 
elever skulle ha svårighet att nå G, men det elevarbete som rapporteras om 
nedan är svårt för några elever som har svenska som modersmål och som 
behöver stödundervisning på grund av exempelvis läs- och skrivsvårigheter.  

Klassen består av ett 20-tal elever. 21 elever lämnar in den uppgift som 
analyseras nedan, några elever (<5) avstår. 22 elever har svarat på den en-
kätundersökning jag genomförde initialt, men eftersom den är anonym är det 
osäkert om samma individer fallit bort i enkäten som i uppgiften. I tabellen 
nedan kan självrapporterade betyg och rapporterad frekvens av anteckningar 
för skolbruk avläsas. 

Vi kan se att klassen svagt domineras av elever som fått VG i betyg och 
att 17 av 22 informanter faktiskt inte fått MVG i år nio, vilket är intressant 
mot bakgrund av Rose-Maries porträtt. Den rapporterade frekvensen av an-
teckningar för skolbruk är en av få variabler som diskriminerar mellan ele-
ver. Vi kan se att hälften antecknar flera gånger i veckan och hälften anteck-
nar antingen varje dag eller sällan eller aldrig. Detta kan tolkas som att för 
fem informanter tycks anteckningsskrivande inte vara ett välanvänt redskap. 
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När de övriga värdena på de övriga variablerna72 omkodas till två, ofta re-
spektive sällan/aldrig, dominerar det senare värdet. Dock skall sägas att 
förutom anteckningar för skolbruk är det vanligt att eleverna skriver skol-
uppgifter (100 % för värdet ofta), SMS (81 % för värdet ofta), och inlägg i 
sociala medier (81 % för värdet ofta). Mindre vanligt är anteckningar för 
privat bruk (38,1 % för värdet ofta) och inlägg nätforum (18,8 % för värdet 
ofta).  
Tabell 3. Anteckningar för skolbruk och betyg, R-skolan.  

   Betyg  Total 
  G VG MVG  
Anteckningar 
skola 

Varje dag 2 2 2 6 
Flera gånger i veckan 1 7 3 11 

 Ibland 0 2 0 2 
 Aldrig 1 2 0 3 
Total  4 13 5 22 

Detta självrapporterade skrivande kan inte generera en valid aggregerad 
skrivprofil, men möjligen finns det fog för påståendet att klassen relativt ofta 
tycks ägna sig åt skrivande i samband med skoluppgifter, vid sidan av SMS 
och inlägg i sociala medier. De många olika skrivsituationer och texttyper 
som föreslås i enkäten tycks för det mesta inte vara aktuella för klassen. 

4.1.3 Validitetsundersökning 
I detta avsnitt kommer jag att berätta något om den skrivundervisning som 
bedrivs under tiden för min materialinsamling. Därefter redovisas resultatet 
från validitetsundersökningen, som inleds med en något mer utförlig redogö-
relse för användningen av bedömningsinformationen. Därefter presenteras i 
tur och ordning validitets- och användningsargumenten. Avslutningsvis förs 
en sammanfattande diskussion. 

4.1.3.1  Organisering av skrivundervisning 
Jag träffar R-klassen första gången i september 2010, men det är först i ok-
tober samma höst som jag närvarar vid skrivundervisning (OB10R01). Då 
inleder klassen arbete med ett tema och uppläggningen påminner till viss del 
om ramarna för det nationella provet, så som det såg ut vid tiden för materi-
alinsamling. Rose-Marie har tillsammans med kollegor satt samman ett text-
häfte och med hjälp av det skriver eleverna olika texttyper. Temaområdet 
avslutas med en s.k. salsskrivning, vilket innebär att examinationen genom-
förs under standardiserade former där alla elever har tillgång till viss skrivtid 

                                                      
72 Dessa variabler (här med lätt bearbetade namn) är: E-post, snigelpost, inköpslistor, försälj-
ning, artikelkommentarer, insändare, skönlitteratur, korsord, graffiti, dagbok, poesi och dator-
spel. 
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och vissa hjälpmedel (undantaget detta är elever med läs- och skrivsvårig-
heter, som har delvis andra förutsättningar). Två dagar efter examinationen 
är det ny lektion, men läraren är sjuk så nästa moment drar igång en vecka 
senare (OB10R11). Även denna gång skall eleverna arbeta under ett tema 
och gemensam nämnare för de olika uppgifter som genomförs är mytologi 
och sagor. På den lektion (ibid.) i början av december då arbetet startar be-
rättar Rose-Marie om de olika uppgifterna. Förutom att göra muntliga redo-
visningar, läsa noveller och genomföra mindre gruppuppgifter innehåller 
temat även en skriftlig rapport, som vid sidan av ett muntligt framträdande är 
den uppgift som är examinerande. Det är rapportskrivandet73 vi skall följa 
här. 

Det övergripande temat är alltså mytologi och sagor. På lektionen i de-
cember går Rose-Marie igenom ramarna. Den skriftliga rapporten skall klas-
sen arbeta med efter jul och den skall baseras på en film74, inlämningen är 
satt till nästan exakt två månader bort, men – som vi kommer att se – detta 
förändras när rapportmomentet väl drar igång. Även om det finns ett slags 
övergripande rubrik för alla moment som äger rum mellan december 2010 
och februari året därpå är det svårt att få intryck att de bygger på varandra. 
Detta var dock Rose-Maries intention och i vår andra intervju beklagar hon 
att hon inte vinnlagt sig tillräckligt om att understödja rapportskrivande med 
hjälp av tidigare moment i temat.  Förvisso nämns rapporten på första tema-
lektion, liksom när eleverna återvänder efter jullovet (OB11R01), men var-
ken när jag närvarar på undervisningen eller bearbetar ljudfilerna i efterhand 
identifierar jag några explicita kopplingar mellan pågående aktivitet och den 
rapportskrivning som väntar. Kanske är det detta som bidrar till upplevelsen 
av disparata moment samlade under gemensam etikett. 

4.1.3.2  Användning av tolkning av elevgensvar 
Användningen kan delas upp på flera sätt och ett produktivt sådant är att 
utgå från subjekten (dvs. läraren och eleverna) som använder tolkningen av 
elevgensvar.  

4.1.3.3  Rose-Maries användning 
Förutom att i helklass meddela eleverna allmänna punkter som de skall 
”tänka på” använder Rose-Marie resultaten från rapportskrivandet för att 
kommunicera enskilt med elever om deras rapporter, sätta kursbetyg 
(OB11R07) och i samtal med mig när jag ställer frågor om hur det har gått 
för klassen (RM2). I helklass vill Rose-Marie berätta ”vad ni [eleverna] 
gjorde bra, och […] vad ni skulle kunna utveckla” (OB11R07). Ett exempel 
är: ”[D]et får inte vara så att det står i metoddelen att ni har läst massa saker 

                                                      
73 Denna omtalas nedan växelvis som filmanalysrapport, analysrapport och rapport.  
74 Som tidigare nämnt förändrar jag eller avstår från att återge vissa detaljer. Filmnamnet 
kommer inte att nämnas, men framställningen kommer att vara tydlig ändå.     
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på internet, det nämns inte i materialet […] och ibland nämns det inte ens i 
källförteckningen” (ibid.). Först kommenterar alltså Rose-Marie vad som 
skulle kunna kallas koherens i metod- och materialdel och därefter exempli-
fierar hon de brister på koherens hon funnit i texterna. Ett annat exempel är: 
”En del har tyvärr bommat lite på den här frågan och bara sagt såhär ’ja, 
filmen är typ tecknad’. Och det är inte riktigt uppbyggnaden. […] [D]är får 
ni tänka efter lite grand, vad betyder uppbyggnaden av en film?” (ibid.).75 
Rose-Marie talar om en av rapportens (redan givna) frågeställningar, som 
handlar om dramaturgi. Här kommenteras inte rapportstruktur, utan sakinne-
håll och vi kan se hur Rose-Marie ”blickar framåt” till nya uppgifter som 
skall handla om dramaturgi. 

Helhetsbilden är att arbetet varit svårt och Rose-Marie menar att de indi-
viduella betygen avspeglar svårigheten i att skriva filmanalysrapport och att 
eleverna inte skall förskräckas när de inte får högsta betyg. Dessutom, menar 
hon, är det inte rimligt att använda detta betyg för att göra prognoser inför 
kursen Svenska B: ”man klarar definitivt Svenska B-kursen utan att just 
klara den här uppgiften” (OB11R07). Rapporten är emellertid avslutad och 
givet rapportskrivandets prognosvärde väntar inget omprov.  

Av totalt 21 inlämnade texter har 20 bedömts vara minst godkända.  

4.1.3.4  Elevernas användning 
Den elevanvändning jag kan dokumentera är dels den som sker efter ovan-
nämnda genomgång, dels den som formuleras i elevintervjuerna. Enskilda 
elever får efter Rose-Maries genomgång möjlighet att fråga om de kommen-
tarer Rose-Marie lämnat. Flera elever tar chansen och en av dem frågar 
Rose-Marie om det är positivt eller negativt att hon skrivit ”upprepning i 
analysen”. Rose-Marie svarar: ”Jag tror att jag tänkte på ordet ’jag’ här. […] 
Så det är någonting rent stilistiskt som jag tycker att du skall jobba med. Att 
ta bort jaget. […] [M]an förstår ju att det är du som tycker där” (ibid.) Jag 
tolkar detta som att eleven använder Rose-Maries bedömning för att få en 
motivering till resultatet och att Rose-Marie formulerar hur eleven skulle 
kunna använda resultatet i framtida textproduktion.  

Den andra användningen är den som formuleras i intervjusituationerna. 
De fyra elever som intervjuats, Radmilla, Rihana, Rita och Ruben använder 
informationen på både likartade och särskiljande sätt. Radmilla, Rihana och 
Rita ger alla uttryck för att använda provpoängen (dvs. bokstavsbetyget) som 
kursbetygsprognos. När Radmilla får ta del av Rose-Maries bedömning är 
det uppgiftsbetyget som är av störst intresse, ”i stort sett så är det själva be-
tyget som jag tänker på” (Radmilla). Detta kommer sig av, som jag förstår 
det, en fokusering på kursbetyget: ”det är mest för att jag tänker på slutbety-

                                                      
75 Rose-Marie talar självfallet inte med citattecken, men liksom för andra citat har jag norma-
liserat texten och försökt göra den läsvänlig (t.ex. genom inkludering av kommatecken, som 
inte heller de hörs på någon inspelning).  
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get jag kommer få sen” (ibid.). När Rita beskriver hur hon använder bedöm-
ningsinformationen är det framför allt vetskapen om vad som inte ledde till 
MVG som tycks vara av intresse. I Ritas fall handlar det om en källa som 
Rose-Marie inte bedömt vara trovärdig, eller, rättare sagt, Ritas bristande 
källkritik. Om detta säger Rita: ”alltså, jag hatar att få under MVG, så att det 
är så här, […] alltså nu kommer jag inte göra det misstaget igen liksom” 
(Rita). Det framkommer inte hur Rita värderar uppgiftsbetyget i förhållande 
till kursbetyget. Däremot uppfattar jag det negativa uppgiftsbetyget som i det 
närmaste sporrande för Rita: ”även fast det är en negativ grej så vet jag att 
den kommer bli positiv […] alltså man måste misslyckas för att det skall bli 
bra” (ibid.).  

Bara en kort sekvens i intervjun med Rihana tangerar det som skulle 
kunna kallas användning av bedömningsinformation. 

 
I: Vad är det du inte är nöjd med då? 
Rihana: Att jag fick G. Jag vill ju nå, alltså, mer än G. 

 
Rihana tycks använda betyget som indikation på något slags allmän nivåbe-
skrivning av hennes prestationer i förhållande till hela kursen. Detta kan 
dock ställas mot en tolkning som ligger lika nära utsagan som innebär att 
Rihana ger uttryck för att hon vill ha högre betyg än G på just denna uppgift. 

Till skillnad från de andra eleverna nämner Ruben inte kursbetyget när vi 
talar om vad han tar med sig från bedömningen, men däremot föreslår han 
hur han skulle kunna använda bedömningsinformationen i andra ämnen: 
”Typ om jag gör en inlämningsuppgift i, vi säger till exempel samhällskun-
skap, då har man ju frågeställningar och så och [ohörbart] tänka på de här 
grejerna hon har skrivit och använder till andra ämnen. För liksom rapport, 
inlämningsuppgift och sådant, det kommer inte bara i svenska, det kommer 
ju i naturvetenskap, biologi, labbrapporter och sådant” (Ruben). Ruben ver-
kar alltså uppfatta att bedömningsinformationen kan vara till hjälp i framtida 
rapportskrivande. Liksom andra elever tycks också han därmed se praktisk 
användning av kommentarerna och inte enkom som underlag för uppgiftsbe-
tyg som i sin tur ligger till grund för kursbetyg. 

4.1.3.5  Sammanfattning 
Vi kan se olika typer av användningar. När det gäller som underlag för kurs-
betyg bygger argument för valid användning dels på ett hållbart validitetsar-
gument, som stöttar tolkningen som är gjord, dels att premisserna för det 
övergripande användningsargumentet (t.ex. möjlighet att lära) kan styrkas. 
Användningen i form av undervisning/tips för framtiden och liknande byg-
ger på samma argument, eftersom det tycks vara så att eleverna själva skall 
göra bruk av tolkningen av elevgensvaren (föreläsningen undantaget). Rose-
Marie upprepar att eleverna skall ”tänka på” det som framkommer under 
lektionspasset i kommande textproduktion. Denna användning kan rättfärdi-
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gas genom analys av premisserna för användningsargumentet. Innan vi tittar 
närmare på det skall vi i det nedanstående närmare undersöka den tolkning 
som är gjord och på vilka grunder den kommit till stånd.  

4.1.4 Validitetsargumentet 
Vi skall för ett ögonblick återknyta till Bachmans (2005) validitets- och 
Toulmins (2003) argumentationsanalysmodell jag tidigare visat. Denna gång 
skall vi dock fylla den med aktuell data från R-klassen. 

 
Påstående: Författaren kan/kan inte under handledning skriva analyser i rap-
portform av viss kvalitet. 
Data 1: Elevgensvar. 

 
För att vår data skall leda till ett valitt påstående krävs rättfärdiganden, eller 
premisser. Innehållet i den andra premissen (W2) är generisk i Bachmans 
(2005) modell (se kap. 3). Skulle någon av premisserna sakna stöd (backing-
data), om undersökningar och analyser talar emot dem, blir de invändningar 
mot påståendet. 

 
Premiss 1 (W1): För att skriva en rapport skall en given rapportmall, som 
inkluderar ett givet syfte och givna frågeställningar, given struktur, formella 
aspekter och grafiska element användas. Frågeställningar skall besvaras ob-
jektivt, dvs. utan språkligt markerade åsikter, baserat på givet material för 
vilket skribenter visar förståelse och kan anknyta till. En subjektiv tolkning, 
kallad analys, av resultaten skall inkluderas. Rapporten skall vara skriven på 
dator och merparten av produktionen skall ske på särskilt angiven tid och 
plats.  
Backing-data: Härledning av konstruktet ur bedömningsuppgift och till viss 
del instruerande lektion. 
Premiss 2 (W2): Uppgiften har utförts och tolkats på ett sätt som motsvarar 
utförande och tolkning i måldomänen. 
Backing-data/data 2: Analys av bedömningsinstrument som för att stödja 
premissen (a) vad gäller innehåll och handlingar skall efterfråga skrivande 
som står i samklang med skrivkonstruktet och (b) skall bedömas med skriv-
konstruktsadekvat tolkningsinstrument på ett konsistent sätt. 

4.1.4.1  Premiss 1 - Skrivkonstruktet 
Skrivkonstruktet är härlett ur bedömningsuppgiften och genom analys av de 
lektioner då uppgiften presenterades. Kortfattat kan sägas att uppgiften inne-
bär att eleverna skall skriva en vad jag valt att kalla analysrapport, som i 
detta fall innebär att en film analyseras utifrån ett givet syfte och givna frå-
geställningar.  

I motsats till vad som kanske vanligen förknippas med prov saknas i det 
här fallet en skriftlig instruktion. I centrum står i stället R-skolans rapport-
mall, som inför denna uppgift av Rose-Marie preparerats med ett syfte, som 
alla åläggs att inkludera i sina rapporter: ”syftet med den här analysen är att 
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kartlägga temat och hur huvudkaraktären X utvecklas i filmen Y” (D11R04, 
[X och Y motsvarar i originalet karaktärens namn och filmens titel]). Fråge-
ställningarna är följande: ”Hur utvecklas huvudkaraktären X genom filmen? 
Hur är filmen uppbyggd? Vilka teman kommer fram i filmen?” (ibid.). Mal-
len innehåller följande delar: titelsida, innehållsförteckning, inledning, me-
tod- och materialdel, resultat, analys, slutsats och källförteckning. Under 
respektive rubrik finns instruerande text som kommenterar innehåll och mik-
rostruktur. Följande excerpt är hämtat från texten under rubriken ”Slutsats”: 
”Under denna del ska du mycket kortfattat beskriva vad du har kommit fram 
till. Börja med att beskriva vad syftet med arbetet var. Koppla sedan till re-
sultatet och analysen för att sedan avsluta med vilka slutsatser du kan dra” 
(D11R04). Som synes anges både struktur och innehåll i den instruerande 
texten.  

Som tidigare nämnt används särskilda textdimensioner för att utkristalli-
sera skrivkonstrukten i de olika uppgifter som analyseras. Här nedan åter-
finns därför de olika rubrikerna och resultaten kopplade till dem. 

 
Skrivhandling: Genom skrivhandlingarna Beskriva och Utforska skall ele-
verna svara på frågeställningar genom att bearbeta en mängd information och 
genom att använda verktyg för att analysera materialet – filmen – och därige-
nom utveckla ny, ännu ej formulerad kunskap. Uppgiften blir genom en så-
dan kategorisering sammansatt, men så skall eleven också t.ex. dokumentera 
material och tillvägagångssätt (en form av beskrivande skrivhandling i syfte 
att systematisera kunskap) och diskutera och resonera om exempelvis källors 
trovärdighet och karaktärers utveckling (ett slags kunskapsutvecklande syfte 
realiserat av utforskande skrivhandlingar).  
Kommunikation: Vilken skribent-läsarrelation impliceras i uppgiften? Rose-
Marie formulerar ingen tänkt läsare, men på den första lektionen görs en 
koppling mellan denna och kommande uppgifter: ”om ni då sedan på univer-
sitet skriver rapportmallar inom, ja, språk, humaniora, ser de ut såhär, unge-
fär.” (OB11R03). Rose-Marie utvecklar inte koppling vidare eller förklarar 
vilken läsning det innebär. Däremot återkommer hon senare samma lektion 
med antydningar om vilket slags läsarroll hon kommer att anta: ”Däremot så 
kommer alla de här rubrikerna liksom finnas med, ni kommer ha metod-
material-del, en resultatdel. Den skall inte heta någonting sådant här att ’vad 
fick jag nu fram?’” (ibid). Och ”det är de här frågeställningarna och ingenting 
annat som ni skall besvara […] så att ni inte helt plötsligt börjar […] prata 
om […] någon annan karaktär […] det är inte det som ni lovar i början att ni 
skall göra.” Med andra ord är det en kritisk och normfokuserad läsare som 
väntar. Trots uppgiften är den implicerade läsaren inte en allmänt filmintres-
serad person, utan en kritisk examinator som kommer att läsa innehållet i re-
lation till formen. Att det är Rose-Marie eleverna skall ha i åtanke blir tydligt 
ännu lite senare under samma lektion: ”om jag ser att ni har driv i er […] då 
har ni ju visat initiativ” (ibid). En skenbar motsägselse uppträder emellertid 
en lektion senare (OB11R04) i formuleringen: ”sätt in läsaren i det ämne som 
han eller hon nu skall få presenterat för sig själv […] Hur ser inledningar ut 
egentligen i akademiska rapporter?” Åter antyds dock examinatorn som vär-
derar form och innehållet relaterat till den formen. 
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Hur skribent-läsarrelationen uppfattas av eleverna saknar jag material för 
att undersöka. Däremot kan sägas att för den som producerar och tar del av 
akademiska texter antyder möjligen rubriker som ”syfte” och ”frågeställning” 
en viss sorts läsare, men för eleverna i R-skolan är erfarenheten av semi-
narier, ventileringar och annan akademisk textkonsumtion och -diskussion 
rimligen – om alla existerande – baserade på hörsägen. 
Ämnesinnehåll: i en rapport av det slag som är aktuell i R-skolan är innehål-
let både något som skulle kunna kallas sakrelaterat (dvs. resultat kopplade till 
filmen Y) och något som är kopplat till de många generiska metafunktioner 
(dvs. rapportöverskridande skrivhandlingar som leder till text om exv. hur 
och varför resultatet ser ut som det gör) en rapport av detta slag innebär. I 
metoden, för att ta ett exempel, skall tillvägagångssätt (generisk metafunkt-
ion) presenteras i förhållande till resultatet av analysen av huvudkaraktären 
X:s utveckling (sakrelaterat). I syfte att öka överblickbarheten presenteras i 
nedanstående tablå hur rapportmallen kan förstås ur ett ämnesinnehållsper-
spektiv: 

 
Rapportavsnitt Innehåll Kommentarer till och exempel ur 

mallens instruerande text. Exemplen är 
inom citattecken. 

1) Titelsida   
2) Innehållsförteck-
ning 

Rubriker som speglar innehållet ”Använd de rubriker som är relevanta för 
ert arbete” 

3) Inledning 
 

Svara på frågan varför sagor lockar läsare Inledningens retoriska funktion är att 
”fånga läsaren” och den explicita inne-
hållskommentar som nämns är att eleven 
bör svara på frågan och därefter ”rama in 
din uppgift”.  

4) Syfte Kartlägga temat och hur huvudkaraktären X 
utvecklas i filmen Y.  

Syfte kommenteras inte. 

5) Frågeställning Hur X utvecklas, hur filmen är uppbyggd, vilka 
teman som framkommer 

Frågeställningar kommenteras: de skall 
”motsvara” syftet. 

6) Metod 
 

Vilka metoder som använts Tillvägagångssätt för att besvara frågor 

7) Material Vilket material som använts; källkritik Presentera material, ”motivera källkritisk 
hållning”, urval, ”förklara dina val och 
motivera varför du har arbetat på detta 
vis.”  

8) Resultat Svar på frågeställningar ”Resultatdelen är objektiv […]. Du 
använder referatteknik och gör korrekta 
källhänvisningar hela tiden! Inget eget 
resonemang och tyckande.”  

9) Analys Analys av hur temana i filmen kan tolkas; om 
teman, uppbyggnad och innehåll påminner om 
andra sagor (vilka/på vilket sätt); tolkning av X 
utveckling; handlingarnas symbolvärde 

”Här skall du tolka och värdera det som 
kommit fram i ditt resultat. Alltså skall du 
analysera uppbyggnaden och innehållet i 
Y.”  

10) Slutsats Koppling mellan resultat och analys  beskriv-
ning av vad studenten kommit fram till.  

[Se ovan.] 

11) Källförteckning Allt material som används i analysen [dvs. 
rapporten].  

I mallen återges ett standardiserat sätt att 
redovisa referenser.  

 
Innehållet, som alltså är svårt att sammanfatta i en eller ett par kärnfulla me-
ningar, handlar dels om sakfrågorna relaterade till det givna syftet och de 
givna frågeställningarna (det vi kan kalla filmanalys), dels metafunktionerna 
som kan antas vara aktuella i andra rapporter baserade på den här mallen. På 
lektionerna OB11R03 och OB11R04 går Rose-Marie igenom mallen. Det är 
knepigare att försöka härleda skrivkonstrukt ur lektion eftersom beskrivning-
en av uppgiften lätt tangerar undervisning. Vad som emellertid möjligen ny-
anserar skrivkonstruktet så som hittills presenterat är informationen om käll-
kritik och analysavsnitt. Det första, säger Rose-Marie, rör ”material som ni 
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kanske ibland då ifrågasätter lite grand” (OB11R03). Analysen skall förstås 
som en kontrast till resultatet: ”Analysen sedan, här däremot får du tolka och 
värdera det du har kommit fram till. Här får du alltså börja tycka till om […] 
resultatet” (ibid.).  
Komposition: I detta skrivkonstrukt är strukturen tydligt definierad. Den 
övergripande dispositionen återfinns i tablån ovanför och i mallen kommen-
teras på vissa ställen hur respektive kapitel kan struktureras. Själva komposit-
ionen kommenteras däremot inte på lektionstid. I stället hänvisar Rose-Marie 
övergripande till ”rapportmallen”, som också inkluderar innehåll.   
Språk/stil: Inte heller språk/stil kommenteras på lektionsgenomgången. I 
mallen finns en markör som kan hänföras till språk/stil, men lika mycket till 
kommunikation. Under ”inledning” står det att texten ”måste vara skriven på 
ett sätt som fångar läsaren. […] Tänk på att försöka uttrycka dig personligt.” 
Trots att stilistiken tycks vara utslagsgivande vid betygsättning anges alltså 
inte någon närmare beskrivning än så här av vilken stilnivå som gäller. 
Kodning: Kodning nämns varken på lektioner eller i mallen, utan impliceras 
i det att ”formellt skriftspråk” gäller (se nedan). 
Presentation: Ur mallen går att utläsa att R-skolans logotyp skall fästas på 
framsidan, att referenser i litteraturlistan skall återges på ett standardiserat 
sätt, t.ex. med kursiverade boktitlar och texten skall vara skriven på dator. 
Det framgår också att innehållsförteckningen skall standardiseras med hjälp 
av programmet MS Word. På lektionstid förtydligas hur referenser skall in-
kluderas i löptext (inom parentes) och att källförteckningen kan presenteras 
så att det framgår vad som är tryckta respektive internetkällor. 

 
Förutom vad som framkommer i mall och på lektioner bidrar även specifi-
kationer av uppgiftens ramar till definitionen av skrivkonstruktet. I analysen 
av OB11R03 och OB11R04 framkommer följande: 
  

Produktionstid: I den ursprungliga planen är det 12 dagar (varav 9 arbetsda-
gar) mellan datumet då uppgiften lämnas ut till inlämningsdatum. Denna plan 
revideras dock eftersom de instruerande lektionerna drar ut på tiden och mer-
parten av arbetet skall ske i skolan (se nedan). Det första provpasset äger rum 
en vecka efter uppgiftsutlämning och inlämningstiden har förlängts tre dagar. 
Nettotiden blir till slut åtta dagar. 
Produktionsställe: Om platsen för textproduktionen säger Rose-Marie: ”[vi] 
skall skriva den här rapporten i datasalen […]. Ni får också skriva hemma, 
men som jag nämnde tidigare […], så vill jag att huvuddelen av arbetet skall 
vara skrivet i skolan. Är det inte det, så får ni inte godkänt, det vill säga får 
jag in en text […] som jag aldrig har sett, då kommer inte jag bedöma den, 
för jag är inte hundra på att ni har skrivit den” (OB11R03).  

 
Mot bakgrund av dessa dimensioner av skrivkonstruktet skulle vi nu kunna 
formulera en något mindre omfattande definition. Emellertid måste vi först 
ta följande information i beaktande. På den första lektionen (OB11R03) 
meddelar Rose-Marie att också betygskriterierna kan användas som ett slags 
instruktion. Det är inte ovanligt att bedömningsmatriser eller andra tolk-
ningsverktyg är den huvudsakliga konstruktinformation vi har tillgång till 
(jfr Knoch, 2011), men eftersom detta inte är fallet här och eftersom validi-
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tetsargumentsanalysen bygger ett fixerat skrivkonstrukt som förhålls till 
övrig information är det meningsfullt att låta något, må det vara uppgiftsin-
struktion eller tolkningsverktyg, utgöra referenspunkt. Valet i denna avhand-
ling föll på uppgiftsinstruktion, eftersom det var rimligt att anta att alla ele-
ver fick tillgång till en sådan innan uppgiften påbörjades. Emellertid säger 
alltså Rose-Marie att betygskriterierna är en del av uppgiftsinstruktionen, 
vilket gör att de måste inkluderas. Jag har dock valt att bara inkludera G-
kriterier, det vill säga kriterier som kan användas för att särskilja rapport från 
icke-rapport, eller annorlunda uttryckt: det skrivande som krävs för att ytt-
randet skall kvalificeras som text (jfr Berge, 2012). Eftersom betygskriteri-
erna inte är formulerade enkom för rapportskrivandet (utan tvärtom är utdrag 
ur Skolverkets kriterier för hela kursen Svenska A [se Bilaga 4]) relaterar jag 
dem till textdimensionerna genom analys av hur de presenteras på lektionen.  

 
Kommunikation: Formulera sig med hänsyn till mottagaren. 
Ämnesinnehåll: Sammanfatta huvudinnehållet från olika texter, vilket inne-
bär: ”dels det ni har läst, era källor, men också […] att ni kan förstå filmen 
[…] och anknyta till den”, säger Rose-Marie (OB11R03).  
Komposition: Formulera sig sammanhängande i tal och skrift, vilket inte 
specificeras närmare av Rose-Marie. Däremot säger hon att ”tal är inom citat-
ionstecken där”, vilket anspelar på att kursbetygskriterierna används och att 
det i dem finns angivet att elever skall kunna formulera sig sammanhängande 
i tal.  
Språk/stil: Använda formellt skriftspråk, vilket konkretiseras i Rose-Maries 
uppmaning ”försök att undvika de här typiska […] talutfyllnadsorden som ju 
och typ och […] använd inte […] liksom slang och sådant, utan […] det är 
skriftspråk som gäller” (OB11R03). 

 
Med utgångspunkt i analysen av uppgiften, informationen på lektionerna och 
innebörden som läggs i de bedömningskriterier som inkluderas kan skriv-
konstruktet definieras enligt följande: 

 
För att skriva en rapport skall en given rapportmall, som inkluderar ett givet 
syfte och givna frågeställningar, struktur, formella aspekter och grafiska ele-
ment användas. Frågeställningar skall besvaras objektivt, dvs. utan språkligt 
markerade åsikter, baserat på givet material för vilket skribenter visar förstå-
else och kan anknyta till. En subjektiv tolkning, kallad analys, av resultaten 
skall inkluderas. Rapporten skall vara skriven på dator och merparten av pro-
duktionen skall ske på särskilt angiven tid och plats. 

 
Detta är samma ordalydelse som återfinns efter Premiss 1 (W1) ovan. Nästa 
steg i artikulerandet av validitetsargumentet är att undersöka stödet för den 
andra premissen.  
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4.1.4.2  Premiss 2 – Uppgift, uppgiftslösning och tolkningsverktyg  

4.1.4.2.1 Uppgiften 
Uppgiften är densamma som skrivkonstruktet som finns analyserad ovan. 

4.1.4.2.2 Uppgiftslösning 
Uppgiften löstes under tre lektionspass (OB11R04, OB11R05, OB11R06) i 
två av R-skolans datorsalar. Eleverna uppmanades att påbörja sina rapporter 
och Rose-Marie fanns tillgänglig för handledning för den som så önskade. 
För att förstå den tolkning av elevtexterna som görs kan det vara av intresse 
att Rose-Marie själv ger explicita råd om hur exempelvis frågeställningar 
skall besvaras och också uppmanar elever att ”inspireras” av varandra och av 
rapporter som de hittar på internet. Själv närvarar jag i en av datorsalarna 
och där är samarbetet mellan eleverna är påtagligt.  

Givet skrivkonstruktets övriga dimensioner, produktionsställe och pro-
duktionstid, tycks det råda harmoni mellan den formellt stipulerade uppgift-
lösningen och skrivkonstruktet. Emellertid är det så att kravet att elever skall 
skriva huvuddelen av texten, enligt två av de intervjuade eleverna (Rita och 
Rihana), inte efterlevs. I stället skriver Rita och Rihana klart merparten av 
texten hemma. Detta bidrar till en svag standardisering av uppgiftslösningen, 
vilket får konekvenser: förutom handledning och kamrathjälp i skolan får 
elever som har den möjligheten, chans att ta hjälp av externa resurser.  

På grund av undervisningsinslagen (dvs. lärarhandledning) återkommer vi 
i mer detalj till uppgiftslösningen i samband med användningsargumentet 
längre ner.      

4.1.4.2.3 Tolkningsverktyg 
Som ovan nämnt delade Rose-Marie ut betygskriterier för uppgiften och 
dessa har utgjort ett av två tolkningsverktyg i bedömningen av elevernas 
rapporter. Det andra verktyget består av kriterier som är implicerade i de 
kommentarer (hädanefter: lärarkommentarerna) Rose-Marie bifogat respek-
tive elevlösning. Betygskriterierna är i stort sett desamma som för hela kur-
sen Svenska A, men några kriterier saknas. För att bringa något slags klarhet 
i hur betygskriterierna relaterar till skrivkonstruktet har jag dels bearbetat 
formuleringarna i de ursprungliga betygskriterierna (Bilaga 4) för att expli-
citgöra varje kriterium. Kriterierna är inte ”neutrala” utan snarare återgivna 
som standarder, det vill säga kriterium i kombination med kvalitetsbeskriv-
ning (Sadler, 2005). I nedanstående tablå återfinns skrivkonstrukt och be-
tygskriterier ordnade enligt textdimensionerna. Det förekommer ingen över-
lappning bland betygskriterierna, vilket innebär att t.ex. VG-beskrivningen 
av vilken läsning elever ägnar sig åt bara impliceras i MVG-beskrivningar av 
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hur elever använder sin läsning.76 I tablån har kriterier som inte finner någon 
direkt motsvarighet i skrivkonstruktet strukits under. 

 
Textdimension Skrivkonstrukt Betygskriterier G Betygskriterier VG Betygskriterier 

MVG 
Kommunikation Skriva till 

examinator 
-Eleven formulerar 
sig i tal i formella 
sammanhang med 
hänsyn till motta-
garen 
-Eleven formulerar 
sig i skrift i formella 
sammanhang med 
hänsyn till motta-
garen. 

 -Eleven anpassar 
sitt budskap så att 
det berör mottagar-
na 

Ämnesinnehåll Rapportera 
material, metod, 
källkritik; 
sammanfatta 
film och texter; 
svara på fråge-
ställningar; 
analysera 
resultat; sam-
manfatta rappor-
ten.  

Eleven sammanfattar 
huvudinnehållet i 
olika slags texter. 

-Eleven läser även mer 
avancerade texter av olika 
slag 
-Eleven relaterar det lästa till 
sina kunskaper och erfaren-
heter 
-Eleven reflekterar över 
innehåll och form [i de 
avancerade texter som lästs?] 
-Eleven visar initiativ vid 
valet av olika slags informat-
ionskällor 
-Eleven granskar källorna 
kritiskt. 

-Eleven gör jämfö-
relser mellan olika 
tiders sätt att skildra 
olika motiv/tema i 
skilda kulturer 
-Eleven relaterar 
olika tiders sätt att 
skildra olika 
motiv/tema i skilda 
kulturer till sin egen 
tid och sin egen 
livssituation 

Komposition Följa rapportens 
struktur 

-Eleven formulerar 
sig sammanhängande 
i tal i formella 
sammanhang med 
hänsyn till motta-
garen 
-Eleven formulerar 
sig sammanhängande 
i skrift i formella 
sammanhang med 
hänsyn till motta-
garen. 

-Eleven skriver i huvudsak 
korrekt berättande texter där 
tankegången klart framgår 
-Eleven skriver i huvudsak 
korrekt utredande texter där 
tankegången klart framgår 

-Eleven anpassar 
sitt budskap så att 
det förstås av 
mottagarna 

Språk/stil Personlig 
inledning; 
formellt skrift-
språk 

Eleven skiljer på 
talat och skrivet 
språk. 

 -Eleven använder i 
skrift stilmedel som 
är effektfulla och 
slående 

Kodning [Se språk/stil] -Eleven rådfrågar vid 
behov språkliga 
handböcker, 
-Eleven använder sig 
i skrift av grundläg-
gande regler för 
språkets bruk och 
byggnad 

  

Presentation Följa 
mal-
len/datorskriven 
text 

-Eleven använder 
dator för att produ-
cera egna texter 
-Eleven använder 
dator för att kommu-
nicera med andra. 

  

Produktionstid  -   
Produktionsställe  -Huvuddelen skall 

vara skriven i skolan 
[muntl. krit] 

  

                                                      
76 Jag vill understryka att denna analys inte skall läsas som en tolkning av hur Rose-Maries 
arbete förhåller sig till styrdokumenten.    
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Vi ser t.ex. att eleverna för MVG skall göra ”jämförelser mellan olika tiders 
sätt att skildra olika motiv/tema i skilda kulturer”, vilket inte motsvaras av 
någon del i skrivkonstruktet, som i innehållsdimensionen handlar om att 
svara på frågeställningar, som inte uppmanar till sådan jämförelse. Vi kan 
också se att några av dimensionerna i skrivkonstruktet tycks sakna kriterier. 
Det verkar sannolikt att det räcker med att sammanfatta texter för att texten 
skall klassificeras som en rapport. Skulle det inte vara så finns viss dishar-
moni mellan tolkningsinstrument och skrivkonstrukt. 

Som ovan nämnt har till varje text också bifogats kommentarer. Genom 
att bearbeta dessa kommentarer till kriterieformuleringar finns möjlighet att 
specificera ytterligare kriterier och standarder. Vi skall titta på två kommen-
tarer. Den första, Text (1), är ”typisk” i så måtto att den representerar det 
vanligaste betyget, G (11 av 21 texter)77 och de vanligast förekommande 
kriterierna. Den andra, Text (2), är mest intressant eftersom det är den enda 
kommentaren till en IG-text och alltså den som kanske bäst avslöjar avgö-
rande kriterier.  

 
Text (1): Din text följer rapportmallen på alla punkter. Du använder dig till 
stor del av källor när du presenterar din resultatsdel vilket är mkt bra. En brist 
är att frågeställning 3 ej besvaras på ett övertygande sätt. Detta får även följ-
der i din analysdel där resonemanget inte alltid är övertygande. Ett ok språk-
bruk men en del fel infinner sig/se markeringar i texten. G+. (ET11R06) 

 
Om kommentaren bearbetas kan vi notera att följande kriterier och standar-
der är av Rose-Marie identifierade: (a) texten följer dispositionen för en rap-
portmall; (b) texten bygger på och innehåller referenser till källor; (c) textens 
frågeställningar är besvarade, men inte fullständigt; (d) språkbruket är okej. 
Vi ser också att Rose-Marie hänvisar till själva texten för identifiering av 
språkfel78 och att hon därigenom antyder ett kriterium som inte är uppfyllt, 
nämligen korrekt språk. Vi vet dock inte om detta kriterium hindrat texten 
från att nå VG, vilket gör att det är svårt att använda som information om 
vilka kriterier som avgör IG/G. 

Vi skall också läsa kommentarerna till IG-texten, innan vi kan säga något 
mer definitivt om utslagsgivande kriterier.  

                                                      
77 Rose-Marie har använt en åttagradig skala med + och - som tilläggsnotation. Således kan 
betygen konverteras till följande siffror: IG = 1, G = 2, 3, 4, VG = 5, 6, 7; MVG = 8 (MVG+ 
saknas). Typvärdet blir 3 (md = 4) under förutsättning att ”dubbelbetyg”, t.ex. G/VG, räknas 
som det lägre betyget med ett plustecken, dvs. G+ eller 4.   
78 Rose-Marie har sammantaget gjort ett flertal markeringar/kommentarer i texterna. Dessa 
berör i första hand kodning och stil, men även innehåll och till viss del även övriga dimens-
ioner. Dessa markeringar/kommentarer redovisas inte här eftersom de inte ansetts kunna 
”förklara” tolkningsverktyget. Kodning och stil berör oftast stavfel och ordval. Innehålls-
kommentarer kan vara exempelvis frågor, ” Är filmen den enda källan här?”, och mer all-
männa kommentarer som ”bra tänkt!”.  
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Text (2): Texten följer ej rapportmallens alla delar o frågeställningen (fil-
mens tema) besvaras ej på ett adekvat/korrekt sätt. Källförteckningen måste 
korrigeras. Däremot finns viss känsla av källhänvisning i din första fråge-
ställning. Bra – men infoga källorna [?på ett smidigt sätt?]. IG. (ET11R04) 

 
Om vi nu gör på samma sätt som i ovanstående fall får vi följande kriterier, 
som ej är uppfyllda: (a) texten följer dispositionen för en rapportmall; (b) 
texten svarar på uppställda frågeställningar; (c) textens källförteckning är 
korrekt; (d) källor är infogade som referenser i löptexten. Däremot tycks 
följande kriterium till viss del vara uppfyllt: (e) texten bygger på och inne-
håller referenser till källor. Tack vare analysen av kommentaren till texten 
som fått IG kan vi se vilka kriterier, i tillägg till de som presenterats i tablån 
ovan, som tycks användas för att avgöra om texten är en giltig rapport eller 
inte. I stort verkar motiveringen av G stämma överens med motiveringen av 
IG. Därigenom kan vi också se att skrivkonstruktets textdimensioner visser-
ligen återspeglas i tolkningsverktygen, men att några oklarheter råder. 

För samtliga betygssteg gäller att de på förhand specificerade kriterierna 
inte är de enda, vilket förvisso inte innebär att bedömningen av texterna inte 
är harmonierat med skrivkonstruktet. Vi ser också att för högre betyg, det 
vill säga VG och MVG, förväntas eleven göra sådant som inte är en del av 
skrivkonstruktet och som inte specificerats i rapportmallen, den enda skrift-
liga information om uppgiften som finns att tillgå. Däremot skall sägas att 
Rose-Marie (OB11R03) muntligen informerat om t.ex. kravet på att jämföra 
kulturer för att få MVG. Det som möjligen är mest svårtolkat är VG-kriteriet 
rörande källkritik. Källkritiken ingår som en del av skrivkonstruktet analys-
rapport och därigenom som en del av uppgiften. Däremot syns inte kriteriet i 
motiveringen till IG och inte heller i motiveringen till G. Här har vi alltså att 
göra med ett kriterium som inte behöver uppfyllas för att texten skall klassi-
ficeras som en rapport, trots att skrivkonstruktet och uppgiften efterfrågar 
det. Detta betyder att det blir svårt att vara klar över vad bokstavsbetygen 
faktiskt representerar. I stället för att vara komprimerad information om kva-
liteten på rapporter kanske den representerar information om i vilken ut-
sträckning texten är rapport.  

Vid min andra intervju med Rose-Marie frågade jag om användningen av 
tolkningsverktygen. Hennes utgångspunkt är kriterierna för VG. Dessa tycks 
alltså fungera som ett slags referensnivå. Inledningsvis talar Rose-Marie om 
att läsa avancerade texter, och menar att de som inte använt den i undervis-
ningen presenterade filmhandledningen inte uppfyller kraven för detta krite-
rium. Därmed har man inte heller relaterat avancerade texter ”till sina kun-
skaper och erfarenheter”, vilket är ytterligare ett kriterium. Detta i sig tycks 
emellertid inte varit avgörande för om texterna bedömts vara godkända eller 
väl godkända. Även användningen av lärobokens information om den ”dra-
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maturgiska kurvan” skulle kunna innebära väl godkänt, enligt den tolkning 
jag gör av följande utsaga: 

 
Det fanns en såhär frågeställning två till exempel, där fanns ett ypperligt till-
fälle att, att referera till [läroboken] och hur filmens, den dramaturgiska upp-
byggnaden av den av en film och det har ju många helt struntat i. Och det är 
klart att då, då är det ju tveksamt liksom om man rent, alltså om man rent då, 
ja, kan, kan upp till ett VG, men sedan kan det ju vara så att eleven skriver 
väldigt korrekt och har ett berättande språk och där tankegången klart och 
tydligt framgår och där blir ju alltid en avvägning, där har vi de där G+, de 
där VG- till exempel. (RM2) 

 
Den samlade bedömningen synes alltså inte vara ett uttryck för en princip 
där ett visst betyg skall motsvaras av bevis för ett givet antal krite-
rier/standarder. Tvärtom tycks ju frånvaro av kriterierna läsning av avance-
rade texter (filmhandledning, lärobok) och relation till egna kunskaper och 
erfarenheter kunna ersättas av ”att eleven skriver väldigt korrekt och har ett 
berättande språk …” och med utgångspunkt i dimensionerna av text som 
analyserats med hjälp av den norska modellen skulle man kunna säga att 
stilistisk förmåga ”ersätter” ämnesinnehåll. Bedömningsprincipen tycks inte 
vara strikt aritmetisk (Korp, 2006), det vill säga bestående av ett så kallat cut 
off-score, men det ligger ändå nära till hands att uttrycka sig i termer av att 
stilistik ger högre poäng (eller viktas högre) vilket gör att totalpoängen på-
verkas mindre av frånvaro av relevant ämnesinnehåll än frånvaro av efter-
sökt uttryckssätt. 

Rose-Marie nämner även de andra kriterierna som finns listade under ru-
briken väl godkänt, kanske som en följd av att kriterielappen finns närva-
rande under intervjun, men kommenterar inte hur de står i förhållande till 
slutomdömet. Snarare beskriver hon, precis som på lektionen då de introdu-
cerades för klassen, hur de konkretiserats i arbetet med just analys av filmen 
Y. Detsamma gäller kriterierna för MVG. Bedömningsgrunden för G redovi-
sas något mer utförligt och här skiljer sig Rose-Maries uppgiftsinstruktioner 
en aning från vad som krävs för att erhålla godkänt.  

