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1. Inledning 

Det nationella skrivprovet inom ämnet svenska har de senaste åren fått kritik för dess bristande 

samstämmighet mellan olika bedömare. Framförallt har Skolinspektionen kritiserat provet utifrån 

denna aspekt, där de lyfter fram att den provkonstruktion som skrivdelen i det nationella provet i 

svenska vilar på är ohållbar. År 2012 fastslog de att: 

 

Skolinspektionen rekommenderar att de delprov som är i form av uppsatser eller längre självständigt 

författade redogörelser lyfts bort ur de nationella proven och genomförs i andra sammanhang. 

(Skolinspektionen, 2012:23) 

 

Men är det endast problemet med en låg samstämmighet mellan bedömare som är boven i dramat 

gällande standardiserade skrivprov? Risken med ett sådant antagande är att man kanske förbiser 

andra aspekter av det nationella provet, och när problemet väl är löst så är allt frid och fröjd. Men 

vad säger forskningen om provets övriga beståndsdelar? Finns det andra problembilder, värda att 

belysa i diskussionen kring de nationella provens framtid?  

 

1.1 Syfte 

Mot denna inledning är vårt syfte att redogöra för forskningens syn på det nationella provet inom 

ämnet svenska, med inriktning på skrivdelen. Vi kommer även att belysa standardiserade prov 

och dess utformning i Norge och USA. Utifrån ett psykometriskt perspektiv, med fokus på 

konstruktion, bedömning och användning, vill vi undersöka vilka problembilder som forskningen 

lyfter fram angående standardiserade provformer, samt vilka konsekvenser en sådan provuppgift 

leder till.  

 

1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna som ligger till grund för denna uppsats är: 

- Vilka problembilder existerar enligt forskningen kring skrivdelen i det nationella provet i 

ämnet svenska, samt standardiserade skrivprov generellt, med fokus på dels konstruktion 

dels bedömning? 

- Hur använder man resultaten av de nationella och standardiserade skrivproven, och vilka 

konsekvenser får det för undervisningen? 
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1.3 Bakgrund 

För att kunna förstå den kritik som riktas mot det nuvarande provsystemet bör man belysa provet 

i en historisk kontext. Detta för att visa på att problematiken inte är exklusiv för dagens 

provformat, utan ständigt återkommande vid utformningen av centrala och standardiserade 

skrivprov. Vi ser exempelvis hur problemet med att nå en hög samstämmighet mellan olika 

bedömare på intet sätt är ett nytt fenomen inom svensk utbildning. Redan på 1960-talet lyfte 

Björnsson (1960:61) en sådan problematik, något som visar på provkonstruktionens komplexa 

natur. Även senare, vid 90-talets början, hördes liknande tongångar. Hultman & Wåhlin 

(1991:127) lyfte då fram svårigheterna med att nå likvärdighet vid bedömningarna av de centrala 

proven, där det syntes bedömningsskillnader mellan olika skolor. Detta är en 

bedömningsimplikation som än idag tycks svår att hantera, något det inledande citatet av 

Skolinspektionen (2012:23) bekräftar. 

 

Innan det nationella provet etablerades i svensk utbildning existerade en liknande provform, s.k. 

centrala prov. Hultman & Wåhlin (1991) diskuterar de centrala provens problematik genom åren, 

komplikationer som än idag tycks högst aktuella och applicerbara på det nationella provet 

(1991:125f). Artikeln utgår från en dialog, där de debatterar provens roll inom svensk utbildning. 

Hultman är för standardiserade skrivprov, och Wåhlin är emot. Hultman lyfter här aspekter av 

provet som måste förbättras, däribland menar han att skrivundervisningen tidigare blev alltför 

styrd av de centrala provens innehåll, där andra aspekter av skrivandet nedprioriterades i 

undervisningen till förmån för de övningar företrädda i provet. Vidare möter Hultman den kritik 

mot den onaturliga provsituation som ett standardiserat test innebär, där eleverna i en uppenbar 

provsituation, under tidspress, tvingas skriva för att uppvisa sin kunskap inom skrivande. 

Hultman avfärdar dock en sådan kritik, då liknande situationer ständigt uppstår både inom och 

utom skolans väggar. “Provtekniskt sett äger de centrala proven dessutom rum under rätt 

avspända former”, menar han (1991:138).  

 

När de nya läroplanerna Lpo94 och Lpf94 introducerades, tillsammans med ett målrelaterat 

betygssystem (se Wikström, 2006:119), avvecklades de centrala proven (Lundahl, 2009:90). 

Samtidigt konkretiserades det nationella provet år 1994, där dess primära syfte var att stödja, 

istället för att styra, skolornas arbete med likvärdiga bedömningar (Lundahl, 2009:97-120). Vid 
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denna period var det nationella provet långt ifrån ett självklart moment i undervisningen. Kritiken 

berörde framförallt den existerande ambivalensen mellan å ena sidan ett decentraliserat 

skolsystem med en lokal autonomi, å andra sidan ett statligt prov som stod i vägen för ett sådant 

system. Samtidigt ansåg man att statligt konstruerade prov hade ett värde, och vårterminen 1996 

genomfördes det nationella provet för första gången i ämnet svenska (Palmér, 2013:5). 

Utgångspunkten var nu en mål- och kriterierelaterad kunskapsmätning, där provet skulle verka 

som bedömningsstöd för lärarna. Inom svenskämnet gavs det nationella provet inom kursen 

Svenska B (Palmér, 2013:5). Redan här lyfte Skolverket en möjlig potential och problematik med 

provet - att det dels kan ge lärarna stöd i undervisningen, dels kan leda till att provet styr 

undervisningen (Lundahl, 2009:109).  

 

1999 utökades sedan det nationella provets syfte; utöver dess tidigare stödinriktade fokalpunkt 

skulle provet nu också “främja nationell likvärdighet och vara underlag i 

kvalitetssäkringen/resultatkontrollen av utbildningen” (Lundahl, 2009:110). Efter att Skolverket 

2004 riktade kritik mot den existerande motsättningen mellan stöd och styrning, menade 

regeringen att denna motsättning kunde upphöra genom att ytterligare förtydliga provets syfte 

utifrån fem aspekter: Elevers måluppfyllelse, målförtydligande, konkretisering av kursmål och 

betygskriterier, likvärdig och rättvis bedömning samt som underlag för en analys av den svenska 

skolans måluppfyllelse (Lundahl, 2009:97-115). Vi ser idag hur denna beskrivning av det 

nationella provets syfte lever kvar, där Skolverket (2014a) fastslår att dess uppdrag är att: 1) 

stödja likvärdighet och rättvisa vid bedömning och betygssättning, 2) ge en fingervisning om hur 

undervisningen lyckas uppnå kunskapskraven på en lokal, regional och nationell nivå, 3) bidra till 

att konkretisera kurs- och ämnesplaner, 4) samt ge eleverna en ökad måluppfyllelse.  

 

I mitten av 2000-talet diskuterade Nyström (2004:428) provets roll i svensk utbildning, där han 

fastslog att det nationella provet i Sverige var “low-stake” (alltså inte avgörande för elever, lärare 

och skolor), åtminstone i relation till andra länder. Dess starka fokus på provets möjligheter som 

utvärderingsverktyg ledde dock till att det började få en allt större roll i svensk utbildning. 

Borgström & Ledin (2014:134) menar att skrivprovet i svenska idag är att karaktärisera som 

high-stake, där mycket står på spel för elevernas framtid. Skolverket (2011:9) betonar att proven 

allt mer fungerar som underlag för politiska beslut. Dessutom understryker de provets syfte att 
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fungera som ett analytiskt och komparativt verktyg för att studera skolornas förmåga att uppnå 

kunskapskraven. En sådan utveckling leder till att kraven på provets validitet och reliabilitet ökar, 

för att främja möjligheterna till likvärdig bedömning. 

 

I och med genomförandet av de nya läroplanerna Lgr11 och Lgy11 så förändrades premisserna 

för det nationella provet. Bland annat introducerades två nationella prov inom ämnet svenska, i 

kurserna Svenska 1 och Svenska 3. Inom kursen Svenska 1 utgår skrivuppgiften från att eleverna, 

utifrån ett tema samt ett texthäfte, ska skriva en text under 180 minuters provtid (Skolverket, 

2014b).  Eleverna får välja en av fyra uppgifter, och sedan skriva en text som totalt ska vara 300-

600 ord. Texthäftet har de tidigare blivit tilldelade under provets läsförståelsedel. När eleverna 

sedan återvänder och börjar läsa Svenska 3 förändras premisserna något (Skolverket, 2014c). 

Skrivtiden är utökad till totalt 240 minuter, uppsatsen förväntas vara 600-800 ord, samt att 

eleverna ges tillgång till texthäftet i direkt anslutning till provet. Utgångspunkten är nu istället att 

eleverna ska producera utredande texter med vetenskaplig karaktär. Den förberedelsetid som 

tidigare existerade i både det centrala provet och det nationella provet, är sedan 2013 års prov 

bortplockad, för att ge eleverna samma förutsättningar att lyckas (Skolverket, 2014d). Provet 

bedöms sedan av den enskilde läraren. 

 

1.4 Disposition 

Arbetet är en forskningsöversikt där vi söker att belysa olika aspekter av det nationella provets 

konstruktion, bedömning och användning. Innehållet är disponerat i fyra undersökande delar. 

 

Vi inleder med ett teoretiskt kapitel som presenterar det psykometriska forskningsfältet och dess 

begreppsapparat. Här introduceras begreppen validitet, konstrukt, reliabilitet och washback, samt 

vilka komplikationer som kan uppstå vid konstruktionen och bedömningen av skrivprov.  

 

I kapitel 4 fokuserar vi på det nationella provets konstrukt. Fokalpunkten i detta kapitel ligger på 

att diskutera det nationella provet utifrån aspekter av validitet, där vi studerar problembilder med 

provets konstruktion. I detta kapitel lyfter vi också fram den förändring som har skett i Norge, där 

de har valt en annan väg i konstruktionen av sina standardiserade prov. 
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I kapitel 5 studerar vi bedömningen av de nationella proven och vilka implikationer denna 

process innebär. Vi undersöker även vilka textnormer som styr provet, samt vad det är som ligger 

till grund för den bedömning som genomförs. Till sist belyser vi problematiken kring den låga 

interbedömarreliabiliteten vid bedömningen av skrivproven. 

 

I kapitel 6 belyser vi användningen av provresultaten och hur detta påverkar undervisningen. Vi 

ser här hur provets syften inte uppnår sin fulla potential, där dess starka resultatfokus resulterar i 

att den pedagogiska utvecklingen går om intet. Vi studerar också hur provet påverkar 

undervisningen, där alltmer undervisningstid går åt till att förbereda eleverna inför provet, vilket 

resulterar i att övriga undervisningsmoment och ämnen bortprioriteras. 

 

I uppsatsens avslutande kapitel kommer uppsatsens diskussion finnas att tillgå. 
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2. Tillvägagångssätt och urval 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att finna lämplig inhemsk litteratur har Borgströms (2014a) doktorsavhandling 

“Skrivbedömning - Uppgifter, texter och bedömningsanvisningar i svenskämnets nationella prov” 

varit till god hjälp som en introduktion till ämnet. Vi har även funnit inspiration från Skars (2013) 

avhandling “Skrivbedömning och validitet”, där framförallt hans omfattande teoretiska kapitel har 

hjälpt oss på vägen. Vi har också utnyttjat Google Scholar, där vi har sökt efter artiklar med hjälp 

av nyckelorden skrivande, bedömning och nationella proven i varierande kombinationer. Något 

vi noterade vid läsningen av den inhemska forskningen var att den till stor del vilade på norsk 

forskning inom provkonstruktion och bedömning (Borgström tackar exempelvis Kjell Lars Berge 

i förordet till sin avhandling). Vi valde därför i denna uppsats att inkludera hur Norge förhåller 

sig till sina nationella skrivprov inom ämnet norska, utan att för den delen göra anspråk på ett 

komparativt perspektiv. 

 

För att finna internationell litteratur inom ämnet har vi framförallt använt oss av sökmotorerna 

ERIC (Education Resources Information Center) samt Academic Search via Linköpings 

Universitet. Vi har här sökt efter nyckelord aktuella för vår uppsats med utgångspunkt i skrivande 

i olika kombinationer: Exempelvis har vi sökt efter writing + assessment, writing + high stakes 

testing, writing + construct-validity. Forskningen visade sig framförallt komma från USA, där 

diskussionerna om s.k. “high stakes”-prov och dess problembilder (dvs. prov där mycket står på 

spel, se Wikström, 2005:18) tycks ha varit stora sedan ratificeringen av NCLB (No Child Left 

Behind) år 2001, en lagstiftning som starkt betonade användningen av sådana prov. Detta bidrog 

till, enligt oss, en intressant utblick mot ett land som under en längre tidsperiod har inkorporerat 

standardiserade prov som ett utvärderingsverktyg i sitt utbildningssystem fullt ut. 

 

Det vi noterade vid läsningen av litteraturen var att en majoritet av författarna tog utgångspunkt i 

psykometrisk teori, framförallt med fokus på begreppen validitet och reliabilitet. Vi fann det 

därför lämpligt att redogöra för denna teoribildning och dess begreppsapparat tidigt i uppsatsen, 

för att ge läsarna en ingång in i forskningsfältet. I det teoretiska kapitlet har vi också valt att 

presentera två bedömningsteoretiska modeller. Anledningen till att vi finner modellerna 
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användbara i denna uppsats är att de, utifrån vår utgångspunkt i konstruktions- och 

bedömningsimplikationer, ger oss ett fundament att stå på i mötet med de andra texterna. De 

modeller vi kommer att lyfta fram är: Kanes m.fl. “The Bridge Analogy” (1999) samt Bachmans 

“Assessment Use Argument (AUA)” (2005). Modellerna har dessutom bidragit till uppsatsens 

disposition och fokus, då de analyserar vägen från en elevprestation till användningen av 

resultatet.  Framförallt Bachman (2005) diskuterar användningen av provresultat, alltså vilka 

beslut som tas utifrån den tolkning som görs av resultatet. De nationella provens resultat existerar 

inte endast i ett vakuum, utan påverkar också undervisningen. 

 

Litteraturen och artiklarna har vi sedan delat upp och behandlat var för sig, där vi under läsandets 

gång har fört läsloggar via Google Docs, som båda har haft tillgång till. Vi har sedan diskuterat 

våra texter utifrån läsloggarna för att därefter inkludera dem i studien. Har vi upplevt att vissa 

artiklar är komplicerade till sin art har den andre personen också läst texten, för att därigenom 

säkerställa att vi har nått fram till rimliga tolkningar och slutsatser. 

 

2.2 Urval och avgränsningar 

Då forskningen i Sverige angående det nationella provets skrivuppgift inom ämnet svenska är 

något begränsad, har vi valt att vidga vårt perspektiv för att både fördjupa och nyansera vår 

undersökning. Primärt har vi sökt forskning inom skrivande och nationella prov i Sverige och 

Norge, samt amerikansk forskning om skrivande vid “high stakes/performance”-prov inom 

modersmålsundervisning. Vi har också inkluderat mer generell forskning om 

konstrukt/konstruktion av skrivprov och bedömning inom skrivdidaktiskt forskning. Uppsatsen är 

inriktad på forskning som studerar äldre åldrar inom skolväsendet, i en svensk kontext högstadiet 

och gymnasiet. Detta då insatserna vid högre utbildning får anses mer avgörande för elevernas 

framtid, där mycket står på spel. Vi har därmed medvetet valt bort texter som berör grundskolans 

tidigare åldrar. 