 
G kunde man få om man, man gör en rapportmall enligt liksom, man formu-
lerar sammanhängande text, man har ett, ja, grundläggande språk, man skiljer 
på talat och skrivet språk, man har på något sätt sammanfattat filmen, kunnat 
förstå innehållet i filmen, ja, länkat på något sätt lite grand till någon källa, ja 
det står till och med i kriterierna använder dator […] så det var ju såhär tick 
off. 

 
Vi kan se att kriterieformuleringarna återkommer, vilket redan tidigare kon-
staterats inte tillfullo överensstämma med uppgiftsinstruktionerna, som ju 
innebär att eleven förutom att disponera sin text i enlighet med rapportmal-
lens mönster, också skall fylla den med ett givet ämnesinnehåll, t.ex. filmens 
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teman och huvudkaraktärens utveckling. Vi ser också att Rose-Marie för G 
inte tycks använda sig av den viktning som kan anas när VG kommenteras 
ovan. I stället bockas kriterierna av (”tick off”). Bilden kompliceras dock en 
aning av följande specificering, där Rose-Marie sammanfattar vilka bevis 
som eftersöktes för att avgöra om elevtexten motsvarade kraven för G: 

 
[…] G var liksom, gjorde du uppgiften i princip, följde du liksom rapportmal-
len och gjorde du det här på någorlunda okej sätt liksom, […] det är ganska 
godtyckliga kriterier, men sammanfattar innehållet liksom, klarade man av 
det liksom, så, så var det ju ett G, plus att man rent språkligt nådde upp till de 
kriterierna som krävs. (RM2) 

 
Sammanfattningen kan tolkas på två sätt. Antingen innebär att ”göra uppgif-
ten” att inkludera samtligt innehåll som specificeras i rapportmallen, eller så 
innebär det att följa mallens disposition. Mycket talar för det senare eftersom 
uppgiften består av mer än att sammanfatta (filmens) innehåll och uttrycka 
sig enligt grundläggande språkliga normer. Detta skall dock förstås mot det 
komplicerande faktum att Rose-Marie på introduktionslektionen (OB11R03) 
förutom att presentera uppgiften genom rapportmallen också säger att be-
tygskriterierna är uppgiftsinstruktioner. Hårddraget innebär detta att elever 
som ”siktar på” (om sådana elever finns) betyget godkänt utsätts för con-
struct-irrelevant variance. För deras del skulle det i sådana fall räcka att 
sammanfatta innehållet i filmen och använda grundläggande skiftspråk, nå-
got som varken explicitgörs på lektionen eller i mallen och som talar emot 
analysen av kommentaren till IG-texten ovan. Det går också att vända på 
resonemanget och säga att tolkningen, att elever kan skriva analysrapport, 
kan diskuteras i de fall elevtexterna bedömts motsvara kriterierna för G. Då 
är det skrivkonstruktet som går att härleda ur uppgiften underrepresenterat. 

4.1.4.3  Tolkning 
Slutligen skall något om själva tolkningen sägas. I den (anglosachsiska) va-
liditetslitteraturen hänvisas ofta till tolkning av provpoäng, men som fram-
gått ovan får eleverna i denna situation inte några poäng och det finns ingen 
skala. Det förekommer inte heller några explicita fraser som ”betyget G in-
nebär att du kan skriva en analysrapport”. I det här fallet har kriterier (expli-
cita och implicta) använts för att avgöra om den aktuella texten bedöms mot-
svara krav för visst betyg. Med andra ord skulle vi kunna säga att texter fått 
olika ”poäng” (ett visst antal uppfyllda kriterier  bokstavsbetyg), vars in-
nebörd skall tolkas.  

På lektionerna inför rapportskrivandet (OB11R03, OB11R04) förekom-
mer indirekta utsagor om vad bokstavsbetygen representerar. Ett exempel är 
när Rose-Marie säger att ”i framtiden […] om ni skall skriva rapporter […] 
kommer ni själva välja […] ert material” vilket tyder på att tolkningen rör på 
vilken kvalitetsnivå elever kan skriva rapporter så som definierade i skriv-
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konstruktet ovan. På lektionen då rapporterna lämnas tillbaka är distinktion-
en mellan denna rapport och framtida, annorlunda rapporter fortfarande kvar, 
men något mindre skarp. Rose-Marie säger: ”nu skriver mina Svenska C-
elever en, en mycket mer avancerad rapport som mycket mer sidor […] så 
att den här, den här typen av texter kommer ni möta många gånger under de 
här åren” (OB11R07). Rapport avser en återkommande texttyp, som kan 
klassificeras som avancerad respektive mindre avancerad. Givet detta skulle 
betygen kunna representera något i stil med förmågan att skriva en mindre 
avancerad rapport på viss kvalitetsnivå. Samtidigt är det inte helt klart om 
det blir lättare att skriva mindre avancerade rapporter framgent, eller rappor-
ter överhuvudtaget, vilket alltså fördunklar distinktionen något.  

I intervju säger Rose-Marie, som svar på en fråga hur det gick för klassen 
som helhet, att ”med lite hjälp då av mig […] så klarade de ju […] alltså att 
formulera en rapport […] enligt beskrivning” (RM2). En inte helt omrimlig 
slutsats av detta är att bokstavsbetygen representerar förmåga att skriva 
mindre avancerade (i förhållande till de mer avancerade rapporter som skrivs 
i andra kurser på gymnasiet) rapporter under handledning. Som vi skall se är 
emellertid eleverna inte helt eniga i denna definition. 

När jag frågar Ruben vad betyget representerar svarar han spontant att det 
avspeglar ”hur man formulerar sig i olika sammanhang i tal och skrift. […] 
Alltså när man skriver meningar och sånt att det liksom flyter om man säger 
så” (Ruben). Rihana tycks också uppfatta betyget vara kopplat till stilistik: 
”val av ord, som jag kanske inte använder” säger hon när jag ber henne tolka 
innebörden i Rose-Maries kommentar. Men med stöd i Rose-Maries kom-
mentar utvidgar både hon och Ruben senare svaret och menar att Rose-Marie 
bedömt i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Rita menar att hennes 
betyg, VG/MVG, representerar ett gott språk (MVG) och bristande källkritik 
(VG). Hon säger att det MVG hon fått möjligen kan förklaras med ”rätt bra 
skriftspråk, det blir inte så mycket grammatiska fel och så och jag använder 
mycket såhär fraser och så, som är lite äldre oftast, för jag läser rätt mycket, 
och det tycker hon om [Rose-Marie, G.S. anm.]” (Rita). Rita säger också, på 
direkt fråga, att Rose-Marie utgått från betygskriterierna (dvs. de explicita), 
men verkar ställa sig tveksam till kriteriet om källkritik: ”det är ju inte sam-
hälle [samhällskunskap, G.S. anm.] […] källkritik och så här har ju mycket 
med samhälle att göra, men det är ju fortfarande svenska och då läser man ju 
mycket på hur man har skrivit det och så där” (ibid.). Jag tycker att det ligger 
nära till hands att tolka Ritas svar som att bokstavsbetygen åtminstone borde 
representera stilistisk förmåga och inte (alla) de andra delar som förekommer 
i skrivkonstruktet så som ovan redovisat. Radmilla, slutligen, verkar spon-
tant tolka betyget på ett sätt som liknar Rose-Maries: ”Alltså det viktiga är 
att jag har följt rapportmallen och att jag har gjort som man skall göra” 
(Radmilla). Även hon ger dock uttryck för att mena att stilistisk förmåga är 
ett centralt innehåll. 
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4.1.4.4  Sammanfattning av validitetsargumentet 
Återkommande i validitetslitteraturen betonas att åtgärder för att tillfreds-
ställa validitetsmodeller måste balanseras mot praktiska resurser. Ibland 
saknas både tid och ekonomiska förutsättningar för att genomföra alla under-
sökningar, teoretiska och empiriska, som borde genomföras. Men, och som 
Kane et al. (1999) visar i ett intressant exempel, även uppgiftsformat – i 
exemplet performance assessment – innebär avvägningar; koherensen i vali-
ditetsargumentet kan inte alltid vara stark eftersom olika uppgifter innebär 
att olika premisser måste tillåtas väga olika tungt. 

I R-skolan gör Rose-Marie tolkningen att eleverna kan skriva (och i fallet 
med IG-texten: inte kan skriva) rapporter enligt mall och under handledning. 
Skrivkonstruktet, så som härlett ur uppgiften (inklusive stipulerade produkt-
ionsomständigheter), talar för att tolkningen är rimlig. Rose-Marie säger 
varken att elever kan skriva i största allmänhet eller att de behärskar R-
skolans definition av genren rapportskrivande.    

Tillkomstprocessen är inte standardiserad i så måtto att alla har tillgång 
till lika mycket hjälp eller lika mycket tid. Även om huvuddelen av arbetet 
skall produceras i skolan står det eleverna fritt att tänka på och arbeta med 
texten hemma i samarbete med andra. Bl.a. den låga graden av standardise-
ring gör att tolkningen verkar någorlunda rimlig – det skulle vara svårt att 
jämföra R-klassens resultat med resultat från en annan rapportskrivning i en 
annan klass med andra förutsättningar. Det bör dock också hållas i minnet att 
tillgången till externa resurser gör att även om påståendet inkluderar ”under 
handledning” är inte enskilda elevers resultat utan vidare jämförbara inom 
klassen. 

En premiss som riskerar bli en invändning i validitetsargumentet är den 
om ett tolkningsverktyg som speglar både skrivkonstruktet och sättet att 
värdera skrivkonstruktet i måldomänen.79 Problemet med de explicita krite-
rierna är att de inte stämmer överens med skrivkonstruktet; för G krävs färre 
handlingar och för MVG krävs fler. För G vägs detta möjligen upp av de 
implicta kriterierna som vi genom analys av ”IG-kommentaren” kunde se 
fäste större tonvikt vid skrivkonstruktets centrala delar (ämnesinnehåll och 
disposition). Det är dock ett problem att vissa kriterier förblir implicita. För 
det första omöjliggörs Rose-Maries föreslagna användning av kriterierna (att 
se dem som ett slags instruktion; gör man det riskerar den som ”siktar på” G 
att skriva en text som inte bedöms vara en rapport). För det andra minskas 
möjligheten till interbedömarreliabilitet; de explicita kriterierna kan inte 
ensamma användas av annan bedömare för att värdera texterna. För MVG 
finns risk för construct-irrelevant variance; givet att uppgiften är konstruktet 

                                                      
79 Detta är inte bara relaterat till avhandlingens metod; skulle i stället uppgift och tolknings-
verktyg användas komplementärt för att generera skrivkonstrukt skulle inte heller då tolk-
ningsverktyget vara helt harmonierat med skrivkonstruktet, eftersom det skulle krävas betyd-
ligt färre kriterier för att uppnå G än antalet kriterier som utgjorde konstruktet.    
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är det svårförklarligt att eleverna måste ägna sig åt annat än själva uppgiften 
för att klara den. Även VG-kriteriet källkritik är till viss del problematiskt; 
källkritiken är en del av konstruktet rapportskrivning, men erfordras inte för 
att texten skall passera som G.   

Så långt alltså validitetsargumentet. I nästa avsnitt skall vi ånyo under-
söka användningar av tolkningen och premisser som stöder eller talar emot 
sådan användning.   

4.1.5 Användningsargumentet 
Användningsargumentet har följande struktur: 

 
Användning (claim): elevresultaten används som underlag för betyg och in-
struktion till elever om förbättringsområden. De används också för att ut-
forma nästa kurs. De används av eleverna som betygsindikation och som in-
formation om förbättringsområden.  
Data: Elevresultaten (tolkning av provpoäng). 
 
(Generiska) premisser 
Premiss 1, relevans: mätningen är relevant i förhållande till användningen. 
Backing-data: analys av mätningen och analys av användningen.   
Premiss 2, användbarhet: elevresultaten är användbara som underlag för 
kursbetyg, för att revidera undervisning, för att instruera elever vad de skall 
arbeta med på egen hand och för att prognostisera kommande studiefram-
gång.  
Backing-data: undersöks ej.80  
Premiss 3, avsedda konsekvenser: användningen av elevresultaten har av-
sedda, goda konsekvenser. 
Backing-data: analys av möjlighet att lära sig skriva rapport.81  
Premiss 4, tillräcklighet: elevresultaten är tillräcklig information för an-
vändningen.     
Backing-data: analys av mätningen och föregående undervisning i förhål-
lande till observerad användning.  

4.1.5.1  Premiss 1: Relevans 
Är mätningen relevant visavi syftet att producera underlag för återkoppling 
till elever om vad de behöver arbeta med och underlag till återkoppling till 
eleverna om deras rapportskrivarförmåga? Givet artikuleringen av validitets-
argumentet synes det i allt väsentligt vara så. Vad som möjligen är irrelevant 
i förhållande till skrivkonstruktet rapport är jämförelsen mellan kulturer, 
men som tidigare visat ingår inte detta i uppgiften och därmed finns det fog 
för att påstå att själva mätningen verkar relevant. Av undersökningen ovan 
framgår dock att mätningen ej ensam kan utgöra underlag för kursbetyg.   

                                                      
80 Detta kräver en annan och större undersökning (se kap 3).   
81 I en annan undersökning hade man kunnat tänka sig analyser av mer systemövergripande 
karaktär.  
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4.1.5.2  Premiss 3: Avsedda konsekvenser 
Till de goda konsekvenser som inkluderas i Bachmans (2005) validitetsmo-
dell hör att bedömning är likvärdig i så måtto att måluppfyllelsetest föregås 
av likvärdig undervisning (se kap. 2). I detta avsnitt presenteras resultaten av 
undersökningen av vilket skrivkonstrukt eleverna fick tillgång till i under-
visningen. De instruerande lektionerna klassificerades med hjälp av Hillocks 
(1999) kategorier.    

I nedanstående tablå beskrivs undervisningen, både med hänsyn till form 
(deklarativ eller procedural) och huvudsakligt innehåll. Inkluderat är också 
de tre bedömningslektionerna.  

 
Lektion I/Ba Huvudsaklig 

aktivitet 
Huvudsakligt innehåll Klassificering av 

undervisning 
Tid82 

#1 
(OB11R03) 

I a) Rose-Marie 
förläser 

a) Genomgång av rap-
portmallen, exempeltext 
och betygskriterier 

a) Deklarativ; kompo-
sition, form 

54 min  

b) Eleverna och 
Rose-Marie tittar 
på filmen Y  

b) Filmen b) Deklarativ; kompo-
sition (ämnesinnehåll) 

28 min 

#2b 
  

I a) Eleverna och 
Rose-Marie tittar 
på filmen Y  

a) Filmen a) Deklarativ, kompo-
sition (ämnesinnehåll) 

80 min83 

#3 
(OB11R04) 

I a) Eleverna och 
Rose-Marie tittar 
på filmen Y 

a) Filmen a) Deklarativ; kompo-
sition (ämnesinnehåll) 

20 min 

  b) Rose-Marie 
föreläser 

b) Genomgång av rap-
portmallen genom exem-
peltext. 

b) Deklarativ; kompo-
sition, form 

8 min 

#3 
(OB11R04) 

B Elever skriver sina rapporter. Rose-Marie handleder enskilda skribenter och 
gör korta (< 1,5 min) helklassgenomgångar.  

56 min 

#4 
(OB11R05) 

B Elever skriver sina rapporter. Rose-Marie handleder enskilda skribenter och 
gör korta (< 1,5 min) helklassgenomgångar. 

71 min 

#5 
(OB11R06) 

B Elever skriver sina rapporter. Rose-Marie handleder enskilda skribenter och 
gör korta (< 1,5 min) helklassgenomgångar. 

76 min 

#6 
(OB11R07) 

I a) Rose-Marie 
föreläser  
b) Individuell 
genomgång av 
resultat 

a) På basis av provresulta-
ten instrueras elever hur 
de skall skriva rapport 
nästa gång (vilket är nästa 
kurs) 
b) Rose-Marie ger 
individuell återkoppling i 
tillägg till de kommenta-
rer som skrivits.  

a) Deklarativ; kompo-
sition, form 
b) Deklarativ; kompo-
sition, form 

 

33 min, varav 
19 min indivi-
duell återkopp-
ling till 8 elever 
( = drygt 2 
min/person) 

a I = instruktion, B = bedömning  
b Lektionskod saknas eftersom jag ej närvarade (se not 83).  

Innan vi ägnar oss åt undervisningsanalysen vill jag kommentera det faktum 
att bedömningslektionerna inkluderats i ovanstående tablå. Validitetsmo-
dellen och Hillocks klassificeringsinstrument bygger på undervisning och 

                                                      
82 Alla tider är cirka-tider.  
83 Det finns ett stort mått av osäkerhet med denna tidsangivelse eftersom jag på Rose-Maries 
inrådan inte närvarade denna lektion. Jag avråddes närvara eftersom man bara skulle se filmen 
och Rose-Marie rapporterade att det var vad som också skedde. Det verkar också stämma med 
den slutats som är möjlig att dra genom att addera filmvisningslängden på de två observerade 
lektionerna och subtrahera det från filmens totala längd, vilket sedan kan ställas mot ett ge-
nomsnittlig lektionspass i R-skolan som varade cirka 85 minuter.    
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prov som dikotoma variabler. I R-klassen är detta delvis sant; det förekom-
mer ingen systematisk undervisning i det som kan kallas provsituationen. 
Däremot förekommer handledning och av den anledningen kan det vara in-
tressant att nämna något om vad som sker under provtillfället. Dessutom, 
visar det sig, är provsituationen en ingång för att förstå vilken möjlighet 
eleverna haft att lära sig skriva rapport.  

I tablån framgår att cirka 190 minuter, eller drygt tre timmar, ägnas åt 
undervisning av rapportmall.84 Av dem upptog filmvisning cirka 128 minu-
ter, det vill säga ungefär två tredjedelar av tiden. Övrig tid, cirka 62 minuter, 
ägnades åt deklarativ kunskapsproduktion i form av genomgångar av rap-
portmallen och av en exempeltext (benchmark-text). Dessutom presenterade 
Rose-Marie betygskriterierna och gav exempel på hur dessa standarder 
kunde tänkas manifestera sig i rapporterna.  

Nästan all genomgångstid följer samma mönster. Rose-Marie läser, eller 
ber en elev läsa, ur rapportmallen eller exempeltexten och följer upp detta 
med en kommentar. Elevdeltagandet innebär med andra ord för det mesta 
lyssnande. Ibland ställer någon en fråga. För att illustrera hur undervisnings-
formen gestaltar sig kan vi ta utgångspunkt i den del som handlar om källkri-
tik (som ju ovan beskrivits som till viss del problematiskt). Källkritik presen-
teras i tre omgångar. Först utgår Rose-Marie från rapportmallen, där det om 
källkritik står: ”2.2 Material Här presenterar du ditt material och din källkri-
tiska hållning. Frågor som kan vara till din hjälp: ”Vilket urval har du gjort? 
Vilka typer av material har du valt och varför. […] I detta arbete har du tittat 
på filmen Y, läst [läroboken, G.S. anm.] och filmhandledningen […]” 
(D11R04). Detta kommenterar Rose-Marie på följande sätt: 

 
När jag pratar om källkritisk hållning, då kan det också vara så att ni använt 
material som ni kanske ibland då ifrågasätter lite grand. Ni kanske känner att, 
eh, materialet är inte riktigt nytt, men ni har ändå valt att använda det därför 
att, och då förklarar ni varför ni har valt att använda det. Eh, och de frågor 
som kan vara till din hjälp är vilket urval har du gjort, du kanske till exempel 
hade tre texter att välja mellan, men du valde just den här […]. (RM, 
OB11R03). 

 
Rose-Maries förklaring är ett slags definition. Källkritik blir här liktydigt 
med att ifrågasätta och även om det inte explicitgörs antyds det av Rose-
Maries exemplifiering att grund för ifrågasättande kan vara ålder på den text 
som eventuellt är tänkt att utgöra källa. Källkritik tycks också handla om att 

                                                      
84 Jag har tidigare nämnt att Rose-Marie gör en annan definiton av hur mycket undervisning 
som föregick bedömningen. Rose-Marie talar om rapporten som en del av ett övergripande 
myt- och sagotema och rapporterar om olika aktiviteter som ingått däri (och som jag också – i 
de flesta fall – bevittnat): eleverna har t.ex. läst om antika superhjältar, gjort grupparbeten om 
skapelsemyter och arbetat med en novell. Detta arbetet har dock ej explicit kopplats till rap-
portskrivandet och jag har valt att definiera moment som det som sker inom ramen för mani-
fest början och avslut.   
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välja bort; i det andra exemplet har eleven tillgång till tre texter, men avstår 
från att använda två av dem. Skälen för denna selektering klarläggs emeller-
tid inte. Vad som möjligen blir komplicerat i just R-klassen är att tre källor 
redan är givna (se rapportmallstext ovan): filmen, läroboken och en film-
handledning från Svenska filminstitutet. Detta föranleder en elev att en stund 
senare fråga om hur det går till att kritiskt värdera undervisningsmaterial:   

 
Jag har en fråga när det gäller det här med material. Ifall vi bara använder 
material som filmen och det här häftet vi fick, alltså vad skall vi skriva då, för 
att då är det egentligen inte vi som har valt att kolla på den utan det var ju du 
som sa att vi skulle [ohörbart85]. (Elev, OB11R03).  

 
Givet hur källkritik presenterats tycks frågan inte sakna grund. Det kan ju 
vara problematiskt att välja bort påbjudet material, liksom det är ofördelakt-
igt att avstå från att vara källkritisk. Rose-Marie svarar med att säga ”du får 
ju absolut ifrågasätta mitt material” (RM, OB11R03). Hon exemplifierar 
också hur det skulle kunna gå till, eleven skulle kunna granska författarna till 
filmhandledningen:  

 
[D]u kanske vet ännu mer […] om de här personerna [författarna till film-
handledningen, G.S. anm.] än vad jag vet, du har hört att han verkar inte alls 
vara duktig eller […] någonting sådant, du kan ju ifrågasätta det här. Visst 
kan vi ifrågasätta läroboken också, men det är klart att det blir lite svårare lik-
som. Men ha tänket, tänket bara att du skall vara kritisk till dina källor. (RM, 
OB11R03). 

 
Vad som möjligen fortfarande inte är klart är om det efter granskning av 
filmhandledningen är möjligt att välja bort den som källa. Det är inte heller 
klarlagt vad det källkritiska ”tänket” innebär i form av handling. Rose-Marie 
väljer dock att ge ytterligare stöd i form av benchmark-texten. I den står det, 
om just författarna till filmhandledningen, följande: ”Dessa två är kunniga 
recensenter, som har skrivit åtskilliga filmhandledningar för Svenska Filmin-
stitutet” (D11R07). Jag tolkar Rose-Maries efterföljande kommentar som att 
detta är en fullgod manifestation av att eleven värderat källan med utgångs-
punkt i författarnas kompetens. Möjligen är det också en fullgod manifestat-
ion av en kritisk värdering av Svenska Filminstitutet: ”jag sa ju inte så 
mycket om de här personerna, så det var ju någonting […] då tog han liksom 
reda på det. Han kollade ändå såhär […] vad är det här för folk liksom? Och 
vad är Svenska filminstitutet först och främst, kanske” (RM, OB11R03). 

Att källkritiken troligen uppfattas som något komplicerat märks på att 
frågan om vilka handlingar som skall utföras återkommer. Annars ställer, 
som sagt, eleverna inga eller få och praktiskt orienterade frågor (som t.ex. 

                                                      
85 Mikrofonen är fäst på Rose-Marie som börjar tala innan eleven avslutat sin tur. Detta omöj-
liggör att avlyssna vad eleven säger.  
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om när arbetet skall lämnas in). När Rose-Marie mot slutet av den första 
lektionen går igenom betygskriterierna ställer en elev frågan om hur källor 
kan granskas kritiskt.  

 
Rose-Marie: Det är ju det som […] vi pratade om lite tidigare […] vad är 
Filminstitutet, till exempel? […] [Ä]r det Bamse-klubben bara liksom, eller 
vad är det för någonting? Alltså, vilka ligger bakom hemsidan som du kanske 
använder dig av? 
Elev: […] [I]fall man märker att en källa inte är typ jättebra, då kan man inte 
använda den? 
Rose-Marie: Det är ju inte att rekommendera. Alltså, om det, det är en blogg 
och det är en, alltså bloggar generellt skall man vara försiktig med tycker jag. 
Elev: Alltså, då använder man inte den källan 
Rose-Marie: Nej. Men ibland kan man ju ändå, vi säger nu att man använder 
en bok som är skriven 1995, då kanske man verkligen måste motivera varför 
man använder den boken, för den är ganska gammal. Och det är då man me-
nar att, då kanske du har granskat det kritiskt, för du har sett att faktan i 
boken stämmer överens, det har inte skrivits någon bättre bok sedan 1995 på 
det området. 

  
Som vi kan se ställer efterfrågan på källkritik höga krav på skribenterna. I 
termer av medierande redskap förmedlas källkritik som något bestående av 
frågor (t.ex. är sakinnehållet relevant och uppdaterat) som leder till under-
sökningar och manifestationer i text. Att kunna använda ett sådant redskap 
kräver stor förtrogenhet med en rad områden; eleverna skall t.ex. kunna veta 
hur man får reda på vem som ligger bakom en hemsida och med hjälp av 
sådan information värdera deras eventuella kompetens – formell som reell – 
för att sedan fatta beslut om källan skall inkluderas i arbetet och då eventu-
ellt med en brasklapp. Till detta kommer omfattande sakkunskaper. Rose-
Maries exempel kanske inte är menat att avläsas bokstavligt, men om man 
(jag, eller eleverna) gör det framgår det att skribenten måste veta vad som 
har skrivits före och efter ett aktuellt årtal i en viss disciplin. Bloggar, däre-
mot, tycks vara möjliga att ifrågasätta i egenskap av sitt eget medium. 

Den analys jag gör här är inte avsedd att leda till ställningstaganden om 
förkunskapskraven är rimliga eller inte. Istället, menar jag, visar den på 
komplexiteten i att förstå vilka möjligheter att lära sig skriva rapport, som 
eleverna har. Förutom källkritik går Rose-Marie igenom, med hjälp av mall, 
benchmark-text och betygskriterer, alla delar av skrivkonstruktet. Dessutom 
avsätts ungefär två tredjedelar av undervisningstiden åt att se på den film 
som utgör grundmaterialet i rapporten. Det råder med andra ord ett slags ett-
till-ett-förhållande mellan det skrivkonstrukt som bedöms och det skrivkon-
strukt som ”förmedlas” (i ordets kanske mer bokstavliga bemärkelse) i 
undervisningen. Men, och som kanske illustreras något ovan, för att kunna 
utföra de skrivhandlingar som uppgiften påbjuder måste man vara en redan 
ganska skicklig skribent. Eleverna måste uppfatta de bakomliggande medier-
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ande redskap som skrivhandlingarna innebär. Ett sista exempel belyser detta. 
Inför filmvisningen säger Rose-Marie:  
 

Rose-Marie: Då så skall vi börja se på den här filmen och  
Elev: Hur lång är den? 
Rose-Marie: […] Den är 121 minuter och […] nu vet ni vad syftet är, ni vet 
vad frågeställningarna är och det gör ju så att ni faktiskt kan anteckna en del, 
skulle jag göra i alla fall, under filmens gång.  

 
För att svara på frågeställningarna krävs underlag från filmen, som t.ex. kan 
genereras när eleverna antecknar. Med vad som skall antecknas och hur detta 
går till lämnas implicerat. Möjligheten att lära sig att skriva rapport blir be-
roende av förkunskaper av var och en av dimensionerna i skrivkonstruktet. 
Detta är säkert inte ovanligt; det är svårt att föreställa sig gymnasiesvensklä-
rare som erbjuder eleverna grundläggande utbildning i stavning och annan 
mekanik. Frågan här, som är svår att svara på, är om balansen mellan vad 
som behöver undervisas och vad som kan tas för givet är rimlig. Alla elever i 
klassen siktar, enligt Rose-Marie (RM2), på MVG. Det vanligaste betyget 
var G. En elevtext bedömdes som IG och några elever lämnade överhuvud-
taget inte in sina texter. När jag frågar Rose-Marie varför säger hon att hon 
tror att det var för svårt (RM2). Detta är i sig dock inte bevis för att det sak-
nats möjlighet att lära sig rapportskrivande (av samma skäl som höga betyg 
inte är en garant för motsatsen). Det konstaterande som är möjligt är att för-
utsättningarna för att lära – åtminstone hypotetiskt – varit gynnsammare om 
eleverna fått producera i samband med undervisningen. För att ytterligare 
nyansera bilden av OTL redovisas nedan något av vad som skedde i själva 
provsituationen.  

4.1.5.3  Provsituationen  
För att eleverna skall kunna skriva sina rapporter i skolan (och på dator) har 
Rose-Marie bokat två datorsalar. Jag placerar mig i hörnet i en av dem. Lik-
som undervisningen följer provsituationen ett någorlunda tydligt mönster: 
från första stund begär elever handledning eller får det oanmodat. När många 
elever frågat om samma sak samlar Rose-Marie till gruppinformation. På 
första provlektionen (OB11R04) håller Rose-Marie en miniföreläsning om 
inledningsavsnittet. På de två nästaföljande lektionerna behandlas filmens 
uppbyggnad, skillnaden mellan resultat- och analysavsnitt, och källanvänd-
ning och objektivitet i resultatavsnittet (OB11R05, OB11R06). Den indivi-
duella handledning Rose-Marie ger knyter an till var i texten skribenterna 
befinner sig.  

De avsnitt som Rose-Marie tycker att eleverna skall vänta med att skriva, 
som inledning och metod och material, blir de som behandlas först. Men 
allra först ägnar eleverna ganska mycket tid åt att göra rapportens framsida, 
vilket bl.a. inbegriper att ladda ner R-skolans logotyp. När jag i triangule-



 

 
116 
 

rande syfte ber Rose-Marie och eleverna att berätta vad de kommer ihåg från 
provsituationerna får jag ta del av liknande iakttagelser. Rose-Marie menar 
att eleverna ”fastnade”: ”Ja, jag uppfattade att de jobbade jättemycket med 
hur framsidan skulle se ut. De fastnade jättemycket vid inledningen och jag 
sa det strunta i inledningen då så länge, kör på, gå tillbaka till inledningen 
sedan” (RM2). Rita uttrycker liknande erfarenheter: ”Det var bara, jag 
gjorde första sidan liksom och sedan så satt man och pratade resten” (Rita). 
Radmilla menar att det var ”pratigt” i datorsalen, vilket störde hennes kon-
centration (Radmilla) och Rihana att det inte fanns tid att genomföra hela det 
omfattande arbetet (Rihana). Ruben, däremot, berättar inte om några sådana 
svårigheter, men stannade kvar 20 minuter efter sista lektionen för att skriva 
klart det sista (Ruben). 

Ur perspektivet möjlighet att lära sig rapportskrivande är provsituationen 
intressant och möjligen belysande. Vi börjar med det sista. Eleverna verkar 
skriva fram rapporten enligt dispositionen. Rose-Marie uppmanar dem att 
skriva t.ex. metod och material mot slutet, när de faktiskt vet vilken metod 
och vilket material som använts. Är arbetsgången ett tecken på att eleverna 
faktiskt inte haft möjlighet att lära sig, utan måste använda provsituationen 
som lärtillfälle? Hade arbetsgången sett annorlunda ut om eleverna visste hur 
resultatdelen skulle skrivas fram? Om de kom till datorsalen med ett resul-
tat? Eller hade de oaktat vilket valt att ändå göra enkla saker som framsidan 
först? 

Provsituationen är också intressant eftersom eleverna faktiskt får möjlig-
het att skriva, få återkoppling och skriva om och skriva vidare. På den andra 
bedömningslektionen läser Rose-Marie en text som hon kommenterar och 
lämnar förslag till: 

 
Elev: Alltså är det okej? 
Rose-Marie: Det tycker jag funkar, absolut! Du, det tycker jag nog. Och se-
dan kan du fortsätta då kanske lite allmänt också då […] För nu blir det den 
meningen efter blir ju bara som en bisats här nu, som bara hänger lite löst. 
Elev: Ja.  
Rose-Marie: Om. Så vad är det du vill skriva där? 
Elev: Filmen kan i princip få vem som helst. 
[…] 
Rose-Marie: [M]an kan skriva såhär, kanske är […] liksom storheten med 
sagor, att, att den tilltalar så många tänker jag, alltså 
Elev: Ja, just det. 
Rose-Marie: För det kan jag tänka mig sagor, att oavsett vad man har för så-
här intresse […] bakgrund, kulturell-, så blir man ändå fascinerad av de här 
sagotemana som finns på något sätt, för de är så tidlösa. 
Elev: Ja, exakt. Och så, det har ju liksom ingen anknytning till […] religion 
oftast. (OB11R05) 

 
Förutom att värdera om texten ”funkar” erbjuder Rose-Marie innehåll till 
inledningstexten. Eleven tycks förstå de argument som Rose-Marie lägger 
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fram och stödjer själv i sista turen tesen med argumentet att sagor inte är 
förbundna med vissa religioner. Tillsammans utvecklar Rose-Marie och 
eleven stoffet till en text som skulle kunna handla om hur sagor kan färdas i 
tid och rum. 

Den formativa bedömningen är emellertid inte lika systematiskt som den 
som beskrivs i exempelvis Igland (2008).  När en annan elev lite senare på 
samma lektion ber Rose-Marie att läsa texten frågar hon om det är meningen 
att hon skall läsa allt. Det tycker eleven, men Rose-Marie är av annan upp-
fattning: ”Men, men då är det ingen idé att jag läser din sedan ju, på måndag 
kväll [dvs. tidpunkt för inlämning, G.S. anm.]” (OB11R05). 

Baserat på elevintervjuerna tycks förutsättningarna att i provsituationen 
lära hur man skall skriva en rapport skilja sig åt. Ruben minns inga särskilda 
detaljer, förutom att han stannade kvar 20 minuter efter sista lektionen för att 
skriva klart. Rita kunde, liksom Radmilla, på några få timmar producera den 
text hon senare lämnade in. Med sin mamma kunde Rita diskutera upplägg-
ningen och med en god vän som tidigare gjort en analys av samma film 
kunde hon diskutera innehållet. Rita skrev det mesta hemma, sedan hon 
kommit in i ett ”flyt”. Rihana tyckte att det var svårt att komma igång, 
kanske för att instruktionerna inte till fullo var begripliga: ”jag började, alltså 
läsa igenom filmhandledningen, komma ihåg lite av filmen och så där, sen 
började jag liksom kolla på det här med den här mallen, och försöka ha med 
saker som stod där, men alltså, alltså det var inte så tydligt, tycker jag” (Ri-
hana). De vad det verkar för henne oklara instruktionerna innebar att hon 
inte hann producera mycket text i skolan. 

 
I: […] skrev du något hemma?  
Rihana: Ja, nästan allt var hemma. 
I: Okej, varför det? 
Rihana: Vi fick inte så mycket tid här, alltså jag behövde tid att tänka ige-
nom vad jag skulle skriva och så och sedan så, jag hade ju skrivit typ en hel, 
alltså en sida på datan, men sedan gick allt bort helt plötsligt, så jag fick 
skriva om, [ohörbart], lite såhär konstigt, men för det mesta så gjorde jag allt 
hemma.  
I: Fick du, kunde du ta hjälp av någon hemma? 
Rihana: Nej.   

Rita och Rihanas olika upplevelser tangerar både möjlighet att lära och upp-
giftslösning (jfr ovan). De olika erfarenheter de båda skribenterna gör inne-
bär att förutsättningarna för att utföra de aktuella skrivhandlingarna skiljer 
sig åt.  

4.1.5.3.1 Premiss 3: sammanfattning 
Mot bakgrund av de händelser och intervjusvar som presenterats ovan är det 
svårt att konkludera att eleverna haft eller inte haft möjlighet att lära sig 
skriva rapport. Det är uppenbart att samma skrivkonstrukt som bedöms 
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också förmedlas i undervisningen. Däremot är det inte uppenbart att eleverna 
fått möjlighet att handla med de redskap som de förväntas handla med i 
provsituationen. I de lärande-, kunskaps- och skrivteorier som skrivs fram i 
kapitel 2 är själva hanterandet av medierande redskap nyckel till att lära sig. 
I undervisningssituationen i R-skolan gör eleverna saker som att lyssna och 
se på film. Detta kan vara meningsskapande (och meningsfulla) aktiviteter, 
men det är inte samma redskapsmedierade handlingar som de förväntas ägna 
sig åt senare. Få elever når det betyg de flesta elever, enligt Rose-Marie, 
strävar efter. Men, de allra flesta skriver ändå texter som bedöms vara rap-
porter. Analysinstrumentet är för trubbigt för att påstå att utfallet är tack vare 
möjlighet att lära eller vice versa. Om vi däremot utgår från de enskilda fal-
len kan vi alltså se att Rita och Rihana, som har fått tillgång till samma stöd i 
skolan, men olika stöd i hemmiljö klarar rapportskrivningen olika bra. Rita 
är van vid att få MVG86 och om resonemanget ovan håller skulle detta even-
tuellt kunna tyda på att hon också har större erfarenhet av att hantera de red-
skap som krävs för att fylla rapportmallens rubriker med innehåll. Dessutom 
har hon möjlighet att lära sig rapportskrivande genom textbaserade diskuss-
ioner med både sin mamma och sin väninna. 

I min intervju med Rose-Marie frågar jag om hon tänker undervisa och 
bedöma rapportskrivande igen. 

 
I: Kommer du att göra det igen? 
Rose-Marie: Mmm. Det kommer jag att göra och, men gå in ännu mer på det 
här vad är en symbol, vad är temat, för jag kände att jag […] inte missade 
kanske men jag liksom jag antog att de kunde lite mer och jag, jag liksom tog 
det lite för givet. […] men som jag sa tidigare, jag kan säga det hur många 
gånger som helst, det är inte förrän de sitter där och skriver som de, som man 
ser att okej, […] de lär sig medan de skriver. […] [N]är de kommer till B-
kursen och C-kursen har de det med sig, de har det med sig i andra ämnen 
också ju, det är ju inte bara i svenskan. (RM2) 

 
Möjligen stödjer Rose-Maries iakttagelse den analys jag gjort, nämligen att 
genomgången av rapportmallen förutsatte redan skickliga skribenter. Den är 
också ett exempel på en vardaglig erfarenhet av de teorier som skrivits fram 
tidigare. Och den pekar på något som är problematiskt när validitet också 
förstås som relaterat till konsekvenser. Även om det är goda konsekvenser 
att eleverna behärskar rapportskrivande i kommande kurser räknas meritvär-
despoängen även på den kurs där de – eventuellt – måste lära sig en skriv-
handling samtidigt som den är föremål för bedömning.  

4.1.5.4  Premiss 4: Tillräcklighet 
De flesta tillräcklighetsaspekter ligger bortom ramen för vad denna avhand-
ling undersöker. Den viktigaste användningen är kanske den som underlag 

                                                      
86 Det är möjligt att också Rihana är det, men det är inget hon ger uttryck för.  
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för kursbetyg, men det saknas material som i detalj kan redogöra för hur 
bedömningsinformationen används i samband med fastställandet av detta. 
Dock kan sägas att den svaga standardiseringen talar emot validiteten om 
denna information är den enda som görs bruk av. Som underlag för en analys 
av vad eleverna, enskilt och som grupp, behöver arbeta med vad gäller rap-
porter är det rimligt att påstå att tillräcklighet är uppnådd. Tillsammans med 
information från undervisningen kan mätningen också användas för att ana-
lysera hur och vad som fungerade/inte fungerade i syfte att utforma kom-
mande års undervisning. Uttryck för sådan analys, menar jag, finns i Rose-
Maries intervjusvar.   

4.1.6 AUA: Slutsats 
Med hjälp av Bachmans (2005) AUA är det möjligt att nyansera påståenden 
om validitet i bedömningar mer än när en binär skala används. För att under-
söka relationen mellan skrivundervisning och skrivbedömning ur ett validi-
tetsperspektiv har jag ovan redovisat hur data lett till påståenden och vilka 
premisser som stödjer sådana språng. Analysen har visat att det finns sådant 
som talar emot de påståenden som genererats på basis av elevtexter och på 
basis av användning av tolkning av elevtexter. Möjligen något tillspetsade 
ser de i punktform ut såhär:   

 
• Överensstämmelsen mellan tolkningsverktyg och skrivkonstrukt är något 

otydlig 
• Flera kriterier bara implicerade 
• Ganska lite undervisning i förhållande till tid att producera text – elever 

som inte självmant identifierar att de har problem riskerar hamna i kläm 
på grund av få möjligheter att lära sig rapportskrivande 

• Främst fokus på deklarativ kunskapsproduktion – få möjligheter att träna 
på hantverket före bedömning 

• Troligen svårt att dra nytta av deklarativa kunskapsproduktionen för de 
som inte redan behärskar det som instrueras om (t.ex. anteckna relevant 
information från filmen) 

• Svag standardisering av uppgiftslösning 
 

Det finns med andra ord svagheter i det sammansatta argumentet. Men hellre 
än att kalla bedömningen invalid kan det finnas anledning att säga att påstå-
endena måste göras med förbehåll. 

Om tolkningen är den att elever under de särskilda förutsättningar som 
råder under produktionen av denna analysrapport kan skriva rapporter ligger 
det i linje med det härledda skrivkonstruktet. Skulle däremot tolkningen 
gälla rapporter, så som definierade i rapportmallen, i största allmänhet är 
tolkningen öppen för debatt. Uppgiften präglas i sådana fall eventuellt av 
construct underrepresentation, eftersom tolkningen (kan på basis av självge-
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nererade och -besvarade syften och frågeställningar skriva rapport i största 
allmänhet) ger uttryck för fler och kvalitativt annorlunda handlingar än vad 
”provet” leder till.  Förutsättningarna för eleverna att genomföra projektet 
varierar – Rita och Rihana är exempel på två skribenter som har tillgång till 
olika mycket hjälp. Trots påbud om motsatsen (kopplat till hot om IG) har 
texter bearbetats och färdigställts utanför skolan, vilket är problematiskt; det 
är en sak att mäta hur någon på egen hand kan lösa en uppgift och en annan 
sak att mäta hur uppgifter löses i valfritt samarbete.  De relativt ostandardise-
rade formerna för tillkomst av rapporten gör det svårt att säga något entydigt 
om användbarheten av provpoängen som underlag för kursbetyg. Klart är 
dock att betygen minskar i jämförbarhet om detta är den enda informationen 
om elevers rapportskrivande som ingår i den samlade bevisningen.   

4.2 G-skolan 
G-skolan har färre elever än R-skolan, mindre än 500 går på skolan. G-
skolan erbjuder studieförberedande program och lockar elever från ett stort 
upptagningsområde. G-skolan är en friskola.   

4.2.1 Gull-Britt 
Gull-Britt har arbetat som lärare i mindre än fem år. G-skolan är hennes 
andra arbetsplats och hon är utbildad inom och undervisar i svenska och 
religion.  

När Gull-Britt beskriver sin intention med svenskundervisningen är ut-
veckling ett slags ledord. När vi talar om det första moment jag närvarde vid 
menar Gull-Britt att ett av syftena var att stärka elevernas självförtroende 
och att erbjuda dem möjlighet att ”utveckla” och ”upptäcka sitt skrivande” 
(GB1). Med andra ord är det utveckling i dubbel bemärkelse, både i termer 
av självförtroende och skrivförmåga. Gull-Britt ser svenskämnet som 
centralt för att ”självförtroendet skall stärkas” liksom ”tron på det egna or-
det”. Terminsplaneringen är konstruerad så att uppgifterna succesivt blir mer 
avancerade, ”momenten bygger på varandra” (ibid). 

Ambitionen med denna dubbla utveckling avspeglas i Gull-Britts föränd-
rade bedömningspraktik. Som nyexaminerad kunde hon ibland nöja sig med 
att till elever återkoppla det betyg en given uppgift erhållit, men sedan en tid 
tillbaka har hon bytt strategi. Enligt Gull-Britt är arbetssättet numera forma-
tivt, vilket bl.a. tar sig uttryck i en avvägd återkopplingsmodell: ”mitt mål är 
att jag skall fortsätta […] löpande hela den här kursen att […] skriva omdö-
men och inte sätta något betyg” (ibid). Detta gäller inte alla slags uppgifter, 
Gull-Britt exemplifierar med ett referatprov som graderades enligt modellen 
underkänt-godkänt. Men generellt eftersträvar Gull-Britt den nya återkopp-
lingsformen. I samband med kreativt skrivande (som var temat för det första 
moment jag övervarade) menar Gull-Britt att det är särskilt olämpligt med 
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betygsättning: ”man låser dem, man […] visar inte riktigt på den här utveckl-
ingen som eleverna ska [..] nå. De […] ska ju bli bättre skribenter efter kur-
sen” (ibid). En tolkning av detta skulle kunna vara att ett betyg riskerar att 
till eleverna signalera uppfattningar om en stabil skrivförmåga. Detta i kom-
bination med Gull-Britts uppfattningar om felaktiga betygsättningars följd-
verkningar (”det kan vara enormt stigmatiserande att bli felbedömd”) och 
uttryck för att vilja grunda kursbetyget i så omfattande bevis som möjligt är 
kanske förklaring till hennes inställning till bedömning: 

 
Gull-Britt: Jag tycker att bedömning är det svåraste i det här yrket. 
I: Varför det? 
Gull-Britt: För det är sånt jävla ansvar. 