 

Ett naturligt urval rent tidsmässigt hade varit att fokusera på forskning efter 2011, då de nya 

läroplanerna, LGR11 och LGY11, trädde i kraft. Vi märkte dock relativt tidigt att en sådan 

begränsning skulle leda till att vår uppsats skulle sakna relevanta källor producerade innan detta 

läroplansskifte. Det vi ser utifrån forskningen i mitten av 2000-talet, exempelvis Korp 
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(2006:165), är att skrivprovets form inte har genomgått några drastiska förändringar sedan dess 

(Skolverket, 2014b). Detta motiverar därmed, enligt oss, en användning av källor producerade 

inom ett längre tidsspann. 

 

Inom den svenska forskningen är det främst Borgström som har diskuterat den specifika 

problembild vi ämnar att undersöka. En liknande situation gäller även i Norge, där Berge är den 

som primärt har diskuterat skrivande i en skolkontext. Givetvis kan det anses problematiskt att 

dessa två författare ges en framträdande roll i uppsatsen. I mötet med undersökningens andra 

texter har vi dock funnit en rådande konsensus kring s.k. standardiserade skrivprov, som därmed 

har bekräftat den bild som författarna målar upp. Vi finner därmed att vi har begränsat en 

eventuell bias som få källor skulle kunna rendera i.  

 

Rubrikerna konstruktion och bedömning är inte helt lätt att särskilja från varandra, då de är så tätt 

sammanbundna med varandra, där bedömningen vilar på konstruktionen. Vi ser dock en poäng 

med att dela upp dessa två, då vi ser det som en progression, från a till b, inom den process som 

ett nationellt prov innebär. I vår uppsats leder dock detta till att information som berörs i 

konstruktionskapitlet även kan komma att återknytas till i bedömningskapitlet, där vi finner det 

meningsfullt och givande. 

 

Vi har endast fragmentariskt berört ett elevperspektiv vid detta studium. Anledningen till detta är 

att en sådan utgångspunkt skulle leda till att uppsatsen antingen skulle bli alltför omfattande till 

sin form, eller endast skrapa på forskningsfältets yta inom varje specifikt område. En sådan 

ansats skulle dock vara intressant att studera, framförallt inom kapitlet påverkan, för att få en än 

djupare bild av det nationella provets komplikationer på individnivå. Hur påverkas eleverna av 

skrivuppgiftens provform, och hur upplever de situationen? 

 

 

  



10 

 

3. Psykometrisk teori 

Det psykometriska forskningsfältet intresserar sig för att granska de mätningar som avser att mäta 

individers psykologiska karaktär, eller i vårt fall: kunskap. Inom området rör man sig med ett 

antal teoretiska begrepp som utgör ett fundament för fältet, där fokalpunkten ligger på validitet, 

alltså provets rimlighet, och reliabilitet, dvs. bedömningens trovärdighet. Användningen av 

provresultatet kan påverka och leda till konsekvenser för undervisningen, något som benämns 

som washback. Begreppen utgör ett fundament för teoribildningen, och kan förklaras och 

kontextualiseras i två bedömningsteoretiska modeller: Kanes m.fl.”The Bridge Analogy” (1999)  

och Bachmans ”Assessment Use Argument” (2005). Modellerna berör vägen från ett observerat 

resultat av en elevprestation, till användningen av provresultatet. 

 

3.1 Validitet  

Validitetsbegreppet har en central betydelse i granskningar av psykologiska tester, där man 

bedömer graden av giltighet i olika delar av konstruktionen. Begreppet validitet kan ses ur tre 

aspekter: Innehållsvaliditet, kriterievaliditet och konstruktvaliditet (Messick, 1987:8).  

 

Innehållsvaliditet intresserar sig för att undersöka till vilken utsträckning en viss mätning 

representerar den kunskapsdomän, eller konstrukt, den avser att mäta (Messick, 1987:9). Det 

testet avser att mäta brukar refereras till som testets avsedda kunskapsdomän och består av en 

konkretisering av förmågor som är tydligt avgränsade och, framförallt, mätbara. För att uppnå 

hög innehållslig validitet bör konstruktet utgöras av ett relevant urval av dessa egenskaper 

(Cronbach & Meehl, 1955). Konstruktet måste alltså definieras innan själva provkonstruktionen - 

Om man vill mäta elevernas skrivförmåga måste man precisera dess inneboende egenskaper, där 

varje definierad egenskap måste mätas (Gipps, 2012:5). Exempelvis kan man titta på hur prov 

som syftar till att bedöma en individs förmåga att skriva längre texter lyckas med att mäta detta. 

Noterar man att testet i själva verket mäter en individs förmåga att skriva korta paragrafer, så kan 

man ifrågasätta provets validitet i relation till vad den avsåg att mäta. 

 

Kriterievaliditet söker att utforska relationen mellan de kriterier man anlägger på en provuppgift 

och hur dessa relaterar till den avsedda kunskapsdomänen (Messick, 1987:9). Relationen mellan 
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kriterier och kunskapsdomän kan beskrivas som prediktiv, alltså att en prestation ska förutsäga en 

individs förmåga att utföra liknande prestationer i en liknande kontext (Messick, 1987:123). 

Kriterier, i sin definition, ska syfta till att skilja en godkänd prestation från en icke-godkänd 

prestation (Kane m.fl., 1999:9), samt kompetens och inkompetens inom ett visst område 

(Messick, 1987:124). Problemet, enligt Messick, är att relationen mellan den enskilda 

bedömningen av någons förmågor och de förmågor som definieras i konstruktet är komplex till 

sin natur. Detta ställer krav på empiriska bevis för att de kriterier som används i bedömningen 

också korrelerar med de kriterier som används i praktiken (Messick, 1987:9). Grundas inte 

provkriterier i praktiken uppstår problem när man sedan ska göra en inferens, eller slutsats, så 

som presenteras i nästa avsnitt. Dessa två aspekter av validitet utgör var för sig en relativt 

begränsad del av undersökningen, då de endast belyser ensidiga aspekter av provgranskningen. 

 

Den tredje och sista kategorin, konstruktvalidering, har en mer övergripande definition än de 

tidigare presenterade och innefattar fler variabler och faktorer (Messick, 1987:10). Detta 

perspektiv intresserar sig även för de inferenser/slutsatser som görs mellan mätningen och 

domänen man avser att bedöma: “One does not validate a test, but only a principle for making 

inferences” (Cronbach & Meehl, 1955). Messick (1987) menar att konstruktvalidering behandlar 

ett bredare spektrum av faktorer, även faktorer som behandlas i de andra typerna av validering, då 

inferenser anknyts till både innehållslig relevans och kriterier (1987:10). Vidare problematiserar 

Messick hur diskussionen kring validitet inte har kopplats till användning av bedömningar. 

Validiteten påverkas således av bedömningens syfte (1987:11). I skolkontexten ser man 

följaktligen till huruvida bedömningen resulterar i ett rimligt betyg. 

 

Validiteten handlar alltså om provets egenskaper anses vara en lämplig mätning på givna 

förmågor. Av vikt är att kriterierna som man anlägger på prestationen korrelerar med de kriterier 

som definierades i kunskapsdomänen/konstruktet. En mätning som avser mäta skrivförmåga bör 

då utgöras av uppgifter som möjliggör för eleverna att pröva sina förmågor i relation till de 

avsedda egenskaperna. 
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3.2 Reliabilitet 

Parallellt med användningen av validitetsbegreppet diskuterar man ofta reliabilitet, som 

behandlar en mätnings konsistens över tid, där andra mätningar under liknande förhållanden ger 

samma resultat (Haertel, 2006). I bedömningssituationer vill man undvika att elevens prestation 

genererar allt för varierande resultat i liknande mätningar. Detta är fallet om en elev exempelvis 

får betyget E vid ett provtillfälle, och betyget A vid ett annat provtillfälle, trots att provets 

uppgiftskonstruktion är likartad. Visar eleven istället att denne kan prestera utan några större 

avvikelser över längre tid, så kan man anta att bedömningen är tillförlitlig/innehar hög reliabilitet.  