 
Liksom i Rose-Maries fall finns det tydliga indikationer på att Gull-Britt inte 
är en fri agent i det verksamhetssystem hon agerar i. Implicerat i resone-
manget om bedömning finns en spänning mellan målen att å ena sidan ut-
veckla skrivande och självförtroende och å andra sidan generera adekvat 
underlag för kursbetyg och möta elevers önskemål. 

Vi känner igen iakttagelsen om känslor kopplade till bedömning från 
Parmenius Swärd (2008), som förvisso beskrivit det ur elevperspektiv. Här 
ger läraren, som jag tolkar det, uttryck för sin oro att validiteten i betydelsen 
av betyget (eller engelska: score meaning) riskerar att hotas (jfr Messick, 
1995); eleverna ”läser in” större och mer omfattande betydelse i ett enskilt 
uppgiftsbetyg än vad mätinstrumentet egentligen tillåter och låter provpo-
änget därmed representera färdigheter och kunskaper i hela domänen 
Svenska A på ett orimligt sätt. Samtidigt som den nya strategin underlättar i 
detta avseende, försvårar den i ett annat. Gull-Britt säger själv att eleverna 
blir ”frustrerade” (GB1) och på en lektion jag närvarar vid är frustrationen 
tydlig. När Gull-Britt annonserar att en viss uppgift inte betygsatts frågar en 
elev: ”Men hur skall man veta vart man ligger då? Om man vill förbättra sig, 
om vi inte får reda på betyget?” (OB11G01). För eleven är betyget möjligen 
ett redskap som med någorlunda precision kan prognostisera slutbetyg. För 
Gull-Britt tycks det vara möjligt att förstå bara som en del i relation till en 
helhet (jfr t.ex. Moss, 2003). Och även om delen är bidrag just till ett ade-
kvat kursbetygsunderlag och möjligen vad elever vill ha riskerar den kolli-
dera med Gull-Britts till synes överordnade mål att stärka skrivutveckling 
och självförtroende. 

4.2.2 G-eleverna 
Under intervjuerna talar jag och Gull-Britt inte särskilt mycket om G-
klassen. Fokus är snarast på elever i största allmänhet, vilket gör att det sak-
nas insamlade beskrivningar om just G-eleverna. Ett möjligt undantag skulle 
kunna vara Gull-Britts någorlunda jämt återkommande utsagor om klassens 
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bristfälliga disciplin. Också jag noterar under mina klassrumsbesök att det 
påfallande ofta är hög ljudvolym och att samtalen ibland handlar om allt 
annat än uppgifterna för dagen. En av få gånger det är knappnålstyst i klass-
rummet är när klassen skriver prov.  

Klassen består av cirka 30 elever. Av dem lämnar 23 in fullständigt be-
svarad enkät. 21 elever genomför det språkriktighetsprov som presenteras 
längre fram. Till skillnad från R-eleverna svarar inte G-eleverna helt entydigt 
på skrivprofilsenkäten. Som jämförelsepunkt presenteras nedan korstabule-
ringen av anteckningar för skolbruk och självrapporterat svenskbetyg år 9. 
Det skall dock sägas att flera skrivaktiviteter – t.ex. e-post, privata anteck-
ningar och dagboksskrivande – diskriminerar mellan eleverna. Emellertid 
verkar de inte vara kopplade till visst betygssteg. De skrivaktiviteter som 
flest anger att de ägnar sig åt är SMS (100 %), skoluppgifter (85 %) och 
sociala medier (78 %). 
Tabell 4. Anteckningar för skolbruk och betyg, G-skolan. 

    Betyg  Total 
  G VG MVG  
Anteckningar 
skola 

Varje dag 1 4 1 6 
Flera gånger i veckan 4 5 3 12 

 Ibland 4 1 0 5 
 Aldrig 0 0 0 0 
Total  9 10 4 23 

Som kan avläsas i tabellen är det en relativt jämn fördelning mellan betygen 
G och VG. Liksom i R-skolan domineras variabelvärdet ”ibland” av elever 
som angett att de erhållit G år 9. Men liksom i fallet med R-skolan finns inte 
underlag för att tala om kausalitet eller om en valid aggregerad skrivprofil. I 
stället kan vi, ur ett deskriptivt perspektiv, notera att alla elever som svarar 
ibland för anteckningar för skolbruk och att en övervägande majoritet vid 
sidan av skoluppgifter skriver i SMS och sociala medier.  

4.2.3 Validitetsundersökning 
Strukturen i detta avsnitt följer hur validitetsundersökningen presenterades 
ovan.  

4.2.3.1  Organisering av skrivundervisning 
Jag träffar G-klassen första gången i oktober 2010. Då har man redan hunnit 
avverka två av läsårets totalt 11 moment. I början av terminen har klassen 
försetts med en ”preliminär tidsplanering” (A10G01) som i rutnätsformat 
avskiljer de olika momenten, som också numrerats. Jag är inbjuden att när-
vara vid moment 3 och 4, som handlar om kreativt skrivande och språkrik-
tighet. Det är det senare vi kommer att följa nedan. Fem av momenten inne-
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fattar skrivundervisning och ytterligare några, som t.ex. filmanalys, anknyter 
till detsamma eftersom skrivundervisning kombineras med filmanalysunder-
visning. I åtminstone ett moment, kopplat till romanläsning, examineras 
eleverna genom skrivuppgift, men konstruktet skulle sannolikt inte beskrivas 
som skrivrelaterat utan snarare kopplat till läsning och analys.  

Det preliminära schemat tvingas av olika anledningar genomgå revide-
ringar. Bl.a. byter Gull-Britt plats på två moment och inbjuder mig att när-
vara längre tid än vad som var sagt från början. Jag övervarar därför momen-
ten kreativt skrivande, romanläsning och språkriktighet. Tidsramen för det 
sistnämnda är från början satt till två veckor och den hålls, även om momen-
tet som sådant är försenat med någon månad mot den ursprungliga plane-
ringen. Trots att momentet fanns upptaget på listan över läsårsaktiviteter, 
som delades ut till eleverna, ägnar Gull-Britt viss tid åt att argumentera för 
dess behov. Till eleverna säger hon att språkriktigheten är ett nödvändigt 
inslag givet de skriftspråkliga ”brister” (GB2) – som de i skämtsam ton kal-
las – hon identifierat i elevernas texter under höstterminen. I fokus för 
undervisning och bedömning står skriftspråksriktighetsdimensionerna sam-
mansättning/särskrivning, stavning, subjekts- och objektsform av pronomen i 
tredje person pluralis, tempus och (formell) syftning.    

4.2.3.2  Användning av tolkning av elevgensvar 

4.2.3.3  Gull-Britts användning 
Till skillnad från situationen i R-skolan används inte provresultaten i G-
skolan offentligt. I G-skolan har arbetet med språkriktighet avslutats med 
vad Gull-Britt, kallar ”kort läxförhör” (GB2). I korthet har provresultaten 
använts av Gull-Britt för att fastställa huruvida eleverna ”har lärt sig någon-
ting av de övningar vi [G-klassen] har gjort” (GB2) samt för att besluta vilka 
elever som är i behov av att genomföra ytterligare prov. Någon ytterligare 
undervisning var enligt det material jag har tillgång till inte planerad. Gull-
Britt menar att provresultatet inte ”har […] så mycket med betyget att göra” 
(GB2). Såhär säger Gull-Britt till klassen under momentets tredje lektion: 
”det [språkriktighet] är dock […] en sak jag bockar av, så att träna på det här 
nu […] så ni visar att ni tar chansen” (OB11G03). En elev frågar någon mi-
nut senare om betygsättning: 

  
Elev: Är det, kan man få mer än G på provet?  
Gull-Britt: Nej, det är ett kort läxförhör, ett läxförhör når aldrig högre be-
tygskriterier. Men om man inte klarar det här, om man har ett antal fel på det 
här på det här korta läxförhöret då får man göra ett nytt. Så att man visar mig 
att man har funderat över särskrivningar. (OB11G03) 
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Av detta är det rimligt att dra slutsatsen att resultatet används för att under-
söka om eleverna lärt sig det som avsetts. Dessutom tycks ett godkänt resul-
tat vara något som eleverna snarare bör än måste uppnå för att klara kursen. 

Av de elever som genomförde provet har 3 uppnått godkänt resultat och 
18 (dvs. 85 %) underkänt. Detta utfall innebar ett omprov, en komplette-
rande uppgift. Denna var dock, trots beskedet till eleven ovan, inte given:  

 
De som då hade mer än ti-, ti-, tio eller mer fel de fick göra en komplette-
ringsuppgift. Först tänkte jag såhär, jag kanske ska strunta i det eftersom det 
var så många och vad gjorde jag för fel då, ja de fick lite kort tid på sig, men 
jag sa ju att det var läxförhör och, och de skulle, de, jag var tydlig liksom, de 
fick, det var två veckor vi höll på med det här, några lektioner och, man kan 
inte hålla på med det här liksom tre veckor eller mer, det är lite tjatigt. (GB2) 

Gull-Britt tycks alltså omedelbart efter att ha tagit del av resultatet tvekat 
inför kompletteringsuppgiften av den anledningen att det möjligtvis inte 
förelegat möjligheter för alla att lära sig språkriktighet. Efter att ha, vad det 
verkar, begrundat de förutsättningar som lektionerna inneburit kvarstod dock 
beslutet om kompletteringsuppgift. Denna skiljde sig dock från den som 
tecknas nedan. Kompletteringsuppgiften laddades ner av eleverna och löstes 
sedan i hemmet.  

4.2.3.4  Elevernas användning 
När jag talar med de intervjuade eleverna – Gabriella, Garry, Gunnar, Glenn 
och Gunvald – om användning av provresultatet tangeras ofta ämnet tolk-
ning av provresultatet. I Gabriellas fall kan noteras att varken frågan om 
betyg eller hur provresultatet skulle kunna användas för att beskriva hennes 
språkriktighetsförmåga dyker upp. Provresultatet (underkänt) behandlas av 
Gabriella i det närmaste som en invalid indikator eftersom hon tycker att hon 
har lärt sig ”det väldigt bra” (Gabriella). 

Garry underkändes på provet men avslöjar ingen användning av provre-
sultatet som tyder på att detta kommer att föranleda fortsatta åtgärder. I stäl-
let säger han att ”man fick lära sig lite olika saker som man inte hade såhär 
koll på dem såhär, innan”, vilket kan indikera att Garry själv upplever sig ha 
lärt sig det aktuella innehållet. 

Också Gunnar har underkänts på provet, men ger inte uttryck för att vilja 
dra några definitiva slutsatser om hur provpoänget skall användas i termer av 
fortsatt eller inte fortsatt träning. Språkriktighet är ”något jag kan, […] nu 
kan jag det.” Samtidigt är det fortfarande något Gunnar ”måste öva mer på” 
(Gunnar). Provresultatet kan emellertid inte med säkerhet behandlas som en 
valid indikator på hans förmåga, eftersom han, som jag förstår det när jag 
frågar om hans nuvarande förmåga, menar att han egentligen skulle kunna 
svara rätt på ytterligare frågor: ”Jag skulle kunna få minst 20 till, rätt, i alla 
fall” (ibid). 
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Glenn har fått godkänt på provet, med en poängs mariginal. Glenn ger 
inte uttryck för att den knappa marginalen bör leda till några särskilda åtgär-
der: ”jag tror inte att det är något […] jag behöver träna extra på något, utan 
det är nog mer bara, ja, att vara noggrannare”. 

Gunvald har i förhållande till de andra eleverna fått ett mycket högt prov-
poäng, drygt en standardavvikelse bättre än medelpoängen i klassen. För 
honom innebär resultatet att han har ”hyfsad koll på grunderna” vilket i sin 
tur möjliggör för honom att ”gå vidare i kursen” (Gunvald). Gunvald tycks 
alltså använda provpoängen som ett bevis på att han kan koncentrera sig på 
andra saker. Det är bara han och Glenn som ger uttryck för att använda prov-
resultatet som en valid indikator av språkriktighetsförmåga.  

4.2.3.5  Sammanfattning 
Eleverna i R-skolan gav visst uttryck för att använda provpoängen som ett 
prognosverktyg gällande kursbetyget. I G-skolan förekommer varken det 
eller någon offentlig användning. Möjligen beror detta på den nedtonade 
status provpoängen ges av Gull-Britt före ”läxförhöret” eller provet. Gull-
Britt säger sig vilja använda provpoängen för att avgöra om eleverna lärt sig 
det som avsetts, men bara två av fem intervjuade elever ger uttryck för att 
använda provpoängen som en valid indikator. I det kommande skall vi 
granska förutsättningarna för att tala om såväl provpoäng som användning 
som mer eller mindre valida.   

4.2.4 Validitetsargumentet 
Nedan fylls återigen validitetsmodellen med data från klassrummet. Liksom 
tidigare kommer var och en av argumentets delar att utvecklas nedan. Vad 
som möjligen kan vara värt att notera redan här är formuleringen av den 
första premissen. Till skillnad från vad vi såg i R-klassen och kommer att se 
i B-klassen förekom på G-skolans läxförhör nämligen inte sådant skrivande 
som vi kanske vanligen förknippar med skrivbedömning.   

 
Påstående: Eleven har/har inte lärt sig undervisade dimensioner av språkrik-
tighet.  
Data 1: Elevgensvar 
Premiss 1 (W1): För att uppvisa tillfredsställande kunskaper i språkriktighet 
skall elever identifiera och korrigera 1) felaktigt sammansatta och särskrivna 
ord, 2) felaktigt tempus, 3) felaktig stavning och 4) felaktig form av tredje 
persons personliga pronomen i pluralis i en för honom/henne okänd skönlitte-
rär text. 
Backing-data: Härledning av konstruktet ur bedömningsuppgift.  
Premiss 2 (W2): Uppgiften har utförts och tolkats på ett sätt som motsvarar 
utförande och tolkning i måldomänen 
Backing-data/data 2: Analys av bedömningsinstrument som för att stödja 
premissen (a) vad gäller innehåll och handlingar skall efterfråga skrivande 
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som står i samklang med skrivkonstruktet och (b) skall bedömas med skriv-
konstruktsadekvat tolkningsinstrument på ett konsistent sätt. 

4.2.4.1  Premiss 1 – skrivkonstruktet 
Språkriktighet bedömdes i G-skolan med hjälp av ett prov bestående av 67 
uppgifter. Enligt muntligt given instruktion (OB11G05) skulle eleverna iden-
tifiera och markera fel relaterat till följande dimensioner av språkriktighet: 
sammansättningar/särskrivningar, pluralform av personliga pronomen i 
tredje person, tempus samt stavning. Instruktionen återgavs också på själva 
provbladet och löd såhär: ”Du ska dels rätta stavfel, dels markera isär och 
ihopskrivningar som är inkorrekta, dels rätta en del av verben som står i fel 
tempus och dels fylla i rätt pronomen (…)de eller dem” (D11G13, observera 
att detta är en direkt avskrift och att de tre punkterna inom parentes inte 
markerar utelämnad text; kursiv och understrykningar i original). För ända-
målet hade Gull-Britt preparerat ett excerpt ur Svinalängorna (Alakoski, 
2006). Ett exempel på den text som mötte eleverna återfinns nedan. De fel 
som inkluderats enligt rättningsmallen (D11G13) har strukits under.  

 
Riittas mammas städ jobb på restaurang Fenix var ett svart jobb. Ett svart 
jobb var ett jobb som var hemligt. Vi fick inte berätta för någon att hon job-
bade där, för då kunde hon få bötter av Polisen. Hon behövde verkliken 
pengarna sa hon, men hon var för trött för att jobba varjehelg. (D11G1387)  

Det skrivande eleverna förväntas ägna sig åt består alltså i att markera felakt-
iga former och återge felstavade ord med normaliserad ortografi samt verb i 
preteritum. I litteraturen är provformatet känt som ”interlinear exercise” 
(Breland et al., 1999, s. 14). Inalles fördelar sig feltyperna enligt följande:  
Tabell 5. Frekvensen av feltyper.  

  Antal Procent 

Feltyp Stavfel 26 38,8 
Särskrivningar 21 31,3 

 Sammansättningar 16 23,9 
 Tempus 3 4,5 
 Pronomen 1 1,5 
Total  67 100 

Vi kan se att sammansättningar och särskrivningar står för 55,2 % av de 
inkluderade felen. Stavfel utgör en knappt fyra tiondelar (38,8 %) och pro-
nomen och tempus tillsammans 6 % eller fyra fel. Vad skrivkonstruktet an-
belangar är det tveksamt att säga att språkriktighet i G-klassen framförallt 
består av de dimensioner som dominerar. Däremot, vilket vi återkommer till 

                                                      
87 Den manipulerade texten är i stort sett en manipulerad version av samma text ur Svinaläng-
orna (jfr Alakoski, 2006, s. 139ff). Noterbart är att Gull-Britt markerat fel i sitt facit även 
sådant som ursprungligen finns i Alakoski (2006). Detta gäller t.ex. ”Polisen”, som skrivs så i 
Svinalängorna, men som alltså enligt provversionens facit skall förses med gement p.   
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nedan, ställer den ojämna fördelningen vissa krav på tolkningsinstrumentet 
för att kompetens inom varje dimension skall ge utslag i provpoänget.  

Innan vi går vidare och diskuterar hur dimensionerna av skrivande kan 
användas för att göra språkriktigheten i G-klassprovet till ett konstrukt kan 
det vara värdefullt att kommentera vad som vid första anblick kan uppfattas 
som motsägelsefullt, nämligen att benämna ”icke-skrivande” som ett skriv-
konstrukt. Under lång tid prövades skrivförmåga med hjälp av s.k. indirekta 
mätningar (Huot & Neal, 2006; Weigle, 2002). Detta är en annan term för att 
säga att man mäter skrivande med hjälp av exempelvis multiple choice-
frågor. Format som inte avkräver eleven egenproducerad text har oftast an-
vänts som följd av en allmän bedömningsinriktning där objektivitet, dvs. 
mätfelsreducerade provpoäng, eftersträvats (Lundahl, 2009; Yancey, 2009)88. 
G-klassens indirekta mätning är möjligen ett komplicerande faktum, givet att 
en central aspekt i de validitetsteorier som presenterats ovan är att provet 
skall innebära samma typ av handling som den som inkluderas i definitionen 
av det vi vill mäta89. Men eftersom premissen i den här undersökningen är att 
inte normativt förhålla enskilda verksamhetssystems skrivdefinitioner till 
andra skrivdefinitioner är det möjligt att kalla språkriktighetskonstruktet för 
skrivkonstrukt. Man kan kalla det för ett konstrukt bland många i skrivdo-
mänen. Med andra ord, om skrivande i G-klassen delvis definieras som att, 
slarvigt uttryckt, bl.a. kunna redigera texter tillstöter sannolikt inga problem. 
Skulle däremot tolkningen eller användningen av provpoängen säga något 
annat uppstår invändningar i validitets- respektive användningsargumentet.  

Med hjälp av dimensionerna ämnesinnehåll, komposition, språk/stil, kod-
ning, presentation samt förhållanden för produktionstid och produktions-
ställe går det att närmare kartlägga skrivkonstruktet. (P.g.a. uppgiftens ka-
raktär analyseras inte skrivhandling och kommunikation.) 

 
Ämnesinnehåll: Ämnesinnehållet kan bäst beskrivas som okänd skönlitterär 
text. Det vore orimligt att specificera det närmare eftersom det uppenbart inte 
är förmågan att redigera Svinalängorna som är av intresse. Att ämnesinnehål-
let är betydelsefullt märks under provlektionen då en elev frågar om Riitta 
möjligen är felstavat, vilket Gull-Britt kan dementera. Till hela klassen säger 
hon: ”namnen är det inga felstavningar på” (OB11G05). Ett annat exempel är 
felet ”mint över drivet”, som också bygger på att sammanhanget (bl.a. nämns 
sötsaken After Eight) uppfattas. Det är förstås också så att det är den recep-
tiva sidan av ämnesinnehåll som är i fokus. Förmågan att skapa mening av 
textinnehållet är avgörande för att kunna identifiera avvikande stavning, tem-
pus och felaktiga sammansättningar eller särskrivningar.  

                                                      
88 Man kan också tänka sig att kostnadseffektivitet har spelat in. Enligt Sigurdsson (2004) 
skulle bedömning av skrivdel inom ramen för högskoleprovet kosta 12 miljoner kronor årlig-
en.  
89 Messick påpekar att alla språkbedömningar är indirekta, eftersom verktygen vi använder för 
att observera t.ex. skrivförmåga alltid innebär någon typ av ”bedömning, jämförelse, eller 
inferens” (Messick, 1996, s. 244, min ö.s.). Men i allmänhet omtalas ändå skrivbedömningar 
där eleven själv får skriva som direkta. 
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Komposition: Också här står den receptiva förmågan i centrum. För eleven 
gäller att uppfatta textens struktur så som den är tänkt att uppfattas. Utan att 
göra någon omfattande exkursion till läsförmåga och textanalys är det ändå 
möjligt att konstatera att bruk av exempelvis historiskt presens kan vara 
kompositionellt logiskt, vilket – om nu originaltexten skulle innehålla sådant 
– innebär att eleven inte mekaniskt kan böja alla verb i preteritum. Dessutom 
är det av betydelse att på ett avsett sätt uppfatta strukturen på meningsnivå för 
att kunna tillfoga texten rätt pronomen.     
Språk/stil: Liksom i fallen ämnesinnehåll och komposition gäller här att 
kunna uppfatta avsedd stilnivå. Ett exempel kommer från följande passage, 
hämtat ur D11G13: ”Riita och jag får ta över extra arbetet de mornar när 
Helmi inte nöd vändigt vis behövde pengarna.” Längre ner står följande: ”Ju-
limorgnarna var fucktiga och hetta”. Totalt fem fel har markerats i Gull-Britts 
facit, men det skulle vara möjligt – om stilnivån i texten inte uppfattades så 
som avsetts av Gull-Britt – att föreslå substitution av mornar till förmån för 
morgnar (som f.ö. är den form som används i förlagan). Detta handlar up-
penbart inte om ett stavfel, men är exempel på ett ord som beroende på sam-
manhang möjligen kan uppfattas som så stilbrytande att den mer formella 
stavningen skulle föreslås. Så sker också i några elevgensvar. Andra, däre-
mot, föreslår t.ex. mårnar, vilket har med kodningskunskaper att göra.    
Kodning: En stor del av uppgiften är att identifiera felaktigt stavade ord och 
att intill infoga samma ord rättstavat. Med andra ord eftersöks ortografisk 
kunskap.  
Presentation: I den muntliga instruktionen i samband med provet framgår att 
eleverna skall nyttja särskilda korrekturtecken för att markera felaktiga sam-
mansättningar och särskrivningar (OB11G05). Någon sådan instruktion finns 
dock ej tryckt, och när en elev i slutet av provlektioner lämnar in sitt gensvar 
och ursäktar sig för inkorrekt bruk av korrekturmarkörer svarar Gull-Britt: 
”du har i alla fall gjort rätt upp eller ner”, vilket jag tolkar som att själva pre-
sentationsformen är ointressant så länge det framgår vad eleven vill säga.  

Som framgår ovan har vi att göra med ett skrivkonstrukt som till stor del 
inkluderar resurser skribenter nyttjar när de går igenom eller redigerar skri-
ven text. Situationen liknar till dels den som elever kan försättas i när de 
uppdras att genomföra kamratgranskning. Läsningens roll blir framträdande 
– liksom den de facto är när elever skall skriva baserat på förlaga – och det 
kan möjligen vara frestande att kalla detta ett läsprov. Men, som synes, upp-
gifterna efterfrågar inte svar som normalt förknippas med läsprov (t.ex. kor-
rekt version av slumpmässigt raderat ord i luckan [cloze test], faktaåtergiv-
ning, manifest inferensskapande osv.) (om läsförståelsetest, se Alderson, 
2000). 

Liksom tidigare skall också produktionstid och produktionsställe kom-
menteras.  

 
Produktionstid: Eleverna har en lektion, eller 60 minuter, på sig att lösa 
uppgiften. Textmassan består av 428 ord och får nästan plats på en A4-sida. 
Produktionsställe: Uppgiften löses i lektionssalen. Eleverna har inte tillå-
telse att använda hjälpmedel, men kan däremot kalla till sig Gull-Britt i den 
händelse att något är oklart. Så sker också vid enstaka tillfällen.  



 

 
129 

 

Med hjälp av dimensionerna av skrivkonstruktet har följande konstrukt kun-
nat härledas: För att uppvisa tillfredsställande kunskaper i språkriktighet 
skall elever identifiera och korrigera 1) felaktigt sammansatta och särskrivna 
ord, 2) felaktigt tempus, 3) felaktig stavning och 4) felaktigt form av tredje 
persons personliga pronomen i pluralis i en för honom/henne okänd skönlit-
terär text. Uppgiften skall lösas under begränsad tid och utan tillgång till 
hjälpmedel.  

4.2.4.2  Premiss 2 – Uppgift, uppgiftslösning och tolkningsverktyg 

4.2.4.2.1 Uppgiften 
Uppgiften är densamma som skrivkonstruktet som finns analyserad ovan. 
Nedan återges uppgiften i sin helhet. Jag har numrerat uppgifterna och stru-
kit under de fel som markerats i Gull-Britts facit. Notera att vissa uppgifter, 
t.ex. 9 och 10, relaterar till samma ord. I just detta fall är det såväl stavning 
som särskrivning som skall korrigeras.  

 
Riittas mammas [1] städ jobb på restaurang Fenix var ett [2] svart jobb. Ett 
[3] svart jobb var ett jobb som var hemligt. Vi fick inte berätta för någon att 
hon jobbade där, för då kunde hon få [4] bötter av [5] Polisen. Hon behövde 
[6] verkliken pengarna sa hon, men hon var för trött för att jobba [7] varje-
helg. 

Fenix låg på hörnet vid Stortorget. Det [8] vardär pappa hade jobbat som 
[9, 10] potatis skallare när vi kom till Ystad. Riitta och jag fick vara med och 
[11] prov städa när [12] ..... hade [13] kommithem från Finland. Där ser man 
sa Helmi, ni tycks båda ha fina anlag för städning. Det [14] siter nog [15] 
igenerna. Vi tittade noga på hur Helmi gjorde, sedan tog vi [16] överskurhin-
ken och [17] damm sugaren. Helmi [18] tykte att vi klarade jobbet bra. Hon 
pratade med min mamma om saken. Hon sa att jag redan som [19] fyra åring 
hade diskat grytorna på utsidan och att hon var säker på att vi skulle klara det. 
Riitta var det inga problem med, hon var van att [20] taansvar och var [21] 
ducktig i skolan. 

Riitta och jag [22] får ta över [23] extra arbetet de mornar när Helmi inte 
[24] nöd vändigt vis behövde pengarna. Detta blev vårt första riktiga jobb. 
[25] Rennsa ogräs på [26] åken i Köpingebro [27, 28] somareninnan räknades 
inte. Detta var mer som ett [29] ricktigt jobb. Med riktig lön och [30] egen-
nyckel. 

Det var spännande att stiga upp klockan fem och [31] cyckla [32] genom-
hela staden innan folk hade vaknat. Skolan hade inte börjat ännu. Julimorg-
narna var [33] fucktiga och [34] hetta. [35] Sommar daggen låg vit och våt på 
[36] kuller stenarna och [37] hus taken. Det doftade salt och tång från havet 
och [38] ny bakat bröd från Möllers och [39, 40] Kaffe kopen.  

Vi [41] turaddes om att [42] losa upp [43] köks ingången. Innan vi började 
[44] steda gick vi runt och tittade överallt. Det var mycket mer spännande nu 
när vi var ensamma. Vi började med att öppna [45] kyl skåpen, [46] frys arna 
och skåpen. Men där [47] stodbara kartong på kartong med tomater. Kartong 
på kartong med fruset kött. [48] Pulver sås i skafferierna. [49] Vete mjöl i 
[50] storasäckar. Vi stängde skåpen igen. Gick ut i baren. Där [51] ligger det 
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mintchoklad inslagen i guldprasselpapper. Vi tog [52] varsin, men den sma-
kade lika [53] mint över drivet som [54] AfterEight. Läsken [55] häggrade 
men den [56] våggade vi inte ta av. Det skulle [57] synnas trodde vi. Vi fick 
inte [58] själa hade Helmi sagt. Smaka gärna, men om ni [59] smackar så får 
det inte på [60] någotvis märkas då kan jag få sparken.  

[61] Resturangen hade två våningar. Väggarna var klädda med [62, 63] 
murrigamörkatapeter och golvet med röda slitna [64] hel täcknings mattor. 
Stolarna var klädda i ett grönrött tyg, för fönstren [65] hänger tunga [66, 67] 
morkrödda sammetsgardiner. (D11G13) 

Av skäl redan anförda stämmer uppgiften väl överens med det konstrukt som 
härletts därur.  

4.2.4.2.2 Uppgiftslösning 
Sättet att lösa uppgiften på påminner till stora delar om vad som traditionellt 
uppfattas som tentamenssituation. Alla elever har exakt lika lång tid (60 
minuter) på sig och tillgång till samma hjälpmedel (dvs. inga). Efter vad jag 
kunde förstå kontrollerade Gull-Britt inte i förväg huruvida någon läst Svina-
längorna, men alla elever var oförberedda i så måtto att det inte på förhand 
var känt vilken text som skulle redigeras. Provsituationen karaktäriserades 
med andra ord av hög grad av standardisering.90 

Parentetiskt kan nämnas att några elever anlände sent till provet, vilket 
förstås inverkade på tidsrymd. Detta kan emellertid inte lastas administrat-
ionen av provet. 

4.2.4.2.3 Tolkningsverktyg 
Även om inte resultaten av provet användes offentligt i G-klassen, var rätt-
ningen av elevgensvaren offentlig. Åtminstone i så måtto att elever fick rätta 
varandras lösningar. Denna rättning kontrollerades sedan av Gull-Britt, som 
justerade i enlighet med sin uppfattning (allt enligt informella samtal). 

Tolkningsverktyget innebär en avstämning mellan facit och elevgensva-
ret. I den händelse att en elev identifierat ett fel och vidtagit tillbörlig korri-
gerande åtgärd ges 1 poäng. Oidentifierade och/eller okorrigerade fel, liksom 
identifikationer/korrigeringar av ”fel” som ej tillfogats av Gull-Britt ges 0 
poäng. Det vill säga, poängavdrag tillämpas inte. 

För att godkännas på provet skulle elever uppnå minst 57 poäng, vilket är 
10 poäng från det maximala antalet. Med en teknisk term skulle vi säga att 
57 var the cut-score91 eller det poängantal som Gull-Britt ansåg vara nöd-
vändigt att uppnå för att möta kriterierna. Till skillnad från i R-skolan an-
vändes inte fördefinierade standarder, utan en egenhändigt producerad. Till 
stor del saknas material om hur processen bakom denna s.k. standard setting 

                                                      
90 Det bör tilläggas att en elev med svårigheter fick lösa sin uppgift i ett ”datorlabb”. 
91 Se t.ex. Kaftandjieva (2004) för genomgång av de många termer som är förbundna med att 
sätta standarder och etablera cut-off scores.  
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har gått till, men i vår intervju antyder Gull-Britt att den bygger på empiriskt 
underlag. Såhär säger hon: ”det brukar vara många fler som har, som klarar 
det […] nu var det ett fåtal som klarade det och de flesta fick, klarade inte 
det” (GB2). Med andra ord kan vi ana en process i vilken uppgiften prövats 
ut på klasser som Gull-Britt bedömt likna G-klassen. Det ”normala” poänget 
för de minst skriftspråksriktighetskunniga som klarat sig har troligen sedan 
etablerats som cut-score. För att veta att de som klarar sig faktiskt har efter-
frågade språkriktighetskunskaper är det rimligt att tänka sig att Gull-Britt 
jämfört med andra bevis, som t.ex. egenproducerade texter. På så sätt är det 
möjligt att med någorlunda säkerhet fastställa att provpoängen – åtminstone 
vid en okulärbesiktning – på ett tillfredsställande sätt samstämmer med 
andra mått. 

På frågan om tolkningsverktyget motsvarar sättet att bedöma skrivkon-
struktet i måldomänen tycks det vid första anblick vara riskfritt att svara ja. 
Eftersom uppgiften kräver identifiering av planterade felaktigheter och ef-
tersom poänggivningen följer dessa identifikationer är harmonieringen till 
synes tillfredsställande. Emellertid finns vid närmare undersökning vissa 
problem med tolkningsverktyget som gör att resultatet riskerar att inte bli 
entydigt. 

För det första kan det vara problematiskt att elever felaktigt kan identifi-
era felaktigheter utan att detta avspeglas i provpoängen. Möjligen är detta 
problem bara av akademiskt intresse, men givet provets utformning kan detta 
försvåra tolkningen av provpoängets innebörd. Eftersom uppgiften och där-
med konstruktet till stor del handlar om att identifiera fel innebär frånvaron 
av poängavdrag att det kan bli svårt att på basis bara av provpoängen skilja 
mellan den som bara identifierar fel och den som identifierar fel och felakt-
iga fel. Skulle exempelvis sex felaktiga tempusformer (av totalt tre inklude-
rade) markeras kan det vara svårt att dra slutsatsen att eleven behärskar en 
generisk regel. 

För det andra – och viktigast – innebär poängsättningen att en elev kan 
klara 57 utan att identifiera vare sig tempus eller pronomen. Det betyder att 
rättande lärare potentiellt kan sakna information om två av dimensionerna 
som ingår i konstruktet. I förlängningen gör detta provpoängen svåra att 
jämföra elever emellan – det är med utgångspunkt bara i dem svårt att säga 
att två elever på samma poängantal har samma språkriktighetsförmåga. Ett 
sätt att undkomma detta vore att göra samtliga dimensioner lika frekventa i 
uppgiften (16,75 fel av varje dimension) eller att i ett s.k. composite score 
vikta dimensionerna olika, så att de som är representerade i mindre utsträck-
ning värderas högre i poängsättningen. 

Det kan nämnas att Gull-Britt själv inte är helt övertygad om tolknings-
verktygets kvalitet, men ändå inte ser något annat råd: 

 
Nej. Jag kan ju bara säga att känslan att räkna såhär poäng och sådär, det gör 
jag ju aldrig. Det är bara i det här momentet [...] jag är stark motståndare till 



 

 
132 
 

poäng och sådär. Begriper inte riktigt det. Det hör inte hemma i vår, vårt, det 
här blir något slags poäng liksom. Men någonstans måste man ju mäta det 
här. Och det blir det här, det enklaste. [...]  Nej jag är lite tveksam till den här 
uppgiften, men jag tycker ändå att den funkar. (GB2, min kursiv.) 

Det går inte att fastslå vad Gull-Britt menar med detta, men det förefaller 
inte orimligt att påstå att hon implicerar några av de invändningar mot tolk-
ningsverktyget som presenteras ovan. Utsagan ger uttryck för användning av 
ett instrument som inte till fullo behärskas eller uppskattas (jfr det kursive-
rade), men som ändå upplevs som det mest ändamålsenliga. Kanske bidrar 
det till att inte göra instrumentet fullt ut effektivt. Kanske är utsagan också 
uttryck för en upplevd motsättning (jfr ”double bind”, kap. 2): Om Gull-Britt 
”räknar poäng” är hon inte sann mot sina egna uppfattningar. Om hon inte 
”räknar poäng” kan hon inte bedöma det aktuella skrivkonstruktet.  

4.2.4.3  Tolkning  
Eftersom jag fick tillträde till elevgensvaren först efter att de rättats av klass-
kamrater och lärare – och därmed fyllts med betydligt fler markeringar än 
ursprungligen – är dessvärre dessa obrukbara för att göra analyser av hur 
enskilda elever har klarat sig. Det går därmed inte heller att analysera t.ex. 
hur ett visst typ av fel/rätt svar korrelerar med totalpoäng och så vidare. Den 
fortsatta redovisningen behandlar därför klassens resultat i aggregerad form.  

Av 21 prov har 18 underkänts, eftersom poängantalet understiger 57. I 
genomsnitt erhöll eleverna 46 (45,8) poäng. Standaravvikelsen är 9,7, vilket 
indikerar viss spridning. Vad betyder då detta? Ovan har en approximativ 
poänginnebörd skisserats och nedan återges från olika källor vad poängen 
skulle kunna sägas innebära. 

Liksom i fallet med R-skolan finns inget skriftligt material som kungör 
vad en viss poäng betyder. I stället får vi avlyssna lektioner och ur samtal 
med lärare och elever härleda vilka tolkningar som görs. Till skillnad från i 
R-skolan avsätter inte Gull-Britt lektionstid för att lämna tillbaka och gå 
igenom proven. Däremot använder hon viss del av de instruerande lektioner-
na åt att tala om vad eleverna skall göra.  

På momentets inledande lektion motiverar Gull-Britt val av ämnesom-
råde. Hon säger såhär: 

  
Vi skall börja med lite språkriktighet, alltså, eh, fundera lite på de saker som, 
som jag har sett att ni är mindre bra på. Ni är bra på massa saker.  Ni har ett, 
många av er har ett gott ordförråd, ni skriver i stort korrekt, ni har, jag har sett 
att ni har använt er av vissa av verktygen som ni har fått på lektionerna, men 
så finns det en del saker som, som man bör rätta till, som vi måste liksom 
peta i. Där ni kan bli liksom bättre, mer stilistiskt säkra. Och slarvfel som ni 
måste helt enkelt tänka på för att det skall bli en läs-, läsbar text. (OB11G01, 
min kursiv.)  
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Senare samma lektion återkommer Gull-Britt till vikten av språkriktighet: 
”Ni skall få göra övningar kring detta sedan, men det här, det här måste ni 
känna till liksom. Ni måste kunna detta. Så att ni blir bra språkanvändare” 
(OB11G01, min kursiv.). De två utdragen pekar mot en tolkning av språkrik-
tighetsfärdighet som något som inte i första hand handlar om identifikation 
och korrigering, dvs. ett slags redigerande skrivhandling. Tvärtom indikerar 
stilistisk säkerhet skrivhandlingar som utförs i särskilda syften. Beroende av 
vilken position författaren vill inta kommer olika medel ha olika stilistiska 
verkningar. Eftersom uppgiften ingalunda går ut på att föreslå andra ord eller 
sätt att bygga meningar – utifrån vilken position eleverna skulle kunna före-
ställa sig att textförfattaren vill inta – är det svårt att tänka sig att Gull-Britt 
menar att skrivkonstruktet legitimerar tolkningar om stilistisk säkerhet i dess 
vidare bemärkelse. Snarare är inferenser om elever slarvfelsidentifikations-
förmåga rimligare givet skrivkonstruktet. Slarvfel nämns också av Gull-
Britt. 

Vid ytterligare ett tillfälle kommenterar Gull-Britt vad som skulle kunna 
sägas vara relaterat till poänginnebörd. Till en elev säger hon ”om man har 
ett antal fel på det här, på det här korta läxförhöret då får man göra ett nytt. 
Så att man visar mig att man har funderat över särskrivningar” (OB11G03). 
Detta är en betydligt mer blygsam inferens, som inte heller stöds av skriv-
konstruktet. Varför inkludera t.ex. stavfel och tempus i en uppgift som bara 
skall leda till slutsatser om särskrivningar? Att det sistnämnda inte rimligen 
kan stämma är tämligen uppenbart. Det är dock inte ointressant eftersom det 
saknas skriftlig information för elever och föräldrar att ta del av. För andra 
än läraren kan det alltså vara besvärligt att få någon helt klar bild av vad 
provpoängen innebär.  

I de intervjuer som genomfördes med elever förekommer en rad förslag 
på vad provpoänget kan innebära. De två elever som fått godkänt resultat, 
Glenn och Gunvald, verkar tolka provpoängen som en indikator på den egna 
språkriktighetsförmågan så som den senare definieras enligt provet. 

Innebörden i provpoängen tycks ligga tätt an till hur Glenn avser använda 
sitt provresultat. Glenn var en av få som fick godkänt och han kommenterar 
det såhär: ”jag är ändå rätt så nöjd med det jag fick”. Möjligen är det så ef-
tersom Glenn antyder att språkriktighetsträningen nu är ett avklarat kapitel: 
”jag tror inte […] att jag behöver träna extra på något” (Glenn).  

Gunvalds tolkning av provresultatet knyter an till den tänkta användning-
en. Av 67 möjliga poäng har han erhållit 59, vilket är drygt en standardavvi-
kelse över klassens medelpoäng. I intervjun kommenterar han vad provpo-
ängen betyder: 

 
I: […] Kan du berätta vad, vad betyder de här siffrorna för dig? Vad läser du 
ut av det resultatet?  
Gunvald: Ja, inte så mycket förutom att det, jag fick godkänt och det var väl 
rätt väntat.   
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I: Och vad innebär det att man är godkänd på, vad, vad kan man när man är 
godkänd på det här?  
Gunvald: Man har väl hyfsad koll på grunderna, då. Så. Ja, så man kan gå 
vidare i kursen. Och utveckla det. (Gunvald) 

En tolkning av detta är att Gunvald uppfattar provpoängen som en valid in-
dikator på hans språkriktighetsförmåga. 

För de tre övriga eleverna är tolkningen inte lika given. Alla tre tycks 
uppfatta provpoängen som en invalid indikator, om än med olika moti-
veringar.  

Hur Garry tolkar provpoängen, 36, är inte enkelt avgjort. För det första 
hävdar han att den provpoäng som syns på provet inte stämmer överens med 
det faktiska resultatet, ”jag har fått faktiskt mer än det här”, säger han 
(Garry). För det andra har han trots det gått med på att göra en komplette-
rande uppgift. För det tredje, säger han, liksom övriga elever som underkänts 
att han behärskar de på provet ingående dimensionerna. Detta blir förvisso 
tydligt först efter forskarens första, ledande fråga, men också tydligt i Garrys 
andra svar: 

 
I: Upplever du att du behärskar de här olika formerna?  
Garry: Ja, det gör jag faktiskt.  
I: Vad tyckte du om själva momentet?  
Garry: Den var bra. Man fick lära sig lite olika saker som man inte hade så-
här koll på […] såhär, innan. Sedan, alltså, många av oss skriver ju såhär hur 
vi vill, såhär. Vi har inte koll såhär på vilka som sitter ihop eller isär.  
I: Vilka är ’många av oss’?  
Garry: Ungdomar menar jag faktiskt.  

En rimlig tolkning är att Garry före momentet inte ”hade koll” på de testade 
dimensionerna av språkriktighet, men nu upplever att han har det. En konse-
kvens av detta är att provpoänget, för Garry, inte tycks representera hans 
verkliga förmåga.  

Gunnar ger inte uttryck för att ge provpoängen innebörd av att spegla 
hans språkriktighetsförmåga. I stället pekar han på hur yttre omständigheter 
medfört skrivkonstruktsirrelevant lågt poäng: ”Just det här provet kom jag 
för sent på för det var strul med trafiken. Så jag var lite småstressad, jag 
visste inte hur mycket tid vi hade kvar, så jag gjorde det ganska snabbt” 
(Gunnar). Den s.a.s. irrelevanta variationen i Gunnars provpoängen härrör, 
enligt min tolkning av utsagan, sannolikt inte från testformatet som sådant, 
utan från yttre faktorer. Vad provpoänget betyder är svårt att dra några säkra 
slutsatser om. Gunnar säger att han ”skulle kunna få minst 20 till, rätt, i alla 
fall” (Gunnar), men det skulle innebära 52 poäng, dvs. 7 poäng under cut-
score. Det går bara att spekulera i om 52 poäng enligt Gunnar skulle vara en 
valid indikator på hans språkriktighetsförmåga. 
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Som jag förstår Gabriella är det oriktigt att ge hennes provpoäng innebör-
den att det avspeglar hennes språkriktighetsförmåga. Syftet med momentet 
var, enligt Gabriella, ”att lära sig, […] alltså att kunna skriva bättre, […] 
alltså, kunna formulera sig bättre […] i skrift […] så att det inte blir fel” 
(Gabriella). Trots underkänt på provet menar hon att hon ”ändå är helt okej 
på, på de här olika de och dem och stavning och såhär ihopskrivningar och 
allt det där” (Gabriella). Provresultatet avspeglar snarast en oförmåga att 
prestera på topp under det aktuella mättillfället: ”när man sitter i skolan, då 
blir det stressigt i klassrummet och […] liksom folk går, när folk går, […], 
då börjar det kännas lite såhär, […] oj, nu måste jag skynda mig och då 
kanske man inte är lika noggrann, som om man liksom, ja. Men du fattar.” 
Med andra ord skulle man kunna säga att Gabriella menar att det går att 
tolka provresultatet som en mätning också av stresshantering och koncentrat-
ionsförmåga. 

De tre sistnämnda eleverna, särskilt då Gunnar och Gabriella, ger uttryck 
för att ha drabbats av ett provpoäng som, med ”sociokulturell terminologi”, 
inte tar hänsyn till den situerade naturen av deras provsvar. Poängen avspeg-
lar inte något slags sann förmåga utan är ett resultat av interaktion med vissa 
medierande redskap under vissa förhållanden. En psykometriker skulle möj-
ligen använda begreppen true score och mätfel för att beskriva ungefär 
samma sak (se t.ex. Black & Wiliam, 2012, för tillgänglig behandling av 
dessa termer). Enkelt uttryckt kan vi, enligt psykometriska principer, aldrig 
behandla ett enskilt provpoäng som definitivt och sanningsenligt uttryck för 
vad vi vill mäta. Mätningar är alltid, precis som i stickprovsundersökningar, 
utsatta för mer eller mindre omfattande mätfel (något som standardiserade 
testadministrationsformer används för att minimera). True score bygger inte 
på tanken att det finns ett sant värde, oberoende av de medierande redskap-
en, utan att reliabiliteten i en enskild mätning aldrig kommer att vara full-
ständigt tillfredsställande. Ju fler gånger vi mäter desto mer undertrycker vi 
variationer i handlingar som beror på irrelevanta variationer (som att man är 
sen till provet, svettig, nervös, etc.). Skulle Gunnar och Gabriella få göra 
(liknande) språkriktighetsprov många gånger skulle medelvärdet av de mät-
ningarna mer troligt representera förmågan att lösa just den här typen av 
uppgifter än förmågan i kombination med andra faktorer vi inte är intresse-
rade av att mäta. 

Gull-Britt, slutligen, utvecklade i intervju med mig hur provpoängen 
skulle kunna tolkas. Men liksom på lektionstid avger hon i vår intervju ingen 
entydig definition av vad olika provpoäng betyder. Hon säger att syftet med 
provet var att se om ”de har lärt sig någonting av de övningar vi har gjort 
liksom” (GB2), vilket antyder att ett poäng ovan cut-score för Gull-Britt 
indikerar att eleverna lärt sig det som avsetts. I den fortsatta diskussionen 
anknyter Gull-Britt till momentets syfte, vilket möjligen också säger något 
om vad ett godkänt resultat innebär: ”det är viktigt att uttrycka sig korrekt, 
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vad gäller skrivspråket, det tillhör ju skrivspråkets regler och normer att man 
gör det, och det slarvas en hel del liksom” (GB2). Tolkat ur perspektivet 
provpoängsinnebörd kan vi förstå det Gull-Britt säger som att elever ovanför 
cut-score visar att de kan uttrycka sig enligt gällande skriftspråkliga normer. 
Emellertid har eleverna inte författat egen text, utan utfört andra handlingar. 
Detta ämne tangerar Gull-Britt två gånger. I det förstone säger hon sig ha 
förståelse för att elever uppfattar att den egna förmågan inte kommer till 
uttryck genom provet: ”Som någon också sa, att, nej men det är mycket 
bättre när jag själv skriver, men när jag ser det såhär då har jag väldigt svårt 
att se. Och jag förstår det” (GB2). För det andra kommenterar Gull-Britt att 
uppgiftslösningen också kräver läsning: ”det jag testar här också det är ju 
liksom läsförståelse, de möter ju ny text, som de inte har läst tidigare” 
(GB2). Som jag tolkar utsagan är läsförståelse i sig dock inte något som in-
begrips i språkriktighetsförmågan. 

Givet detta ligger möjligen följande utsaga närmast den innebörd provpo-
äng ovan cut-score har: ”att man själv blir uppmärksam som språkgranskare, 
så att man blir en kritiker av, så att man blir kritisk kring hur stavning och 
sådant går till” (GB2). I sådana fall indikerar godkända lösningar att eleven, 
ur ett språkriktighetsperspektiv, kan granska texterna kritiskt. Avslutningsvis 
skall sägas att Gull-Britt, till skillnad från några av eleverna, inte verkar upp-
fatta poängen som belastade med mätfel. Tvärtom menar hon att ”de som har 
missat har inte arbetat ordentligt på lektionerna” (GB2). 

Innebörden i provpoänget har till synes en tämligen undflyende karaktär. 
Detta kan ha flera orsaker. Två av dem är för det första att detta konstrukt är 
komplext, vilket Gull-Britt delvis är inne på. Ur ett sociokulturellt perspektiv 
är det omöjligt att inte ta hänsyn till att eleverna förutom att rätta formfel 
också måste läsa och förstå en skönlitterär text för att kunna identifiera felen. 
För det andra avger Gull-Britt svar på frågor hon kanske inte tidigare ställt 
själv. Det till synes nästan motsägelsefulla i att initialt ge uttryck för att 
provpoängen innebär språkriktighetsfärdighet för att sedan komplicera tolk-
ning och också nämna läsförståelse kan vara resultatet av att tvingas ta ställ-
ning till frågor man dittills inte tagit ett samlat grepp om (jfr Säljö, 2000). 

Sammantaget ger resultatet vid handen att innebörden av provpoängen 
inte är helt klar. Gabriella ger uttryck för en tolkning som också implicerades 
på den första lektionen, nämligen att poängen implicerar skrivfärdighet. De 
andra eleverna uttrycker egentligen inte att poängen skulle kunna innebära 
något annat än språkriktighet. Invändningar gäller i förekommande fall om-
ständigheter relaterade till mätfel. Gull-Britt olika förslag är svåra att göra 
syntes av, inte minst eftersom hon antydningsvis menar att läsförmåga har 
testats. Även om läsförmåga är en viktig del av redigeringsarbetet är inte 
provet konstruerat så att det går att dra några slutsatser om elevers läsning 
relativt deras redigeringsförmåga. Det är svårt att avgöra om ett felaktigt 
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svar beror på att man inte behärskar en viss regel snarare än att man inte 
förmår läsa texten.   

Baserat, precis som i R-klassen, framför allt på dominerande inslag i lä-
rarutsagor i intervjuer och lektioner (jfr t.ex. s. 135 om syftet med provet) 
skulle tolkningen kunna formuleras enligt följande: Eleven har/har inte lärt 
sig undervisade dimensioner av språkriktighet. Dock måste det noteras, som 
också sagts, att detta inte är den enda föreslagna tolkningen. Även om Gull-
Britt inte uttryckligen säger sig göra några inferenser om annat, uppmärk-
sammar hon att provet ställer krav på läsförmåga och att det inte fångar 
samma typ av språkriktighetsfärdighet som ett prov som medger eget skri-
vande skulle göra. En tolkning om elevers förmåga att redigera text ur ett 
språkriktighetsperspektiv skulle möjligen ligga mer i linje med skrivkon-
struktet.      

4.2.4.4  Sammanfattning av validitetsargumentet   
I det ovanstående presenteras vad som vid en okulärbesiktning synes vara en 
okomplicerad bedömningssituation. Gull-Britt vill ta reda på om eleverna 
behärskar språkriktighet. Resultaten och analyserna visar att skrivkonstruktet 
är sammansatt och inte innehåller något skrivande i egentlig mening. Kon-
struktet handlar om identifikation och korrektion av texter som elever inte 
skrivit. Detta innebär att det påstående som formulerats är rimligt. Samtidigt 
kommenterar läraren själv att provet innebar läsning och att språkriktighets-
förmåga kan komma till uttryck också i egenproducerade texter. Kanske 
skulle därför ett påstående om förmåga att redigera text ur ett språkriktig-
hetsperspektiv möjligen vara i större harmoni med skrivkonstruktet. Kanske 
varierar poängen på ett irrelevant sätt, eftersom uppgiften också innebär 
möte med ny text, något som Gull-Britt funderar över. 

Innebörden i sig är dock inte intressant först med vetskap om hur den an-
vänds och grunderna för denna användning. Om detta handlar nästa avsnitt. 

4.2.5 Användningsargument 
Användning (claim): Provpoängen används för att besluta om elever är fär-
diga med eller skall göra ytterligare uppgifter relaterade till språkriktighet. 
Provpoängen används i beslut rörande kursbetyg, eftersom momentet måste 
vara avklarat för att erhålla godkänt betyg.  
Data: Elevresultaten (tolkning av provpoäng). 
 
(Generiska) premisser 
Premiss 1, relevans: mätningen är relevant i förhållande till användningen. 
Backing-data: analys av mätningen och analys av användningen.   
Premiss 2, användbarhet: elevresultaten är användbara som underlag för 
kursbetyg, för att revidera undervisning, för att instruera elever vad de skall 
arbeta med på egen hand och för att prognostisera kommande studiefram-
gång.  
Backing-data: undersöks ej (se kap. om R-skolan).  
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Premiss 3, avsedda konsekvenser: användningen av elevresultaten har av-
sedda, goda konsekvenser. 
Backing-data: analys av möjlighet att lära sig språkriktighet.  
Premiss 4, tillräcklighet: elevresultaten är tillräcklig information för an-
vändningen.     
Backing-data: analys av mätningen och föregående undervisning i förhål-
lande till observerad användning.  

4.2.5.1  Relevans 
Som synes ovan är den mätning som ligger till grund för användning givet 
det material som föreligger relevant i förhållande till påståendet i validitets-
argumentet. Elever som misslyckas på det första förhöret får göra en lik-
nande, men inte helt likvärdig (färre uppgifter, annorlunda administration) 
uppgift. Hur den senare mätningen används har inte undersökts. Att på 
grundval av resultatet från den första mätningen fatta beslut om en ny, lik-
nande talar för att det föreligger förutsättningar för relevans. 

Parentetiskt kan sägas att i det här fallet vore det intressant att – ur ett an-
vändbarhetsperspektiv – ställa denna mätning mot en som inbegriper elevers 
eget skrivande; skulle de ge olika eller samma resultat? Det vore också in-
tressant att undersöka den prediktiva förmågan i den mätning som genom-
förts. Kanske är denna mätning bra för att t.ex. diagnosticera redigeringsfär-
digheter i egenproducerad text? 

4.2.5.2  Avsedda konsekvenser 
På ett tydligare sätt än i R-skolan uttrycks relationen mellan undervisning 
och bedömning i lärarens tolkning och användning av provpoängen. Det 
framgår klart att åtminstone Gull-Britt tolkar provpoängen som en indikator 
på i vilken utsträckning eleverna lärt sig det som undervisats. Med andra 
termer skulle vi kunna säga att det för Gull-Britt handlar om frågan huruvida 
undervisningsplanen matchat lärandeplanen (förutsatt att provet fångar lä-
randeplanen). (Det kan vara av intresse att hålla i minnet att flera elever inte 
håller med om provpoängets innebörd, när nedanstående presenteras.) 

I nedanstående tablå återges likt tidigare mönster de huvudsakliga aktivi-
teter som observerats under momentets gång. Två saker bör dock kommente-
ras. För det första har administrativ tid inkluderats. Jämfört med R-skolan 
ägnar man sig i rätt stor omfattning åt just detta. Till extremen hör första 
lektionen 12 av 61 minuter (eller cirka en femtedel av tiden) går åt till admi-
nistration. För det andra har aktivitet ”c)” i den första och ”b)” i den andra 
lektionen kursiverats, eftersom detta inte hör till det undersökta momentet.  
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Lektion92 Huvudsaklig aktivitet Huvudsakligt innehåll Klassificering av 
undervisning 

Tid93 

#1  
(OB11G01) 

a) Gull-Britt admini-
strerar lektionsstart/-
slut, utvärdering, 
tillbakalämning av 
texter 

a) - a) Administration 12 min 

 b) Gull-Britt föreläser  b) Intro språkriktighet; 
kortgenomgång pronomen, 
tal-skriftspråk, tempus 

b) Deklarativ; form 9 min  

c) Gull-Britt föreläser c) Allmän återkoppling på 
en tidigare skrivuppgift. GB 
refererar korrekturtecken 
och återkopplingsform 
(kommentar i stället för 
betyg)  

c) Deklarativ; form 6 min 

 d) Elevarbete med viss 
handledning 

d) Övningsstenciler med 
språkriktighetsövningar 

d) Procedural: form 34 min 

#2  
(OB11G02) 

a) Gull-Britt admini-
strerar lektionsstart/-
slut 

a) - a) Administration 6 min 

 b) Gull-Britt föreläser b) Redovisning av utvärde-
ring lektion #1, samman-
ställning projicerad på 
dator 

- 3 min  

 c) Gull-Britt föreläser 
och inbjuder elever att 
svara på frågor 

c) Genomgång av prono-
men- och särskrivningsöv-
ningar från stenciler 

c) Deklarativ: form  15,5 min 

 d) Elevarbete med viss 
handledning  

d) Övningsstenciler med 
språkriktighetsövningar 

d) Procedural: form 32 min 

#3 (OB11G03) a) Gull-Britt admini-
strerar lektionsstart/-
slut, medd. om läxa 

a) -  a) Administration 5,5 min 

 b) Gull-Britt föreläser b) Genomgång av provin-
nehåll 

b) Deklarativ: form 3 min 

 c) Elevarbete med viss 
handledning 

c) Övningsstenciler med 
språkriktighetsövningar 

c) Procedural: form 32 min 

#4 (OB11G04) a) Gull-Britt admini-
strerar lektionsstart/-
slut, medd. om läxa 

a) - a) Administration ,5 min 

 b) Gull-Britt föreläser 
och inbjuder elever att 
svara på frågor 

b) Genomgång av boken 
Svenska skrivregler samt av 
särskrivningsövningar från 
stenciler 

b) Deklarativ: form 9 min 

 c) Elevarbete med viss 
handledning 

c) Övningsstenciler med 
språkriktighetsövningar 

c) Procedural: form 35 min 

 d) Gull-Britt föreläser 
och inbjuder elever att 
svara på frågor 

d) Genomgång av prono-
men- och syftningsfelsöv-
ningar från stenciler 

d) Deklarativ: form 13,5 

I huvudsak förekommer tre typer av aktiviteter relaterade till språkriktig-
hetsundervisningen. Två av dem innebär att det främst är Gull-Britt som har 
ordet. Dels föreläser hon om olika dimensioner, dels hålls genomgångar i 
vilka eleverna inbjuds att deltaga – oftast genom att i kortare form avge rätt 
svar på en genomförd övning. Den sista typen av aktivitet är också den som 
dominerar, nämligen elevers eget arbete med övningar relaterat till de olika 
dimensionerna. Av totalt 183 minuter (c:a 3 h) som ägnas föreläsningar och 
eget arbete avsätts 50 min (27 %) åt föreläsningar och 133 min (73 %) till 

                                                      
92 Den femte lektionen av de som finns redovisade i kapitel 3 är provlektionen (redovisad i 
”uppgiftslösning”).  
93 Alla tider är cirka-tider. För administrationskategorin avses total tid.  
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eget arbete, som kodats som procedural, eftersom det sker med lärare till-
gänglig för handledning och eftersom det följs upp i plenum.     

Att elevernas eget arbete dominerat tycks vara en uppfattning som också 
delas av Gull-Britt och eleverna. Gull-Britts beskrivning av händelseförlop-
pet blir i det närmaste katalogartad. 

 
Ja vi gjorde olika övningar i språkriktighet. […] Jag valde att fokusera på 
några saker och det var dels särskrivningar och så var det tempus och så var 
det pronomen, de och dem, och så tog jag med lite stavning liksom, just det. 
Det var det. Och så hade jag några övningar som handlade om syftnings-, 
syftningsfel i svenskan. […] [De] skulle känna till reglerna för särskrivning 
och jobba intensivt med det under en lektion och det fick de göra då under en 
lektion i […] en övningsbok, som handlar om särskrivningar, olika övningar. 
Och diskutera det. Och så fick de ju de här tempus fick ju liksom eget enskilt 
arbete, stenciler, [ohörbart], för att också bryta undervisningen, göra någon-
ting annat, när vi har hållit på så mycket med det kreativa. Kan det vara skönt 
ibland att få arbeta enskilt och sitta och göra sådana här tråkövningar, som är 
nyttiga. (GB2) 

Enligt de observationer jag gjort och enligt de dokument jag har tillgång till 
förekom inget relaterat till stavning. Däremot stämmer Gull-Britts bild i 
övrigt väl överens med det material jag har tillgång till. Det stämmer också 
med elevernas beskrivelse, som också i det närmaste antar katalogform. 

 
Man fick något papper, och några var att man skulle rätta till särskrivningar, 
några styckeindelningar, några rätta till pronomen och så stavfel och. Så vi 
fick träna rätt länge på det och så även kunde vi träna hemma […] ja, det var 
väl det några veckor typ. (Gunvald.) 

 
Så har vi jobbat med dem, de och dem och vad var det särskrivningar och vad 
var det mer. Det var typ tempus och, ja, styckeindelning också, det har vi 
också jobbat med kommer jag ihåg. Ja, det har vi väl jobbat med. (Gabriella.) 

 
Ja, vi tränade ju nästan varje lektion på, ja, sådana här särskrivningar […] de 
och dem och, ja, sär-, ja, det är allt jag kommer ihåg nu. Några ord också. 
Vad de betydde. Och så syftningsfel också. (Glenn.) 

Också Garrys redovisning innehåller förvisso redogörelse av olika moment. 
Han nämner att man arbetat med tempus, särskrivningar och synonymer, 
men har svårt att minnas ytterligare inslag. När han sammanfattar innehållet 
verkar dock regelbruket stå i centrum: ”Att man skall skriva riktigt, alltså, på 
rätt sätt, inte såhär hur man vill, såhär. Buller om huller. Och sedan att man 
skall såhär följa regler såhär typ, att man skriver såhär rätt tempus” (Garry). 
Inte heller Gunnar svarar på riktigt samma sätt som de andra, även om Gun-
nar är enig med sina klasskamrater om de huvudsakliga aktiviteterna. När 
jag ber honom berätta om lektionsaktiviteterna svarar han såhär:  
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Vi fick läsa texter ur en liten tjock bok. Jag kommer inte ihåg namnet nu, 
men det var lite olika texter som man fick tänka lite för att förstå dem, inte 
bara läsa så vet man vad det handlar om, utan man måste se sambanden och 
likheterna och allt som är olikt. Och sedan hade vi uppgifter till de texterna, 
så fick vi skriva på det och lite sådant” (Gunnar). 

Lite senare summerar Gunnar de huvudsakliga inslagen: ”stavfel, ihopsatta 
ord, och man skall dra isär dem också, lite sådant. Tempusövningar” (ibid). 
Trots det i sammanhanget okonventionella sättet att beskriva undervisnings-
aktiviteterna tolkar jag Gunnars svar som uttryck för en delvis liknande tolk-
ning av skrivkonstruktet som presenterades ovan. De texter som eleverna 
ställdes inför var ingalunda till för att ta mening ur. Tvärtom, man skulle 
”inte bara läsa så vet man vad det handlar om” utan läsa i redigerande syfte. 
Som jag uppfattar Gunnar innebar detta en utmaning (”man fick tänka lite 
för att förstå dem”), en utmaning som eleverna – om vi får tro Gunnar – gavs 
inom ramen för de instruerande lektionerna.  

De relativt korta föreläsningarna behandlar pronomen, sammansättningar 
och särskrivningar, syftningsfel, skillnaden mellan talat och skrivet språk 
samt tempus. Särskilt stor uppmärksamhet ägnas sammansättningar och sär-
skrivningar och pronomen och som exempel på undervisning skall den se-
nare dimensionen användas. I Tabell 6 nedan återges förekomsten av före-
läsningar/genomgångar och stenciler ägnade åt någondera språkriktighets-
dimensionen.  
Tabell 6. Språkriktighet i undervisning. 

Som synes är pronomen en högfrekvent dimension sett till antal föreläsning-
ar, genomgångar och stenciler som ägnas den. Lika högfrekvent är samman-

                                                      
94 Det faktiska antalet stenciler understiger 14 av den anledningen att vissa stenciler innehåller 
flera dimensioner. Särskilt omfattande är D11G08 som omfattar styckeindelning, särskriv-
ningar, tempus och pronomen och som till stor del liknar det prov som eleverna genomförde. 
Följande dokument anknyter till följande dimension: 1) Pronomen: D11G07, D11G08, 
D11G02, 2) Sammansättningar/särskrivningar: D11G14, D11G08, D11G11, 3) Styckeindel-
ning: D11G08 4) Syftningsfel: D11G05, 5) Synonymer: D11G10, D11G04, 6) Tempus: 
D11G08, D11G09, D11G03, 7) Övrigt (gemen/versal samt när ”kom nyordet?”): D11G10.  

  Stenciler 
Föreläsningar/ 
genomgångar 

Språkriktighets- 
dimension 

Pronomen  394 3 
Sammansättningar/Särskrivningar 3 3 

 Stavfel 0 0 
 Styckeindelning  1 0 
 Syftningsfel 1 1 
 Synonymer 2 0 
 Talat och skrivet språk 0 1 
 Tempus 3 1 
 Övrigt 1 0 
Totalt  14 9 
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sättningar och särskrivningar. Övriga dimensioner representeras ibland av 
antingen en föreläsning eller en stencil. Noterbart är att stavfel inte represen-
teras av vare sig stencil eller föreläsning. Detta trots att det är den enskilt 
största feltypen i provet. Orsakerna till detta går bara att spekulera i. En möj-
lig orsak kan vara att Gull-Britt faktiskt missat att ta upp aspekten (i inter-
vjun säger hon att hon har kommenterat stavning). En annan kan vara att 
Gull-Britt, liksom troligen många lärare på gymnasiet, förutsätter att elever 
kan stava. Detta gör emellertid den omfattande representationen av stavfel 
bland andra feltyper svårförklarad. En tredje förklaring, som kompletterar 
den första, kan vara att utformningen av provet skett tidigare läsår (vilket 
resonemanget om cut score indikerar) och att dess innehåll inte reviderats 
mot bakgrund av undervisningen i G-klassen. En inledande kommentar på 
provdagen antyder att Gull-Britt inte till fullo har den exakta fördelningen 
mellan feltyper aktuell: ”Och det ni skall göra är att rätta några stavfel om ni 
ser några, kan finnas något” (OB11G05). 

Vi kan med hjälp av tabellen också notera att i jämförelse med de dimens-
ioner som representeras i olika omfattning i provet innehåller undervisningen 
fler aspekter av språkriktighet. Detta återkommer jag till under rubriken 
”Tillräcklighet”. Dessförinnan presenteras nedan exempel på föreläsningar, 
eget arbete och genomgångar relaterat till en ”vanlig” dimension, pronomen.    

4.2.5.2.1 Föreläsningar  
Redan på första lektionen presenteras regler – medierande redskap om man 
så vill – för bruket av de och dem och Gull-Britt erbjuder såväl en gramma-
tisk förklaring som en minnesregel med anknytning till vardagsspråket. I 
excerptet nedan är utgångspunkten en mening som innehåller de både pro-
nomenformerna:  

 
Gull-Britt: [Läser sin mening:] Dom sparkade av sig skorna och slängde 
dom i en hög vid dörren. När skall det vara de och när skall det vara dem? 
Kan någon hjälpa mig och skriva korrekt. 
Elev: Eh, den första är de och den andra är dem.  
Gull-Britt: De sparkade av sig skorna och slängde dem i en hög vid dörren. 
De anger ju subjektet va. Alltså de som, ofta de som gör någonting. De som 
gör någonting vid verbet här, sparkade av sig skorna. Och slängde, ja, vad 
slängde de av? Det här objektet va? Skorna. I en hög vid dörren. Då skall det 
vara dem. Det finns en bra regel där man också kan, alltså byta ut dom mot, 
eller de mot vi och dem mot oss.  
[…] 
Gull-Britt: Så om man byter ut det här med dommet mot vi. Vi sparkade av 
oss skorna och slängde oss i en hög vid dörren. Det gör vi inte va. Men det 
fungerar ju att byta ut va, däremot oss sparkade av sig skorna fungerar inte. 
Och då kan det inte vara dem sparkad av sig skorna, utan det är de sparkade 
av sig skorna. Så man kan alltså byta ut vi, testa att sätta, när man har sådant 
här, prova om det fungerar med vi eller oss, rent liksom hörmässigt, gramma-
tiskt också.  
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Vi ser hur Gull-Britt rekontextualiserar en regel i grammatiska och i var-
dagstermer. Ett par elever har också skrivit ner samma regel på sina 
provsvar. De andra dimensionerna som föreläses om genomgår samma be-
handling. När Gull-Britt, för att ta ett avslutande exempel, talar om särskriv-
ning refereras både en lärobok och också Svenska skrivregler som finns till-
gänglig för avskrift.  

4.2.5.2.2 Eget arbete 
Det egna arbetet sker med hjälp av stenciler som innehåller övningar till 
vilka det finns facit. I den första stencilen (D11G02) med pronomenövningar 
återkommer samma regler som Gull-Britt föreläst om. Dessutom finns ytter-
ligare grammatisk information i den händelse elever konfunderas över ho-
monymen de: ”Observera att den bestämda fristående artikeln de (engels-
kans the eller those) aldrig böjs i objektsform, trots att ordet ingår i ett objekt 
i satsen” (D11G02, kursiv i original). Detta exemplifieras också: ”Jag (sub-
jekt) såg dem (objekt) men jag såg de överlevande (objekt)” (ibid, kursiv i 
original). Dessutom förs ett resonemang om den stilistiska skillnaden mellan 
att använda de/dem eller dom: ”Om stilen är ledigare, vilket alltid bestäms av 
ämnets art och övriga sammanhang, kan dom användas i stället för de och 
dem” (ibid). Med denna och liknande kommentarer vidgas således språkrik-
tighet från ett potentiellt mekaniskt förhållningssätt till något som ytterst 
handlar om syften med skrivhandlingar.  

Själva övningarna består i att fylla i rätt form av det aktuella pronomenet i 
ett antal meningar utan inbördes relation. Det kan se ut såhär:  

 
Tidigare idag fick………sin dom. D……….dömda ska avtjäna sina straff 
utan möjlighet att benådas. (D11G02)  

I en annan pronomenövning (D11G07) är uppgiften att fylla i pronomen i en 
längre sammanhängande text som är ett utdrag ur den skönlitterära boken 
Naiv. super. (Loe, 1998). Till sitt format påminner den övningen alltså om 
provet. 

Just pronomenövningarna genererar inte direkt några frågor. Under andra 
stunder av eget arbete måste dock Gull-Britt handleda elever som oftast ber 
om hjälp under förevändning att uppgiftsformuleringen är otydlig. En övning 
som Gull-Britt hjälper flera elever med handlar om syftningsfel. Övningen 
går ut på att justera meningar av typen: ”Våldtäktsman dömd till två år i 
Eslöv” (D11G05). När elever i en sekvens ber om förtydligande säger Gull-
Britt: ”Meningarna […] är inte korrekta utan […] i betydelsen blir de fel […] 
vad står det här egentligen? Våldtäktsman, han är dömd till två år i Eslöv” 
(OB11G02). Eleven som mottar instruktioner tycks förstå: ”Ja, platsen 
Eslöv” (ibid). I det här och liknande fall handlar det alltså om en läsning av 
den typ som Gunnar redogjorde för ovan. I stället för att förstå texten måste 
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eleverna försöka ”missförstå” den eller åtminstone göra en analys av vad en 
tänkt läsare skulle kunna uppfatta som problematiskt eller svårförstått. 

Givet hur provet är utformat knyter övningarna tätt an till bedömnings-
uppgiften. För elever som gör övningarna och som söker instruktioner i fall 
av oklarheter torde det finnas goda möjligheter att lära sig utföra de hand-
lingar som senare bedöms. Ändå menar ju Gull-Britt att eleverna inte lärt sig 
de testade språkriktighetsdimensionerna (jfr tolkning av provpoäng). Den 
förklaring hon själv för fram är att eleverna inte har ”arbetat ordentligt på 
lektionerna” (GB2). Som observatör noterade jag vid ett flertal tillfällen att 
lektionerna präglades av ganska hög ljudvolym och att många elever inte 
sällan ägnade sig åt annat än själva uppgifterna. Den höga volymen är också 
framträdande på de ljudfiler som spelats in i samband med lektionerna och 
innebär en tydlig kontrast till provtillfället som karaktäriserades av allvarsam 
tystnad. Förutom att Gull-Britt vid ett flertal tillfällen under sina föreläsning-
ar och genomgångar måste ingripa i disciplinärt syfte var hon också tvungen 
att under det egna arbetet påminna om att eleverna skulle arbeta med öv-
ningarna och inget annat. T.ex. såhär kunde det t.ex. låta: 

  
Gull-Britt: ”Du kan lägga ner mobilen, den skall ju vara i fickan på lektion-
erna, vet du. 
Elev: Nej, men det är en sådan här dummy-mobil. [Ohörbart] den funkar inte 
på riktigt.  
Gull-Britt: Den skall alltid vara i fickan, vet du. Du måste lära dig det. Det 
står i, i kontraktet, som du har skrivit på för att gå på den här skolan.  
Elev: Vadå? 
Gull-Britt: I studieavtalet.  
Elev: Får man inte ha den på bordet? 
Gull-Britt: Man får inte ha den, man, man, den skall ligga i fickan.  
Elev: Jaha, men det finns ju någon lärare som har den på bordet.  
Gull-Britt: Ja, men eleverna skall ha den i fickan. Studiekontraktet gäller 
eleverna. Det du har skrivit på. (OB11G02) 

Oaktat övningars kvalitet och hur mycket potentiellt utrymme elever får för 
att utföra samma handlingar på lektionen som på provet är förstås arbetskli-
matet avgörande. Gull-Britt menar att ”några av lektionerna var lite ofokuse-
rade för vissa” (GB2) och det finns flera exempel liknande det nyss citerade 
som vittnar om hur Gull-Britt får ingripa mot elever som ägnar sig åt för 
stunden irrelevanta göromål. Därmed inte sagt att irrelevanta göromål var 
dominerande bland elevaktiviteter eller att den tidvis höga ljudvolymen helt 
omöjliggjorde avsett lärande.    

4.2.5.2.3  Genomgångar 
Slutligen skall något sägas om de genomgångar Gull-Britt höll. Dessa följde 
i huvudsak ett och samma mönster, vilket innebar att uppgift för uppgift 
redovisades av elever som Gull-Britt valde. På momentets andra lektion gick 
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man igenom en av övningarna relaterade till pronomen. I utdraget nedan 
diskuteras uppgifterna ”Polisen försökte övertala………som hade samlats att 
avsluta den olagliga demonstrationen” och ”Under rådande förhållanden 
torde hjälp inte gå att uppbringa. Därför kan vi inte ge……..den, åtminsonte 
inte just nu.” 

 
Elev1: Polisen försökte övertala dem.  
Gull-Britt: Och varför är det så?   
Elev1: Polisen försökte övertala oss.  
Gull-Britt: Mmm, polisen försökte någonting, övertala några. Några andra, 
objektsform, dem, som hade samlats och avslutade en olaglig demonstration-
en. […] [Elev2], nästa! 
Elev2: [Ohörbart] 
Gull-Britt: Nehej, kan du göra den i alla fall?  
Elev2: [Ohörbart] de, eller [ohörbart] dem. 
Gull-Britt: Dem, dem, skall vi fråga [Elev3], vad, du har med dig din eller?  
Elev3: Ja, jag [ohörbart] dem.  
Gull-Britt: Ja, varför är det dem då?  
Elev3: Eh, för att det, jag vet inte riktigt, det, jag vet inte ((nej)). Det låter 
bättre än [ohörbart]. 
Gull-Britt: Ja. Det låter bättre. Vad säger [Elev4]?  
Elev4: Man kan ju inte säga vi, så man skriver dem [ohörbart] säga [ohörbart] 
oss. 
Gull-Britt: Därför kan vi inte ge oss den. Ja. Så under rådande förhållanden, 
torde hjälp inte gå att uppbringa. Därför kan vi inte ge dem den. Ge oss den. 
Åtminstone inte just nu. (OB11G02) 

I utdraget ser vi hur elever får möjlighet att göra bruk av sina kunskaper om 
vilken pronomenform som gäller. Elev1 visar, som svar på Gull-Britts fråga, 
att eleven använder sig av den generiska regeln som säger att de skall använ-
das i situationer då vi ”låter bra”. Gull-Britt omformulerar också den vardag-
ligt uttryckta regeln till en med grammatisk terminologi. I följande sekvenser 
kan vi se hur både Elev2 och Elev3 – trots den nyss återgivna regeln – har 
svårt att avge rätt svar respektive formulera principerna som ligger till grund 
för detsamma. Elev4 svarar dock rätt och kan motivera sitt svar.  

Under förutsättning att situationen afforderar redskapsmedierat delta-
gande som låter elever, som av någon anledning svarat felaktigt eller som 
svarar rätt på oklara grunder, tillvarata den information som kommer genom 
genomgången erbjuds här ytterligare tillfälle att lära sig vid vilka tillfällen de 
respektive dem skall användas. I den mån Gull-Britt systematiskt samlar 
information om vem som svarar vad och på vilka grunder kan även hon göra 
bruk av bedömningsinformationen i syfte att planera det fortsatta arbetet.  

4.2.5.2.4 Sammanfattning – skrivkonstrukt och möjlighet att lära 
Som framgått ovan finns det klara indikationer på att det skrivkonstrukt som 
härletts ur provet också är det som impliceras i undervisningen. I termer av 



 

 
146 
 

undervisnings- och lärandeplan talar mycket för att den förra i hög utsträck-
ning inbegriper samma typ av skrivhandlingar som senare efterfrågas i pro-
vet. Gunnar är den elev som kanske tydligast verbaliserar komplexiteten i 
skrivkonstruktet när han (med annorlunda formulering) poängterar att det till 
ingen liten del handlar om att tolka text för att kunna skriva (om än bara i 
form av rättstavade ord eller infogade pronomen). Föreläsningar, genom-
gångar och eget arbete innebär tillsammans, att elever – potentiellt – erbjuds 
den typen av textläsning och den typen av skrivande och med andra ord en 
sorts handlingsberedskap för det kommande provet. 

Mot bakgrund av detta är elevernas provresultat intressant. Bara tre elev-
lösningar får godkänt och intuitiv kan detta förefalla paradoxalt ställt mot 
konstaterandet att likvärdig möjlighet att lära sig skrivkonstruktet tycks före-
ligga. Det finns dock minst tre förhållanden som var för sig gör paradoxen 
något mer skenbar. För det första innebär inte likvärdiga möjligheter att lära 
det samma som garanti att klara provet. Vad analysen visat är att det hypote-
tiskt tycks föreligga goda möjligheter att göra sig bekant med och använda 
nödvändiga medierande redskap. För det andra, vilket kan hänga ihop med 
det första, kan den allmänna oordningen och tidvis undermåliga arbetsmiljön 
ha gjort undervisnings- och lärandeplanerna väl divergerande. Kanske lärde 
sig många elever att ”fejka” eget arbete eller, annorlunda uttryckt, upprätt-
hålla en fasad av skolrelevant produktion för att i själva verket ägna sig åt 
annat (t.ex. mobiltelefonattrapper). För det tredje finns det en icke obetydlig 
skillnad mellan vad som fokuseras i undervisningen och vad som inkluderats 
i provet. Trots att pronomen och tempus båda förses med en mångfald av 
stenciler och föreläsningar och genomgångar representerar de bara 6 % av 
feltyperna i provet. Liksom fallet med R-skolan är det inte givet hur stavning 
skall förstås i förhållande till möjlighet att lära; många gymnasielärare för-
väntar sig säkerligen med rätta att detta är en automatiserad kompetens. 
Detta måste dock förhållas till att eleverna (1) inte bara skulle stava egen-
valda ord utan identifiera någon annans felstavade ord som (2) kräver en 
särskild typ av läsning. Kanske har eleverna i för liten utsträckning tränat(s) 
på att läsa för att också identifiera stavfel.  

Till visst förtret för den som skall konkludera något i denna diskussion 
saknas möjlighet att analysera vilka feltyper eleverna missat att identifiera. 
En kvalificerad bedömning baserad på observationer och den dokumenterade 
frånvaron av fokus på stavning gör det rimligt att påstå att det i G-klassen – i 
termer av undervisningsplan – har förelegat likvärdiga möjligheter att lära, 
men att dåligt arbetsklimat, bristfälliga arbetsinsatser och – möjligen – för 
lite fokus på stavning försämrat möjligheterna i termer av lärandeplan.    

4.2.5.3  Tillräcklighet 
Med psykometrisk terminologi skulle vi kunna kalla språkriktighet för en 
domän. För att konstruktet inte skall vara otillräckligt representerat i det prov 
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som används för att göra inferenser om elevers språkriktighetsfärdighet 
måste samplingen ur domänen vara representativ. Givet avhandlingens an-
lysinstrument är det svårt att påstå något om icke-representativt urval. Dock 
är det svårt att undgå att notera att språkriktighet i undervisningen tycks vara 
mer omfattande än vad provet ger intryck av. Frågan om tillräcklighet får 
därför inget entydigt svar. Om Gull-Britt vill använda provinformationen för 
att göra inferenser om vad elever lärt sig under undervisningen är de under-
sökta dimensionerna för få. Om däremot de icke-testade dimensionerna av 
Gull-Britt betraktas som irrelevanta i förhållande till hur hon har definierat 
den domän som skall göras inferenser till är antalet dimensioner sannolikt 
inte problematiskt. Emellertid är, som tidigare nämnt, fördelningen dem 
emellan inte helt lyckad eftersom det inte går att fastslå att elever behärskar 
alla fyra dimensioner, ens om cut score uppnås. 

4.2.6 AUA: slutsats  
Den användning av provresultatet som varit möjlig att belägga är att elever 
som inte godkänts varit tvungna att göra en kompletterande uppgift, som 
innebar att ladda ner ett dokument och lösa betydligt färre uppgifter i valfri 
miljö. Övrig användning som indikerats är att momentet språkriktighet skall 
avklaras men inte i någon större utsträckning avgöra kursbetyget. 

Kraven på koherens i validitetsargumentet måste alltid balanseras mot an-
vändning och konsekvenser av denna. Språkriktighetsprovet i G-klassen 
skulle sannolikt inte klassificeras som high-stakes i dess mest konventionella 
bemärkelse. Det betyder inte att invändningarna som presenteras nedan är 
ointressanta, men att de – såtillvida de uppmärksammas av undervisande 
lärare – är möjliga att åtgärda inom ramen för den fortsatta undervisningen. 
Vi vet t.ex. att Gull-Britt har tillgång till annan information (från tidigare 
skrivuppgifter) om elevers språkriktighetsförmåga och att ytterligare skriv-
uppgifter kan generera ny sådan. 

De tidigare redovisade invändningarna är följande: 
 

• Påståendet skulle för att bättre harmoniera med skrivkonstruktet kunna 
formuleras med fokus på att redigera text 

• Sammansättningen av feltyper i kombination med tolkningsverktyg är 
inte fullt ut ändamålsenlig. 

 
Vid sidan av detta bör kommenteras att provresultatet inte åtnjuter hög ”yt-
validitet” eller ”användarvaliditet” hos dem som inte lyckats. Gull-Britt 
nämner att en elev menat att eleven kommer till sin rätt bättre i egenproduce-
rade texter och för de elever som fått underkänt resultat är samstämmigheten 
påfallande: språkriktighetsfärdigheterna speglas inte i provpoängen. En möj-
lig förklaring, som tidigare nämnts, är den något otydliga innebörden i prov-
poäng som förmedlas främst i förbifarten på lektioner. I den händelse ele-
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verna inte frågar Gull-Britt specifikt finns risk att divergerande åsikter om 
vad poänget innebär kvarstår. 

Ytvaliditet är omdiskuterat (Bachman, 1990) och inte inkluderat i den 
modell som används här. Utan att göra inlägg i den debatten kan konstateras 
att prov som inte har legitimitet bland dem som påverkas av dem riskerar bli 
svåranvända. I G-klassen kan man föreställa sig protester om provpoänget 
användes för att betygsätta eller på annat sätt klassificera elevers allmänna 
skrivkompetens.  

Vad gäller likvärdighetsaspekten, frågan om skrivkonstruktet i provet är 
det som också impliceras i undervisningen, har analysen visat att det förelig-
ger en tämligen god överensstämmelse. Frågtecken relaterar till val av fokus 
– det som fokuseras mest i undervisningen är minst representerat på provet. 
Dock är det så att själva handlingen, att läsa i redigerande syfte, är väl repre-
senterad både i undervisning och i prov. En potentiellt försvårande omstän-
dighet i fråga om likvärdiga möjligheter att lära rör arbetsklimatet. Både 
elever som av egen vilja ägnar sig åt irrelevant verksamhet och elever som 
störs av hög ljudvolym kan riskera förlora värdefull undervisningstid. 

Sammantaget och mot bakgrund av de s.a.s. låga insatser som tycks vara 
förbundet med språkriktighetsprovet saknas grund att helt avfärda den in-
formation om elevers redigeringskunskaper som provpoänget kan förmedla.    

4.3 B-skolan 
B-skolan har ett omfattande upptagningsområde. Det går färre än 500 elever 
på skolan, som liksom G-skolan är en friskola. B-skolan erbjuder studieför-
beredande program.  

4.3.1 Britt-Marie 
Britt-Marie har vid tidpunkten för intervjun varit lärare i svenska och historia 
i mer än tio år, men av olika anledningar (bl.a. föräldraledighet) inte varit 
verksam hela tiden. Hon har inte heller arbetat på B-skolan hela tiden. 

Redan när Britt-Marie valde att delta i studien talade hon om en förändrad 
bedömningspraktik som var frukten av reflektion den senaste tiden. Liksom 
Gull-Britt har hon valt att inte längre summera sin bedömning av elevtexter 
med hjälp av provpoäng eller bokstavsbetyg. Sedan en tid tillbaka arbetar 
hon i stället med två system. Mindre omfattande uppgifter resulterar i mindre 
omfattande återkoppling, ”en kort kommentar, bra, mycket bra, toppen eller 
tänk på det här och inget mer med det” (BM1). Två till tre gånger per termin 
genomförs större uppgifter som också resulterar i mer omfattande återkopp-
ling och förarbete. Till de större uppgifterna utvecklar Britt-Marie specifika 
matriser som i de fall jag förevisats beskriver fyra nivåer av kompetens, av 
vilken en representerar det vi skulle kunna kalla underkänt eller icke god-
känt. Matriserna har tillkommit i syfte att bättre kunna kommunicera vad i 
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skrivandet i allmänhet som eleven bedöms vara kompetent i och vad eleven 
behöver utveckla. För detta räckte inte kursplanens beskrivningar av stan-
darder som motsvarar de olika betygen, menar Britt-Marie: ”i […] 
[elev]texten så kan ju innehållet vara superbra, jätteintressant men språket 
når inte upp, så är det då ett VG eller är det ett MVG? […] Jag kan inte sätta 
betyg på en enskild uppgift […] för jag [har] inte redskap från betygskriteri-
erna för det” (ibid). För att värdera vilka betygskriterier den enskilda elevens 
gensvar motsvarar tar Britt-Marie hjälp av en portfölj i vilken hon samlat 
samtliga elevtexter som producerats under året. Med bedömningsterminologi 
skulle Britt-Maries beskrivning av sitt arbete kunna tolkas som att de en-
skilda uppgifterna dels används för s.k. feed forward (Hattie & Timperley, 
2007), dvs. som ett instrument för att bedöma och till eleven kommunicera 
vad han/hon behöver arbeta med fortsättningsvis. Dels används de som bevis 
i samband med fastställande av kursbetyg där de olika bevisen förstås i för-
hållande till varandra och till skrivningarna i kursplanen. Ur ett skrivteore-
tiskt perspektiv kan det vara intressant att notera att Britt-Marie inte tycks 
göra någon skarp distinktion mellan hur olika typer av skrivfunktioner och 
skrivhandlingar potentiellt ställer olika språkliga krav, utan använder in-
formation om innehållsmässig eller stilistisk kompetens från en uppgift för 
att ”mata in” i nästa.  

När Britt-Marie får frågan vad förutom införandet av matriserna som för-
ändrats svarar hon ”själva grundtanken, märkligt nog, efter alla dessa år” 
(BM1). Från att ha använt uppgiftsbetyg som ett sätt att dokumentera och 
kommunicera elevprestationer på den enskilda uppgiften har den förändrade 
grundtanken lett till en återkopplingspraktik som enligt Britt-Marie har pot-
ential att visa att ”jag rättar för att jag vill något med dem och deras skri-
vande” (ibid). Liksom Gull-Britt resonerar Britt-Marie på ett sätt som ur ett 
validitetsperspektiv kan tolkas i termer av tolkningar av provpoäng och 
värdeimplikationer (jfr ovan); när elever tidigare fick betyg (enligt kursbe-
tygsnotationen) på enskilda uppgifter gjorde eleverna orimliga tolkningar, 
enligt det jag förstår av Britt-Maries exempel på elevreaktioner, ”åh jag fått 
G på två uppgifter då kan jag inte få högre betyg”. Denna tolkning, menar 
Britt-Marie, kan vara ”rätt knäckande” för eleven. Detta kan förstås ur ett 
värdeimplikationsperspektiv, där det som knäcker är de värden eleven för-
binder med att s.a.s. nå till viss nivå. Det kan också förstås ur ett verksam-
hetsteoretiskt perspektiv; eleven riskerar uppfatta sin redskapshantering som 
så stabil att motivet med deltagandet i undervisningen (t.ex. få höga betyg 
för att kvala in på universitet) måste omförhandlas.       