 

Haertel (2006:67f) presenterar en förenklad modell som visar de faktorer som samspelar i 

prestation och bedömning [vår övers.]:  

 

Observerat resultat = det sanna värdet + felaktigheter      

 

I en mätning syftar man till att få ut elevprestationens sanna värde, som då ska reflektera elevens 

egentliga förmåga i relation till de konstrukt och mål som definierats.   

Det finns alltid en risk att en enskild mätning innehåller felaktigheter, faktorer som påverkar det 

sanna värdet, något som resulterar i det värde man observerar. Till dessa felaktigheter räknas 

människans inneboende variation, att elevens prestation kan påverkas av inre faktorer som inte 

går att kontrollera. Vi vet att elever presterar olika i olika sammanhang och i olika uppgifter. 

Däremot existerar faktorer som till stor del går att kontrollera och minimera. Att eleven tillåts 

prestera under liknande förhållanden minskar risken för att det observerade resultatet avviker i 

allt för stor grad från andra mätningar av samma konstrukt/kunskapsdomän (Haertel, 2006:68). I 

ett provsammanhang skulle detta kunna exemplifieras med en situation där eleverna förväntas 

producera text inom en begränsad tidsram och utan möjlighet till samarbete, när de tidigare fått 

skriva under längre perioder och arbetat med skrivprocesser som utgångspunkt.  

Ytterligare en faktor som påverkar är introduktionen av en bedömare som ska analysera 

elevprestationen. I en skolkontext är detta oundvikligt, vilket leder till att det bör existera en 

medvetenhet om att även examinatorer påverkas vid bedömningen av prov (Haertel 2006:68).  

I diskussionen kring nationella provens existensberättigande diskuteras ofta dess syfte att bidra 

med instrument som ska säkerställa likvärdigheten i bedömningen. Med detta menar man att 
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konkretiseringen och bedömningsstödet ska möjliggöra för alla elever att erhålla ett rättvist betyg 

och där examinatorernas bedömningar är samstämmiga. I grunden handlar det alltså om att öka 

graden av interbedömarreliabilitet. 

3.3 Hotbilder mot validitet och reliabilitet 

När man granskar psykologiska tester, eller kunskapstester, tittar man på relevanta hotbilder som 

riskerar att underminera den psykologiska utvärderingen och bedömningen. Dessa kan delas in i 

och förstås utifrån två större problemkategorier:  

 

Construct underrepresentation (Messick 1987:44f) betonar när samstämmigheten mellan 

mätningen och konstruktet är låg. Det innebär att mätningen är alldeles för snäv i relation till vad 

konstruktet faktiskt innehåller.  Låg korrelation innebär att konstruktet saknar representation i 

mätningen, något som påverkar inferensernas och bedömningarnas legitimitet negativt (Messick 

1987:45f). Kan man verkligen påstå att en elev inte innehar vissa egenskaper om mätningen man 

utgår från inte har mätt den avsedda egenskapen?  

 

Construct irrelevance variance (Messick 1987: 44f) ser till prov vars konstruktion innehåller 

aspekter som påverkar det observerade resultatet. Till dessa räknar vi mätningar som utgör en 

viss svårighet, eller enkelhet, för den som ska mätas och på sådant sätt kontaminerar prestationen 

och bedömningen. Om en mätning, som syftar till att mäta en individs förmåga att skriva en 

längre text, har instruktioner som är otydliga, komplicerade eller svårbegripliga för en viss grupp 

individer skulle provet innebära ett resultat som inte reflekterar det sanna värdet. På liknande vis 

som mätningen kan påverkas till den grad att det sanna värdet av mätningen resulterar i ett lägre 

värde kan en mätning resultera i att mätningen ger ett högre värde än det sanna. En mätning vars 

grund utgörs av frågor som är obefogat komplicerade, eller simplifierade, påverkar elevens 

performans i den givna situationen (Messick, 1987:44f). Därför är det av stor vikt att man som 

bedömare försöker att minimera dessa två hotbilder, genom att samla tillräckligt mycket bevis för 

att dessa problem ska anses obefintliga eller betydelselösa (Messick 1996:4).  

3.4 Pedagogisk påverkan  

Ur ett pedagogiskt perspektiv diskuteras de implikationer bedömningar och high stakes-prov 

medför. Messick beskriver termen washback: “[...] evidence of washback is typically sought in 
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terms of behavioral and attitudinal changes in teachers and learners that are associated with the 

introduction of tests having” (Messick 1996:1). Enligt Hughes (2003:1) kan washback resultera i 

både negativa och positiva konsekvenser för undervisningen. Till det negativa hör exempelvis när 

undervisningsmålen inte korrelerar med provkonstruktionen: Om elevernas skrivförmåga bedöms 

med flervalsfrågor, så riskerar detta att skapa en undervisning där läraren undervisar eleverna i att 

hantera sådana provkonstruktioner, istället för att lära sig att skriva (2003:1).  Positiv washback, 

menar Hughes (2003), är när provets konstruktion fungerar stimulerande och kravhöjande för 

undervisningens premisser, där provkonstruktionen och undervisningsmålen lever i ett 

symbiotiskt förhållande och konstrueras utifrån samma fundament (2003:1f). 

Messick (1996) menar att man måste se till vilken grad det finns bevis för att introduktionen av 

sådana bedömningssituationer eller provuppgifter påverkar undervisningen (1996:16).  

 

3.5 Bedömningsteoretiska modeller 

3.5.1 The Bridge Analogy – från elevprestation till elevförmåga 

Den modell som Kane m.fl. (1999) presenterar är “The Bridge Analogy” (som Bachman senare 

vidareutvecklar). Fokalpunkten ligger på att diskutera ett provs validitet utifrån den tolkning en 

bedömare gör, som blir högre eller lägre beroende på rimligheten i bedömningens slutsatser 

(1999:9). Utgångspunkten i hans modell är fyra “broar”, som alla representerar led i en 

bedömningsprocess, där varje bro har inneboende egenskaper som riskerar att rasera dem, och 

därmed också processen.  

 

 

Figur 1. The Bridge Analogy, hämtad från Kane m.fl. (1999:9) 

 

Först och främst har vi en observation (O) av en elevs prestation, vi ser helt enkelt att eleven har 

presterat något utifrån bedömningens premisser. Detta leder över till den andra platån i modellen, 

där bedömaren tolkar denna elevprestation och därmed konstruerar ett observerat resultat (O.S). 
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Detta resultat baseras på två antaganden: Det första antagandet är att kriterierna som används för 

att bedöma prestationen är lämpliga och brukas utifrån dess avsedda syfte. Det andra antagandet 

är att de förhållanden som prestationen skedde under korrelerar med med dess avsedda tolkning. 

Provets bedömningskriterier måste konstrueras på ett sådant sätt att man möjliggör 

differentierade elevresultat. Kane m.fl. (1999:9) menar att en sådan kriteriekonstruktion är 

relativt enkel när det kommer till prov med flervalsfrågor. Mer öppna provuppgifter däremot, 

exempelvis skrivdelen i det svenska nationella provet, skapar en komplex och mångfacetterad 

värld av potentiella elevsvar, vilket i sin tur försvårar framställningen av kriterier som är 

tillämpbara på denna mångfald av elevrespons.  