4.3.2 B-eleverna 
Liksom G-klassen består B-klassen av cirka 30 elever. 27 elever besvarar 
skrivprofilsenkäten och 26 elever lämnar in den novell som är en del av 
nedanstående undersökning. I tabellen nedan redovisas i jämförande syfte 
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korstabuleringen anteckningar skola-betyg, men som synes finns inga varia-
belvärden på någon av skrivprofilsfrågorna som kan diskriminera mellan 
olika betygssteg på ett relevant sätt, eftersom 25 av 27 informanter uppger 
att de lämnat grundskolan med MVG i betyg i svenska. En av eleverna upp-
ger ”inget betyg”, eftersom eleven fått betyg från utlandsskola. Detta gör att 
B-skolan utmärker sig i förhållande till R- och G-skolan med signifikant 
högre genomsnittsbetyg.95 Vad gäller skrivaktiviteter tycks B-eleverna dock 
likna eleverna i R- och G-skolan. Förutom skolanteckningar skriver man ofta 
i samband med skoluppgifter (96 %). Man skriver ofta SMS (92,9 %) och i 
sociala medier (75%). För resterande aktiviteter anges värdet sällan i en ma-
joritet av fallen, också e-post (55,6 %).  
Tabell 7. Anteckningar för skolbruk och betyg, B-skolan 

    Betyg  Total 
  I.b.a G VG MVG  
Anteckningar 
skola 

Varje dag  0 0 7 7 
Flera gånger i veckan 1 0 0 15 16 

 Ibland  0 1 3 4 
 Aldrig  0 0 0 0 
Total  1 0 1 25 27 
a I.b. = internationellt betyg 

När Britt-Marie talar om klassen och den undervisning som bedrivs förklarar 
hon klassens i genomsnitt goda resultat delvis med att hon ”har ett sådant 
fantastiskt elevmaterial att jobba med” (BM2). Liksom Rose-Marie kan hon 
rapportera att samtliga elever har ”betygsmål MVG”, men att detta möjligen 
inte kommer att vara slutresultatet. Däremot har hon tidigare haft klasser i 
samma storlek i vilka alla utom en eller ett par elever lämnat kursen med 
högsta betyg. En skillnad mot R-skolan är i detta fall att elevernas målsätt-
ning avspeglar vad som vid vissa tillfällen i en majoritet av fallen faktiskt 
inträffar. En skämtsam kommentar från Britt-Marie är talande för hur starkt 
eleverna på B-skolan i allmänhet fokuserar på höga betyg: ”VG+, ja då grå-
ter de ju här” (BM1).  

Att eleverna är fokuserade är något som även jag noterade när jag närva-
rade på lektioner. Tvärtemot G-skolan, som ju bl.a. präglades av elevfokus 
på annat än själva undervisningsinnehållet, verkar B-eleverna i allmänhet 
ägna huvuddelen av sin uppmärksamhet åt de arbetsuppgifter som Britt-
Marie initierar. Åtminstone så länge som Britt-Marie närvarar.  

                                                      
95 Skillnaderna i betyg mellan B-skolan och R-skolan och mellan B-skolan och G-skolan är 
signifikanta. De rapporterade betygen omräknades till värden 1-5 (1 = inget betyg, 2 = IG, 3 = 
G, 4 = VG, 5 = MVG). Signifikant skillnad mellan B-skolan (M = 4,82, SD = ,77) och G-
skolan (M = 3,34, SD = 2,48; t (55) = 3,00, p = ,004). Likaså mellan B-skolan och R-skolan 
(M = 4,05, SD = ,65; t (48) = 3,77, p = ,000). Någon sådan skillnad finns inte mellan R- och 
G-skolorna (t (49) = 1,29, p = ,204).    
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4.3.3 Validitetsundersökning 
Strukturen i detta avsnitt följer hur validitetsundersökningen presenterades 
ovan.  

4.3.3.1  Organisering av skrivundervisning 
Någon övergripande bild av skrivundervisningen i B-skolan kan materialet 
inte ge upphov till. Britt-Maries medverkan var tydligt, och fullt i enlighet 
med min ursprungliga förfrågan, begränsad till två skrivundervisningsmo-
ment. Bl.a. innebar detta vid vissa tillfällen att jag närvarade bara vid den del 
av lektionen som rörde skrivundervisning. Detta måste dock förstås mot 
bakgrund av de rätt omfattande lektionspass som ägde rum i B-skolan. Nor-
mallektionen varade cirka 160 minuter och särskilt i samband med det första 
momentet jag samlade in material från varvades muntlighets-, läs- och skriv-
undervisning.  

Jag träffade B-eleverna första gången i mitten av september 2010. Då in-
leddes arbetet – vid sidan av andra projekt – med språkriktighet. Upplägg-
ningen skiljde sig från G-skolans motsvarande moment, bl.a. givet andra 
parallella moment, men också eftersom eleverna examinerades genom pro-
duktion av ett litterärt porträtt som författades hemma. Detta moment varade 
i tre veckor, men avslutades inte förrän i början av november då texterna 
lämnades tillbaka. Under tiden mellan inlämning och återkoppling och tiden 
som följde på momentets egentliga avslutning tycks man ha fortsatt med 
parallella spår vilket inkluderat både läsundervisning och produktion av dis-
kursiva texter. I vår andra intervju nämner Britt-Marie tre boksamtal och 
romananalys (BM2).   

Momentet som ligger till grund för nedanstående analys rör novellskri-
vande. Det pågick under sex lektioner (av vilken den ena fungerande som 
återkopplingslektion). Momentet introducerades i slutet av en lektion i slutet 
av januari 2011 och jag närvarade inte vid lektionens början. Därefter ge-
nomfördes undervisning kopplad till novellskrivande under fyra på varandra 
följande lektioner. Cirka en månad senare lämnades novellerna tillbaka. En-
ligt intervjuinformation planerade Britt-Marie att därefter genomföra under-
visning kopplat till krönikor och manusframställan för muntlig presentation. 
Planer fanns även på att låta elevtexter från samhällskunskapsundervisning-
en ingå i elevportföljerna (se ovan). Detta skulle ske under förutsättning att 
Britt-Marie skulle ta någon typ av aktiv del i undervisning kopplat till denna 
text (BM2). 

4.3.3.2  Användning av tolkning av elevgensvar 

4.3.3.3  Britt-Maries användning 
Ungefär en månad efter att eleverna har lämnat in sina noveller till Britt-
Marie lämnas de tillbaka till eleverna. Förutom själva texten får eleven också 



 

 
152 
 

en matris på vilken Britt-Marie med hjälp av överstrykningspenna markerat 
vilken standard elevgensvaret bedömts motsvara. I enlighet med den ”nya” 
bedömningspraktiken (se ovan) har Britt-Marie inte sammanfattat sitt om-
döme i betyg. 

I motsats till R-skolan används inte elevtexterna som underlag för nya ge-
nomgångar eller allmänna påpekningar om vad klassen som helhet behöver 
arbeta mer med. I helklass lyfter Britt-Marie tvärtom fram att eleverna lyck-
ats väl i sin textproduktion. I ett sammanfattande omdöme säger hon såhär: 
”Det har varit en häftig läsning skall jag säga. Och det man undrar, när jag 
sitter och läser, kan vara att, men var fick hon det här ifrån? Hur, hur sjutton 
kom han på den här idén?” (OB11B06). Britt-Marie meddelar också att den 
slutgiltiga bedömning ännu inte är fullgjord. Den värdering som presenteras 
för eleverna är preliminär och eleverna uppmanas markera eventuella ledtrå-
dar till hur innehållet skall förstås. Britt-Marie motiverar inför klassen tillta-
get på följande sätt:  

 
I vissa noveller har jag haft lite svårt att fullt ut tolka riktigt allting och jag är 
liksom fortfarande sådär att, vad betydde det där egentligen nu då? […] Så att 
jag har riktat lite frågor till några av er vad gäller tolkningen. Till några andra 
har jag riktat andra frågor. Och det kan hända att […] jag har missat sådana 
där viktiga nycklar som man behöver för att förstå just er, din specifika no-
vell. […] Jag vill att ni kommenterar mina kommentarer. Det kan ju vara så 
att det är jag som har fel i någon av de bedömningarna […]. [- - -] Om ni nu 
tycker att fy vad taskig du är Britt-Marie, håller inte alls med dig, du har ju 
missuppfattat eller något – skriv det till mig då! (OB11B06) 

I vår intervju förklarar Britt-Marie att det finns tre syften med att använda 
sin bedömning på det sätt som framkommer i citatet ovan. För det första 
menar hon att elevernas kommentarer kan bidra till att klargöra hur novellen 
skall förstås, ”det var säkert tre fyra noveller som jag kände att de var så 
jädra kluriga, så jag förstår inte riktigt” (BM2). För det andra blir Britt-
Maries frågor instrument, menar hon, för eleverna att reflektera över sina 
texter. För det tredje fyller möjligheten att kommentera lärarens kommenta-
rer en viktig funktion i arbetet med att förhålla sig till innebörden av bedöm-
ning: 

 
Det [kan] också vara ett sätt för dem att känna att de får upprättelse […] Just 
novell är väl min känsla att där får eleverna vara så, de får vara så kreativa på 
egen bevåg, det blir som deras små bebisar […]. Så kommer svenskläraren 
och har inte fattat någonting, klankar ner på den […]. Jag upplever att […] 
det är jobbigare att få liksom negativa […] kommentarer på sin novell än på 
en reflektion. (BM2) 

En tolkning av vad Britt-Marie ger uttryck för är hur omdömen (provpoäng) 
alltid medför värdeimplikationer (jfr Messick, 1996). Troligen är det Britt-
Maries erfarenhet att eleverna uppfattar sammanfattande omdömen eller 
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provpoäng på skönlitterära texter som reflektioner av personliga, (möjligen) 
inneboende förmågor. Metaforen ”bebis” leder kanske tanken hos någon till 
en typ av expressivistisk skrivpedagogik; skrivande blir här ett slags medium 
för att ge uttryck en inneboende röst (jfr Hyland, 2009, s. 18ff). Ur ett verk-
samhetsteoretiskt perspektiv skulle åtgärden kunna tolkas som ett sätt att 
undvika obehagliga följdverkningar av redskapsanvändningen ”omdöme”. 

I vår intervju får jag uppfattningen att det andra och tredje syftet med ele-
vers kommenterarer till lärarens kommentarer var de viktigaste. Britt-Marie 
ger i vårt samtal omdömet på novellen en betydelsefull status i det att elever 
som haft som målsättning att nå visst betyg måste producera en novell av 
viss kvalitet för att eventuellt erhålla detta kursbetyg. Eleverna är medvetna 
om detta, enligt Britt-Marie: ”Ett par av dem som var osäkra, det jag sa att 
[…] du har en bit kvar, och när man nu delar tillbaka, lämnar tillbaka novell 
och man vet att nu ser den här eleven att ’nu är det kört’, för det är det ju 
faktiskt” (BM2). Vi återkommer till frågan om innebörden i ’provpoängen’ 
längre ner. 

4.3.3.4  Elevernas användning 
Det är tveksamt att tala om svaren på Britt-Maries kommentarer som an-
vändning av bedömningsresultat. Här rör det ju sig inte om att använda bety-
get/bedömningsinformationen för att prognostisera slutbetyg eller liknande. 
Vi återvänder därför längre ner till elevernas respons och fokuserar här på 
den elevanvändning som kunnat dokumenteras i intervjuer. 

Ingen av de fyra elever, Beata, Bengt, Bettina och Brita, som intervjudes 
gav uttryck för att omdömet på novellen skulle kunna användas som defini-
tiv information om kursbetyg. Möjligen beror detta på att ingen av dem in-
formerats ”ha en bit kvar”. Det kan också bero på att tre av fyra själva be-
dömt de överstrukna standarderna motsvara MVG och en av dem gjort det 
sannolikt att det motsvarar ”starkt VG”. Trots att betyg alltså inte meddela-
des frågade jag i samband med intervjuerna vilket betyg texterna erhållit och 
för alla utom Bettina var viktningen av överkryssade standarder till betyg en 
till synes relativt okomplicerad process. Beata, t.ex., svarar utan att tveka 
följande på min fråga om vilket betyg hennes text erhållit: ”MVG. Så jag var 
glad.” Bengt redovisar sin läsning av matrisen: ”det mesta ligger längst till 
höger […] så skulle jag gissa […] om inte på, så runt MVG”. Matrisen är 
ordnad så att kvalitetsskillnader mellan kriterier redovisas horisontellt, me-
dan dimensioner av skrivkonstruktet redovisas vertikalt. Möjligen är det 
detta förhållande som får den osäkra Bettina att på min uppmaning ändå 
kunna gissa på betyget ”starkt VG”.  

Vad gäller den rapporterade förväntade användningen säger Beata att in-
formationen som tillgängliggjorts genom matrisen kan användas när hon 
skriver ”nästa novell eller någon annan uppgift” (Beata). Bengt, använder 
förvisso inte informationen som definitivt prognosverktyg, men säger ändå 
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att återkopplingen innebar ”en avstämning att det går bra i själva kursen” 
och att han tidigare använt respons på ”lite såhär språkliga såhär småsaker” i 
andra uppgifter under författandet av novellen och att informationen från 
matrisen kan användas på ett liknande sätt framledes (Bengt). Bettina säger 
att hon inte hann ”läsa igenom allt så bra” innan hon lämnade in och att hon 
därför, till nästa skrivuppgift skall tillse att tid finns. Här finns alltså en indi-
kation på intentioner att använda bedömningsinformationen formativt. Det-
samma gäller Brita, som menar att hon denna gång, liksom i de flesta fall 
”tänker nog mest på, jaha, vad var det jag inte gjorde bra på den här, då kan 
jag förbättra det. I stället för att se på det som jag faktiskt gjorde bra, att 
tänka ja, men vad kul.” 

Sammantaget tycks alltså eleverna ge uttryck både för att använda be-
dömningsinformationen som redskap i samband med nästa skrivuppgift och 
också för att summera i form av betyg. 

4.3.3.5  Sammanfattning 
Användningen av bedömningsinformationen går inte att entydigt fastställa. 
Detta har delvis med Britt-Maries sätt att lämna tillbaka texter att göra, ef-
tersom det både till eleverna och till mig antyds att elevsvaren kan komma 
att användas i en omtolkning. Detta motsäger det tämligen definitiva värde 
av bedömningsinformationen som impliceras när Britt-Marie i intervju 
(BM2) meddelar att elever vars målsättning är MVG och som ”har en bit 
kvar” behöver nå viss nivå på novellen för att målet skall kunna realiseras. 
Denna användning tyder på att bedömningsinformationen blir en värdefull 
källa när kursbetyg skall fastställas. Eleverna använder bedömningsinformat-
ionen, rätt eller fel, som en avstämning och som instrument i kommande 
uppgifter. Värt att notera här är att eleverna själva sammanfattar omdömena i 
betyg, men att det senare inte meddelats eller bekräftats av Britt-Marie.  

4.3.4 Validitetsargumentet 
Liksom tidigare skall vi använda validitetsmodellens struktur för att presen-
tera validitetsargumentet. Därefter presenteras undersökning av premisser 
och backing-data.  

 
Påstående: Författaren kan/kan inte skriva noveller av viss kvalitet. 
Data1: Elevgensvar. 
Premiss 1 (W1): För att skriva en novell skall en handling återgiven enligt en 
specificerad berättelsekurva anpassas till en given rubrik. Språkliga och 
formmässiga aspekter av novellen skall anpassas till handlingen/innehållet. 
Omfånget skall begränsas till ett givet antal ord och texten skall skrivas i hu-
vudsak utanför skolan under loppet av en viss tidsrymd.  
Backing-data: Härledning av konstruktet ur bedömningsuppgift och till viss 
del instruerande lektion. 
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Premiss 2 (W2): Uppgiften har utförts och tolkats på ett sätt som motsvarar 
utförande och tolkning i måldomänen. 
Backing-data/data2: Analys av bedömningsinstrument som för att stödja 
premissen (a) vad gäller innehåll och handlingar skall efterfråga skrivande 
som står i samklang med skrivkonstruktet och (b) skall bedömas med skriv-
konstruktsadekvat tolkningsinstrument på ett konsistent sätt.   

4.3.4.1  Premiss 1 – skrivkonstruktet 
Till skillnad från i R- och G-skolorna presenteras uppgiften i B-skolan på 
papper. Instruktionen är inte särskilt omfattande, men den kompletteras av 
en tips-sektion i vilken Britt-Marie dels utvecklat delar av instruktionen, dels 
formulerat en skrivprocess. I analysen av konstruktet har jag primärt utgått 
från den korta instruktionen, men där det varit nödvändigt använt mig av 
tips-sektionen för att bättre förstå innebörden i instruktionerna. Uppgiften 
presenteras i rutan nedan, varefter analysen av konstruktet sker.  

 
Skriv en egen novell! 
Vi har nu läst ett par noveller tillsammans (och fler ska det bli), och det har blivit din tur att skriva din 
novell. Låt dig inspireras av de ämnen/rubriker du hittar här nedan. Välj den rubrik som lockar dig mest, 
och påbörja tankearbetet. Du är fri i ditt skapande, dvs att du väljer själv budskap, stilnivå, berättarper-
spektiv, dialog eller inte dialog, symbolhantering osv. Det viktiga är att du arbetar medvetet med språk, 
form och innehåll. 
 
Väggen | Skuggor | När nu blev då | Tondöv | Parasiten 
 
Omfång: ca 1000 ord 
Radavstånd: 1,5 
Inlämningsdag senast fredagen 25 februari 
 
Några tips: 
Du har valt rubrik – formulera nu tema (grundtanke, budskap), så du vet vad du vill att din novell fak-
tiskt ska handla om. (För... vad handlar Skuggor eller Parasiten om egentligen?...) 
Formulera huvudhandlingen. Gör en berättelsekurva innan du börjar skriva. Markera vad som ska hända 
och när det ska hända. Därmed tydliggör du novellens struktur och det blir lättare för dig att hålla ihop 
novellen.  
Arbeta medvetet med dina miljö- och karaktärsbeskrivningar. Det är viktigt att dessa blir trovärdiga för 
läsaren. Vem ska novellen handla om? Hur skildrar du personen på ett effektfullt sätt? Är en detaljerad 
eller anonym beskrivning mest effektfull för din novell? Finns det några bipersoner? Var ska novellen 
utspela sig? Vilken roll ska miljön spela för novellen? Läs om person- och miljöbeskrivningar på s 125-
128. 
Var medveten om din språkhantering. Ta hjälp av olika stilgrepp såsom variation i ordval och menings-
längd, kontrastverkan samt variation i tempo. Läs i din Handbok på s 102-109. 
Läs om dialog, stycken och rubriker på s 97-101. 
Glöm inte bort att gestalta! Kommer ni ihåg? Istället för att skriva Eva är arg kan man skriva Eva slog 
näven i bordet så hårt att det smärtade till i handleden.  På så sätt blir läsaren medskapande, och texten 
blir mer levande och intressant. Håll er till Hemingways devis: Don´t tell them, show them! 
Korrekturläs både en och två gånger! Ta hjälp av besiktningsprotokollet på s 84.   

 
Skrivhandling: Initialt i uppgiften förväntas eleven genom skrivhandlingen 
Att föreställa sig realisera syftet/funktionen att konstruera en textvärld. Var-
ken under lektionstid eller i uppgiftsinstruktioner omtalas något annat syfte 
än att skriva en novell, dvs. själva textvärlden och handlingar där tycks vara 
syfte i sig. Genom Att föreställa sig skall eleven visa att han/hon kan skapa 
ett fiktivt universum och i förekommande fall komplett med t.ex. extern be-
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rättare och metatext. Emellertid ingår i uppgiften också att formulera ett bud-
skap. Det är inte ovanligt att konstruerade textvärldar och den narrativa fram-
ställningsformen används för att realisera andra syften, så som exempelvis 
påverkan (Evensen, 2010). Sedelärande historier är ett exempel på berättelser 
med budskap som syftar till att inverka på sin läsares uppfattning i olika frå-
gor. På uppgiftsinstruktionerna specificeras inte vad som avses med budskap 
men två lektioner efter att instruktionerna delats ut formulerar Britt-Marie ett 
slags definition: ”Och tema det är samma sak som – kan man säga – en 
grundtanke. […] Grundtanken hänger ju ofta samman med det som är bud-
skapet. Det som författaren vill förmedla med sitt verk handlar ju ofta just 
kring de här ämnena då” (OB11B05). Med andra ord, budskap skall förstås 
som innehållsligt relaterad tematik, vilket blir tydligt när Britt-Marie och 
klassen gemensamt exemplifierar återkommande teman: Försoning, Ensam-
het, Kärlek, Längtan, Utanförskap, Hopplöshet. Snarare än en berättelse vars 
syfte det är att argumentera för något, skall eleverna konstruera en textvärld 
genom att berätta utan krav på att också realisera andra skrivfunktioner.  
Kommunikation med läsare: Den avsedda publiken explicitgörs inte i upp-
giftsinstruktionen. Däremot antyds en kritisk läsare i formuleringen ”Det vik-
tiga är att du arbetar medvetet med språk, form och innehåll”, då någon (lära-
ren) rimligtvis kommer att bedöma graden av medvetenhet. Bland tipsen fö-
rekommer uppmaningen till eleverna att gestalta. Detta motiveras på följande 
sätt: ”på så sätt blir läsaren medskapande, och texten blir mer levande och in-
tressant”. Vi anar här konturen av en läsare som skall intresseras, vara med-
skapande och med ett ord underhållas i dess vidaste bemärkelse. Den skri-
bentroll som eleven förväntas ikläda sig är enligt ett sådant resonemang den 
underhållande skönlitterära författaren, som ställer vissa krav på sin läsare att 
själv göra inferenser. I texten kan relationen mellan författare och läsare ma-
nifestera sig också på ett annat plan, i termer av berättarperspektiv, som 
nämns i instruktionen. En allvetande berättare kommer att innebära ett annat 
slags berättelse än ett berättar-jag.   
Ämnesinnehåll: Den tematiska ramen – budskapet – som omtalades ovan 
skall relateras till en given rubrik. Att detta är ett krav skymtar i formulering-
en om medvetet arbete med språk, form och innehåll. Utöver denna grund-
förutsättning finns ingen del i instruktionen som reglerar det faktiska innehål-
let (däremot omfånget som anges till c:a 1000 ord). I vad mån detta t.ex. in-
nebär att kontroversiella ämnen skulle accepteras diskuteras varken här eller 
på lektioner, vilket antyder att det möjligen existerar tysta normer om vad 
som uppfattas som anständigt och rimligt. 
Komposition: Instruktionen anger inga dramaturgiska krav, dvs. eleven är 
till synes fri att skapa en fiktionstext i kortfortmat enligt egen preferens. För-
väntningarna på vad en novell skall innehålla signaleras emellertid i tips-
delen, där Britt-Marie uppmanar uppgiftslösaren att inleda skrivarbetet med 
att ”formulera huvudhandlingen” och att göra ”en berättelsekurva”, som på 
momentets tredje lektion specificeras noggrant (OB11B03). Här anges att det 
rör sig om någon typ av händelseförlopp (en handling) som är intressant i 
förhållande till en eller flera personer i en mer eller mindre specificerad 
miljö. I den ”berättelsekurva” som Britt-Marie skisserar presenteras karaktä-
rer och miljö och händelseförloppet fördjupas och stegras mot en vändpunkt, 
som sedan följs av en avrundning. Med andra ord finns en given struktur 
även om t.ex. sättet att presentera den (kronologiskt, asynkront etc.) inte spe-
cificeras.  
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Språk/stil: Instruktionen anger att uppgiftslösaren själv väljer stil och ”med-
vetet” skall arbeta med språk. I enlighet med den tolkning som presenterats 
ovan antyder detta att språket/stilen skall vara anpassad till berättelsen såtill-
vida att den kritiska läsaren som impliceras uppfattar språket/stilen som kon-
gruent med handlingen. Denna tolkning styrks av informationen i tips-
sektionen: ”Var medveten om din språkhantering. Ta hjälp av olika stilgrepp 
såsom variation i ordval och meningslängd kontrastverkan samt variation i 
tempo.” Tempovariation är möjligen det mest uppenbara exemplet på hur de 
stilistiska kraven relaterar till den handling som skrivs fram. För eleven gäller 
att ta i bruk stilistiska medel som stämmer överens med tempot i händelseför-
loppet. 
Kodning: Kodning kommenteras inte i instruktionen, men bland tipsen anges 
att eleven skall ”korrekturläs[a] både en och två gånger”, vilket antyder att 
texten skall anpassas till normaliserad ortografi. 
Presentation: Uppgiften skall presenteras i datorskrivet format med en och 
en halv rads avstånd. 
Produktionstid och produktionsställe: När uppgiften delas ut återstår 15 
skoldagar innan den skall vara inlämnad. Detta blir också den totala produkt-
ionstiden, eftersom uppgiften förväntas lösas också på andra ställen än i sko-
lan, vilket dock inte framgår av instruktionen. Detta görs emellertid tydligt i 
samband med att uppgiften lämnas ut, då Britt-Marie säger följande om var 
arbetet skall ske: ”Till lektionen om två veckor då vill jag att ni skall ha med 
er en text som ni får sitta och jobba med på lektionen, ingen färdig text men 
en ganska färdig text” (OB11B03). Med andra ord är den huvudsakliga pro-
duktionsplatsen utanför skolan.  

Mot bakgrund av ovanstående analys har jag alltså sammanfattat konstruktet 
enligt följande: För att skriva en novell skall en handling återgiven enligt en 
specificerad berättelsekurva anpassas till en given rubrik. Språkliga och 
formmässiga aspekter av novellen skall anpassas till handlingen/innehållet. 
Omfånget skall begränsas till ett givet antal ord och texten skall skrivas i 
huvudsak utanför skolan under loppet av en viss tidsrymd. 

4.3.4.2  Premiss 2 – Uppgift, uppgiftslösning och tolkningsverktyg 

4.3.4.2.1 Uppgiften 
Uppgiften finns återgiven ovan och värderas liksom tidigare inte i förhål-
lande till konstruktet eftersom den senare bygger på den förra.   

4.3.4.2.2 Uppgiftslösning 
Enligt vad som kan utläsas av analysen av skrivkonstruktet ovan är produkt-
ionsplatsen inte reglerad. Däremot skall novellen skickas in vid en viss tid-
punkt till en viss e-postadress (som är kopplad till en textigenkännings-
tjänst). Under lektionstid avsätts visst utrymme för produktion av novellen 
och Britt-Marie uppmanar eleverna att läsa varandras texter och lämna 
kommentarer. Detta arbete systematiseras dock inte och av Britt-Maries iakt-
tagelser att döma tycks inte alla elever utnyttjat denna möjlighet (se vidare 
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nedan, under rubriken ”avsedda konsekvenser”). Möjligen går det att förstå 
Britt-Marie som att omständigheterna för produktion s.a.s. ligger i uppgif-
tens natur; när jag frågar om var och varför eleverna skulle skriva sin text 
svarar hon att det inte reglerades av särskilt en anledning: ”kreativiteten 
kanske inte känns rätt på måndag morgon” (BM2) (lektionerna hölls på 
måndagmorgnar). Tre av de intervjuade eleverna, Beata, Bengt och Bettina, 
anger att novellen i huvudsak producerades hemma. Brita utgör ett undantag, 
men inte heller hon har skrivit huddeleven av texten i skolan: ”Jag skrev den 
lite på lektionen, men också mycket hemma” (Brita).     

Givet att eleverna uppmanas att läsa varandras texter och givet att det till 
skillnad från R-skolan inte finns något formellt krav från Britt-Marie att se 
den gradvisa framväxten av texten blir det i B-skolan än mer otydligt just 
vem som får bidra till textens framväxt och på vilket sätt. Beata svarar att 
”klasskompisarna, de läste igenom det” när jag frågor om hon fått hjälp av 
någon. Brita svarar att hon inte tagit hjälp av någon men att hon och klass-
kamraterna ”fick också kamratrespons i klassen”, vilket dock inte preciserar 
om detta inneburit något i produktionen. Bengt säger att han fick hjälp av sin 
pappa: ”vi [satt] där och liksom höll på med vanliga skrivregler till liksom 
hur kan man få fram det här bättre, den här känslan och så, hur kan man lik-
som kanske skriva om det här på ett bättre sätt” (Bengt). Bettina däremot 
menar att hon inte ”behövde […] så mycket hjälp” (Bettina).  

Sammantaget framträder olika omständigheter för textproduktionen med 
allt från rätt omfattande stöd (Bengt), som innebär att ingående diskutera 
olika aspekter av texten till enligt egen utsago helt egen produktion (Bett-
tina). När Britt-Marie på sista lektionen lämnar tillbaka texterna kan följande 
kommentar eventuellt tolkas som att externt stöd inte inverkar på om texter-
na uppfattas som i huvudsak elevernas enskilda verk eller texter framvuxna i 
samarbete: ”era mammor och pappor, eller syskon, eller kusiner eller farmor 
och farfar och så vidare, de har väl fått läsa hoppas jag” (OB11B06). Dock 
skall sägas att det också kan tolkas som uttryck för en önskan att texten fått 
en vidare publik.  

Mot bakgrund av att eleverna uppmanades att arbeta med varandra och att 
Britt-Marie inte krävde att få ta del av texten under produktionen frågade jag 
Britt-Marie om anledningen till varför eleverna ombads skicka novellen till 
en textigenkänningstjänst. Som skäl angavs att förhindra plagiat. Ingen text 
fastnade i kontrollen. Emellertid misstänker Britt-Marie att detta inte innebär 
att elever – i allmänhet – saknar andra sätt att fuska: ”De skulle säkert kunna 
ha andra vägar. Vissa noveller tänker man, nej men fasen, hur kommer de på 
allting, undrar om de har tagit en engelsk nu och gjort, det skulle inte för-
våna mig” (BM2). Som anekdotiskt bevis för detta berättar Britt-Marie hur 
hon överhört elever (dock ej i den aktuella klassen) berätta om ett dylikt 
tillvägagångssätt.  
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De något oklara omständigheterna för var och med vems eventuella hjälp 
(och intensiteten i denna) texterna skall skrivas gör uppgiftslösningen till 
något komplicerat att förhålla till det skrivkonstrukt som framanalyserats 
ovan. Instruktionen liksom återkopplingen (se nedan) antyder inget annat än 
att det är den enskilda elevens förmåga att skriva som skall testas. För detta 
krävs emellertid en annan typ av standardisering. Med detta sätt att lösa upp-
giften blir ”provpoängen” svåra att jämföra och det är inte enkelt att uttyda i 
vilken relation till andra provpoäng under kursen detta kommer att stå i sam-
band med avgörande av kursbetyg. Oaktat vilket talar situationen för att 
uppgiftslösningen innebär att validitetsargumentet försvagas något, eftersom 
påståendet att eleven själv kan skriva inte otvetydigt stöds av denna premiss.  

4.3.4.2.3 Tolkningsverktyg 
Analysen av tolkningsinstrumentet liknar på många sätt den som genomför-
des på matrisen från R-skolan. Med andra ord har tolkningsverktyget bearbe-
tats och Britt-Maries standarder har inordnats i en uppställning med ut-
gångspunkt i de dimensioner av skrivande som använts i analysen av skriv-
konstruktet. Liksom Rose-Marie har Britt-Marie använt sig av just standar-
der i merparten av fallen då olika kvalitetsnivåer språkligt skall beskrivas. På 
några ställen kan man emellertid tala om kriterier i bemärkelsen att skillna-
den mellan kvalitetsnivåerna uttrycks i kvantitativa termer. Ett exempel är 
meningsvariation som graderas enligt följande: för lite-delvis-i huvudsak. I 
övrigt är matrisen ordnad enlig samma princip som Rose-Marie ordnat sin 
nivåbeskrivning. En standard – enkelt uttryckt kriterium + kvalitetsbeskriv-
ning (Sadler, 2005) – redovisar vad som kännetecknar en novell på viss nivå. 
Precis som Rose-Marie har Britt-Marie kompletterat sin manifesta tolkning 
av novellen med kommentarer. För att ytterligare förstå på vilka grunder 
elevgensvaren bedöms vara/inte vara noveller kommer ett par av dessa 
kommentarer att analyseras nedan. 

Britt-Maries matris är ordnad i dimensionerna språk, form och innehåll, 
men alltså bearbetad enligt nedanstående. Som angivits ovan har hon med-
vetet avstått från att dokumentera sitt samlade omdöme. Inte heller använder 
hon någon notation för att skilja mellan olika kvalitetsnivåer. Det betyder att 
den som vill bilda sig en uppfattning om Britt-Marie samlade omdöme själv 
måste läsa alla standarder/kriterier som är överstrukna och med egna redskap 
förhålla överstrukna standarder till relaterade standarder (som, teoretiskt, kan 
befinna sig varsomhelst på betygsmatrisen). Därefter måste överstrukna 
standarder relaterade till olika dimensioner viktas för att det skall vara möj-
ligt att bilda sig en uppfattning om den relativa kvaliteten på novellen (det 
saknas ju s.a.s. en bekräftad särskiljande nivåbeskrivning som differentierar 
mellan noveller och icke-noveller). I själva verket är processen dock inte 
fullt så kognitivt krävande. Britt-Marie meddelar i vår första intervju att en 
rimlig läsning av novellen från vänster till höger innebär att ”om man skulle 
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vilja använda betyg så skulle det stå förmodligen IG, G, VG, MVG” (BM1). 
Detta har också eleverna identifierat, vilket inte minst användningen av 
provresultat (redovisat ovan) bekräftar. Eleverna själva använder den kon-
ventionella betygsnotationen vilket gör att skalan skulle kunna förstås som 
en IG till MVG-skala. Nedan har jag dock använt beteckningarna nivå 1-
nivå 4. Tolkningsinstrumentet ser, efter min bearbetning ut enligt följande. 

 
Textdimension Skrivkon-

strukt 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Kommunikation Eleven skriver 
till en kritisk 
läsare av 
skönlitteratur 

 - Personbeskriv-
ningen är tydlig 
och konkret 
- Miljöbeskriv-
ningen är tydlig 
och konkret 
-Din novell har 
genomgående en 
beskrivande 
karaktär 
 

- Personbeskriv-
ningen är både 
intressant och 
trovärdig 
-Din novell har 
gestaltande 
inslag 
-Novellen är 
intresseväckande 

- Din novell har 
ett innehåll som 
berör och väcker 
tankar 
-De gestaltande 
inslagen är 
skickligt genom-
förda 
-De gestaltande 
inslagen lyfter 
din text och låter 
läsaren vara 
medskapande 

Ämnesinnehåll Budskap, 
inne-
håll/tematik 
relaterat till 
rubrik 

-Din novell har 
ett innehåll som 
inte kan kopplas 
till något av de 
ämnen du hade 
att välja bland 

-Texten är i 
kortaste laget 
-Texten är i 
längsta laget 
-Din novell har 
ett innehåll som 
är kopplat till 
rubrikvalet 

-Du har anpassat 
textens längd 
efter instruktion-
en 
-Din novell har 
en genomtänkt 
intrig 

 

Komposition Följer berät-
telsekurva 

-Texten saknar 
röd tråd, vilket 
gör den otydlig 
-Din novell 
saknar en tydlig 
komposition (dvs 
berättelsekurvan) 

-Kompositionen 
är tydlig 
 

-Kompositionen 
är genomtänkt 

-Kompositionen 
är skickligt 
genomförd 

Språk/stil Stil kongruent 
med tematik 
och/eller 
komposition 

-Din novell är 
inte helt korrekt 
och behöver 
omarbetas 
-Du har för liten 
variation vad 
gäller menings-
byggnad,  
-Du har för liten 
variation vad 
gäller menings-
längd  
-Du har för liten 
variation vad 
gäller ordval. 
-Andra problem 
kan vara för 
många satsrad-
ningar  
-Andra problem 
kan vara tem-
pusväxlingar,  
-Du använder dig 
(omotiverat) av 
alltför många 
talspråkliga 
uttryck. 

-Din novell är 
skriven på 
korrekt svenska, 
men behöver 
redigeras till viss 
del 
-Du upprepar 
ibland ord 
-Du behöver 
delvis variera 
texten mer vad 
gäller menings-
byggnad 
-Du behöver 
delvis variera 
texten mer vad 
gäller menings-
längd 
-Texten innehål-
ler ibland 
satsradningar 
-Texten innehål-
ler ibland 
tempusväxlingar 
-Ibland söker du 
alltför tillkrång-
lade konstrukt-
ioner 

-Din novell är i 
huvudsak 
välskriven 
-Din novell har 
en variation i 
meningslängd 
-Din novell har 
en variation i 
ordval 
-Huvudsakligen 
har du valt en 
korrekt stilnivå 

-Språket i din 
novell är stilist-
iskt säkert med 
ett nyansrikt 
ordval och 
avancerade 
meningskon-
struktioner 
-Användandet av 
skiljetecken visar 
på stilistisk 
medvetenhet 
-Språket är väl 
anpassat till 
skrivsituationen, 
dvs att du är 
mycket stilsäker 
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Forts. 
Textdimension Skrivkon-

strukt 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Kodning Följer ortogra-
fiska konvent-
ioner 

-Texten är inte 
styckeindelad. 
Du styckeindelar 
varken med 
blankrad eller 
indrag Det är 
därför svårt att 
följa med i 
texten, dvs att 
strukturen blir 
otydlig. 
-Andra problem 
kan vara syft-
ningsfel 
-Andra problem 
kan vara formfel 
-Andra problem 
kan vara stavfel 

-Strukturen är 
ibland otydlig, 
men detta stör 
inte läsningen 
alltför mycket 
-Du har styck-
eindelat men 
indelningen är 
inte alltid 
konsekvent. 
-Texten innehål-
ler ibland 
syftningsfel 
-Texten innehål-
ler ibland 
formfel 
-Texten innehål-
ler ibland stavfel. 

-Strukturen är 
tydlig 
-Din text är 
indelad i kor-
rekta stycken 

- Din novell har 
ett innehåll som 
berör och väcker 
tankar 
-De gestaltande 
inslagen är 
skickligt genom-
förda 
-De gestaltande 
inslagen lyfter 
din text och låter 
läsaren vara 
medskapande 

Presentation Anpassad till 
layoutkrav 

 -Texten har satts 
med viss kägel. 

  

Produktionstid   Skall skrivas 
under loppet av 
maximalt 15 
skoldagar. 

  

Produktionsställe  [ej reglerat]    

Innan vi ägnar oss åt tolkningsinstrumentets kongruens med skrivkonstruktet 
kan finnas anledning att kortfattat kommentera några av de kategoriseringar 
jag gjort. Exempel som berörs är kursiverade i tablån. För det första saknas 
standarder i dimensionen kommunikation för nivå 1. Någon standard som 
relaterar till de som placerats på nivåerna 2-4 står dock inte att finna och om 
nivå 1 likställs med ”underkänt” är det kanske rimligt; skribenten kommuni-
cerar inte en novell. 

För det andra är förhållandet mellan dimensionerna kommunikation och 
innehåll inte enkelt avgjorda. Av den anledningen har standarder som expli-
cit refererar till innehåll placerats i innehållsdimensionen och andra standar-
der, som anknyter till innehållsdimensionen – t.ex. miljöbeskrivning – har 
hänförts till kommunikationsdimensionen eftersom de kan sägas vara ett 
uttryck för hur läsaren skapar miljön, vilket alltså har att göra med relationen 
skribent-läsare. Möjligen dock inte lika uppenbart som med standarder som 
”De gestaltande inslagen lyfter din text och låter läsaren vara medskapande”. 

För det tredje finns några särskilt svårkategoriserade standarder. Det gäl-
ler intrig, som ju både kan relatera till det faktiska innehållet (handlingen) 
och kompositionella beslut om hur handlingen skall skrivas fram. En annan 
standard rör det som Britt-Marie kallar struktur (som alltså är skiljt från 
komposition). I matrisen står det: ”Texten är inte styckeindelad. Du stycke-
indelar varken med blankrad eller indrag. Det är därför svårt att följa med i 
texten, dvs att strukturen blir otydlig.” Intuitivt är det kanske rimligt att upp-
fatta struktur som relaterat till koherens, men eftersom struktur är skiljt från 
komposition och eftersom den definition av ”otydlig struktur” som ges avser 
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just markering av stycke, snarare än hur textpartier fogats till varandra har 
bedömningen gjorts att denna standard kan hänföras till dimensionen kod-
ning.  

I relation till skrivkonstruktet kan sägas att till skillnad från tolkningsred-
skapet som används i R-skolan är det svårt att identifiera någon standard 
som inte direkt relaterar till skrivkonstruktet. Däremot saknas explicita stan-
darder som specifikt berör ”budskap”. I stället finns standarder som uppehål-
ler sig vid samstämmigheten mellan rubrikval och innehåll.  

Ett framträdande drag är hur bedömningsmatrisen konkretiserar instrukt-
ionen och då särskilt tipssektionen. Ett talande exempel är standarder relate-
rade till dimensionen kommunikation (som motsvarar det som i uppgiftsin-
struktionen benämns ”innehåll”). På den första nivån, underkänt, saknas 
standard, vilket tydliggör att för att elevgensvaret skall bedömas alls vara en 
novell måste det grundläggande skribent-läsarkontraktet hållas; läsaren 
måste uppfatta en fiktionsvärld. För att uppnå nivå 2, den första godkänt-
nivån, skall läsaren (läraren) främst uppfatta beskrivningar av personer, mil-
jöer och skeenden. Beskrivningar är vanligt i samband med andra skrivsyf-
ten, men kombinationen av beskrivning och att det beskrivna faktiskt handlar 
om en föreställd värld gör att kontraktet hålls. På nivå 4, den tredje eller 
högsta graden av godkänt, är läsaren (läraren) genom författarens gestalt-
ningar medskapande därför, sannolikt, en del av den fiktionsvärld som ele-
ven försökt skriva fram. Genom de kvalitativa skillnader som förmedlas 
standarderna emellan tydliggörs hur följande från tipssektionen kan förstås 
”Arbeta medvetet med dina miljö- och karaktärsbeskrivningar. Det är viktigt 
att dessa blir trovärdiga för läsaren”; en text räknas som novell redan när 
läsaren uppfattar beskrivningar av en fiktionsvärld och handlingar inom den, 
och blir bättre novell ju aktivare del läsaren får ta i att skapa denna värld.  

Britt-Marie själv berättar att matrisen delvis är identisk med en som an-
vänts tidigare under året. Skillnaderna mot tidigare version har med Britt-
Maries innehållsdimension att göra (i analysen ovan har standarder från 
BM:s innehållsdimension delats upp på kommunikation, innehåll och kom-
position). Trots den till synes goda överensstämmelsen mellan skrivkon-
strukt och matris, upplever inte Britt-Marie att den senare fungerat optimalt. 
Hon menar att den ”gjorde det onödigt svårt för mig kanske i bedömningen 
[…] När jag sitter och jobbar med den så känner jag kanske att nej det här, 
oh, den där formuleringen, varför tog jag med den? Gud, jag tog inte med 
något med det och det” (BM2). I denna undersökning görs inget försök att 
värdera applicerbarheten i de tolkningsinstrument som används, men det 
förtjänar kanske ändå att påpekas att validiteten i den tolkning som görs för-
svagas om standarderna inte fungerar för att identifiera elevgensvar på de 
förmågenivåer man bestämt sig att försöka diskriminera mellan.  

För att delvis lösa problematiken har Britt-Marie avgivit korta, ibland för-
klarande kommentarer på varje matris. Ibland återfinns ett sammanfattande 
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unikt omdöme även i slutet av novellerna. Genom ett exempel i intervjun 
förklarar Britt-Marie kommentarerna: ”men vi säger [att] din novell har ge-
staltande inslag, men det kanske ändå är så att jag saknar något slags djup i 
den här gestaltningen […] då kanske jag skriver till en kort […] kommentar 
bara för att […] förtydliga […] vad jag vill ha sagt” (BM2). Genom att också 
undersöka dessa kommentarer finns möjlighet att identifiera eventuellt ytter-
ligare standarder. 

Alla texter har försetts med minst en kommentar direkt i anslutning till 
matrisen. Några elevgensvar har dessutom försetts med kommentarer i slutet 
av texten och markeringar inne i texten. De senare kan t.ex. handla om for-
malia (”obs! styckeindelning”), innehålla allmän återkoppling (”bra!”) eller 
visa på manifestationer/brist på manifestationer relaterade till standarderna 
(”Kopplingen till rubriken är inte självklar”).96 I några fall består kommenta-
rerna av frågor eller uppmaningar i stil med ”Jag behöver tolkn.hjälp!! Hur 
skall jag relatera slutet till drömmen? Till mittenstigen?” (ET11B12). Dessa 
uppmaningar och frågor har i vissa fall besvarats av eleverna, i enlighet med 
Britt-Maries instruktion i samband med återlämning (se ovan). Vi återkom-
mer till dem längre ner. Av de kommentarer som kan vara till hjälp för att 
identifiera ytterligare standarder som verkar vara utslagsgivande i särskiljan-
det mellan novell/icke-novell finns tre texter som fått standarder på nivå 2 
och 3 överkryssade (övriga har bara fått standarder på nivå 3 och 4 överkrys-
sade). Ingen novell har alltså fått standarderna på nivå 1 överkryssade, men 
som vi kommer att se innebär det inte att det saknas en ”underkänd” text.     

I de första exemplen förtydligas de överstrukna standarderna på följande 
sätt:  

 
Text (1) En väl sammanhållen novell, med delvis medvetna inslag. Du bör 
söka mer variation när du skriver. Titta gärna på kap 12 & 18 i Handboken. 
(ET11B03) 
Text (2) En välformulerad novell, med ett otydligt budskap. Novellen spretar 
ngt – såväl vad beträffar stil som komposition. (ET11B18) 

Av dessa två finns det bara en kommentar som röjer att ytterligare standarder 
än de som redovisats i matrisen möjligen används i tolkningen av elev-
gensvaren. Det gäller ”budskap”, som i exempel 2 anges vara otydligt. Som 
tidigare påpekats saknas explicit referens till ”budskap” i matrisen, men en 
inte orimlig tolkning skulle kunna vara att budskap kan tänkas inkluderas i 
termen ”innehåll” som i och med kommentaren konkretiseras. Denna tolk-
ning bygger emellertid på ingående kunskaper om uppgiften och en utomstå-
ende person utan sådan skulle möjligen kunna uppleva svårigheter att lik-
ställa innehåll med budskap. 

                                                      
96 Liksom med materialet från R-skolan redovisas inte återkopplingskommentarer inne i 
texten eftersom dessa inte, liksom i det tidigare fallet, bedömts kunna förklara tolkningsverk-
tyget.   
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Det tredje exemplet är hämtat från en text som fått standarder på nivå 2 
och 3 överstrukna. Emellertid har inte standarderna relaterade till person- 
och miljöbeskrivning och kontinuumet beskrivning-gestaltning på någon 
nivå strukits över. I kommentaren står det:  

 
Text (3) Läs kommentarerna i texten. Vill gärna tala med dig enskilt om din 
novell. (ET11B21) 

Detta åtföljs av en kommentar tillfogad i slutet av elevens text: 
 

Du söker utmaning - & tar dig an en språklig nivå du inte fullt ut behärskar. 
(Här finns små vingslag av Torgny Lindgren. Har du läst honom?). Din fokus 
ligger på det språkliga uttrycket & i alla gamla/sökta/uttrycksfulla verb & ad-
jektiv tappar du taget om novell & novellkaraktär. Det blir liksom ingen fly-
tande berättelse av det hela. (ET11B21) 

Ett sätt att förstå denna kommentar är att de icke-överstrukna standarderna 
relaterade till person- och miljöbeskrivning och kontinuumet beskrivning-
gestaltning förklaras av Britt-Marie med att det inte blir någon ”flytande 
berättelse av det hela”, dvs. att texten inte är en novell, så som definierat i 
analysen av konstruktet. Värt att notera är dock att Britt-Marie inte kallar 
texten underkänd eller på annat sätt de facto explicitgör att den inte skulle 
vara en novell. Och, möjligen kontradiktoniskt, givet kommentaren, är stan-
darden ”kompositionen är tydlig” överstruken. I fokus för Britt-Maries kritik 
står stilistiken. I en muntlig kommentar till eleven säger hon: 

 
Britt-Marie: […] det blev så svårt för mig att förhålla mig till […] det blir ett 
sådant sammelsurium av adjektiv och ord, du vräker på ord och ganska 
krångliga ord och svåra ord […] så jag skulle vilja, vet du vad jag skulle vilja 
i ditt fall? Eftersom jag vet, jag vet ju precis vad du kan, och det här är så ty-
piskt, när man är så driven som du är, man vill testa något nytt, tänja gränser-
na […] vet du, jag skulle vilja att du skriver om den här. (OB11B06). 

Uppmaningen, som motiveras med bristande språkhantering, blir starten på 
en förhandling och liksom i kommentaren menar Britt-Marie att berättandet 
s.a.s. undertrycks, eller med hennes term ”går tillbaka”: ”berättandet går 
tillbaka, och oavsett hur mycket du tycker om adjektiven så, så tar de liksom 
överhand” (OB11B06). Eleven menar dock att den språkliga formen är med-
veten – vilket ju var huvudbudskapet i instruktionen – och möjligen som ett 
slags kompromiss föreslår Britt-Marie att eleven kan modifiera valda delar 
av texten: ”Så prova om du inte vill ta hela, så prova tre stycken stycken bara 
och […] välj […] vilka […] avsnitt du vill” (OB11B06). Detta kan tolkas på 
minst två sätt. Antingen behöver inte Britt-Marie bevis i form av en sam-
manhängande novell för att kunna görs en samlad värdering i samband med 
kursbetyget. Eller så är person- och miljöbeskrivningarna och placering på 
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kontinuumet beskrivning-gestaltning avgörande för om en text skall godkän-
nas eller inte. Det något oklara läget gör det svårt att entydigt fastslå att tex-
terna tycks bedömas på ett sätt som är samstämmigt med normen – uttryckt 
som konstrukt – i måldomänen.  

Avslutningsvis skall kommentarer till övriga elever, liksom deras svar till 
Britt-Marie kort presenteras. Som återges i tabellen nedan ber Britt-Marie 
om förtydligande i 7 av 26 fall. Fem elever avger också en sådan förklaring 
och en elev (samma som blir ombedd att skriva ny text) författar ett inlägg 
som argumenterar för rimligheten i den egna lösningen.  
Tabell 8. Svar till lärarkommentarer 

  Eleven kommenterar Total 
  Ja Nej  
BM ber om 
förtydligande 

Ja 6 1 7 
Nej 5 14 19 

Total  11 15 26 

Ett exempel på en kommentar från Britt-Marie är följande: 
 

Text (4): Jag behöver tolkn.hjälp!! Hur skall jag relatera slutet till drömmen? 
Till mittenstigen? (ET11B12) 

Eleven har avgett ett svar och förklarar hur de omnämnda partierna skall 
förstås. 

 
Kvinnan är förlamad i benen och därför är drömmen extra smärtsam, ef-
tersom hon där upplever allt det hon saknar i sin tillvaro nu. Hon längtar till-
baka till det hon har förlorat. (ET11B12) 

Britt-Marie ber alltså eleven att redogöra för hur specifika delar av innehållet 
skall förstås och eleven gör detta klart. Det saknas material som uttömmande 
kan förklara hur elevernas tolkningshjälp faktiskt används. Som återgivits 
under avsnittet om användning ovan tycks dock Britt-Marie främst erbjuda 
möjligheten att kommentera i syfte att elever skall kunna reflektera över sin 
text och i syfte att de inte skall känna sig hotade av bedömningen. Skulle det 
de facto förhålla sig så att elevens explicitgörande av innehållet användes för 
att värdera t.ex. hur innehållet relaterar till rubriken eller kompositionens 
tydlighet skulle detta inte vara samstämmigt med skrivkonstruktet och det 
tentativa påstående som är härlett därur. Om författaren måste tillfrågas för-
svinner det implicita påståendet att texten kan stå för sig själv och s.a.s. upp-
fattas av en (kritisk) extern läsare. De standarder som finns uttryckta i di-
mensionen kommunikation skulle då sättas ur spel.  

Sammanfattningsvis kan sägas att bedömningsmatrisen i stort tycks vara 
överensstämmande med skrivkonstruktet. Det finns ingen uttryckt standard 
som inte relaterar till någon del i instruktionen. De frågetecken som kvarstår 
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rör indikationer på användning av tolkningsredskapet som eventuellt försva-
gar rimligheten i påståendet att elever kan/kan inte skriva novell. Förutom de 
nyssnämnda elevkommentarerna till lärarkommentarerna är fallet med den 
möjligen underkända texten svårtolkat. Å ena sidan verkar Britt-Marie ha 
gjort bedömningen att texten inte är en novell. Å andra sidan frånträder hon 
sin uppmaning att eleven skall skriva om hela texten vilket antyder att de 
bevis hon samlar inför kursbetygssättning inte nödvändigtvis behöver bestå 
av diskreta texter, utan kan ha ett mer komplext förhållande till varandra.    

4.3.4.3  Tolkning  
Liksom i fallen med R- och G-skolorna saknas beskrivning av vad ett visst 
provpoäng innebär. I B-skolan saknas dessutom själva ”provpoänget”, dvs. 
det sammanfattande omdömet uttryckt i antingen siffror eller bokstäver. Att 
distinktioner mellan texter på olika kvalitetsnivåer (om ej i uttalat diskreta 
kategorier) ändock är gjorda framgår förstås dels av att standarder i olika 
kolumner är överstrukna, dels i den intervju som genomfördes med Britt-
Marie. I den svarar läraren, anmodad av fråga från mig, att en övervägande 
majoritet av texterna bedömts motsvara kraven för MVG: ”det [är] ruskigt 
många MVG. […] Det är det absolut. Väldigt, väldigt många. Kan inte säga 
procent, men 80, nej, mer, 90. Tror jag” (BM2). Det finns med andra ord 
implicerade provpoäng/bokstavsbetyg som betyder något. Vi vet också att 
minst en text bedömdes vara i så stort behov av revision att Britt-Marie före-
slog att den skulle skrivas om, vilket för tankarna till ”underkänt”.97 

Förutom att Britt-Marie vid vissa tillfällen inför textproduktionen omtalat 
den blivande texten som novell ägnar varken hon eller eleverna avsevärd tid 
åt att klassificera den skrivhandling eleverna står i begrepp att genomföra. 
När texterna lämnas tillbaka säger emellertid Britt-Marie följande: ”Några av 
er har faktiskt lyft fram moraliska […] frågor eller förhållningssätt, som ni 
också diskuterar i, i er novell. På ett skönlitterärt sätt. […] Det har varit en 
häftig läsning skall jag säga.” (OB11B06). En försiktig tolkning av denna 
utsaga skulle kunna vara att åtminstone texter som bedömts vara godkända 
har kategoriserats som skönlitterära texter som i detta sammanhang kan klas-
sificeras som novell. Någon mer allmängiltig tolkning ger inte Britt-Marie 
uttryck för i klassrummet. I vår intervju framförs däremot en något mer all-
mängiltig innebörd i provpoängen. Anmodad av mig säger Britt-Marie att 
hon har testat ”förmågan att […] bygga upp en historia, berättelse, med en 

                                                      
97 Ett mycket grovhugget mått på hur fördelningen mellan olika implicita betyg skulle kunna 
se ut erhålls om en sjugradig skala konstrueras. De på matrisen manifesta nivåerna (1-4) blir 
med en sådan i stället 1, 3, 5, 7 och värden däremellan representerar överstrykningar i två 
intilliggande kategorier. Med detta mått, som inte tar hänsyn till vilka standarder som är över-
strukna, inte heller till fyra uppsatser som fått standarder på tre nivåer överstrukna, får 3 texter 
värdet 4,0; 21 texter värdet 6,0; 2 texter får värdet 7,0. Medelvärdet blir 5,8. Om de uppsatser 
som fått standarder på tre nivåer i stället för värdet 6,0 respektive 7,0 får 5,0 respektive 6,0 
blir medelvärdet 5,7 (dvs. en icke-signifikant skillnad).  
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medveten struktur, tydlig inledning, medveten avslutning” vid sidan av att 
också ha testat hur eleverna ”förmår att använda sig av språket som ett verk-
tyg till att göra en text intressant, kan man säga” (BM2). Det senare avser 
”till exempel […] hur man [kan] använda sig av meningslängd för att öka 
tempot” (ibid). 

I korthet kan sägas att den innebörd Britt-Marie lägger i provpoängen lig-
ger nära den definition av konstruktet som avgivits ovan. Informationen är 
dock relativt knapphändig och varken elever eller lärare kan med någon sä-
kerhet säga i vilken utsträckning Britt-Marie menar att den enskilda texten är 
en manifestation av de testade förmågorna.  

Bland de intervjuade eleverna i B-klassen är det som med eleverna i R- 
och G-skolan, att ”provpoängsinnebörden” inte till fullo för samtliga stäm-
mer överens med den läraren meddelar. Denna tendens är tydligast hos Bett-
tina som ger ”provpoängen” en något vidare mening. På frågan vad de över-
strukna standarderna betyder svarar hon: ”Alltså, jag ser ju att jag kan ju en 
del, jag kan det här med form, så mitt språk är ganska bra också […]. Det är 
ju liksom ett kvitto på att man kan de här delarna. Att man har dem. Det är 
bra.” (Bettina). Också Bengt tycks mena att ”provpoängen” reflekterar skriv-
förmåga lite i allmänhet: ”man vet liksom hur man ligger till, och hur man 
skall liksom komma vidare […] det är i alla fall […] lite såhär avstämning” 
(Bengt). Beata och Brita är något mer restriktiva i sin tolkning av ”provpo-
ängen”. Brita menar att den innebär att hon ”har skrivit en bra text” (Brita), 
medan Beata ännu tydligare tolkar innebörden som relaterad till den speci-
fika uppgiften/skrivhandlingen: ”Jo man får reda på vad man gjorde bra eller 
man kunde tolka instruktioner rätt och gjorde det man skulle” (Brita).  

Sammanfattningsvis kan sägas att tolkningen av ”provpoängen” är und-
flyende i så måtto att det saknas information om hur olika texter kan inplace-
ras på den skala – eller med en sociokulturell-teoretisk term: medierande 
redskap – som de facto är i bruk av både lärare och elever. Sammantaget 
indikerar ändå Britt-Marie tolkningar av ”provpoängen” att dessa represente-
rar förmågor tätt knutna till konstruktet. Eleverna, däremot, är lite mindre 
precisa och särskilt Bettina och Bengt tycks mena att ”poängen” snarare 
relaterar till domänen skrivande än det enskilda skrivkonstruktet.   

4.3.4.4  Sammanfattning av validitetsargumentet    
Som en sammanfattning till vad som i detalj berörts ovan kan återigen kon-
stateras att det i B-skolan alltså saknas såväl provpoäng som explicit tolk-
ning av densamma. Det innebär emellertid inte, som vi kunnat se, att lärare 
eller elever avstår från att ta mening ur den information som elevgensvaren 
genererat i samband med Britt-Maries bedömning. Givet konstruktet tycks 
Britt-Maries tolkning, så som uttryckt i intervjun, stämma överens med tolk-
ningar som är möjliga att göra med utgångspunkt i den bedömningsmatris 
som konstruerats för det specifika tillfället. Denna matris avspeglar enligt 
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analysen skrivkonstruktet. Ur detta perspektiv verkar tolkningar som handlar 
om vad enskilda elever, i förhållande till novell, behärskar och behöver ar-
beta mer med rimliga. Vad som möjligen talar emot den tolkning vi kunnat 
härleda är uppgiftslösningen, eftersom denna inte är standardiserad. Givet att 
Britt-Marie inte övervarar någon produktion finns det strängt taget ingen 
möjlighet för henne att veta vilka elever som skrivit själva, vilka som fått 
hjälp och vilka som eventuellt bara är medförfattare till sina noveller. Detta 
talar emot att med säkerhet påstå att eleven kan eller inte kan skriva novell. 
Påståendet måste då valideras med hjälp av jämförelser av annan elevtext-
produktion.      

4.3.5 Användningsargument 
Informationen från validitetsargumentet är en viktig del i användningsargu-
mentet. Liksom tidigare kommer påståendet från det förra att användas oak-
tat de svagheter som identifierats.  

 
Användning (claim): Provpoängen används som del av det totala underlaget 
för att fatta beslut om kursbetyg och för att informera elever om vad de behö-
ver arbeta med på egen hand. 
Data: Elevresultaten (tolkning av provpoäng). 
 
(Generiska) premisser 
Premiss 1, relevans: mätningen är relevant i förhållande till användningen. 
Backing-data: analys av mätningen och analys av användningen.   
Premiss 2, användbarhet: elevresultaten är användbara som underlag för 
kursbetyg, för att instruera elever vad de skall arbeta med på egen hand.  
Backing-data: undersöks ej (se kap. om R-skolan).  
Premiss 3, avsedda konsekvenser: användningen av elevresultaten har av-
sedda, goda konsekvenser. 
Backing-data: analys av möjlighet att lära sig novellskrivande.  
Premiss 4, tillräcklighet: elevresultaten är tillräcklig information för an-
vändningen.     
Backing-data: analys av mätningen och föregående undervisning i förhål-
lande till observerad användning.  

 

4.3.5.1  Relevans 
Som sådan tycks mätning var relevant både som underlag för den del av 
kursbetyget som relaterar till skönlitterärt skrivande och som information att 
utgå från inför fortsatt undervisning. Det motsatta förhållandet skulle kunna 
ha gällt om bedömningsuppgiften handlat om att analysera noveller eller att 
undersöka elevernas förmåga att skriva novell genom flervalsuppgifter eller 
andra indirekta mätningar.   
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4.3.5.2  Avsedda konsekvenser 
Som i fallen med R- och G-skolan undersöks avsedda konsekvenser här ge-
nom att analysera i vilken utsträckning det kan göras troligt att eleverna fått 
möjlighet att lära sig det som senare bedöms. Liksom tidigare presenteras i 
tablåform de i momentet ingående lektionerna och dess huvudsakliga aktivi-
teter. I likhet med R-skolan äger momentet (inklusive återkopplingstillfälle) 
rum under 6 lektionstillfällen. I motsats dock till både R- och G-skolan över-
stiger lektionstiden i B-skolan i normalfallet 120 minuter, vilket gör att anta-
let aktiviteter och antalet olika aktiviteter blir fler. I nedanstående tablå har 
en reduktionistisk princip utgjort utgångspunkt. Det finns fog för att nyan-
sera innehållet i momentet ännu mer, t.ex. genom att låta varje enskild skriv-
övning utgöra en aktivitet, men detta skulle minska överskådligheten betyd-
ligt.     

I stort domineras tablån (se nästa sida) av tre typer av aktiviteter: (1) 
skrivövningar, (2) novellanalyser och (3) eget arbete kopplat till endera no-
vellanalysen eller den egna novellen. Som tidigare nämnts har avsatts tid för 
novellskrivande under lektion. Detta är inte klassificerat som bedömning 
eftersom det (a) integrerats med andra uppgifter och (b) inte övervaras av 
läraren, vilket gör att det inte är fråga om en provsituation i vilken någon 
tillser att yttre förutsättningar för att lösa uppgiften är samma för alla.  

Givet den huvudsakliga frågeställningen i relation till undervisningen är 
det av störst intresse att förhålla dimensionerna av skrivkonstruktet till de 
procedurala och deklarativa aktiviteter som utspelar sig. Innan vi går vidare 
till detta skall emellertid klassificeringen i aktiviteter som deklarativa eller 
procedurala kort kommenteras. Till skillnad från situationen i R- respektive 
G-skolan har genomgångar huvudsakligen klassificerats som procedurala. 
Detta har att göra med genomgångarnas karaktär som skiljer sig från motsva-
rande undervisningsformer i de andra skolorna. I stället för att läraren pre-
senterar ett innehåll med elevmedverkan antingen enligt IRE-mönstret98 eller 
i form av (mer eller mindre praktiska) frågor bygger genomgångarna i B-
skolan på elevernas än mer aktiva deltagande. Till ingen liten del är eleverna 
medskapare av innehållet och trots vad synes vara ett planerat tema från 
lärarens sida styr elevkommentarer/-inlägg/-analyser det faktiska innehåll 
som utvecklas. Dock skall sägas att samtliga elever inte ”tvingas” medverka 
(vilket emellertid ändå inte innebär att ett fåtal röster dominerar), något som 
gör det svårt att placera genomgångarna i ena änden av ett kontinuum från 
deklarativ till procedural. Genomgångarna illustreras i exempel längre ned.  

 
 
 
                                                      

98 IRE är en förkortning för initiation, reply, evaluation och används för att beskriva interakt-
ion av det slag som innebär att lärare ställer kontrollfrågor ((I): Vad heter Frankrikes huvud-
stad? (R): Paris. (E): Bra!). (Mehan [1979] refererad i Wertsch, 1998, s. 121) 
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Lektion Huvudsaklig 

aktivitet 
Huvudsakligt innehåll Klassificering av under-

visning 
Tid99 

#1 
(OB11B01) 

a) Skrivövningar a) Stilistiska knep för att skapa viss känsla 
i novell. 

a) Procedural: ämnesin-
nehåll, form, (komposit-
ion) 

29 min 

 b) Novell  b) Läsning av och instruktioner till analys 
av Far och jag. 

b) Deklarativ: möjligen 
komposition, möjligen 
form 

16 min 

 c) Administration   1 min 
#2  
(OB11B02) 

a) Skrivövningar a) Skriva med hjälp av inspirationskälla. 
Skriva miljöbeskrivning, anv. teknikerna in 
medias res och direkt tilltal till läsaren. 
Värdera kamrattext. 

a) Procedural: ämnesin-
nehåll, form, komposition 

37 min 

 b) Novellanalys b) Elevarbete med novellfrågor, hel-
gruppsgenomgång av samma frågor 

b) Procedural (relaterar 
till analys): ämnesinne-
håll, form, komposition 

41 min 

 c) Övrigt arbete c) Uppgifter relaterade till kommande 
utvecklingssamtal 

 14 min 

 d) Administration   2 min 
#3 
(OB11B03) 

a) Novell(analys) a) BM läser Att döda ett barn. Helklassana-
lys av texten; elevarbete med analysuppgif-
ter till texten; helklassgenomgång av 
uppgifter 

a) Deklarativ (läsning); 
Procedural (relaterar till 
analys): ämnesinnehåll, 
form, komposition 

66 min 

 b) Novellteori b) BM föreläser om ”berättelsekurvan”; 
analys av Att döda ett barn  kontextuali-
serar berättelsekurvan 

b) Deklarativ: komposit-
ion 

12 min 

 c) Bedömnings-
uppgift ut 

c) BM instruerar hur bedömningsuppgiften 
skall lösas 

c) Bedömning 9 min 

 d) Eget arbete d) Eleverna uppmanas arbeta i läroboken. 
BM genomför utvecklingssamtal parallellt 
med detta 

d) Deklarativ: ämnesin-
nehåll, komposition, form 

31 min 

 e) Administration   11 min 
#4 
(OB11B04) 

a) Skrivövningar a) Skriva med hjälp av inspirationskälla. 
Elever skall beskriva/gestalta med ut-
gångspunkt i foto. Uppläsning och BM-
analys av 3 elevtexter. 

a) Procedural: ämnesin-
nehåll, form, komposit-
ion. Deklarativ (uppläs-
ning och analys av 
elevtexter). 

51 min 

 b) Eget arbete b) Eleverna uppmanas arbeta med Blinka 
lilla filmstjärna och egen text. BM genom-
för utvecklingssamtal parallellt med detta 

b) Deklarativ (avser 
analys + påbjuden 
produktion): ämnesinne-
håll, form, komposition. 

71 min 

 c) Novellanalys c) Helklassgenomgång av uppgifter 
relaterade till Blinka lilla filmstjärna 

c) Procedural (relaterar 
till analys): ämnesinne-
håll, form, komposition 

16 min 

 d) Administration   5 min 
#5 
(OB11B05) 

a) Novellteori a) Helklassgenomgång av ämnesinnehåll i 
en novell 

a) Procedural: ämnesin-
nehåll 

34 min 

 b) Eget arbete b) Eleverna uppmanas läsa och kommen-
tera varandras novellutkast och skriva på 
noveller. BM genomför utvecklingssamtal 
parallellt med detta 

b) Deklarativ: ämnesin-
nehåll, form, komposition 

85 min 

 c) Administration   15 min 
#6 
(OB11G06) 

a) Återkoppling a) BM lämnar sammanfattande omdöme, 
ber elever kommentera; avslutar med att be 
elev skriva om 

a) Deklarativ: ämnesin-
nehåll, form, komposition 

16 min 

En annan skillnad är att det egna arbetet inte klassificerats som proceduralt, 
vilket är i motsats till klassificeringen av genomgångarna i G-skolan. Detta 
beror på att eget arbete, som i och för sig struktureras med hjälp av olika 
uppgifter, inte övervaras av Britt-Marie och inte heller systematiskt följs 

                                                      
99 Alla tider är cirka-tider. För administrationskategorin avses total tid.  
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upp. På nyssnämnda kontinuum placerar sig därför dessa aktiviteter bortåt 
den deklarativa änden. 

Nedan analyseras undervisningen först med utgångspunkt i dimensioner, 
därefter i termer av elevers uppfattningar.  

4.3.5.2.1 Kommunikationsdimensionen 
I fråga om skrivkonstruktsdimensionerna är det möjligen relevant att inleda 
med kommunikationsdimensionen. I relation till denna finns möjligheter för 
eleverna att lära sig troliga läsareffekter dels i olika skrivövningar där de 
anmodas att skriva för att uppnå viss effekt, dels genom arbete med redan 
skrivna noveller där eleverna själva ikläder sig läsarrollen och genom analys 
får möjlighet att studera kompositionella och stilisitiska tekniker för olika 
syften. 

Novellanalyser förekommer under den andra, tredje och fjärde lektionen. 
Ett exempel är arbetet med Far och jag (Lagerkvist, 1924), som inleds på 
momentets första lektion där 16 minuter avsätts till uppläsning och instrukt-
ion av arbetsuppgifter relaterade till novellen i fråga. De senare finns också 
tryckta (D11B02) och inkluderar frågor om novellens huvudhandling, hu-
vudpersoner, dramaturgi och stilistiska redskap. Frågorna, meddelar Britt-
Marie, ”får [ni] i läxa tills nästa måndag att fundera kring” (OB11B01). Nå-
gon uppföljning av huruvida eleverna gjort läxan görs dock inte under den 
påföljande lektionen, men novellen analyseras först i grupper om 2-3 elever 
och sedan i helklass (avsnitt b, lektion #2). De flesta närvarande eleverna gör 
inlägg i genomgången och nedan återfinns exempel på hur delar av analysen 
gestaltar sig. I excerptet diskuteras miljöbeskrivningen i Far och jag och det 
är detta Britt-Marie styr samtalet mot efter att ha diskuterat personbeskriv-
ningar. 

 
BM: […] Miljön då? Vad har den för roll? Skulle ni vilja säga? Här kan vi 
nog säga kanske flera saker. Elev A. 
Elev A: Det där är väl det som beskrivs i mycket mer detalj ((ja)). Till skill-
nad från personerna. ((Absolut den är)) tydlig också. 
BM: Detaljerad och tydligt beskriven. Vad har den för roll då? Elev B. 
Elev B: Alltså miljön sätter ju lite stämningen egentligen för att, ja, när man 
är i en viss sinnesstämning så lägger man ju  […] märke till olika liksom 
[ohörbart].  
BM: Kan du ge exempel härifrån? Eller du behöver inte säga exakt, men un-
gefär.  
Elev B: Om man är glad så lägger man märke till fågelkvittret och sånt och 
om man är rädd så […] lägger man märke till skuggorna mellan träden och 
allt som är läskigt.  
BM: Precis. Absolut. Så den skapar stämning nu och den, den förstärker 
också då pojkens känsla och, och hur han uppfattar tillvaron då. Bra. Fler sa-
ker. (OB11B02) 
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I utdraget ser vi hur Elev A kontrasterar miljöbeskrivningen med personbe-
skrivningen, vilket följs upp och sammanfattas av Britt-Marie i nästföljande 
tur. Sammanfattningen kan tolkas som ett godkännande av elevens svar, dvs. 
eleven verkar enligt läraren gjort en rimlig tolkning. Denna tolkning blir en 
brygga över till frågan om miljöbeskrivningens roll i novellen. Elev B for-
mulerar initialt en regel, och blir av Britt-Marie ombedd att rekontextualisera 
regeln i Far och jag. Så sker också. Britt-Marie utgår sedan från elevexemp-
let för att formulera miljöbeskrivningens effekt på läsaren. Därmed, om än 
implicit, är det underliggande temat hur författare medvetet måste arbeta 
med (skönlitterära) texter för att kommunicera på avsett sätt. I vår intervju 
menar Britt-Marie att novellanalyserna syftar till att medvetandegöra elever-
na: 
 

Och genom att dissekera texterna då, förstöra de som ju alltid någon tycker 
att man gör, så är ju min förhoppning att de ska få en, en tydligare bild om 
hur man bygger upp en, en text för att den skall bli intressant. (BM2) 

Som ovan nämnt är helklassgenomgångarna klassificerade som snarare pro-
cedurala än deklarativa, vilket har att göra med den ”dissekering” som Britt-
Marie talar om. Som framgår av utdraget är genomgångens innehåll till stora 
delar elevgenererat, även om det genom upplägg och frågor är strukturerat 
av Britt-Marie. Dessutom är innehållet styrt i så måtto att analyser som Britt-
Marie till synes inte håller med om måste försvaras. Ett exempel på det se-
nare utspelar sig under samma lektion när man nyss talat om telefonstolpar. 
En elev menar sig ha identifierat en (annan) tidsmarkör i miljöbeskrivningen. 

 
Elev C: Det jag tänkte på när jag läste var att det framgår liksom ingenstans 
att det är liksom dåtid. […] hela den här miljöbeskrivningen om de här vit-
sipporna […] man känner att det var förr i tiden. […] 
BM: Men vitsippor då, finns inte de nu, tänkte du, eller vadå?  
Elev C: Jo, men man får, jag får känslan av att det är för längesedan av mil-
jöbeskrivningen. Eftersom det kanske inte, det finns inte lika många sådana 
här områden kvar längre.  
BM: Mmm, och där bidrar ju om man tänker just precis det exemplet med, 
med just telefonstolpar, det är ju mer någonting som tydligt definierar tiden. 
Att det inte är i dag. […] 
Elev D: Men det här som Elev C sa att vad som, typ det här gamla tåget med 
lokomotivföraren och han står och skyfflar in koks i, i den här lilla grejen. 
Alltså det är såhär saker som förstärker att det var utspelade sig under, inte 
igår. [Ohörbart.]  
BM: Det finns detaljer där, mmm. En del detaljer som Elev C som du 
nämnde, är mer din personliga känsla och så finns vissa detaljer som ofrån-
komligt någonting som hör till en svunnen tid eller längre tillbaka. Okej. 

Att vitsippor skulle kunna vara en tidsmarkör tycks inte vara i linje med den 
tolkning Britt-Marie gjort. Det är dock telefonstolparna, liksom det som Elev 
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C tidigare sagt, nämligen skyfflandet av koks, som Elev D påminner om. 
Britt-Marie sammanfattar de båda inläggen med att klassificera markörer 
som ”ofrånkomliga” och ”personliga”, dvs. ett slags distinktion mellan en 
allmängiltig, tänkt läsare och en faktisk, som har sina egna konnotationer. 
Elevernas analysarbete bidrar alltså påtagligt till innehållet i genomgången, 
som dock ändå ytterst struktureras av vad som synes vara på förhand be-
stämda teman. Genom dessa analyser tycks eleverna få tillfälle att göra rele-
vanta erfarenheter av hur författares olika val får effekter på läsningen.  

4.3.5.2.2 Innehåll, språk/stil och komposition 
Vad gäller dimensionerna innehåll och språk/stil och till viss del komposit-
ion utgör skrivövningarna exempel på hur detta undervisas. På första, andra 
och fjärde lektionen genomför Britt-Marie skrivövningar under olika lång 
tidsrymd. De yttre förutsättningarna liknar varandra. Initialt anges ett tema 
(första skrivövningen) eller förevisas en bild (t.ex. kyrkogård, dansbana) 
som eleverna instrueras att under någorlunda kort tid (mellan 3,5 minut 
[OB11B02] och drygt 18 minuter [OB11B04]) skriva en text till. Vid första 
skrivövningen uppmanas eleverna att med hjälp av korta meningar återskapa 
en stressig morgon och vid den sista att beskriva/gestalta en kvinnas var-
dagsrum. Kvinnan är en porträttbild som Britt-Marie projicerat. På den andra 
lektionen projiceras bl.a. en bild vars innehåll inte är enkelt att tyda. En per-
son som tar sig för pannan sitter på en trapp, men fotografiska effekter skap-
ar rörelse i bilden. I det förstone ber Britt-Marie eleverna att beskriva inne-
hållet i bilden. 
 

BM: Vad får ni för känsla av den här bilden, eller för associationer? 
Elev E: Panik. 
BM: Panik får ni. […] 
Elev F: Ensamhet. 
BM: Ensamhet. Panik, ensamhet, om man sedan vill associera det till någon 
specifik händelse, men, ja, något mer då? 
Elev G: Misär. 
BM: Misär tänker du på. (OB11B02) 

Omedelbart får alltså eleverna i uppgift att generera ett innehåll till den bild 
som visas. Britt-Marie uppmanar också eleverna att kontextualisera de 
stickord som lämnas genom att säga att känslorna kan användas för att ”as-
sociera det till någon specifik händelse”. När väl innehållet i bilden analyse-
rats uppdras eleverna att skriva. I just detta fall instruerar Britt-Marie elever-
na att inledningen till ”en berättelse som handlar om den här personen, 
någonting som han eller hon har varit med om, fått utstå […] det får vi even-
tuellt veta i din inledning, det, det är upp till dig. Men det du skall göra, det 
är att fånga läsaren genom ditt tilltal till läsaren” (OB11B02). Den teknik 
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eller stil som skall övas är läsartilltal och Britt-Marie understryker detta in-
nan övningen sätts igång:  

 
Det viktiga är tilltalet, att […] du är en författare som är närvarande i berät-
telsen, du kan ju inte veta allt om han eller hennes tankar eller hur. Men du 
har betraktat, du har sett honom. Du har sett henne! […] Ni är fria att laborera 
kring detta. Så låt bara orden komma till er. […] Kasta er ut och varsågoda 
och skriv. (OB11B02) 

Även om kommunikationsdimensionen är mest explicit kan vi här också ana 
innehålls- och språkdimensionerna. Eleverna får redskap (frågor) för att ge-
nerera innehåll till en bild och måste använda förvisso inte utsagda, men 
nödvändiga, stilmedel för att kunna vända sig till en läsare. (I andra övningar 
uppmanas elever explicit att skapa stress, för att ta ett exempel.) Komposit-
ionsdimensionen antyds i det att övningstexten skall fungera som en inled-
ning och alltså på ett manifest sätt relatera till en tänkt fortsättning. Britt-
Marie menar att dessa övningar är bra för elever som ”har svårt att komma 
igång, för att de har så höga krav på sig själva. Så det är ett sätt bara att, att 
slappna av” (BM2). I relation till innehållet säger hon att det finns de ”som 
har svårt att vara kreativa. Och då hoppas jag att genom att använda bilder då 
så skall man fånga in dem också” (ibid). Uppföljningen av skrivövningarna 
består av såväl kamratrespons, där eleverna får i uppdrag att kommentera 
varandras texter (lektion #2) som publik uppläsning (lektion #1 och #4). 
Kopplat till det senare förekommer även att elever får tolka det nyligen upp-
lästa vilket ger både skribent och åhörare möjlighet att analysera hur en viss 
framställning förstås av klasskamrater och lärare.  

Innehålls- och kompositionsdimensionerna undervisas också i samband 
med det som etiketterats novellteori i tablån ovan. Om det senare föreläser 
Britt-Marie på lektion #3, när hon presenterar det hon kallar berättelsekur-
van. Detta görs efter en tidsmässigt omfattande läsning och analys (totalt 66 
minuter) av Att döda ett barn (Dagerman, 1952). Under analysen av novellen 
har förutom personbeskrivningar också förebud, peripeti, språk och kontras-
ter diskuterats vilket återkommer när berättelsekurvan föreläses. Denna in-
nehåller termerna presentation, fördjupning, stegring, peripeti och avrund-
ning och Britt-Marie ”validerar” sin modell genom att analysera Att döda ett 
barn med hjälp av berättelsekurvan.  

Även innehållsdimensionen teoretiseras, detta under en helklassgenom-
gång (lektion #5) som liksom andra genomgångar bygger på elevernas aktiva 
medverkan. Under genomgången presenterar Britt-Marie vanliga teman och 
motiv (skönheten och odjuret, David mot Goliat, den fula ankungen blir en 
vacker svan, förbjuden kärlek, hämnaren återvänder och rensar upp då, en 
vilsen ungdom i konflikt med samhället då, att nå framgång, men förlora sin 
själ) och eleverna inbjuds att motivera hur givna noveller eller filmer anslu-
ter sig till dessa teman.   
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Sammanfattningsvis tycks dimensionerna kommunikation, innehåll, kom-
position och språk/stil vara tämligen väl representerade i undervisning relate-
rad till elevernas egen produktion som till lärarens föreläsningar. Dimens-
ionerna kodning och presentation är däremot inte representerade och möjlig-
en förhåller det sig i B-skolan som det gjorts troligt att det förhåller sig i R-
skolan; adekvata kodnings- och presentationskompetenser förutsätts redan 
föreligga. Vad som inte kommenterats av det som återfinns i tablån är eget 
arbete som med c:a 187 minuter av den kategoriserade tiden står för ungefär 
en tredjedel av det sammanlagda lektionsinnehållet (ca: 562 min/9,3 h). Un-
der den här tiden skulle eleverna både göra novellanalysuppgifter, arbeta 
med sina egna texter och lämna kamratrespons. Av dessa tre uppgifter var 
det bara den första som delvis följdes upp, resterande var elevernas eget 
ansvar. Själv säger Britt-Marie att hon ”inte [var] i klassrummet så mycket. 
Så här lämnade jag dem lite och det är tack vare att jag har så himla duktiga 
elever” (BM2). Möjligen refererar ”duktigheten” till att uppgifterna lämna-
des in. Britt-Marie själv konstaterar att det så sent som sista lektionen för 
inlämning fanns elever som inte påbörjat sina arbeten: ”Sedan vet jag att det 
var ju elever som knappt, ja som typ då började skriva på den måndagen, så 
de hade ju ingen hjälp av den i form av kamratresponsen, i alla fall” (ibid). 
Den potentiellt intressanta kamratbedömningen, som ett tänkbart betydelse-
fullt medierande redskap för eleverna i sin novellproduktion, kan med andra 
ord svårligen räknas som bevis för möjlighet att lära sig att skriva novell, 
eftersom läraren själv är medveten om att den inte användes så som tänkt. 
De intervjuade eleverna, med undantag för Brita, säger sig inte ha producerat 
text alls under eget arbete.  

4.3.5.2.3 Elevuppfattningar 
Slutligen skall sägas något om elevernas uppfattning av den undervisning 
som varit. I stort tycks de instämma i den skiss som presenterats ovan. Beata 
nämner bl.a. att klassen ”läste några exempel på noveller och diskuterade hur 
de var skriva och olika stilar som användes” (Beata). Hon minns också 
skrivövningarna: ”vi skrev olika små berättelser om bilder […] så att vi 
skulle kunna öva på det som vi hade lärt oss” (ibid). Detsamma gäller Bengt 
som menar att ”det var liksom mycket såhär analysera […] och läsa olika 
liksom såhär korta historier […] som var väldigt mycket såhär olika i stil 
[…] och […] vad använder [författaren] sig av för liksom metoder […] lik-
som, vad är det [författaren] vill förmedla och […] liksom, ha någon dis-
kussion i själva gruppen [---] och sedan förutom att läsa såhär novell fick vi 
också skriva lite” (Bengt). Bettina sammanfattar, i linje med detta, undervis-
ningen såhär: ”Först läste vi ju en hel del noveller och kollade mycket på 
struktur och sedan så hade vi väldigt mycket övningar om hur man framför-
allt inledde en novell. Det här med in medias res, man kastar sig rakt in i en 
handling. Och mycket med beskrivningar och personbeskrivningar och så 
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det här hur man beskriver en person utan att beskriva den med ord, utan lik-
som handlingar. Så mycket skrivsätt och teknik och grejer” (Bettina). I stort 
sett densamma beskrivningen avger Brita, som svarar följande när jag frågar 
om hennes uppfattning av meningen med de olika uppgifterna: 

  
Jag tror att det var för att förbereda oss då för vår novell och få kanske lite 
olika perspektiv för olika skrivande eller olika sätt att skriva. Eh, och det 
kändes bra, för det var liksom inte såhär stressigt, utan det var flera lektioner 
där vi tog det lugnt och gick igenom de här novellerna och fick prova på att 
skriva lite så småtexter och, ja, det kändes bra. (Brita.) 

Som jag tolkar utsagorna menar sig de intervjuade eleverna ha fått möjlighet 
att lära sig novellens hantverk genom analyser och övningar. Dessutom tycks 
åtminstone Bettina och Brita vara av uppfattningen att undervisningen varit 
tämligen omfattande.  

4.3.5.2.4 Sammanfattning 
Novellmomentet i B-skolan varar under ganska lång tid. Detta blir tydligt 
inte minst när vi beaktar det faktum att drygt 3 timmar avsätts för eget ar-
bete, som ändå inte uppgår till mer än en tredjedel av den sammanlagda 
undervisningstiden. Bl.a. den långa tidsrymden innebär att Britt-Marie har 
möjlighet att tämligen ingående organisera undervisning relaterat till de 
flesta av skrivkonstruktets dimensioner. Analysen ovan indikerar att det 
tycks föreligga möjligheter att lära sig relevanta delar av novellskrivandets 
hantverk. Framför allt får eleverna återkommande möjligheten att producera 
både analyser och texter och få återkoppling på dessa (av lärare i plenum och 
av kamrater) under undervisningens gång. En viktig förutsättning för detta är 
vid sidan av Britt-Maries planering och styrning ett gott arbetsklimat. Detta 
har inte kommenterats ovan, men utgör likafullt en kontrast till situationen 
som tidvis råder i G-skolan. En förutsättning för t.ex. det till dels elevgenere-
rade innehållet i genomgångarna är att arbetsklimatet tillåter både de en-
skilda och de grupparbeten som föregår genomgångarna (jfr beskrivning av 
analysen av Far och jag). Likaså är det uppenbart betydelsefullt att lugn och 
ro råder i samband med skrivövningarna, vilket också är fallet; på de ljudfi-
ler som spelats in i samband med undervisningen är det i regel helt tyst när 
eleverna arbetar enskilt.  

Avslutningsvis kan sägas att Britt-Marie återkommande i våra formella 
och informella samtal talar om sina elever som drivna och duktiga. Även om 
det inte varit föremål för analysen ovan kan sägas att Britt-Maries upplägg 
möjligen kräver elever som har tillgång till tämligen avancerade medierande 
redskap. Under de lektioner jag besöker uppstår inte vid något tillfälle situat-
ionen att någon elev avstår från att göra någon av övningarna eller inte sva-
rar på frågor som Britt-Marie riktar. Parentetiskt kan nämnas, även om det 
inte varit föremål för systematisk undersökning, att det tycks föreligga ett 
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slags gemensamt ämnesspråk (i betydelsen för ämnet specifika ter-
mer/begrepp). När läraren använder begreppet in medias res, för att ta ett 
exempel, verkar det som att eleverna har tillgång till den etablerade innebör-
den i begreppet. Detta säger något om att Britt-Marie kan ta vissa förkun-
skaper som givna. Det påminner också om att möjlighet att lära är en funkt-
ion av mycket komplicerade interaktioner mellan undervisningens ob-
jekt/mål, aktiviteter och påbjudna och uppfattade redskap. I B-skolan tycks 
det fungera, men det innebär inte att samma uppläggning – ehuru lika elev- 
och produktionscentrerad – skulle affordera deltagande i ett annat klassrum, 
med elever som har tillgång till andra medierande redskap.  

4.3.5.3  Tillräcklighet 
Som delvis redan berörts verkar uppgiften i sig vara såväl relevant som till-
räcklig för att bedömningsinformationen skall kunna användas både som 
betygsunderlag och som information om hur eleven kan arbeta med noveller 
fortsättningsvis. Men som också berörts måste det faktum att vi inte med 
säkerhet kan veta vem som skrivit novellen belastas detta konto, vilket gör 
frågan om tillräcklighet svår att besvara. Vad som dock kan sägas är att in-
formation bara från denna uppgift inte är tillräcklig nog. Elever som inte 
själva stått för produktionen av texten kan få felaktig information om vad de 
behöver arbeta vidare med och kursbetygen riskerar bli orättvisa om inte 
också andra informationskällor används.  

4.3.6 AUA: slutsats  
Sammantaget indikerar det material som bearbetats för att undersöka premis-
ser kopplade till både validitets- och användningsargumentet att mycket talar 
för att ”provpoängen” kan användas både som underlag för kursbetyg och 
som information både för lärare och elever om vad som behöver fortsatt 
undervisas respektive fokuseras på i självstudier. Till det som talar för hör 
samstämmighet mellan skrivkonstrukt och sätt att värdera de skrivhandlingar 
som impliceras däri. Det bör också nämnas att analysen genererat en hypotes 
om att det förelegat möjligheter att lära sig att skriva novell. Sättet att lösa 
uppgiften tycks också ligga nära konstruktet. Detta innebär en s.k. autentisk 
bedömningsform som – teoretiskt – ger bedömaren goda möjligheter att med 
säkerhet påstå något om så komplexa redskapsmedierande handlingar som 
att författa en novell. Samtidigt, vilket är ett dilemma, innebär svagt standar-
diserade uppgiftslösningar att informationen blir mindre tillförlitlig. Detta 
har diskuterats i ovan (se avsnitt om R-skolan). 

Givet de indikationer som finns på att Britt-Marie använder provpoängen 
för att avgöra om någon eller några elever helt är undantagna möjligheten att 
erhålla MVG i kursbetyg är alltså den svaga standardiseringen möjligen ett 
problem. Om en elev som var tvungen att lyckas med novellen gjorde detta 
med hjälp av exempelvis förälder kommer kursbetyget eventuellt egentligen 
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innebära något annat än vad vi kan anta att eleven klarar utan omfattande 
stöttning. Detta försvårar ytterst möjligheterna att jämföra kursbetyg mellan 
elever från olika skolor. För Britt-Marie som till synes vill göra en så auten-
tisk bedömningsuppgift som möjlighet – jämför hänvisning till kreativitetens 
infinnande vid andra tidpunkter än måndag morgon – innebär avvägningen 
att andra informationskällor också kanske bör användas i samband med den 
slutgiltiga värderingen. 

Avslutningsvis skall också möjligheten att använda ”provpoängen” berö-
ras. I likhet med R- och G-skolorna tycks lärare och elever delvis göra olika 
tolkning av vad ”provpoänget” representerar. Lärarens tolkning ligger tätt an 
skrivkonstruktet, medan någon elev ger det en vidare innebörd. 

En komplicerande faktor i B-skolan är att det faktiskt saknas en samman-
fattning av Britt-Maries värdering. I intervjuer med både lärare och elever 
framgår tydligt att dylika sammanfattningar (dvs. betygsnotation) är ett vik-
tigt medierande redskap som styr hur elever förstår sin egen prestation i för-
hållande till sina målsättningar. Bengt, t.ex., talar om återkopplingen som en 
avstämning och känner sig nöjd efter att ha gjort en egen tolkning av vilket 
betyg de överstrukna standarderna rimligen borde innebära. Britt-Marie har 
klassificerat elevtexterna med hjälp av betyg och säger att mellan 80 % och 
90 % av texterna motsvarar kriterierna för MVG. Skulle återkopplingen bara 
använts för att forma kommande undervisning skulle möjligen de över-
strukna standarderna ensamma vara tillräcklig information (och, visar viss 
forskning, effektivare än kombinationen detaljerad återkoppling + betyg; se 
Lundahl, 2011). Eftersom återkopplingen dock används till mer än detta blir 
den redan grannlaga uppgiften för eleven att förstå vad den implicerade 
provpoängen betyder än svårare. Denna otydlighet i kombination med från-
varo av explicit information om hur uppgiften kommer att värderas i förhål-
lande till andra uppgifter gör det svårt för tredje part (t.ex. rektor, föräldrar) 
att ta ställning till rimligheten i den slutgiltiga bedömningen.  