 

En problematik som kan uppstå vid det observerade resultatet är s.k. alternativa tolkningar (Kane 

m.fl., 1999:9), där mätfel leder till felaktiga slutsatser i det observerade resultatet. Detta kan 

exempelvis vara kriterier som inte stämmer överens med uppgiften, eller att relevanta kriterier 

faller bort i bedömningen. Om eleverna får i uppgift att skriva en debattartikel, men där förmågan 

att argumentera inte inkluderas i kriterierna, kan det observerade resultatets trovärdighet 

ifrågasättas. Det är alltså av vikt att man vid tolkningen har starka incitament för att det 

observerade resultatet förefaller rimligt, där alternativa tolkningar är perifera eller minimala i 

förhållande till de bevis som talar för bedömningens utformning (Kane m.fl., 1999:10). 

 

Den tredje delen berör vad Kane m.fl. (1999:10) kallar “Universe Score” (U.S) - dvs. en slutsats 

utifrån en statistisk generalisering, som är grundat på det observerade resultatet, av elevernas 

förmåga i liknande uppgifter vid senare tillfällen. Om vi i det observerade resultatet fastslår att 

eleverna har skrivit relativt svaga debattartiklar, skapar detta förväntade prestationer på elevernas 

framtida skrivningar inom samma uppgifter. Desto fler prov, desto större blir möjligheten att 

generalisera resultaten (Kane m.fl., 1999:10). När det kommer till perfomansprov, så som 

skrivuppgiften i det nationella provet, finns det en existerande problematik med mätfel, då dessa 

prov oftast innehåller få uppgifter att generalisera utifrån. Då uppgifterna i provet är resurs- och 

tidskrävande är det dock svårt att legitimera en användning av flera provuppgifter. En annan 

problembild vid en generalisering är storleken av potentiella felkällor, där ett stort antal av dessa 

kan underminera de slutsatser man drar utifrån det observerade resultatet (Kane m.fl., 1999:10). 
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Den sista delen av Kanes m.fl. (1999:10f) bedömningsteoretiska modell berör att man utifrån 

resultaten drar slutsatser om elevernas “Target Scores” (T.S). Det sker en extrapolering, där 

elevernas kunskaper inom den mer specifika subdomänen “att skriva en debattartikel” här 

generaliseras till den betydligt bredare måldomänen “skrivförmåga”. Om vi nu antar att denna 

debattartikel täcker in en stor del av måldomänen, skrivförmågan, kan slutsatsen fastslås vara 

relativt säker. Om uppgiften däremot anses vara en fragmentarisk del av måldomänen, blir de 

slutsatser man drar betydligt mer otillförlitliga till sin art. 

 

3.5.2 Assessment Use Argument – Hur resultatet används 

Den andra modellen presenterar Bachman (2005), vid namn “Assessment use argument”. Denna 

modell är delvis inspirerad av Kanes m.fl. (1999) modell, men inkluderar också ett 

användningsperspektiv, där resultatet på ett eller annat sätt används för att förändra eller påverka 

undervisningen. Bachman (2005) söker att skapa en kedja från provprestationer till tolkning och 

från tolkning till användning. Modellen utgår dels från ett validitetsargument - där 

bedömningsprestation länkas samman med tolkningen av prestationen, dels från ett 

användningsargument - alltså hur en tolkning leder till beslut.  

 

 

Figur 2. Assessment Use Argument. Hämtad från Bachman (2005:9) 

 

Validitetsargumenten konstrueras utifrån ovanstående modell (Bachman, 2005:9f). Vi tar 

utgångspunkten i en viss typ av data, i detta fall elevens respons på provuppgiften (ex. 

debattartikel). Utifrån denna data når vi en slutsats (claim; eleven uppvisar en otillräcklig 

förmåga att skriva en debattartikel), som föranleds av ett eller flera påståenden (warrant; elevens 
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debattartikel är odisponerad och rörig), vilka bygger på en auktoritet (backing; enligt Skolverket 

är disposition ett lärandemål). Som motvikt till detta existerar s.k. alternativa förklaringar, som 

kan verka underminerande gentemot de bevis vi har för vår slutsats (rebuttals; eleven var sjuk när 

hen skrev debattartikeln) (Bachman, 2005:9f).  

 

Den andra aspekten av Bachmans (2005) modell tar sin utgångspunkt i användningen av det 

tolkade resultatet. Bachman (2005:15ff) betonar att även om en tolkning av ett provresultat har 

hög validitet, innebär inte detta per automatik att resultaten kan användas omdömeslöst inom vitt 

skilda kontexter. För att användningen ska vara relevant förespråkar han, utifrån Messick (1989), 

två bevisaspekter som bör uppfyllas - bevis för att den bedömda förmågan är relevant för 

användningen av resultatet, och bevis för att resultatet faktiskt är användbart för beslutstagandet. 

Användningsargumentets validitet kan alltså ifrågasättas om man som lärare, efter ett prov i 

grammatik, tar ett beslut om att eleverna måste undervisas mer i språksociologi. Vid 

användningen av ett provresultat är det därför nödvändigt, menar Bachman (2005:14), att ha 

tillgång till flertalet relevanta och legitima indikatorer, då en enskild indikator kan vara 

otillräcklig i sig själv. Om så är fallet riskerar man därmed att underminera konstruktet, alltså de 

mätbara förmågor definierade vid provets konstruktion. 

Användningsargumenten bygger på samma modell som validitetsargumenten, men med vissa 

skillnader. Datan som nu är utgångspunkten är slutsatsen som konstruerades i 

validitetsargumentet, och slutsatsen är nu hur denna data används (Bachman, 2005:18). En viss 

skillnad i ligger också i de påståenden som legitimerar slutsatsen, där Bachman (2009:18-19) 

presenterar fyra typer påståenden, som alla är essentiella för beslutet. Det första påståendet berör 

relevans, alltså att tolkningen är relevant för det beslut som ska tas. Det andra påståendet 

innefattar användbarheten, att tolkningen är användbar för det potentiella beslutet. Det tredje 

påståendet konstrueras utifrån avsedda konsekvenser - att beslutet kommer att vara gynnsamt för 

exempelvis eleverna eller skolan. Det fjärde påståendet handlar om tillräcklighet, att provet ger 

tillräcklig information för att beslutet ska vara möjligt. När Bachman (2009:24) diskuterar 

alternativa förklaringar (rebuttals), konstruerar han två primära utgångspunkter - dels anledningar 

till varför man inte ska ta det potentiella beslutet/ta ett annat beslut, dels oavsedda konsekvenser 

med provet och/eller beslutet. Lika gärna som ett beslut kan leda till goda konsekvenser, kan det 

alltså också leda till skapandet av nya problembilder.  
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4. Konstruktion 

Vid konstruktionen av ett skrivprov är det av vikt att konstruktet, alltså vilka förmågor man avser 

att mäta, korrelerar med vilka förmågor man faktiskt mäter. Om så inte är fallet leder det till 

problem med provets grad av validitet och reliabilitet. Det nationella provet söker att 

standardisera en normativ form av skrivande som existerar utanför skolkontexten, vilket medför 

att man förbiser stora delar av vad skrivande faktiskt innebär. Detta leder till att det blir 

problematiskt att dra några slutsatser om elevernas egentliga skrivförmåga, där man extrapolerar 

från en subdomän till en måldomän (Se Kane m.fl, 1999). I Norge söker man att komma bort från 

en sådan normering, genom att fokusera på elevernas skriftliga yttringar inom en social ekologi. I 

en sådan kontext är det istället elevernas skrivhandlingar som konstruerar genrerna. 

 

4.1 Semiosfärer – Stillbilder av en verklighet 

För en skribent innebär skrivande att man deltar i en kontext med andra deltagare som värderar 

yttrandets lämplighet. Att skriva i en provsituation är inte annorlunda. För de aktörer som ingår i 

konstruktionen och bedömningen av en sådan skrivuppgift gäller det att värdesätta en text som en 

respons på skrivinstruktionen.  

 

Skolverket har explicitgjort de normer som gäller för den givna situationen genom att 

konkretisera kvalifikationsnormer och direktiviska normer. Kvalifikationsnormer utgör de regler 

som avgör vem som kan göra vad i en situation medan direktiviska normer avgör till vilken grad 

av lämplighet som en deltagare utför handlingen. Genom att beskriva vilket innehåll skolorna 

måste förhålla sig till och genom att anlägga kriterier för olika prestationsnivåer explicitgör man 

dessa normer (Borgström, 2014a:52-53). Nationella proven, eller standardiserade prov generellt, 

diskuterar Borgström (2014a) med utgångspunkt i begreppet semiosfärer1: “det rum av 

konventioner som kommunikationsaktens adresserare, adressat och medium måste vara 

nedsänkta i för att kommunikationen ska fungera” (2014a:54). Dessa semiosfärer utgörs alltså av 

de förutsättningar som krävs för att en kommunikationssituation ska ha möjlighet att uppstå och 

är till sin natur dynamiska och föränderliga, då de traditionellt bundna konventionerna utsätts för 

                                                
1 Borgströms (2014a) diskussion tar sin utgångspunkt i en sociosemiotisk diskurs, vilket innebär att mening inte 

existerar i ett vakuum, utan skapas i en social kontext, se Lotman (1990). 
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yttre påverkan från andra semiosfärer (2014a:54). När Borgström diskuterar detta menar han att 

nationella prov, eller formella bedömningssituationer, är “stillbilder” av dessa semiosfärer, en 

avbild som ska representera en textkultur i en given situation. Dessa stillbilder är praktikens 

försök till självbeskrivning, som syftar till att förena och standardisera skrivande för att undvika 

oenighet inom praktiken. I en skolkontext innebär det här att man genom en centraliserad 

verksamhet skapar ett rättesnöre för skolor och lärare att förhålla sig till inom en provsituation, så 

som de nationella proven. En stor del av problemet som lyfts fram är att standardiserade prov har 

svårigheter med att inkludera den komplexitet som skrivande faktiskt innebär och att 

standardiseringen innebär att man förbiser det som sker “i periferin” (Borgström, 2014a:54). För 

de nationella proven styrs denna standardisering av Skolverket, där de skapar en provsituation där 

elever måste prestera utifrån sin förmåga och att dessa prestationer mäts utifrån givna kriterier 

som bedömarna ska ta utgångspunkt i (Borgström, 2014a:52f).  

 

4.2 Problembilder med konstruktionen 

I formella bedömningssituationer är syftet att representera en autentisk skrivsituation, på ett 

sådant sätt att mätningen och bedömningen av prestationen korrelerar med skrivsituationer eleven 

kan förväntas möta utanför skolkontexten. Därmed bör konstrukt och måldomäner ha en hög grad 

av samstämmighet mellan varandra. Om så inte är fallet uppstår det problembilder som 

underminerar provets validitet. Amrein & Berliner (2002) diskuterar, utifrån en amerikansk 

kontext, potentiella falluckor med high stakes-prov som riskerar att urholka konstruktet och 

därmed också provets validitet och generaliserbarhet (eller extrapolering, se Kane m.fl., 1999). 

För det första menar de (2002:6, 2002:15) att high stakes-prov generellt innehar för få uppgifter 

för att möjliggöra en bedömning av den definierade kunskapsdomänen. Få uppgifter leder alltså 

till att det blir svårare, eller nästintill omöjligt, att uppfylla de egenskaper man definierade i 

konstruktet. För det andra menar författarna (2002:15) att provtiden sällan är tillräcklig för att 

eleverna ska ha en möjlighet att behandla alla aspekter av kunskapsdomänen. Till sist menar de 

(2002:15) att när lärare begränsar sin undervisning för att ge eleverna en chans att få högre betyg, 

resulterar det också i att eleverna inte längre uppvisar hela kunskapsdomänen, utan endast vissa 

nedslag i den (Amrein & Berliner, 2002:15). Det författarna här betonar är alltså att proven 

riskerar att inneha construct-underrepresentation, där konstruktet saknar representation i 

mätningen, vilket resulterar i att provet därmed innehar låg validitet (Messick, 1988:44f). Detta i 
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sin tur leder till att extrapoleringsfasen, utifrån Kane m.fl. (1999), går om intet, då provets 

subdomän (ex. att skriva en debattartikel) inte kan generaliseras till provets måldomän (ex. 

skrivförmåga). 

 

Med risken att bedömningssituationen inte uppnår tillfredsställande grad av validitet ser vi även 

hur de svenska nationella proven till sin konstruktion riskerar utgöra en grund för problematiska 

bedömningar. Till det här menar Borgström (2014b) att nationella proven utgår från vissa normer 

som eleverna måste förhålla sig till i skrivandet och att eleven förväntas utgå från en på förhand 

bestämd struktur och form, något som visar sig vara sant i de, förvisso fåtalet, texter han har 

analyserat (2014a:69, 2014b:30). Genom att kartlägga strukturer från fyra elevtexter visar 

Borgström (2014b) att elevernas texter inte förhöll sig till de genreetiketter som preciserades i 

instruktionen, snarare var det de fetstilta språkhandlingarna som avgjorde hur eleverna skrev 

(2010:162). Det här ter sig problematiskt om man ska kunna dra en slutsats om elevens 

skrivförmåga inom andra texttyper innehållandes andra språkhandlingar.  

Dock rättfärdigar Borgström det nationella provet genom att påpeka att det faktiskt utgår från 

våra egna styrdokument och kriterier. Själva samplingen, genom två språkhandlingar, antas då 

vara i hög grad överensstämmande med vad som behandlas i styrdokumenten. De svenska 

styrdokumenten, menar han, får stöd i det genrepedagogiska fältet där analytiska texter på sätt 

och vis utgör målet med skrivinlärning (2014b:30-31). Det finns alltså en möjlighet att 

argumentera för att proven mäter vad de avser att mäta, men då kvarstår problematiken med att 

proven är ett provtillfälle av många och huruvida det möjliggör en extrapolering till en bredare 

kunskapsdomän (utifrån Kane m.fl., 1999).  

 

Att utgå från två språkhandlingar när man ska extrapolera till en bredare domän lyfter Borgström 

(2014b:27) som ett av problemen när diskussionen övergår till de språkhandlingar som används. 

Dessa språkliga handlingar dominerar texten, oavsett vilken genre som presenteras (Borgström, 

2014b:27, Borgström, 2010:162). Det andra problemet, som vi redan har nämnt, är att proven 

utgår från en medieringsform som redan på förhand är given och att eleverna inte tillåts att fritt 

välja hur de ska förhålla sig till uppgiften (Borgström, 2014b:30). Om de nationella proven syftar 

till att mäta elevers förmåga att skriva utredande och argumenterande texter bör detta betonas i 

instruktionerna, där de grunder man utgår från i bedömningen explicitgörs. Med det menar 
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Borgström (2014b:31) att man bör slopa de genrebeteckningar som används och istället visa på 

vilka strukturer man förväntar sig. Vill man istället fokusera på elevernas skrivhandlingar, så som 

uttrycks i fetstilta begrepp, så bör bedömningen genomföras utifrån elevens prestation i 

förhållande till intentionalitet, mediering och syfte och hur eleven har förhållit sig inom de 

ramarna. Alltså bör man undvika att utgå från en på förhand given textstruktur, och istället se 

“[...] hur eleven använder textstruktur som en av flera resurser för att realisera intentionalitet i sin 

text.” (Borgström, 2014b:31). I rak motsats till Borgströms förslag om att upphöra med 

genrebeteckningar, men förvisso i en amerikansk kontext, finner vi Beck & Jeffery (2007). De ser 

en problematik med diskrepansen mellan vilka kunskaper uppgifterna avser att mäta, och vilka 

kunskaper som bedöms och som eleverna belönas för att genomföra. Deras studie (2007:76) av 

skrivinstruktioner och ankartexter i Texas och Kalifornien visar på att proven tenderar att ge 

eleverna väldigt vida instruktioner, där de alternativa genrerna eleverna kan utgå ifrån inte 

tydliggörs (ex. Skriv en debattartikel eller en dikt), utan vilar bakom bredare kategoriseringar så 

som “diskutera” eller “berätta”. Deras förslag är att man helt enkelt bör tydliggöra vilka genrer 

eleverna har att välja mellan, där bedömningskriterierna måste korrelera med de förmågor man 

avser mäta i provkonstruktet. Samtidigt är det endast vissa genrer som författarna anser relevanta, 

där ett argumenterande förhållningssätt bör premieras (Beck & Jeffery, 2007:76f). Frågan är dock 

om ett sådant tydliggörande av genrer underlättar elevernas tolkning av uppgifterna, då lärarens 

textnormer och doxa (se Berge, 2002) kan avvisa elevtexter som inte anses passa in i den statiska 

värld genrerna erbjuder.  