I likhet med de tidigare rapporterade fallen finns alltså sådant som talar 
för och sådant som talar emot den användning som varit möjlig att identifi-
era. Åter visas med andra ord hur validitet är en gradfråga.  

4.4 Sammanfattning av resultat 
Vad kan vi sammanfattningsvis säga om skrivbedömning i relation till skriv-
undervisning ur ett kvalitetsperspektiv? I detta kapitel har jag redovisat 
undersökningar av bedömningar i tre klasser med hjälp av en modell för att 
generera bevis för och emot validiteten i påståenden och användningar kopp-
lade till provpoäng i dess vidaste bemärkelse. Detta har inbegripit att föru-
tom att undersöka mätinstrument också undersöka möjligheter att lära sig det 
som bedöms. Ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv vore det rimligt att 
påstå att verksamheten svenskundervisning har undersökts med fokus på de 
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medierande redskap som används i skrivundervisningen och i skrivbedöm-
ning. 

Undersökningen har sin utgångspunkt i den problembild som skisserades 
inledningsvis. Den tillspetsade frågan som ställdes då var: Kan vi lita på 
lärares bedömningar av elevtexter? Detta inbegrep i sig frågan huruvida be-
dömningen kan karaktäriseras som likvärdig i termer av likvärdiga förutsätt-
ningar att lösa uppgiften. I denna avhandling har inte undersökts likvärdig-
hetens generaliserbarhet på uppgiftsnivå. Dvs. det finns varken material eller 
resultat som kan indikera t.ex. i vilken utsträckning B-skolans elever skulle 
klara provet i G-skolan. I stället finns tre fall av skrivbedömning och skriv-
undervisning som givet sina egna karaktäristika gör bedömningen mer eller 
mindre användbar enligt de principer för användning som validitetsmodellen 
innebär. 

Nedan sammanfattas och kommenteras resultaten från undersökningarna 
tematiskt. Liksom tidigare presenteras först den dokumenterade användning-
en och därefter validitets- respektive användningsargumenten. 

4.4.1 Användning 
Det som förenar de tre lärarna är att de alla säger sig använda informationen 
från sina respektive bedömningar som betygsunderlag. Vad som också före-
nar är frånvaron av preciserade redogörelser för hur bedömningsinformat-
ionen skall användas i samband med betygssättning. I linje med Moss et al. 
(2006) kan vi resonera såhär: Psykometriskt skulle vi kalla det för att resulta-
tet från de tre mätningarna på något sätt kommer att viktas, vilket i sin mest 
kvantifierade form innebär att de ges ett numeriskt värde när resultaten från 
alla uppgifter summeras och renderar visst kursbetyg. Hermeneutiskt kan vi 
tala om samma process som en tolkningsakt där bevisen från respektive be-
dömning förhålls till andra bevis och till de standarder som kursplanen ut-
trycker. Verksamhetsteoretiskt kan vi förstå det som att det samlade omdö-
met om varje elevgensvar i sig innebär användning av det medierande red-
skapet klassificering (G-VG-MVG) och att denna klassificering kommer att 
styra den slutgiltiga klassificeringen. Om detta vet vi som sagt dessvärre 
mycket lite. Det betyder att validering av den användning som kanske har 
störst inverkan för eleverna inte är möjlig att göra.  

För alla tre skolor gäller dessutom att de intervjuade eleverna till stor del 
tycks ge uttryck för en användning som inte stöds av uttalanden som läraren 
har gjort. Detta gäller de elever som använder betyget som ett prognos- eller 
avstämningsbetyg. Lärarnas vagt formulerade planer på hur uppgiftsomdö-
mena skall värderas i förhållande till andra bevis i kursbetygsättningen inne-
bär potentiellt att det inte föreligger en diskrepans mellan elevernas använd-
ning och lärarnas. Otydligheten gör dock att detta inte går att belägga.  

På B-skolan saknas dessutom en manifest klassificering, även om det 
tycks vara ett viktigt, men dolt semiotiskt medierande redskap för både lä-
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rare och elever när det skall hantera den värdering som är gjord. Från B-
skolan saknas dessutom information om andra användningar än som un-
derlag för kursbetyg. Undantaget detta är dock elevernas kommentarer till 
lärarens kommentarer (även om uppföljningen av detta inte kunnat doku-
menteras). På G- och R-skolan förekommer andra användningar. De av G-
skolans elever som inte når 57 poäng uppdras att göra en ny uppgift utanför 
skoltid. På R-skolan håller läraren en föreläsning om vad elever kan tänka på 
till nästa gång. Eleverna där, liksom på de andra skolorna, ger också uttryck 
för att ha för avsikt att använda bedömningsinformationen som stöd i fortsatt 
skrivproduktion. Parentetiskt kan sägas att detta implicerar en uppfattning av 
skrivande som något generiskt i många fall, eller en uppfattning av skrivande 
som liktydigt med skriftspråkets grundläggande verktyg (inskriptionerna, 
ortografin osv.). Sammantaget kan alltså sägas att minst två sätt av lärar- 
respektive elevanvändning av bedömningsinformationen har kunnat beläg-
gas: som underlag/prognos för kursbetyg och som utgångspunkt i fortsatt 
produktion. 

4.4.2 Validitetsargumenten 
Det finns i huvudsak tre resultat som förenar de olika skolorna. Två av dem 
hänger samman med den otydlighet i förhållande till användningen som pre-
senterats ovan. Den tredje har betydelse för med vilken säkerhet provpo-
ängen alls kan användas.  

För det första är påståenden eller ”provpoängens” innebörd tämligen 
otydliga i alla tre klassrum. Till eleverna uttrycker sig ingen av lärarna i ter-
mer av att syfta till att mäta någon förmåga, men svarar på denna fråga i 
intervjuer som genomförs. Hur tolkningen av elevgensvaren manifesteras ser 
olika ut i de olika skolorna och varierar från ett okommenterat poäng (G-
skolan), till överstrukna standarder åtföljda av kommentarer (B-skolan) till 
ett sammanfattande omdöme i form av betyg åtföljt av kommentarer (R-
skolan). Det saknas material för att påstå att lärarna inte skulle ha definierat 
vilka kunskaper bedömningen var tänkt att mäta, men den vaghet som före-
ligger i kombination med vagheten i hur ”provpoängen” skall användas gör 
det svårt att med all säkerhet avfärda spekulationen att skrivkonstrukten inte 
varit till fullo verbaliserade av lärarna. Detta har inneburit mer eller mindre 
approximativa påståenden/provpoängsinnebörder i samtliga fall.   

För det andra, när påståenden/provpoängsinnebörd härletts ur kommenta-
rer, intervjuer och genomgångar visar det sig att det även här föreligger 
skillnad mellan lärare och elever. Denna skillnad ser emellertid olika ut på 
de olika skolorna. Den tolkning eleverna gör av ”provpoängen” hänger för-
stås nära samman med den tänkta användningen av ”provpoängen” de ger 
uttryck för. Den tendens som varit tydlig bland de intervjuade eleverna i R- 
och B-skolorna har varit att ge provpoängen en smalare eller vidare innebörd 
än vad både lärarens påstående och det analyserade skrivkonstruktet medger. 
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Exempel på detta är Ruben i R-skolan som menar att poänget avspeglar för-
måga att ”skriva meningar och sånt att det flyter ihop” (Ruben) och Rihana 
som menar att det reflekterar ”val av ord” (Rihana). Likaså Bettina och 
Bengt (B-skolan) låter provpoänget representera andra saker än både skriv-
konstruktet och lärarens tolkning. Det finns dock också exempel på motsat-
sen, Radmilla (R-skolan) och Beata (B-skolan) menar båda att poängen 
hänger samman med förmågan att lösa uppgiften.  

I G-skolan är situationen lite annorlunda. Två elever (Glenn och Gunvald) 
legitimerar bedömningen och instämmer i att deras kunskaper motsvarar 
godkänt på det område som mätts. Exakt vad detta område är omtalas emel-
lertid i vaga termer. De tre andra eleverna (Gabriella, Garry och Gunnar) 
underkänner dock den i provpoängen implicerade innebörden. Båda menar 
att de behärskar det som undervisats.  

För det tredje finns mer eller mindre betydelsefulla invändningar mot de 
approximativa påståenden som genererats. I R-skolan är påståendet nå-
gorlunda rimligt givet skrivkonstruktet. Däremot är tolkningsredskapet inte i 
linje med detsamma. En svag standardisering hotar också introducera ”irre-
levant varians” (jfr kap. 2) och av svaren från två elever att döma är så också 
fallet. Dessutom omöjliggör den svaga standardiseringen att betygskriteriet 
gällande att texten i huvudsak skall vara producerad i skolan kan användas.   

I G-skolan är hela påståendet inte helt i samklang med skrivkonstruktet. 
För att bättre harmoniera med skrivkonstruktet skulle påståendet kunna tyd-
liggjort att det handlade om språkriktighet i termer av att kunna redigera text. 
Dessutom är tolkningsverktyget inte avpassat för att göra ett helt nyanserat 
påstående om redigeringsförmåga. Som analysen visat finns möjlighet att 
klara poängantal för godkänt, utan att svara rätt på uppgifter relaterade till 
två av de dimensioner som ingår i konstruktet språkriktighet.  

I B-skolan riskerar den låga standardiseringen, som förvisso är i linje med 
skrivkonstruktet, underminera de påståenden som görs om elevers individu-
ella skrivförmåga. Belagt är att elever skrev med hjälp av andra, något som 
också uppgiftsspecifikationerna inbjöd till. Påståendet att ”provpoänget” 
skall förstås som representation av enskilda elevers förmåga att skriva novell 
är därmed mindre enkelt att argumentera för.  

Sammantaget visar alltså undersökningen relaterad till validitetsargumen-
tet att det finns mer eller mindre problem associerade med tolkningarna i alla 
de tre klassrummen. 

4.4.3 Användningsargumenten 
Den användning av bedömningsinformationen som kunnat dokumenteras har 
redovisats ovan och utgjort påstående i användningsargumenten. Som data 
har påståendet från validitetsargumentet fungerat. Som vi alltså kunnat se är 
de senare mer eller mindre starka, enligt de undersökningar som varit möj-
liga att genomföra. För att så informerat som möjligt kunna ta ställning till 
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rimligheten i användningen av bedömningsinformationen för olika ändamål 
krävs dock att premisserna i användningsargumentet granskas.  

I förhållande till mätinstrumentet synes detta både för R- och B-skolan 
vara relevant givet de påståenden som skall göras och den användning som 
tänkts. Instrumentet är relevant för att undersöka hur elever skriver analys-
rapport respektive novell och information därifrån bör kunna användas som 
ett betygsunderlag. Det betyder att om bedömningsprocessen inte skulle varit 
behäftad med problem skulle mätningen kunna anses vara relevant i förhål-
lande till den användning man tänker sig. I nuläget är det tveksamt om på-
ståenden/”provpoängen” går att generalisera, dvs. det är osäkert om en ny 
mätning av samma skrivhandling, men under andra (standardiserade) om-
ständigheter skulle generera samma resultat. 

För det beslut som kunnat dokumenteras i G-skolan, att elever som miss-
lyckats första gången får göra ett nytt prov av liknande karaktär, verkar mät-
ningen vara relevant.  

Användbarheten är inte undersökt i något av fallen. Vi vet därmed inte i 
vilket avseende de ”provpoäng” som genererats korrelerar med andra mått. 
Kanske är resultaten av andra typer av språkriktighetsbedömningar sam-
stämmiga med den som nu genomförts i G-skolan. Det kan t.ex. också vara 
så att resultaten som genererats är samstämmiga med resultat från andra 
mätningar, som i B- och R-skolorna präglas av striktare bedömningsproces-
ser. Detta skulle kunna öka användbarheten. 

Likvärdighetsaspekten har i denna avhandling undersökts som en funkt-
ion av möjlighet att lära sig det som senare bedöms. Vanligt är att dock lik-
värdighet likställs med reliabilitet i bemärkelsen bedömaröverensstämmelse, 
vilket i den validitetsmodell som använts hänför sig till validitetsargumentet. 
De undersökningar som genomförts har indikerat både goda och mindre 
goda möjligheter att lära sig det som bedöms. Viktigt att komma ihåg är att 
det aldrig kan handla om annat än hypoteser – vad som bemästras och ap-
proprieras av elever är en fråga för komplex för att analysinstrumentet skall 
kunna ge något fullständigt svar. 

Med detta sagt har det emellertid kunnat konstateras att det som domine-
rar i R-skolan är deklarativ kunskapsproduktion, som enligt vad analysen 
visar, ställer höga krav på att elever själva uppfattar rätt redskap för att lösa 
uppgiften. Före provtillfället får eleverna ta del av detaljerade redovisningar 
av hur en analysrapport utformas, innehållsligt och formmässigt, men inga 
tillfällen att själva producera något. Det skall dock sägas att läraren finns 
tillgänglig under det utdragna provtillfället. Vägledningens till synes ej sys-
tematiskta uppläggning innebär emellertid att de som inte producerar på 
lektionen inte heller kommer i åtnjutande av hjälp. Detta relaterar till den 
komplicerade frågan om – med verksamhetsteoretiska termer – arbetsdel-
ning; lärare måste ofta hantera stora grupper (>20 elever) och, kanske, förut-
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sätter gymnasieundervisning ibland en arbetsdelning som innebär att den 
studerande själv söker hjälp.   

I G- och B-skolorna förekommer både föreläsningar och talrika tillfällen, 
på i termer av undervisningsplan, för eleverna att använda samma redskap 
som senare behöver användas för att lösa den uppgift som provet/novellen 
innebär. Vad dessa tillfällen innebär är dock olika i de olika klasserna. En 
påtaglig kontrast klasserna emellan är det arbetsklimat som föreligger; i B-
skolan utför eleverna de handlingar som läraren påbjuder. Det innebär t.ex. 
att det är tyst i samband med enskilt arbete och att eleverna till synes disku-
terar uppgiftsrelaterat innehåll i par- och grupparbeten. Detta är sannolikt 
inte bara en funktion av allmänt arbetsklimat, utan hör troligen också sam-
man med att situationen afforderar deltagande med redskap som är lämpliga 
för att utföra uppgifter i enlighet med lärarens instruktion. Det är svårare att 
påstå att det omvända förhållandet skulle vara anledningen till att samma 
arbetsklimat inte föreligger i G-skolan. Förvisso har kanske eleverna svårt att 
veta hur uppgifterna skall lösas och kanske är det därför den potentiellt pro-
cedurala kunskapsproduktionen präglas av hög ljudvolym och samtal som 
inte har med uppgiften att göra. Det kan dock inte uteslutas att detta faktum 
skulle kunna hänföras till bristande ordning och av någon anledning ovilja 
att göra de uppgifter som påbjuds. Det senare skulle t.ex. kunna vara förbun-
det med att elever inte uppfattar samma verksamhetsobjekt (elevers lärande) 
som läraren, eller delar verksamhetens ”officiella” motiv.  

Sammantaget talar analysen för mer eller mindre goda förutsättningar för 
att lära sig det som bedöms. Detta innebär att även om det skulle kunna påvi-
sas en hög intra- respektive interbedömarreliabilitet i samtliga fall går det 
inte med utgångspunkt i ett sådant mått fastslå att eleverna bedömts på lik-
värdiga grunder. I åtminstone R- och G-klasserna har förutsättningarna för 
att lära sig hantera de redskap som är nödvändiga för att lösa proven innebu-
rit en för stor variation för att möjliggöra sådant påstående.   

Slutligen skall sägas något om tillräcklighet och allra sist något om vad 
analysen från de tre klassrummen indikerar i fråga om valid bedömning. De 
korta resonemang som förts ovan antyder att informationen från mätningen i 
R-klassen troligen är tillräcklig för att ligga till grund för fortsatt undervis-
ning i området analysrapport. Men i R- och B-klassen innebär svag standar-
disering att informationen i sig inte ensam är tillräcklig för att uttala sig om 
elevers enskilda förmåga att skriva analysrapporter respektive noveller. Gi-
vet exempelvis tolkningsverktyg är inte heller mätningen i G-klassen ensamt 
tillräcklig för att uttala sig om språkriktighetsförmåga. 

Vad är då slutsatsen i termer av validitet? Med de normer för bedömning 
som impliceras i den valda validitetsmodellen och likvärdighetsaspekten har 
olika hot mot påståendet att tolkningarna av ”provpoängen” och använd-
ningen som kursbetygsunderlag skisserats. Det som generellt gäller i de tre 
fallen är att de invändningar som formulerats innebär att andra informations-
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källor måste anställas för att effekterna av t.ex. låg standardisering eller icke 
likvärdiga möjligheter att lära sig skall minimeras. Messick (1996) påminner 
oss om att validitet är en gradfråga och Cronbach (1988) att arbetet egentlig-
en aldrig tar slut, något som också denna undersökning ger uttryck för. Till 
skillnad från säg en situation då enkom grammatikföreläsningar och därefter 
grammatikprov med bundna svarsalternativ använts för att göra inferenser 
om elevers skrivförmåga finns sådant (uppgiftsformat m.m.) som talar för de 
tolkningar som uttrycks i de undersökta klasserna. Emellertid, vilket också är 
visat, är informationen från respektive bedömning inte fullständigt överty-
gande nog för att oreflekterat använda den. Detta är kanske mindre grann-
laga för de lärare som småningom skall förhålla informationen till annan 
information i betygsättning. För elever och externa parter (föräldrar, rekto-
rer) kan omedvetenhet om de invändningar som föreligger dock riskera leda 
till en i slutändan orimlig användning.  

I nästa kapitel diskuteras resultaten med utgångspunkt i avhandlingens 
övergripande syfte.    
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5 Diskussion 

Detta kapitel består av tre delar. I den första delen återknyter jag till avhand-
lingens utgångspunkter för att sedan lämna förslag på hypoteser om validite-
ten i lärares skrivbedömning i svenskundervisning. I den andra delen disku-
terar jag avhandlingens begränsningar. I den sista delen föreslår jag kortfattat 
några sätt på vilka de formulerade hypoteserna skulle kunna undersökas. 

5.1 Inledning 
I ljuset av de resultat som sammanfattats i föregående kapitel vill jag på-
minna om avhandlingens syfte, som varit att undersöka validiteten i bedöm-
ning av enskilda skrivuppgifter både i relation till bedömningsinstrumentet 
och till de möjligheter att lära sig det aktuella området som undervisningen 
kan antas ha inneburit. Frågeställningarna som operationaliserat syftet har 
varit: (1) I vilken utsträckning kan argumenteras för föreslagna tolkningar av 
bedömningsresultat? (2) I vilken utsträckning kan göras troligt att elever fått 
möjlighet att lära sig det som blir föremål för bedömning? (3) I vilken ut-
sträckning kan argumenteras för manifesta och föreslagna användningar av 
bedömningsresultat givet relationen mellan bedömning och undervisning? 
Som framgår av kapitel 4 finns det sådant som talar för tolkningar och sådant 
som talar emot; det finns sådant som talar för goda möjligheter att lära sig 
och sådant som talar för mindre goda möjligheter att lära sig. Slutligen finns 
det, givet relationen mellan bedömning och undervisning, argument för och 
emot manifest och rapporterad användning av bedömningsresultaten. Dessa 
blandade resultat skall förstås i förhållande till studiens överordnade syfte 
som varit att genom explorativa fallstudier generera resultat som kan bidra 
till teoriutveckling som grund för fortsatt forskning på området skrivbedöm-
ning i svenskundervisning. Jag återkommer längre ner till detta syfte.  

I kapitel 1 motiverade jag behovet av en undersökning av det slag denna 
avhandling innebär. I huvudsak kommenterades det faktum att bedömning är 
redskap för att göra påståenden om elevers skrivförmåga och att vi trots rela-
tivt omfattande svenskämnesdidaktisk forskning fortsatt har lite kunskap om 
hur lärare gör när de bedömer skrivande. Sådan kunskap är dock viktig ef-
tersom bedömningsresultat inte bara ligger till grund för tysta inferenser om 
skrivkompetens utan också för beslut om fortsatt undervisning och betyg, 
vilket visats i resultaten ovan. För elevers del kan bedömning av skrivande 
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innebära uppfattningar om den egna skrivförmågan (Parmenius Swärd, 
2008) och möjligen också beslut om nödvändiga åtgärder att vidta. Glenn 
från G-klassen, för att ta ett exempel, menade att provresultatet innebar att 
han inte längre behövde träna på språkriktighet. 

Konsekvenser av bedömning kan karaktäriseras i termer av ”low” och 
”high stakes”. Till skillnad från på andra håll i världen är lärarbedömning i 
Sverige förbundet med ”high stakes” av skäl nyss nämnda. Både elever och 
lärare ger uttryck för att ta bedömningsinformationen på allvar. Flera elever 
använder informationen för att göra inferenser bortom det skrivande som 
bedömts. Bengt är ett exempel, han menar att återkopplingen i samband med 
att hans novell lämnas tillbaka innebär ”en avstämning att det går bra i själva 
kursen”. Avgörande för att systemet skall fungera är tilltro; att, lite tillspet-
sat, de som använder bedömningsresultat uppfattar dem som trovärdiga. En 
bärande del rör det som omtalas som likvärdighet i bedömning och betyg-
sättning. För att det skall vara möjligt att på ett meningsfullt sätt använda 
bedömningsinformation och särskilt betyg kräver rådande normer att de är 
likvärdiga. I den här avhandlingen har likvärdighet konceptualiserats som 
något som är vidare än intra- eller interbedömarreliabilitet vid bedömning av 
texter. Jag har argumenterat för och visat att rättvisa i bedömning också 
måste förstås i termer av möjlighet att lära det som senare bedöms. Detta har 
gjorts genom analys av omständigheter kopplade till måluppfyllelsetest.  

Varken lärare eller forskare kan undersöka vad som sker i elevers huvu-
den i samband med undervisning och bedömning. Däremot är det möjligt att 
studera vilka redskap som används i både undervisning och bedömning och i 
vad mån olika situationer ställer krav på olika typer av redskapshantering. 
Dessutom, som anfördes i kapitel 2, finns mycket som talar för att även så-
dant som vissa möjligen intuitivt uppfattar som individuella, isolerade förut-
sättningar för handling måste förstås ur ett bredare, praktikorienterat per-
spektiv. Rose-Marie motiverar med praktiska förutsättningar att hon upphört 
med skrivprocesspedagogik, trots att hon upplevde det vara välgörande för 
eleverna. Detta är svårt att förklara i termer av kognitiva scheman. På samma 
sätt är skrivuppgifterna, produktionsomständigheterna och de resulterande 
produkterna i R- och B-skolorna svåra att förstå om hänsyn inte tas till inter-
aktionen mellan författare, uppgift, tillgängliga redskap osv. Eleverna i R-
skolan, t.ex., får handledning under produktionen. Med hjälp av sociokultu-
rella/situerade perspektiv på lärande, skrivande och bedömning kan vi for-
mulera påståenden om vad elever kan som tar hänsyn till den komplexa in-
teraktionen mellan, enkelt uttryckt, individen och den praktik han/hon är en 
del av.  

I motsats till vad som är vanligt har avhandlingen kombinerat de socio-
kulturella/situerade perspektiven med en modell för validering av tolkning 
och användning av bedömningsresultat sprungen ur psykometrisk tradition. 
Detta lät sig göras genom att (1) förstå uttryck för vad som konstituerar vali-
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ditet som normer som implicit eller explicit delas av de verksamhetssystem 
som använder bedömningsinformation och (2) genom att förstå AUA-
modellen som en bevissamlingsmaskin (jfr Mislevy & Yin, 2012), som inte 
är bunden till epistemologiska och ontologiska antaganden som traditionellt 
förknippats med psykometriska undersökningar. Vinsten med detta är en 
möjlig svenskämnesdidaktisk rekontextualisering av skrivundervisning och 
skrivbedömning i kategori- och klassificeringssystem (jfr Bowker & Star, 
1999) högst påtagliga för elever och lärare som verkar i det svenska utbild-
ningssystemet.  

Med detta sagt är det möjligt att återknyta till det överordnade syftet med 
avhandlingen. Undersökningens explorativa ansats medger möjligheten att 
formulera hypoteser som kan ligga till grund för fortsatt forskning. Jag har 
nedan, med utgångspunkt i resultatet presenterat i kapitel 4, föreslagit några 
sådana hypoteser. Genom rekontextualiseringen och genom att formulera 
dessa menar jag att den svenskämnesdidaktiska forskningen får ett teoretiskt 
tillskott i den bemärkelse att detta utgör ett bidrag till hur vi fortsatt kan för-
stå och undersöka skrivbedömning i svenskundervisning. 

5.2 Hypoteser 
Innan hypoteser formuleras kan det finnas en poäng i att kort perspektivera 
de resultat som framkommit.  

För det första, vilket i och för sig varit en av utgångspunkterna för urval, 
verkar skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet i de tre klasserna 
vara förbundet med stora variationer, trots att det rör sig om samma kurs på 
samma gymnasieprogram. Tidigare forskning om skrivundervisning ger visst 
stöd åt att variationen är betydande (bl.a. Holmberg, 2010). Också tidigare 
skrivbedömningsforskning gör det troligt att den stora variationen i vad som 
bedöms och hur och med vilka förberedelser inte bara är ett resultat av brist-
fällig sampling (Arkoudis & O’Loughlin, 2004; Berge et al., 2011; 
Bergman-Claeson, 2003; Davison, 2004; DiPrado et al., 2011; Hunter et al., 
2006; Jeffery, 2009; Korp, 2006; Lee, 2007; Llosa, 2008; Purves, 1992b; M. 
K. Wolf et al., 2008; S. A. Wolf & Davinroy, 1998). Lärare tycks, i enlighet 
med vad som kan förväntas ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv, ge olika 
mening åt vad som är skrivande, hur skrivande skall undervisas och hur det 
skall bedömas. Detta är, enligt tidigare forskning, både relaterat till sådant 
som regelerar verksamheterna (inflytande av externa prov, kursplaner, kla-
sens storlek, praktiska förutsättningar) och enskilda, inte sällan tysta uppfatt-
ningar om vad skrivande är. Och, troligen som en följd därav, även när lärare 
bedömer samma texter råder i allmänhet inte särskilt god överensstämmelse 
mellan hur texter skall värderas (Baker, 2010; Berge, 2002, 2005b; 
Björnsson, 1960; Fasting et al., 2009; Hayes et al., 2000; Löfqvist, 1989; 
McNamara, 1996; Rezaei & Lovorn, 2010; Östlund-Stjärnegårdh, 2009). 
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Teoretiskt finns variationen i uppfattningar om vad skrivande är och hur det 
bedöms sammanfattad i den modell över internationellt förankrade skrivpe-
dagogiska diskurser (Ivanič, 2004) som presenterades i avhandlingens andra 
kapitel (se också Hyland, 2009). Det norska NORM-projektet (Berge et al., 
2011) syftar till att bl.a. kartlägga rådande normer och i beskrivningar av 
domänen/konstruktet skrivande är sammansattheten slående (se t.ex. Berge, 
2005a; Vähäpassi, 1988). 

Kopplat till just Ivanič (2004) skulle skrivundervisningen och skrivbe-
dömning i R-skolan kunna sägas vara förbunden med en ”genrediskurs” med 
fokus på hur en analysrapport kan användas för att skapa kunskap på ett 
förväntat sätt och där bedömningen i första hand inte handlar om kunskapen 
som sådan, utan att den är producerad enligt vissa konventioner. Med skriv-
hjulsterminologi handlar det om en utforskande skrivhandling och bedöm-
ning av själva utforskandet. G-skolans uppgifter relaterar till det innersta 
lagret i Ivanič’ modell, eller till cirkelns mitt på skrivhjulet. Undervisningen 
och skrivandet i B-skolan har snarast med Ivanič’ kreativitetsdiskurs eller 
skrivhjulets textvärldskonstruerande skrivfunktion att göra. Även om en 
kritisk läsare anas i bedömningskriterier, fokuserar undervisningen och lära-
rens resonemang om bedömningen lika mycket elevens inre röst. 

För det andra, och som konkluderas i slutet av det fjärde kapitlet, kan ing-
en av de provpoäng som genererats användas utan viss kunskap om hur de 
genererats. Denna kunskap besitter lärarna och för den fortsatta diskussionen 
är det av betydelse att vi håller i minnet att lärarbedömningar är betydligt 
mer pålitliga än tillgängliga alternativ. Allmänna intagningsprov (t.ex. hög-
skoleprovet) har – apropå användningspremissen i AUA – i Sverige och 
internationellt påvisats ha en sämre prediktiv validitet än lärargenererade 
betyg (Björklund, Fredriksson, Gustafsson, & Öckert, 2010; Breland et al., 
1999; Sigurdson, 2004). Det finns anledning att misstänka att samma sak 
skulle vara fallet med ett enda examinerande prov; empiriskt belagda validi-
tets- och reliabilitetsproblem av olika slag (dålig bedömaröverensstämmelse, 
task variability/bristande innehållsvaliditet) gör dessa instrument potentiellt 
lika skakiga som antagningsprov (Berge, 2005c; Skolinspektionen, 2012; 
Östlund-Stjärnegårdh, 2009). Inte ens påkostade bedömningsprogram som 
PISA kan mäta alla de i OECD-projektet DeSeCo inkluderade kompetenser-
na (DeSeCo, 2005). T.ex. inte skrivande.    

Till skillnad från den som genomför ett enstaka mättillfälle har lärare 
möjlighet att under ganska lång tidsrymd dokumentera och på annat sätt 
samla bevis som underlag för kursbetyg. Vad mer är, en lärare kan också på 
basis av provresultat förändra inriktningen på sin undervisning – undervis-
ningsplanen – om hon uppfattar indikationer på att lärandeplanen inte varit 
den avsedda. Likaledes har hon möjlighet att testa eleverna en gång till om 
hon av någon anledning uppfattar att mätinstrumentet inte håller måttet. Den 
hermeneutiska process i vilken läraren förhåller olika bevis som delar till en 
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helhet i syfte att klassificera elevprestationer i ettdera betygsuttryck (Moss et 
al., 2006) är svåråtkomlig och inte föremål för denna undersökning. Resulta-
ten av undersökningen kommer från nedslag i tre bedömningspraktiker som 
är betydligt mer mångfacetterade än vad föregående kapitel förmår redovisa. 
Det är också praktiker som är delar av komplicerade verksamhetssystem 
kopplade till andra verksamhetssystem och därmed till en rad hänsyn som 
måste tas. De lärare som medverkat i undersökningen vittnar alla om avväg-
ningar som görs. I intervjun med Britt-Marie framkommer t.ex. att en del av 
handlingarna relaterade till bedömning av novellen syftar till att ge eleverna 
”upprättelse” (SE 4.3.3.3). Ett annat tidigare nämnt exempel är Rose-Marie 
som upphört med skrivprocesspedagogiken till följd av praktiska förutsätt-
ningar. På samma sätt som skrivande är en komplex interaktion mellan olika 
”knutar” i ett verksamhetssystem är undervisning och bedömning resultatet 
av komplex interaktion (jfr citatet från Moss, 2.3.2).  

5.2.1 Typer av hot mot validiteten 
Undersökningen har visat att det i de tre klasserna förekommer hot relaterade 
till olika delar i valideringsprocessen. Hoten är inte gemensamma för alla 
klasser och sådant som tycks fungera mindre väl i en klass kan fungera väl i 
en annan. Det nedan presenterade är alltså en syntes av invändningar mot 
tolkning och användning från alla klasserna. Alternativet vore att avfärda hot 
som ”motbevisas” av resultat från annat fall, men det vore att implicera att 
någotdera fallet är mer representativt än de andra.   

Givet AUA-modellen är det möjligt att tala om typer av hot mot validitet. 
I huvudsak rör det sig om tre typer: (1) Hot mot validiteten i tolkningen av 
elevgensvar. (2) Hot mot validiteten i användningar av tolkningar av elev-
gensvar. (3) Hot mot likvärdighet i bedömning. Jag har valt att ”lyfta ut” 
likvärdighetsproblematiken väl medveten om att det riskerar antyda att detta 
skulle vara fristående från användning av bedömningsinformation. Som 
framgått ovan är så inte fallet. Däremot är likvärdighet en så betydelsefull 
del av systemets trovärdighet att det finns anledning att särskilt uppmärk-
samma den. Vissa hypoteser är relaterade till elevers tolkning och använd-
ning, vilket möjligen inte uppfattas som direktrelaterat till syfte och fråge-
ställningar, men som de facto har med undersökningens överordnade syfte 
att göra. Som också kommenterades i kapitel 3 kan elevers tolkning och 
användning eventuellt förstås som en reflektion av hur lärare föreslår att 
provpoäng kan förstås och användas.  

I nedanstående framställning presenteras hypoteser som alla, trots att det 
inte kommenteras i vart enskilt fall, relaterar till skrivbedömning i svenskun-
dervisning på gymnasiet.  
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5.2.1.1  Hot mot validiteten i tolkningar 
Kopplat till den första typen av hot har jag formulerat följande hypoteser, 
möjliga att verifiera eller falsifiera i deskriptiva undersökningar: (a) lärare 
explicitgör inte någon precis innebörd av provpoäng; (b) elevers tolkningar 
av innebörden i provpoäng stämmer inte överens med lärarens; (c) lärares 
påståenden om elevers skrivförmåga är inte i samklang med det skrivkon-
strukt som impliceras i uppgifter; (d) lärare använder inte tolkningsverktyg 
(bedömningskriterier) som står i samklang med det skrivkonstrukt man vill 
uttala sig om; (e) lärare administrerar skrivbedömningar på ett sätt som står i 
opposition mot de tolkningar av elevgensvar som görs.  

I ingen av klasserna har vi kunnat se någon på förhand formulerad tänkt 
provpoängsinnebörd. Dessa har i stället fått härledas av mig genom analys 
av intervjusvar, utsagor på lektioner och lärares kommentarer till enskilda 
elever. Mest oklarhet över vad provpoängen betyder tycks finnas i G-klassen 
där läraren ger uttryck för flera möjliga tolkningar. Skulle hypotes (a) 
stämma, skulle det i värsta fall kunna innebära att läraren har en oklar upp-
fattning om vad som bedömts. Det kan också innebära försvårade möjlighet-
er för utomstående att bilda sig en uppfattning av vad som bedömts. Hypotes 
(b) relaterar till detta. I samtliga klasser förekommer bland elever tolkningar 
av provpoängen som inte är i linje med de som härletts ur lärarkommentarer 
och -intervjuer m.m. Bettina i B-skolan menar att provpoängen reflekterar 
allmän skrivförmåga, särskilt kopplat till form och språk. Rita i R-skolan 
verkar ge uttryck för en liknande innebörd i det betyg hon får på filmanalys-
rapporten: ”rätt bra skriftspråk, det blir inte så mycket grammatiska fel […].” 
Eleverna i G-skolan gör antingen en annan tolkning av vad som är möjligt att 
mäta med provet, eller så underkänner de provpoängen som en reflektion av 
deras egentliga språkriktighetsförmåga. Ett exempel är Gunnar som delvis 
förklarar sitt provpoäng med en stressig morgon. Liksom hypotes (a) går (b) 
att undersöka deskriptivt. Det finns också anledning att undersöka – om (a) 
och (b) visar sig stämma – i vilken utsträckning de korrelerar. Kanske orsa-
kas (b) av (a). Detta kan en explanativ undersökning försöka ta reda på.  

Hypotes (c) är formulerad främst med utgångspunkt från vad resultaten 
från G-skolan antyder. Hypotesen kräver en förklaring. Läraren påstår att 
provpoängen avspeglar i vilken utsträckning elever lärt sig de dimensioner 
av språkriktighet som undervisats och analysen visar att undervisningsinne-
hållet och provet verkar stämma överens. Ändå påpekar läraren att eleverna 
också skulle läsa för att lösa provet, liksom att provet möjligen inte skulle ha 
gett samma resultat om elevens egen produktion testats. Provet krävde, an-
tydningsvis, därmed mer och i någon mening andra saker än vad läraren 
tycks vilja uttala sig om. Skulle (c) stämma kan det finnas anledning att även 
här underöka korrelation med (a), förutsatt att (a) också stämmer. Det vore 
förstås intressant att undersöka i vilken utsträckning (c) påverkar (a); om ett 
valt/påbjudet bedömningsinstrument leder till ej preciserade innebörder av 
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provpoängen kan eventuellt instrumentet eller kunskapen om instrumentet 
vara i behov av utveckling.  

I R- och G-skolan stämmer tolkningsredskapet inte helt överens med 
skrivkonstruktet, vilket gett upphov till hypotes (d). Om hypotes (d) stämmer 
är bedömningskriterier inte ett tillfredsställande redskap för den enskilda 
bedömaren, som därmed inte har tillgång till ett instrument som utgör en del 
av förutsättningarna för att elevgensvar bedöms reliabelt och på ett skrivkon-
struktsrelevant sätt. Det kan förstås i vissa fall vara så att lärare bedömer 
skrivkonstruktsrelevant och konstistent utan att ha tillgång till formulerade 
standarder, men ett sådant förfarande innebär mindre och inte mer insyn i 
hur lärare värderar elevtexter. Mindre insyn kan eventuellt innebära svårig-
heter för elever att göra självvärderingar (om sådana, se Dragemark 
Oscarson, 2009) och kan också hota trovärdigheten i systemet. Om relevanta 
kriterier saknas eller om otydlighet råder kring vad som är relevant ökar 
sannolikt risken för spekulationer om godtycke i bedömning.  

Hypotes (e), slutligen, baseras på exempel från R- och B-skolan. Skulle 
hypotesen stämma står svensklärare inför en situation där produktionsom-
ständigheterna riskerar introducera ”irrelevant varians”, eller, ur ett sociokul-
turellt perspektiv, att man delvis mäter en redskapshantering och uttalar sig 
om en annan. Detta har att göra med att läraren inte kan veta vem som de 
facto producerat texten samtidigt som det är den enskilda elevens kompetens 
som lärare gör inferenser om. I positiva ordalag skulle produktionsomstän-
digheterna innebära sätt att lösa uppgiften som troligen ligger ganska nära 
sättet på vilket texter författas i andra sammanhang (som en process, med 
möjlighet till revision efter synpunkter osv.), men provpoängen som genere-
ras skall inte användas för att uttala sig om elevers tillgång till externa resur-
ser utan hur redskapen kan användas av den enskilde. Detta är avgjort ett 
dilemma mellan att å ena sidan vara sann mot konstruktet och å andra sidan 
införa begränsade tolkningar för att öka reliabiliteten och paradoxalt nog – 
kan tyckas – validiteten (Kane et al., 1999).  

5.2.1.2  Hot mot validiteten i användningar 
Kopplat till den andra typen av hot har jag formulerat följande hypoteser, 
möjliga att verifiera eller falsifiera i deskriptiva undersökningar: (f) lärare 
explicitgör inte den exakta användningen av bedömningsinformation från 
enskilda mättillfällen; (g) lärare använder bedömningsinformation på ett sätt 
som inte är rättfärdigat med hänsyn till den mätning som gjorts; (h) elever 
fattar ibland dåligt underbyggda utbildningsbeslut. 

Hypotes (f) motiveras av att det i de undersökta klasserna saknas tydlig 
information om hur bedömningsinformation från enskilda mättillfällen 
kommer att användas. I R- och G-skolan manifesteras förvisso lärarens an-
vändning som underlag för föreläsning respektive beslut om omprov. Däre-
mot framkommer det i de tre klasserna i mer eller mindre tydliga ordalag att 
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bedömningsinformationen kommer att användas som betygsunderlag, men 
inte hur. Om hypotes (f) stämmer vore det motiverat att undersöka varför. 
Som ovan kommenterats har svensklärare ett mycket grannlaga arbete att i 
slutet av en kurs förhålla alla möjliga typer av bevis till varandra och i relat-
ion till kursbetygskriterier. Läraren är dessutom ålagd att ta hänsyn till all 
tillgänglig information (Skolverket, 2012a, s. 22), vilket torde försvåra möj-
ligheterna att vara exakt. Samtidigt, och som i fallet med tydlighet kring 
kriterier, är systemets trovärdighet, menar jag, beroende av viss transparens, 
om inte för att undanröja alla misstankar om godtycke.  

Hypotes (g) är formulerad med utgångspunkt i det resultat som ledde till 
hypotes (f). Som analysen har visat tycks vissa användningar av bedöm-
ningsinformationen vara mer rimliga än andra. Ett exempel är R-skolans 
lärare som beslutar sig för att använda bedömningsinformationen som un-
derlag för en föreläsning. Vi skulle också kunna tänka oss att informationen 
från G-skolan skulle vara rimlig som underlag för fortsatt undervisning kring 
språkriktighet. Däremot finns sådant som talar emot att bedömningsinform-
ationen oreflekterat används i kursbetygsunderlaget. För att undersöka rik-
tigheten i hypotes (g) krävs omfattande insyn i det faktiska tolkningsarbete 
lärare ägnar sig åt i slutet av en kurs.  

Med anledning av det nyssnämnda finns anledning att parentetiskt kom-
mentera något som berördes i avhandlingens första kapitel, nämligen klassi-
ficeringen av bedömning som formativ eller summativ. (Ibland syns också 
begreppet bedömning för och av lärande). Med utgångspunkt i AUA-
modellen föreslår jag att det är rimligare att tala i termer av lämplig använd-
ning av bedömningsinformation. Bedömningarna utförda i RGB-skolorna är 
alla med ett på förhand uttalat syfte att generera underlag för kursbetyget. 
Det innebär dock inte att informationen – som vi sett – används både till 
detta samtidigt som den leder till handlingar som inverkar på undervisnings-
planen. Både elever (som Ruben, som tänker använda lärarkommentarerna i 
samhällskunskapsundervisningen) och lärare (som Gull-Britt, som påbjuder 
elever att arbeta vid sidan av ordinarie undervisning) verkar utgå från den i 
fortsatt arbete. Kritiken mot formativ och summativ bedömning som diko-
tomi går bl.a. ut på att begreppsparet felaktigt riskerar sammanblanda be-
dömningssyften, -format, -administration och -användning (jfr Newton, 
2007; Taras, 2005). Det finns till och med indikationer på att summativ be-
dömning skulle uppfattas som i det närmaste skadlig i jämförelse med for-
mativ (Skolverket, 2012b)100. En spekulation är att fokus på lämplig använd-
ning möjligen kan sätta bedömningsinformationen i centrum och därmed 
inbjuda till reflektion över vilka typer av beslut och handlingar viss sorts 

                                                      
100 Jämför följande resultat från en intervjustudiemed 48 lärare som undervisas i årskurs 4-6: 
”Majoriteten av de lärare som talar om formativ bedömning ser på summativ bedömning som 
något ’fult’ och har svårt att se hur de båda kan kombineras.” (s. 24) 



 

 
193 

 

information medger. Då behöver inte bedömning per se implicera något som 
görs mot deltagare i undervisning snarare än för dem. 

I relation till denna parentes skall hypotes (h) kommenteras. Denna skulle 
vara intressant att undersöka i relation till hypotesen (b) att elevers tolkning-
ar av innebörden i provpoäng inte stämmer överens med lärarens. Om elever 
har uppfattningen att de bedöms på säg ordval, men läraren i själva verket 
gör inferenser om mer sammansatta färdigheter kan det finnas risk att elever 
felaktigt använder den bedömningsinformation de uppfattar för att besluta 
om vad de själva skall träna på, vad de behöver fråga lärare om och så vi-
dare. Det kan i förlängningen också innebära, rimligen, att i fall då det sak-
nas direktlänk mellan lärare och externa resurser (t.ex. vårdnadshavare) ris-
kerar hemarbete inriktas mot fel dimensioner av skrivande. Detta för oss 
dock till den sista typen av hot, nämligen hot mot likvärdigheten. Rättvisan i 
betyg bygger till del på att externa resurser inte behöver användas för att lära 
sig det som bedöms.  

5.2.1.3  Hot mot likvärdigheten 
Trots att likvärdighetsaspekten av bedömning ingår som en del av den 
undersökning AUA-modellen innebär har jag valt att kommentera den sepa-
rat. Baserat på resultatet ovan är följande hypotes formulerad: (i) lärares 
bedömning av elevers skrivförmåga är inte likvärdig.  

Som anfördes i avhandlingens första kapitel har likvärdighet kopplat till 
bedömning ibland gjorts synonymt med intra- och interbedömarreliabilitet. I 
denna avhandling har ett annat perspektiv beretts utrymme, nämligen att 
likvärdighet i bedömning av vad elever kan efter undervisning inbegriper 
möjlighet att lära sig det som bedöms. För att undersöka detta, som relaterar 
till konsekvenspremissen i användningsargumentet i AUA, gjordes skillnad 
mellan undervisnings- och lärandeplaner och mellan deklarativ och proce-
dural kunskapsproduktion. Hypotesen har formulerats med stöd i resultaten i 
R- och G-skolorna i vilka (1) undervisnings- och lärandeplanerna bedömts 
skilja sig åt och (2) i vilka den procedurala kunskapsproduktionen, dvs. möj-
ligheten att handskas med de redskap som är av betydelse i uppgiften, har 
varit begränsad. I R-skolan bygger undervisningen på genomgångar och 
filmvisning. För att effektivt kunna arbete med analysrapporten krävs att 
eleven på egen hand uppfattar lämpliga redskap. Tidigare forskning visar 
också att det i olika utsträckning tycks vara så att elever ibland främst er-
bjuds instruktioner (jfr Brorsson, 2007; Hillocks, 1999; Parmenius Swärd, 
2008) eller icke-uppföljning av textkommentarer (Igland, 2008; Lee, 2007; 
Zhao, 2010). En tänkbar konsekvens av detta är att elevers bakgrund och 
tillgång till externa resurser får ökad betydelse. Indikationer på att så är fallet 
i Sverige återfinns t.ex. i den senaste PISA-rapporten (Skolverket, 2010). 
Dock skall sägas att läraren finns tillgänglig för mer eller mindre strukture-
rad handledning under provsituationen. I G-skolan innebär skillnaden mellan 
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undervisnings- och lärandeplanen att elever förvisso påbjuds att arbeta på ett 
sätt som motsvarar sättet att lösa uppgiften på, men att arbetsklimatet inte 
tycks medge effektivt arbete.  

För att undersöka hypotesen (i) kan det vara produktivt att använda 
samma kategorier som använts här. Skulle (i) undersökas bara genom att 
studera ytliga vad-kategorier och inte hur elever gör skulle det finnas risk att 
resultaten från RGB vore samstämmiga. På ytan har samtlig undervisning 
inneburit att man s.a.s. gått igenom eller ägnat sig åt det som sedermera be-
döms. Om (i) skulle visa sig stämma finns det sådant som talar för att be-
dömningar inte är jämförbara mellan elever i samma klass, och inte mellan 
elever i olika klasser. Formell bedömning som leder till betyg syftar ytterst 
till att producera mått som kan jämföra elever och som kan utgöra underlag 
för utvärdering av skolsystemet. Stämmer (i) går inte dessa syften att uppnå.  

5.2.1.4  Avslutningsvis 
Som jag tidigare kommenterat sker inte skrivundervisning och skrivbedöm-
ningar i ett vakuum (jfr Bachman, 1990). De sker i verksamheter som regle-
ras av bl.a. centralt utfärdade direktiv och lokala förutsättningar som på 
många genomgripande sätt påverkar möjligheter och hinder för de undervis-
ningsprojekt som lärare kan genomföra. Om hypoteserna formulerade ovan 
visar sig stämma finns anledning att undersöka orsaker och om så bedöms 
vara nödvändigt föreslå förändringsarbete. Vi skall dock vara på det klara 
med två saker: (1) Validitet är en fråga om grader. (2) Vilken grad av validi-
tet vi anser vara eftersträvansvärd måste avspeglas i de resurser som av-
sätts.      

Om nödvändiga resurser görs tillgängliga finns möjlighet att testa ytterli-
gare en hypotes (j): det är möjligt att öka validiteten i lärarbedömningar av 
elevers skrivande genom intervenerande studier som tar utgångspunkt i 
AUA-modellen. Hypotesen är formulerad med utgångspunkt i antagandet att 
ingen bedömning någonsin är fullständigt valid. Undersökningen ovan har 
visat det fruktbara i att strukturera analyser av bedömning och undervisning 
enligt modellens uppbyggnad. Att testa hypotesen kräver dock omfattande 
resurser för att möjliggöra initiala analyser baserade på observationer, inter-
vjuer och dokumentanalyser. Troligen behöver mer än skrivundervisning- 
och skrivbedömningsdelen av verksamheten svenskundervisning undersökas 
för att klarlägga vilka eventuella strukturella och redskapsrelaterade problem 
som finns och varför och vilka som är möjliga att lösa. Med andra ord skulle 
en sådan uppläggning påminna om det som föreslås av Black et al. (2010, s. 
217), nämligen utifrån kommande konceptualiseringar och tips som kunde 
bli effektiva först när de prövades och ”probably transformed, into practices 
which would be feasible and effective in the context of our teachers’ 
practical action”. 
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5.3 Begränsningar 
Till skillnad från vissa andra typer av studier finns ingen vedertagen standard 
för att värdera validiteten i fallstudier (Bryman, 2008, s. 55). Däremot före-
kommer förslag på lämpliga kriterier, som i mer eller mindre grad förhålls 
till normer förknippade med undersökningar som syftar till att generalisera 
resultat till en större population (jfr Cohen et al., 2011; Kvale & Brinkmann, 
2009). Yin (2009) föreslår att fallstudier värderas med samma termer som 
gäller annan (socialvetenskaplig) forskning, men med en något förändrad 
innebörd. Detta gäller inte minst extern validitet, som enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) kan gälla, men inte är begränsad till, generaliserbarhet i 
analytisk (i motsats till statistisk) bemärkelse. Analytisk generaliserbarhet 
innebär att ”the investigator is striving to generalize a particular set of results 
to some broader theory” (Yin, 2009, s. 43), eller ”att man gör en välöverlagd 
bedömning om i vad mån resultaten från en studie kan ge vägledning för vad 
som kan hända i en annan situation” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 282). 
Med andra ord skulle resultaten i denna avhandling valideras i termer av 
generaliserbarhet t.ex. om de påstods förklara varför hot mot validiteten upp-
träder. Men avhandlingen har inget explanativt syfte. Vad som möjligen 
skulle kunna gå att ”generalisera” är undersökningsmetoden; jag har visat att 
AUA-modellen i kombination med sociokulturella teorier om lärande, kun-
skap, skrivande, skrivutveckling inneburit en framkomlig väg för att analy-
sera olika typer av undervisning, olika typer av provformat och olika typer 
av bedömningsadministrationer.  

Yin (2009) listar ytterligare tre kvalitetskriterier: begreppsvaliditet, intern 
validitet och reliabilitet. Intern validitet diskuteras inte här eftersom det rela-
terar till undersökningar av kausalsamband. Reliabilitet definieras av Yin 
(2009) som minimerandet av fel och bias i en undersökning och hänger ihop 
med transparens. Ett reliabilitetstest med gott utfall innebär att en annan 
forskare kan genomföra samma fallstudie (dvs. inte en studie på liknande 
fall) och nå samma slutsats (Yin, 2009, s. 45).  

Begreppsvaliditet relaterar till frågan om undersökningen använder rätt 
(konceptuella) instrument. Jag kommer inte återigen argumentera för valen 
av teoretiska perspektiv, men jag vill kommentera att det AUA som genere-
ras är inte fullständigt. Alla uppbackningsundersökningar till samtliga pre-
misser ingår inte. Av förklarliga skäl har varken relevans, tillräcklighet eller 
användbarhet fullt ut kunnat analyseras. I fallet med användbarhet inte alls. 
Det är synd, eftersom vi kanske skulle se att provpoängen trots de invänd-
ningar vi kan formulera mot dem, är användbara i så måtto att de stämmer 
överens med andra provpoäng, som det inte finns invändningar emot.  

Nedan diskuteras i korthet ytterligare aspekter av material och metod som 
i allt väsentligt hör samman med frågan om de resultat som presenteras stöds 
av teoretiska utgångspunkter och metodiska tillvägagångssätt och som också 
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relaterar till i vilken utsträckning samma material skulle kunna genereras av 
annan forskare.  

Urval, urvalsförfarande och presentation av urval. Urval och urvalsförfa-
rande kan karaktäriseras som ”purposive sampling” (se kap. 3). Som jag 
redogjorde för i det tredje kapitlet var det min erfarenhet både som svensklä-
rare och som läsare av akademisk litteratur att undervisning på det naturve-
tenskapliga programmet i allmänhet innebar fokus på ämnesstudier och stu-
diemotiverade elever. Tanken var inte att detta, lite tillspetsat, skulle trygga 
en viss sorts resultat, utan material möjligt att analysera. Förhoppningen var 
att de i studien medverkande klasserna skulle vara fokuserade på studier, 
något som skulle möjliggöra materialinsamling enligt studiens design. Hade 
fallet i de undersökta klasserna varit annorlunda, t.ex. att eleverna inte skrev 
prov som läraren påbjöd, att undervisning inte genomfördes eller dylikt hade 
studien behövt genomföras på annat sätt. Givetvis hade material från dylika 
situationer varit lika lite representativt.  

Vad gäller urvalsförfarandet kan man misstänka en viss snedfördelning 
till förmån för lärare som känner sig bekväma med att stå i centrum för 
materialinsamling och som inte upplever bedömning som det största proble-
met i lärargärningen. Detta har att göra med den självselektion urvalet inne-
bar givet att brev med förfrågan att medverka skickades till olika rektorer 
som uppmanades distribuera detta till lärarkollegiet.  

Presentationen av urvalet motsvarar möjligen inte samtliga krav veten-
skapssamhället ställer på fullständig transparens. För att värdera avhand-
lingsresultatets rimlighet behöver vi använda alla våra formella och infor-
mella kunskaper om hur en viss sorts lärare på en viss sorts skola med en 
viss sorts elever brukar vara. Detta har dock vägts mot behovet för informan-
terna att förbli anonyma. Därmed har beslutet varit lätt.        

Ljudupptagningarna från lektionerna i kombination med anteckningar 
syftar till att materialisera den undervisning som förevarit. Enligt teorierna 
räcker inte detta ensamt för att förstå den praktikgemenskap, det genre-
system, eller verksamhetssystem (eller vilken term vi nu väljer) som under-
söks. Visserligen kan arbetsdelningen anas, men djupare strukturer av nor-
mer, regler och underliggande motiv hos olika subjekt förblir dolda. Så är 
det också med hur olika situationer afforderar olika handlingar för olika sub-
jekt. Vill vi med säkerhet uttala oss om möjlighet att lära är en mer fullstän-
dig analys nödvändig. I avhandlingen är svaren på frågorna om möjlighet att 
lära förstås som hypoteser och det är med förbehåll om dess ytlighet vi måste 
förstå resultaten och de slutsatser som dras. 

Intervjumaterialet samlades initialt in som ett komplement till material-
iseringen av undervisningen, men kom sedan att spela roll också som 
material vars huvudsakliga funktion inte var triangulerande. Hur kan det 
användas? Konsulterar vi Bakhtin (1986) eller Säljö (1997, 2000) är det up-
penbart att vi måste förstå också intervjusituationen som en (visserligen till-
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fällig) praktikgemenskap eller ett genre- eller verksamhetssystem (se också 
Bruner, 2002, kap. 5). De erfarenheter informanter och forskare tar med sig, 
liksom de explicita och implicita mål som uppfattas liksom olika motiv de-
terminerar inte vad som sägs men påverkar det. Intervjun är inte en neutral 
situation där informanternas tankar friläggs genom frågor. Det är en social, 
redskapsmedierad situation (liksom alla andra situationer). Lärare och elever 
mindes med hjälp av terminsplaneringar, betygskriterier, stenciler och mina 
frågor. Men vad de mindes (beträffande handlingar, motiv, känslor etc.) 
måste förstås i förhållande till den kontext som samtalet innebar; det vore 
oklokt att tro att informanternas utsagor skulle avspegla något slags inre liv. 
Utsagorna är en funktion av kontexten de skapar och skapas i. Liksom 
materialiseringen av undervisningen måste användas med vissa förbehåll, 
måste också intervjumaterialet tolkas med insikten i att detta var vad elever 
och lärare sa i en mycket speciell situation. Kanske hade de frågor jag ställde 
aldrig föresvävat dem, kanske var det otänkbart att säga vad som i en annan 
kontext vore rimligt; att undervisningen ”var tråkig”, att rättningen var ”oge-
nomtänkt” etc (för resonemang, se Säljö, 1997, 2000). 

Dokument av olika slag är inte komplicerade i sig, men inte heller rele-
vanta i sig. De olika dokument, betygskriterier, utdrag ur läroböcker och så 
vidare som samlats in kan bara förstås i förhållande till dokumenterad an-
vändning av dem (jfr Wertsch, 1998). I vissa fall är användningen dokumen-
terad, i andra fall inte. Som material betraktat kan dokumenten i fall där jag 
inte kunnat dokumentera hur de används bäst ligga till grund för kvalifice-
rade spekulationer om hur de skulle kunna tänkas användas. En tydlig impli-
kation är t.ex. att en aldrig så informativ lärobokstext om hur man bäst skri-
ver argumenterande uppsatser kan inte antas vara del av elevernas möjlighet 
att lära om jag saknar information om hur den faktiskt använts.   

Rättade elevtexter. Som ovan förklarat utgör kommentarer till elevtexter 
ett betydelsefullt underlag för att analysera bedömningsverktyg. Vi skall 
dock komma ihåg att dessa yttranden inte heller förmedlar neutral informat-
ion utan är del av en genre, ett för läraren vedertaget sätt att lösa en kommu-
nikativ situation (jfr Russell, 1997). Det bedömningsverktyg som ur detta 
mejslas fram är därför sprunget ur en yttrandekedja och även om jag inte 
kartlägger den finns anledning att fundera kring hur vissa aspekter av kom-
mentarerna kanske inte relaterar exklusivt till bedömningen, utan lika myck-
et till den kommunikativa situationen. 

Enkäter. Enkäterna används för att generera bakgrundsinformation. Ty-
värr var de konstruerade på ett sätt som inte till fullo tog hänsyn till den 
kommande undersökningens inriktning. Här finns anledning till självkritik; 
förvisso har inte enkäternas konstruktion inneburit att undersökningen inte 
kunnat genomföras, men det finns all anledning att inte be informanter 
lämna information som inte används.    
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Hillocks taxonomi. Hillocks analysverktyg gör lärandeteorierna presente-
rade i kapitel 2 rättvisa på acceptabelt sätt. I centrum står deltagande och 
Hillocks motiverar sina kategorier med att skrivutveckling bygger på att 
skriva (liksom det bygger på att aktivt generera material etc.) Skrivande lär 
man sig i mindre utsträckning, menar Hillocks, genom att delta i föreläs-
ningar där någon annan (läraren) står för den huvudsakliga produktionen. 
Samtidigt bör sägas att verksamhetsteorin, liksom andra situe-
rade/sociokulturella teorier erbjuder kraftfullare redskap för att kartlägga all 
redskapsanvändning och för att djupare belysa vilka spänningar som förelig-
ger och vad de leder till. Hade studien varit uttryckligt fokuserad på bedöm-
ningsresultat som medierande redskap i kommunikation mellan verksamhet-
er skulle andra teoretiska val varit nödvändiga.    

Avslutningsvis. Även med hänsyn taget till de aspekter som diskuterats 
ovan anser jag att de hypoteser som formulerats är rimliga. Däremot är det 
förstås så att kommande undersökningar som syftar till att testa hypoteserna 
måste (a) kunna generalisera sina resultat och (b) i större utsträckning kunna 
dokumentera all användning av bedömningsinformation.    

5.4 Avslutning och fortsatt forskning 
Går det att lita på lärarbedömning av elevers skrivande? I vilken utsträckning 
kan argumenteras för föreslagna tolkningar av bedömningsresultat? I vilken 
utsträckning kan göras troligt att elever fått möjlighet att lära sig det som blir 
föremål för bedömning? I vilken utsträckning kan argumenteras för mani-
festa och föreslagna användningar av bedömningsresultat givet relationen 
mellan bedömning och undervisning? Som framkommit ovan är frågorna ej 
enkelt besvarade. Delvis beror detta på att de implicerar dikotoma variabler; 
pålitlighet, validitet, likvärdighet som ja eller nej. Vilket värde vi tillskriver 
lärarbedömningar har egentligen med den grundläggande validitetsfrågan om 
användning att göra. En bättre fråga är därför: Är lärarbedömningar använd-
bara? 

Eftersom praktikerna i någon mån isolerats (ingen extern bedömning av 
elevtexter; ingen validering av undervisnings- och bedömningsinnehåll mot 
styrdokument) har hot mot validiteten synliggjorts som inte enkelt kan för-
klaras med olika ämneskonceptioner eller variationer mellan lärares sätt att 
applicera nationella bedömningskriterier. Därigenom blir det också tydligt 
att frågan om lärarbedömningars användbarhet inte kan reduceras till frågor 
om lärare gör samma tolkningar av kursplanen och använder betygskriterier 
på samma sätt. Även andra aspekter, så som analysen har visat, är viktiga när 
denna värdering görs. Och mot bakgrund av detta kan sägas att de lärarbe-
dömningar av skrivande inom ramen för svenskundervisning som undersökts 
är användbara med vissa förbehåll. Denna slutsats liknar konklusioner från 
annan forskning. 
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En mängd internationella studier har dokumenterat hot mot validiteten i 
lärarbedömningar i allmänhet (se översikter i Harlen, 2005; Johansson, 
2013). Dock är det ganska ovanligt att sådana slutsatser bygger på både 
undersökningar av bedömningsförfarande med utgångspunkt i bedömnings-
teori och detaljerade analyser av undervisning med utgångspunkt i lärande- 
och skrivteorier. I den svenskämnesdidaktiska forskningen har jag inte kun-
nat påträffa någon motsvarighet. I ett av få internationella exempel på vali-
dering av lärarbedömning gällande skrivande antas möjlighet att lära före-
ligga (Zainal, 2012). Som vi har sett skulle ett dylikt antagande inte ha varit 
rimligt i denna undersökning. Resultaten har tydliggjort att ingetdera ensi-
digt fokus på ett tillfredsställande sätt skulle kunna svara på den typ av frå-
gor som avhandlingen ställt. Skulle undervisningen och skrivuppgiften i B-
skolan undersökts i termer bara av t.ex. medierande redskap i undervisning 
och associerade uppgifter skulle varken kvaliteter i mätinstrumentet eller de 
invändningar validitetsundersökningen bidragit till kommit i ljuset. Det om-
vända gäller t.ex. standardiseringen av bedömningsuppgiften i R-skolan, som 
undersökt ur ett ensidigt bedömningsperspektiv möjligen skulle ha framstått 
som mindre betydelsefull om inte undervisningsinnehållet var känt. Dessu-
tom, som också tidigare nämnts: även om ytterligare en eller flera lä-
rare/bedömare skulle värdera elevgensvaren på samma sätt visar analysen att 
det inte innebär att elever utsatts för likvärdig bedömning med möjligheter 
att lära det som bedöms och med mätinstrument helt i linje med skrivkon-
struktet. 

Även på ett annat plan är möjligheterna att förstå skrivbedömning i 
svenskundervisning små utan tillträde till undervisningen. Och inte heller 
undervisningen är egentligen nog komplement: avgörande har också varit 
tillgång till inblandade parters utsagor. För att kunna rekontextualisera vali-
ditetsmodellen, som har sitt ursprung i storskaliga kunskapsmätningar vi-
lande på positivistisk-psykometrisk grund, har undervisningsanalysen inte 
bara hjälpt till att svara på frågan om möjlighet att lära. Tillsammans med 
intervjusvar har den legat till grund för slutsatser om skrivkonstrukt, tolk-
ningar, användningar med mera. I materialet lyser mätteoretiska begrepp 
med sin frånvaro. Varken elever eller lärare tycks på förhand kräva exakthet 
i vad ”provpoäng” kommer att innebära eller hur de kommer att viktas. Detta 
trots att de är verksamma i ett system som delvis bestäms av kraftfulla inter-
na och externa medierande redskap som betygsättning, betygssystem, merit-
värdespoäng och styrdokument. Detta för oss, helt avslutningsvis, till frågan 
om hur hypoteserna som formulerats ovan skulle kunna undersökas. 

De typer av validitetshot som skisserats ovan förtjänar att undersökas 
både deskriptivt och explanativt. I ett första steg är det rimligt att försöka 
studera förekomsten av hoten. I sådana undersökningar kan det vara värt att 
noggrant analysera hur ett representativt urval kan ske och med vilka former 
data kan inhämtas. Vissa hypoteser, t.ex. (a) [lärare explicitgör inte någon 
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precis innebörd av provpoäng], kan möjligen testas med hjälp av enkäter 
riktade till många informanter. Andra, som t.ex. (d) [lärare använder inte 
tolkningsverktyg (bedömningskriterier) som står i samklang med det skriv-
konstrukt man vill uttala sig om], kräver – åtminstone – dokumentanalys, 
vilket i sin tur kräver stora resurser. En hypotes som (h) [elever fattar ibland 
dåligt underbyggda utbildningsbeslut] kräver undersökningar som i någon 
mån genomförs på plats; här gäller att undersöka både grunden för beslut, 
hur de förhåller sig till lärarens uppfattningar om vad som undervisas och 
bedöms och så vidare. Skulle hypoteserna visa sig stämma, finns det anled-
ning att eftersöka förklaringar. Sådana undersökningar kan genomföras med 
hjälp av fältstudier, men inte med t.ex. enkom enkäter. 

Som jag redan kommenterat har resultaten i den här avhandlingen möjlig-
gjorts genom olika typer av material, något som är resurskrävande. Fortsatt 
forskning på området måste därför föregås av noggranna överväganden av 
hur krav på representativitet skall vägas mot det material som är möjligt att 
ta fram givet praktiska och ekonomiska förutsättningar. Det gäller också 
undersökningar för att testa hypotes (j) [det är möjligt att öka validiteten i 
lärarbedömningar av elevers skrivande genom intervenerande studier som tar 
utgångspunkt i AUA-modellen]. Det är osannolikt att detta går att testa på ett 
representativt urval, men även resultat från undersökningar med färre antal 
klasser skulle kunna vara intressanta om syftet är att illustrera vad som ver-
kar fungera och vad som inte verkar fungera. I England, för att ta ett exem-
pel som redan berörts, har liknande interventionsstudier med syfte att öka 
”the dependability” (ung. pålitlighet som reliabilitet + validitet) i lärares 
bedömning genomförts (Black et al., 2010). Black och kollegor har värderat 
validiteten i klassrummet före och efter att modeller kontextualiserats, an-
passats till lokala förutsättningar och utmanat och förändrat föreställningar 
om hur undervisning och bedömning bör genomföras och omtalas. 

Från internationellt håll finns också exempel på andra typer av studier och 
policybeslut, som syftar till ökad validitet. På Nya Zeeland är det obligato-
riskt för motsvarande gymnasielärare att delta i s.k. moderationer som syftar 
till att verifiera riktigheten i hur läraren realiserar kursplanen och bedömer 
sina elever (Smaill, 2012). Motiveringen till detta är att nyzeeländska gym-
nasielärare, liksom sina svenska kollegor, avgör elevers framtid genom att 
vara ensamma beslutsfattare i betygsfrågor. (Parentetiskt kan nämnas att det 
dock påpekas att moderationer som saknar extern expertis och/eller pengar 
inte har helt goda förutsättning för att lyckas [ibid].) Från nyzeeländskt håll 
rapporteras också om framgångsrika försök att öka interbedömarreliabilite-
ten (Brown et al., 2004; Parr & Timperley, 2010). Sådana policybeslut och 
forskningsprojekt har grundläggande likheter med utgångspunkterna för det 
norska NORM-projektet som inventerar normer och genom intervention 
försöker etablera gemensamma uppfattningar om vad skrivande är och hur 
det kan bedömas (Berge et al., 2011). 
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Denna typ av forskning pekar i riktning mot den ”visible learning” 
(Hattie, 2009), som förts fram som en lösning i den internationella utbild-
ningsdebatten de senaste åren. Enligt Hattie, liksom många av de som under-
sökt verkningsfullheten av att använda bedömningsinformation i undervis-
ningen, bygger en välfungerande utbildning på tydliga, explicita mål, som 
delas av lärare och elever. Återkoppling som syftar till att öka elevers grad 
av måluppfyllelse (vilket bygger på att få utföra sådana handlingar som se-
nare bedöms) har visat sig synnerligen effektiv. Så har även undervisning 
som innebär att elever så småningom själva kan göra relevanta och rimliga 
bedömningar av måluppfyllelsen visat sig fungera väl. Som tidigare nämnts 
är alltså de indikationer på problem som identifierats i denna undersökning 
varken unika eller olösliga. Detta betyder dock inte att vi kan stilla oss till ro.  

I ett skriftspråksintensivt samhälle är handlingsberedskap för att hantera 
skriftspråkskrävande verksamheter avgörande (DeSeCo, 2005). De sätt på 
vilka vi bedömer skrivande och fattar beslut om nödvändiga insatser och om 
vem som uppfyller vilka kvalifikationer är därför också avgörande, för sy-
stemet och individen (McNamara & Roever, 2006). Än så länge är skrivbe-
dömning i svenskundervisning lite studerat, vilket gör det lika avgörande att 
det fortsatt undersöks.  
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Summary 

Title: Validity and classroom-based writing assessment: case studies of writing instruction 
and assessment in upper secondary school 
 
1 Introduction and aim  
The Swedish educational system, described as ‘one of the most decentralized and deregulated 
[…] of the world’ (see Gustafsson & Erickson, 2013, p. 70), makes its teachers highly ‘auton-
omous’ (c.f. Eurydice, 2008). This means that teachers act as both instructors and ultimate 
assessors in all school subjects, including Swedish, within which writing is taught. The main 
responsibility for making inferences of student writing ability lies with the individual teacher. 
Because of this, and because classroom-based assessment is used for making decisions re-
garding admission to secondary and tertiary education, teacher assessment is associated with 
high stakes. Despite the trust placed in teacher assessment, unfortunately little is known about 
the actual processes involved in teacher’s writing assessment practices in Swedish class-
rooms. The aim of this doctoral dissertation is to build validity arguments based on classroom 
assessment practice concerning achievement tests in upper secondary school. 

In what follows I will give a brief account of the research design and of the theoretical 
perspectives underpinning the dissertation. Next, I state the research questions, followed by a 
presentation of the procedures for data collection and analysis. The remaining part of the 
summary is devoted to the main results. Short comments on possible further research con-
clude the summary.  

 
1.1 Research deign and theoretical perspectives 
Using incisive wording one might say that the Swedish situation calls for research that can 
investigate the dependability of classroom-based writing assessment. Therefore, an overarch-
ing aim of the dissertation is to explore teachers’ writing assessment practice from a validity 
perspective, which thus can provide information of its dependability. The exploratory purpose 
can be met by conducting case studies (Yin, 2009) that permit the researcher to thoroughly 
investigate writing assessment in context. An exploratory case study design will allow for the 
generation of hypotheses, that can be further investigated in larger descriptive studies.  

To investigate validity in classroom-based writing assessment, theories of learning, in-
struction, assessment, and validity are needed. Scores derived from achievement tests imply a 
representation of what test takers know after and not without instruction. To validate the 
meaning of such scores it must be possible to conclude that students have had equal opportu-
nities to learn (OTL) (Gee, 2003). Since education and instruction constitute and are consti-
tuted by a complex context in which different activity systems interact (c.f. Engeström, 2001), 
sociocultural perspectives (Säljö, 2009) on learning and instruction formed the basis defining 
units of analysis and methods of analysis related to investigations of writing instruction and 
assessment. Central to sociocultural perspectives is the use of cultural tools (e.g. writing) as 
mediational means (Wertsch, 1991). Learning how to successfully participate in a practice 
depends on access to relevant tools and possibilities to engage in meaningful practice (c.f. 
Lave & Wenger, 1991). 

For the purposes of the present study, writing was conceptualized by means of the Writing 
Wheel (Berge, 2005a; Fasting et al., 2009), which is a theoretical model of writing and possi-
ble to align with sociocultural perspectives. The Writing Wheel rests on the assumption that 
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acts of writing (i.e. use of writing as mediational mean) are realizations of one or more of the 
main functions of writing (i.e., according to the model: to cooperate, to form identity, to or-
ganize knowledge, to develop knowledge, to create textual worlds, and to persuade). Because 
of its level of generalization, the Writing Wheel can be used to compare different writing 
situations by analyzing both acts and (presumed) functions.  

Assessment and validity were also framed within a sociocultural perspective, which had 
implications for the analysis of assessment tasks, scoring rubrics and so on (see below). To 
investigate validity, Bachman’s (2005) Assessment Use Argument (AUA) model was chosen. 
Building on criteria explicated by Messick (1989, 1996), and line of reasoning from Kane 
(1992, 2006), Bachman suggests that what needs to be validated, or argued for, is both the 
inference from student response to interpretation of student ability/proficiency (i.e. score 
meaning) and the use of that interpretation (e.g. awarding of grades, placement decisions, and 
so on).  

 
1.2 Research questions 
Three research questions were formulated against the backdrop presented above. (1): To what 
extent can interpretation of scores be argued for? (2): To what extent can students be said to 
have had equal opportunities to learn what is later assessed? (3) To what extent can suggested 
and observed usage of scores be argued for, given the relationship between instruction and 
assessment?    

 
2 Data collection and analysis 
2.1 Data collection 
The data consists of material from three writing classes at upper secondary school. Writing is 
formally taught within the school subject of Swedish (for details on the Swedish educational 
system and upper secondary school, see National Agency for Education, 2012, 2013) . Three 
teachers and their students (from R-school, G-school, and B-school) in the natural science 
program (NSP) participated in the study. The sampling procedure can best be described as 
‘purposive sampling’ (Cohen et al., 2011, p. 161). Due to other scientific accounts of students 
at the NSP (and the author’s own experience as an upper secondary school teacher) it was 
presumed that such students would produce relevant data. In other words, because students in 
the NSP are often said to be ambitious it seemed reasonable that they would hand in assign-
ments and that alike. This was a necessary condition if uses of scores were to be analyzed. 
Limitations in resources for the project made three classes suitable.  

Two writing instruction units (each ending with achievement test) in each class respec-
tively, were observed by the author, who acted as a non-participant. Documents such as 
handouts were collected, as well as relevant assessment material (e.g. task instructions / writ-
ing prompts, scoring rubrics) and student texts with teachers’ comments. Further, interviews 
were made with the teachers and in total eight students at every school. Since the study design 
did not include focus students, interview subjects were randomly chosen. The interviews were 
conducted after the units and the informants were asked to (1) recount events (with aid from 
relevant documentation, including student papers) and (2) give an account of their interpreta-
tion of scores/grades. All student interviews were conducted during lessons, which limited the 
number of possible informants. 

In all, 55 hours of instruction and assessment were observed, 31 interviews were conduct-
ed and 200 student responses collected. In addition, 191 pages of documents (including as-
sessment specifications) and 78 student questionnaires were also collected. However, for 
several reasons (e.g. resource limitations) each case was built by data from one writing in-
struction unit respectively. This means that slightly less than half of all collected data was 
used in the analysis.  

 
2.2 Data analysis 
The two-step model presented in Bachman (2005) formed the basis for data analysis. The first 
step comprises the evaluation of the strength in the validity-argument, which concerns the 
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suggested interpretation of scores. In the second step, the utilization argument, the utility of 
the assessment-generated information is evaluated. The validation of the usage of a given 
score includes providing evidence that scores are relevant, useful (for making prediction; in 
relation to alternative forms), sufficient and that the usage has intended (good) consequences.     

Interpretations of scores were deduced from teachers’ comments to class, both publicly 
and individually, as well as from interviews. If a teacher, for instance, told the class that the 
assessment task aimed at testing student ability to write fictional prose, then it was concluded 
by the author that the score was thought to represent that ability. To establish points of refer-
ence, also the interviewed students’ interpretations were analyzed. The warrant that merits the 
inferential step from evidence/data (e.g. student text) to interpretation was established by 
analyzing the assessment task with dimensions of writing presented in relation to the Writing 
Wheel (see Fasting et al., 2009). The same dimensions were used to analyze assessment tasks 
and scoring rubrics as well as part of the administration. The evaluation of the strength of the 
validity argument was made by relating the different pieces of evidence to each other. Threats 
to validity were explicated when evidence tended to weaken the argument. 

The second step involved analysis of observable and reported use of scores. Again, as ref-
erence points, the interviewed students’ usage was analyzed. Relevance and sufficiency could 
be evaluated using results from analysis made for the validity argument. Usefulness (utility) 
was not investigated since no alternative forms were available. Backing for the warrant on 
(good) intended consequences was sought for by investigation of students’ OTL what is later 
assessed. The sociocultural perspective in learning and writing development meant that tool-
use in instructional mode was compared and contrasted with tool-use in assessment mode.         

 
3 Results 
This section presents contextual information about the three schools and main results formu-
lated as hypotheses. These hypotheses are based on the aggregation of results indicating 
threats to the valid use of scores from the investigated practices of classroom-based writing 
assessment. Indications that could possibly be used for rebutting the implicit claims in the 
hypothesis are neither provided nor used as counter-evidence. Only a larger study with a 
representative sample could use information in such a way. The hypothetical statements will 
serve as base for considering further research.  

 
3.1 R-school 
The writing class in the R-school is led by Rose-Mary, a teacher who has worked for about 
ten years. There are some 20+ students in the class. According to RM all of them, regarding 
ambitions, expect to receive the highest grade. 

In the writing instruction unit analyzed in the present study, RM’s students are lectured on 
how to write a formal expository text. Using both a highly structured guideline as well as a 
benchmark text, students are introduced to their upcoming task, which is to write a report, an 
analysis of a movie (RM calls it ‘analytical writing,’ henceforth: the report). The whole unit 
lasts for six lessons, three of which are instructional and three are devoted to the assessment 
task. Besides the lectures, Rose-Mary also shows the aforementioned movie to the class. 

The report is produced by students in a computer hall. Students are allowed to communi-
cate with each other (and with R-M) and they are also allowed to finish the writing at home. 
However, R-M stresses that the bulk of the text has to be written on-site. A month after the 
report was turned in R-M gave as feedback her overall impressions back to her students. She 
also stated that she would use scores when deciding on course grades. All but one student 
received at least the passing grad.    

 
3.2 G-school 
Gull-Britt is the teacher in the G-school. She has worked less than five years. There are 25+ 
students in the class. GB does not discuss the students in terms of ambition. Rather, when GB 
does refer to this group of students, it is often to remark on their lack of discipline.  

 The writing instruction unit is called ‘linguistic correctness’. This refers to both content 
and types of tasks, which consist of correcting decontextualized sentences. Students are to 
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identify and correct spelling errors, wrong uses of tense, wrong pronouns, and falsely divided 
compounds. 

The final test that ends the unit is called ‘a test on the homework’ by GB. The expression 
is used to mark the low stakes associated with this particular test; students need to pass the 
test, but can do it at home if they do not succeed in the first, formal administration. The test 
bears resemblance to an ‘interlinear exercise’ (Breland et al., 1999). Similar to exercises 
undertaken in the instructional mode, students are to correct errors. The test consists of an 
excerpt from a novel (Svinalängorna) which has been processed by GB so as to include 67 
errors. The cut score is set to 57 (i.e. to pass, student must identify 85 per cent of the errors). 
18 of 21 test takers fail to meet the cut score.  

 
3.3 B-school 
The B-school writing class is taught by Britt-Marie. There are about 30 students in the class. 
Just as Rose-Mary, BM describes her students as very ambitious; according to BM only the 
highest grade (pass with special distinction) ‘counts’. 

The writing unit the B-school is devoted to fictional writing. The unit comprises five les-
sons, during which students are asked to analyze short stories, write passages, and read/listen 
to short stories (and also watch one of them, which has been adapted to the screen). 

After three lessons, BM presents the assessment task, which is to be undertaken partly 
during lesson time, partly at home. The task is to write a 1,000 word short story related to one 
of five themes. To avoid plagiarism students are to send in their texts to a text-recognition 
email address. Other than that, the production of the text is not subject to any formal admin-
istration. 

BM comments on and marks the short stories, but she does not assign a final grade to 
them. BM communicates to the individual student which standards are met. In the interview, 
BM states that results from the assessment task will be used when deciding on course grade, 
but she does not explicate how.  

      
3.4 Hypotheses  
Given the AUA model, and given the emphasis on OTL, three types of validity-related threats 
are presented below. The first type of threat concerns validity of interpretations of scores. The 
second type concerns validity of uses of scores. The third type concerns equity and the prem-
ise that valid use of achievement assessment scores for grade decisions depends on equal 
OTL. 

Five hypotheses were formulated in relation to the first type of threat. 
(1) Teachers do not explicate fixed meaning of scores. This is evident in the G-school 

where GB offers four different interpretations of score meaning. If the hypothesis holds true, 
this might indicate that teachers only to a certain degree are fully aware of what is (actually) 
being assessed. (2) Students’ interpretations of score meaning do not conform to the teacher’s 
interpretation. In the B-school, for instance, one student thought that the short story assess-
ment tested general writing ability. This was also the case for one student in the G-school, 
who thought that the grade reflected spelling and grammatical competence. (3) The teacher’s 
interpretation of score meaning does not reflect the construct implied in the assessment task. 
Results mainly from G-school merited this hypothesis; the assessment task required construct-
irrelevant abilities (such as reading comprehension). (4) Teachers do not use scoring rubrics 
aligned to the construct implied in the assessment task. It could not be concluded that scoring 
rubrics used in schools R and G fully reflected the construct being tested, which, in turn, 
raises questions on reliability and validity regarding the application of scoring rules, and 
limits students’ possibilities for self-assessment. (5) Administrations of tests limit possible 
interpretation of students’ writing ability. In R- and B-school, the administration yielded 
student texts where the authorship is not known. 

Three hypotheses were formulated in relation to the first type of threat. (6) Teachers do 
not beforehand formulate detailed plains on how to use scores. From none of the teachers was 
it possible to obtain exact information on how scores were to be used in the process of award-
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ing final course grades. (7) Teachers use scores in a way not warranted by evidence related to 
sufficiency and intended consequences. This hypothesis is formulated based on the suggested 
finding that teachers will use scores when awarding final grade. It will hold true if teachers 
use insufficient information and information gathered after instructional mode where student 
have not had OTL. (8) Students make ill-informed decisions based on scores from assessment. 
This hypothesis is based on (2). Was the latter to be true, it would likely be the case that 
students decide on what to focus, what to ask questions about, and what to practice at home 
on unwarranted assumptions of their own proficiency.  

One hypothesis was formulated in relation to the third type of threat. (9) Teacher’s as-
sessment of student achievement is not equitable. The hypothesis is based on results from 
schools R and G. In the former, students are lectured on the report writing guideline and 
presented with all relevant material to use in the report writing. However, students did not 
engage in the same type of writing acts in the instruction and in the assessment mode of the 
unit. This means that it may be the fact that students who could not answer questions on how 
to write the report (as opposed to what to write) did not benefit from the instruction in the 
same way as students who already knew how to. Students in the G-school did get to use writ-
ing (albeit not in the form of multifaceted acts of writing), but a lack of discipline made in-
struction time less than efficient for some students. If (9) held true for a representative sample 
of students in upper secondary school, final grades, which are tacitly assumed to reflect what 
students can do after and not without instruction, would not be suitable as a means for admis-
sions decisions or for any action involving a comparison between students. 

A tenth hypothesis concerns the AUA model. (10) It is possible to reduce threats to valid-
ity by using the AUA-model in intervention/experimental studies. This is based on the fact that 
the model was productive for collecting and analyzing classroom-available data.   

 
3.5 Further research 
The case studies presented here have explored writing instruction and assessment from a 
validity-perceptive point of view. Nine hypotheses have been formulated based on this explo-
ration. Further research could set out to test the hypotheses. Some of them (1, 2, 4, 5, 6) could 
possibly be tested in descriptive studies using questionnaires. This would allow a large sam-
ple. Others (3, 7, 8) would require at least interview data, which in turn require more re-
sources. Hypothesis (9) might be studied using sophisticated interview techniques, but prefer-
ably by gathering observational data. The tenth hypothesis requires on-site investigations.         
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 
Nedanstående text utgjorde det missivbrev som delades ut till samtliga informanter. 
  
Stockholm, oktober 2010 
Information om undersökning 
 
Under det kommande läsåret (2010/2011) kommer jag att genomföra en undersökning i ert 
klassrum. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur skrivundervisning och bedömning 
går till. Mitt arbete är beroende av att lärare och elever tar emot mig. Därför är jag mycket 
tacksam över att jag får möjlighet att besöka ert klassrum. 
 
Undersökningen har tre delar. En del innebär att jag deltar på lektioner och observerar vad 
som händer. Er lärare kommer också att spelas in med hjälp av en MP3-diktafon. Den andra 
delen innebär att jag samlar in de texter ni skriver. Den tredje delen innebär att jag intervjuar 
er lärare och er. Några av er kommer jag därför att be ställa upp på en personlig intervju. 
 
Det material jag samlar in (observationer, texter och intervjuer) kommer att användas i forsk-
ningssammanhang. Jag kommer att skriva texter med det insamlade materialet som grund. För 
forskning gäller speciella regler för material. Dessa innebär: 
 
• att allt jag samlar in anonymiseras, vilket betyder att ingen som läser det jag skriver vet 
varifrån och från vem materialet kommer. 
• att allt jag samlar in förvaras på säkert ställe, vilket betyder att bara jag har tillgång till ob-
servationer, era texter och era intervjusvar. 
 
  För vetenskapliga undersökningar gäller dessutom följande regel: 
 
• Den som deltar har när som helst rätt att dra sig ur. Det betyder att om du inte längre vill 
vara en del av undersökningen säger du till mig, så stryks du ur materialet.  
 
Vill du av någon anledning inte delta, ber jag dig att kontakta mig eller din lärare. Mina kon-
taktuppgifter finns längst ner på detta papper. 
 
Om du, eller din målsman, har frågor om denna undersökning går det bra att ringa eller e-
posta mig. Avslutningsvis vill jag återigen säga tack för möjligheten att komma hit. 
 
Gustaf Skar, doktorand  
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Bilaga 2: Enkät 
Enkäten bestod av två delar, som var för sig behandlade bakgrundinformation och 
skrivande. Huvudsakligen användes information från den andra delen. Från den 
första delen hämtades uppgifter om rapporterat betyg.   

 
Del 1 
 
1 Jag är 
 Kvinna  Man  
2 Födelseår:______________ 
3 Betyg i ämnet Svenska, våren årskurs 9 
 Inget betyg   IG   G   VG   MVG 
4 Mitt/mina modersmål är:  
5 Hemma talar jag följande språk: 
OBS! ange flera om du talar mer än ett 
6 I skolan talar jag följande språk (obs! gäller ej språkundervisning): 
OBS! ange flera om du talar mer än ett 
7 Jag tycker att jag är mest flytande på följande språk: 
OBS! ange flera om du tycker att det är svårt att välja 
8 Min/mina vårdnadshavares arbete: 
 Arbetar inte   Arbetar, nämligen med: 
Vårdnadshavare 1:  
Vårdnadshavare 2: 
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Del 2 

Fyll i hur ofta du skriver följande texter. Om 
texter som du brukar skriva inte finns uppräk-
nade går det bra att fylla i egna texttyper efter 
”annat” längst ner. 

Varje dag, 
även helg 

Flera 
gånger i 
veckan Ibland Aldrig  

Texter som är svar på skoluppgifter (t.ex. 
     

 

    

SMS     

Inlägg i sociala medier (t.ex. statusuppdate-
   

    

E-post     

Snigelpost (t.ex. brev och vykort)     

Inköpslistor     

Anteckningar för skolbruk     

Anteckningar för privat bruk     

Dagbokstexter     

Texter som jag säljer (t.ex. reportage, mu-
    

    

Inlägg på hemsidor/nätforum     

Artikelkommentarer på nättidningar     

Insändare till papperstidningar     

Låttexter, poesi     

Skönlitterära texter     

Text i datorspel     

Korsord     

Graffiti     

Klotter/”tags”     

Annat:     

Annat:     

Annat:     
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Bilaga 4: Betygskriterier 
Betygskriterier för Svenska A. Överstrukna kriterier används inte.  
 
Kursplan för SV1201 - Svenska A 
Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:2 
100 poäng 
Ämne: Svenska 
 
Betygskriterier 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella sam-

manhang med hänsyn till mottagaren. 
Eleven håller korta muntliga anföranden inför grupp, deltar i samtal och diskussioner, följer 

grundläggande regler och bemödar sig om att bli förstådd.  
Eleven rådfrågar vid behov språkliga handböcker, använder sig i skrift av grundläggande 

regler för språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk. 
Eleven sammanfattar huvudinnehållet i olika slags texter.  
Eleven läser både i utdrag och i sin helhet saklitterära och skönlitterära texter från olika tider 

och kulturer, sammanfattar innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser kring 
läsningen. 

Eleven gör enklare informationssökningar på bibliotek och i databaser och resonerar om 
källornas tillförlitlighet. 

Eleven använder dator för att producera egna texter och för att kommunicera med andra. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven argumenterar konstruktivt i gruppdiskussioner och håller intresseväckande och väl 

disponerade anföranden inför grupp. 
Eleven skriver i huvudsak korrekt såväl berättande som utredande texter där tankegången 

klart framgår. 
Eleven tillämpar i sitt skrivande sin kunskap om hur en skrivprocess går till. 
Eleven läser även mer avancerade texter av olika slag, relaterar det lästa till sina kunskaper 

och erfarenheter och reflekterar över innehåll och form. 
Eleven visar initiativ vid valet av olika slags informationskällor och granskar källorna kritiskt. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven använder i såväl tal som skrift stilmedel som är effektfulla och slående och anpassar 

sitt budskap så att det både berör och förstås av mottagarna. 
Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter utifrån sina teoretiska kunskaper om 

språk och litteratur. 
Eleven gör jämförelser mellan olika tiders sätt att skildra olika motiv i skilda kulturer och 

relaterar dem till sin egen tid och sin egen livssituation. 
 
Hämtad 2013-05-30 från  
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-
2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SV&lang=sv 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SV&lang=sv
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-kurser/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SV&lang=sv
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