 

Utgångspunkten i både Borgström (2014b) och Beck & Jeffery (2007) bör dock anses vara 

densamma, där författarna betonar att konstruktet måste stämma överens med 

bedömningskriterierna. Vi erbjuds dock två möjliga vägar att vandra för att nå denna 

överensstämmelse, antingen att provet bör utgå från normativa genrer, eller ett mer fritt skrivande 

där elevernas skrivhandlingar sätts i det främsta rummet. Den senare vägen har Norge valt vid 

konstruktionen av sina nationella prov, en väg som dock inte endast innebär guld och gröna 

skogar. 
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4.3 Norges nationella prov 

I Norge har man valt att vandra bort från det genrepedagogiska tänket vid sina nationella prov. 

Redan i slutet av 80-talet diskuterade Berge (1988:12) hur skrivprovets dåtida konstruktion, som 

utgick från genrer, bidrog till att upprätthålla normativa hierarkiseringar över vilka texttyper som 

ansågs vara av värde. Det Berge (1988:12f) lyfte fram var att den norska läroplanen, vid tiden för 

hans undersökning, definierade gränserna för skrivundervisningen. Läroplanen betonade vid 

denna tid en stark genrepedagogisk praktik, där fixerade genrer låg till grund för elevernas 

skrivande. En sådan utgångspunkt vilade på en tanke om progression, där det slutgiltiga målet var 

att eleverna vid sina examensprov skulle prestera texter baserade på en specifik genre: 

resonerande texter, där det ställdes krav på argumentation, kritisk blick och en “misstänksamhet” 

mot texthäftet (1988:12). Berge (1988:15) menade att det faktiska målet med 

skrivundervisningen, som dock inte formulerades i läroplanen, var att eleverna skulle lära sig att 

prioritera denna genre, då det var den som examinerades på slutprovet. Detta ledde till att den 

kommunikativa kompetens som eleverna lärde sig var begränsad, då övriga 

kommunikationsmöjligheter inom andra genrer inte värderades lika högt. Vidare ledde detta till 

att eleverna fick en mycket begränsad förmåga till att bruka och hantera andra genretyper (Berge, 

1988:12ff). Studerar vi konstruktionen av det svenska nationella provet skrivuppgift så ser vi att 

en liknande tanke om progression existerar än idag. Eleverna förväntas, i slutet av årskurs 3, 

skriva texter av vetenskaplig karaktär, som därmed också kan anses vara den högsta formen av 

skrivande (Skolverket, 2014c). Det Berge (1988) sökte att belysa var diskrepansen mellan den 

dåvarande läroplanen, som gav läraren en viss autonomi i undervisningen gällande potentiella 

genreval, och vilka genrer examensprovet ansåg vara av vikt. Provet var normerande, och styrde 

därmed skrivundervisningens premisser. 

 

I en omfattande studie kring den norska skolans avgångsprov visade Berge (2005) på 

provkonstruktionens dåvarande utgångspunkter. Den kunskaps- och kulturarvsorienterade 

pedagogiken hade, vid tiden för studien, en förhållandevis liten roll i det norska skrivprovet, och 

dessutom låg relevans till skrivundervisning i allmänhet (Berge, 2005:25). Och även om genrer 

tycktes ha en central roll i proven så dämpades deras roll i styrdokumenten; lärarna förväntades ta 

i beaktning att genrerna inte utgjordes av strikta gränser, utan att de var flexibla och föränderliga. 

Samtidigt skulle man förvänta sig att elevernas texter hämtade inspiration från flera genrer och att 
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man som bedömare skulle undvika att anlägga icke-dynamiska och rigida genredefinitioner på 

elevernas texter (Berge, 2005:26).  

Bedömningarna av elevers texter skulle, enligt de norska styrdokumenten, även anta en holistisk 

karaktär. Därmed sökte man att undvika en uppdelning av elevernas texter i ett försök att 

analysera delkompetenser (Berge, 2005:26). Detta stod i kontrast till den färdighetsinriktade och 

instrumentellt orienterade pedagogiken där syftet var att eleverna skulle tillgodogöra sig olika 

färdigheter som i sin tur utgjorde en grund för vad skrivkompetens var. Tanken var att eleverna 

successivt skulle gå från simplare texttyper av skrivande till mer komplexa (Berge, 2005:26). Det 

här innebar att eleverna utbildades i formella och explicita sammanhang, där skrivande utgick 

från normerande beskrivningar av genrer och förankring i modelltexter, även om eleverna inte 

hade tillgång till dessa textkulturer. På grund av detta framhävde de norska styrdokumenten att 

elevernas användning av genrer inte var detsamma som de genrer vi finner utanför skolan, något 

de betonade genom att använda termer som “elevessay” och “elevartikkel” (Berge, 2005:29).  

 

Även senare har det riktats kritik mot en genrepedagogisk utgångspunkt i Norge. Evensen 

(2009:19) menar på att genrer uppstår inom bestämda sociala ekologier. Klassrummet är en sådan 

ekologi, där specifika genrer utvecklas. I en genrepedagogisk skrivundervisning verkar eleverna 

inom en omotiverande miljö utan verklighetsanknytning, där eleverna skriver genretexter som 

endast är brukbara inom den specifika ekologin (jmfr. med Berge, 1988). Istället för att välja 

denna väg, betonar man istället att eleverna har tillgång till skriftkulturens grundfunktioner och 

ändamål. I klassrummet, menar Evensen (2009:20), finns det en stor möjlighet för en mängd 

olika skriftliga yttringar, som inte bör vara låsta till genrepedagogikens statiska natur. Hur 

förhåller man sig då till konstruktet skrivförmåga? Framförallt handlar det om att man studerar 

elevtexterna utifrån sina skrivhandlingar, och hur de utnyttjar olika semiotiska verktyg för att 

utföra dessa handlingar (Evensen, 2009:20f).  

 

Utifrån denna utgångspunkt konstruerade Fasting m.fl. (2009) en teoretisk modell vid 

utvecklingen av det nationella provet i Norge, som tar hänsyn till de situerade ramar vari eleverna 

verkar och producerar texter inom, kallad skrivhjulet:  
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Figur 3. Skrivehjulet. Hämtad från Fasting m.fl. (2009:620) 

 

Modellen tar sin utgångspunkt i den vidd av potentiella skrivhandlingar som eleverna ger uttryck 

för, där den yttre beståndsdelen av cirkeln specificerar olika skrivhandlingar (Fasting m.fl. 

2009:620). Elevernas skrivhandlingar tolkas som ett medvetet yttrande, där de söker att säga 

något till någon. Skrivhandlingarna ses i nästa nivå av cirkeln som uttryck för “basic functions of 

writing” som konstituerar grunden för de skrivna texterna i skolan. Om en elev utför en 

skrivhandling som anses falla inom ramarna för cirkelns fjärde del, exempelvis en berättelse, kan 

detta i sin tur härledas inåt i cirkeln och ses som ett försök att konstruera en fantasibaserad 

textvärld. Cirkelns yttre sfär kan i sin tur roteras, för att representera mer okonventionella 

texttyper och skrivhandlingar. I det norska nationella provet ges eleverna två uppgifter inom ett 

specifikt tema, som knyter an till två olika skrivhandlingar (men där fler givetvis är möjliga), som 

därefter visar på elevernas användning av olika skrivkompetenser utifrån modellen. Exemplen 

som författarna presenterar i årskurs tio är dels en text av argumentativ art, dels en text av 

reflekterande art.  

Berge (2005) påvisar att den norska grundskolans avgångsprov antar en expressionistisk 

utgångspunkt, där eleven placeras i fokus och tillåts uttrycka sig (2005:43). Syftet är att eleverna 

ska visa prov på att de kan ge mening åt sina personliga erfarenheter på ett sådant vis att läsaren 

kan ta del av det (2005:45). Detta innebär att eleven själv står för ansvaret att välja ut syfte, 

innehåll, medieringsform och struktur för att uppnå det kommunikativa målet. 
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Även i Norge visade sig implementeringen av ett nationellt prov i skrivande, utifrån det teoretiska 

ramverk som skrivhjulet erbjöd, vara en utmaning, enligt Fasting m.fl. (2009). Skrivhjulet ansågs 

vara en lämplig modell för att definiera vilka skrivfunktioner som ansågs vara relevanta förmågor 

vid bedömningar. Däremot visade sig modellens konstruktvaliditet vara otillräcklig vid 

bedömningen av elevproducerade texter, då den inte tydligt specificerade vilka kompetenser som 

skulle bedömas (2009:632). Vidare visade sig modellen även vara resurs- och tidskrävande, något 

som ställde till med problem ute i verksamheterna, som inte hade möjlighet att grundligt arbeta 

med och skapa förståelse för modellens premisser (Fasting m.fl., 2009:633). Vi ser alltså att även 

den norska modellen, som får anses friare än en genrepedagogisk utgångspunkt, också innehar 

potentiella problem. 

 

4.4 Det svenska nationella provet ur ett norskt perspektiv 

Frågan är då vilka normer som styr skrivundervisningen? Berge (1988:17) menar att skrivandet i 

skolan är en säregen genre. Skolstilen, och framförallt vad Berge (1988:17) kallar 

“artiumsstilestetikken” (i princip slutexamensstilen/klassisk studentuppsats), har flertalet 

egenskaper som verkar förenande, oavsett vilken typ av skrivande som efterfrågas i 

provuppgiften. Uppgifterna, betonar Berge (1988:17), strävar efter en standardisering, för att 

möjliggöra lika tolkningar av elever och lärare. Denna standardisering utgör en norm för de 

skriftliga proven i norska, och institutionaliserar därmed den genre som lärarna förmedlar och 

examinatorerna bedömer, och som eleven måste kunna hantera för att kunna klara proven. Den 

kompetens eleven uppvisar vid skrivprovet, menar Berge (1988:18), är förmågan att tolka 

provuppgiften och besvara den utifrån de normativa krav som ställs på genren “artiumsstil”. 

Uppgifterna fungerar därmed begränsande för eleverna, då de reglerar till vem eleven skriver och 

vilket ämne eleverna ska skriva inom.  

 

Hur förhåller sig då det svenska nationella provet till detta? Borgström (2014b:30) argumenterar 

för att de svenska nationella proven tar sitt avstamp i vad de norska skrivproven idag undviker, 

där en kunskaps- och kulturarvsorienterade praktik får stor plats i svenska elevers skrivande. 

Syftet är att skrivandet ska placeras i en traditionsenlig definition av vad som är bra modeller för 

deltagande och skrivande. Det här framgår i de skribentroller som etableras i skrivsituationen, där 
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stort fokus läggs på att eleverna ska vara med och delta och bidra i samhälleliga diskussioner 

kring teman om kultur och moral (2014b:28). 

Den färdighets- och instrumentellt orienterade aspekten av de svenska proven blir tydlig när 

instruktionerna explicitgör kompetenser som eleverna förväntas uppnå. Exempel är att använda 

andra texter och göra korrekta referenser. (Borgström, 2014b:30).  

Vi ser även att nationella provens användande av ett fåtal språkhandlingar betonar vilka texttyper 

eleverna förväntas kunna yttra sig inom. Dessa språkhandlingar i sin tur utgör delar för att 

uppfylla de mål som läroplanerna presenterar och som proven avser att bedöma.  

 

Dessutom begränsas elevernas förutsättningar (presupposisjoner), där nyckelord leder elevernas 

ställningstagande åt ett specifikt håll (Berge, 1988:17-19). Det Berge (1988) betonar gällande 

presuppositionerna, är att dessa inte är slumpmässigt valda, utan normativa och implicita till sin 

art, där en förutsättning är att eleven “kjenner till og forholder seg positivt till den presupponerte 

meningen” (Berge, 1988:26). När uppgiften uppmanar elever att skriva om solidaritet i vårt 

samhälle, ges detta ett positivt värde. Skriver eleven negativt om detta, riskerar den att tilldelas 

ett sämre betyg. Eleverna, och i förlängningen examinatorerna, begränsas alltså av 

uppgiftskonstruktionen. Liknande tendenser ser vi idag i det nationella provet i Sverige. Det 

Borgström (2010:141) menar är att proven utgår från dessa presuppositioner i teman som tas upp, 

där eleverna förväntas ta en given ställning i många frågor. På så vis bidrar skrivundervisningen, 

och kanske hela svenskämnet, till att “stärka en samhällsgemensam uppsättning värden” 

(Borgström, 2014b:30). Däremot är det inte bara det nationella provets utgångspunkt som syftar 

till att stärka den värdegrund som svenskämnet vilar på, utan även den enskilde lärarens egna 

uppfattningar och åsikter spelar in i hur elevers yttranden bedöms. Borgström (2010:141) påpekar 

att den asymmetriska relationen som existerar mellan lärare och elev kan utgöra starka incitament 

för eleven att förhålla sig till accepterade åsikter och inte avvika, i allt för hög grad, i de yttranden 

som presenteras.  

 

Den norska skolan tycks alltså ta en något annorlunda utgångspunkt för sina skrivprov, som vi 

redogjorde för ovan, där eleverna har större friheter i sitt skrivande. Även om det till viss del 

utgår från givna genrer, så är det elevernas egna val som avgör vilka genrer som används. En 

viktig poäng är också att dessa genrer inte hierarkiseras och utgör grunden till bedömning, utan 
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att fokalpunkten ligger på elevernas vilja och möjligheter att uttrycka sig som resulterar i en 

kommunikativ text (Berge, 2005:30). Något vi ser i den norska skolans utgångsprov och som 

utgör en del av skrivhjulets komponenter är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin egen 

personliga röst och att detta ska utgöra en stor del av skrivandet. I det svenska nationella provet 

ska, enligt Borgström (2014b), eleverna ta personlig ställning i några av uppgifterna, men att de 

till stor del är styrda av de roller och åsikter som förväntas. Eleverna lämnas lite utrymme att 

uttrycka egna åsikter och att själva uppnå det kommunikativa syftet. 
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5. Bedömning 

Vid bedömningen av en elevprestation är det av vikt att examinatorn har bevis för att tolkningen 

är rimlig, för att möjliggöra en extrapoleringsfas från subdomän till måldomän. Samtidigt visar 

forskningen på problem som kan uppstå vid denna fas. Lärarens textnormer och doxa, alltså vilka 

uppfattningar läraren utgår ifrån vid bedömningen, riskerar att skapa problem om de inte 

korrelerar med de kriterier som provet definierar. I mötet mellan eleven och provinstruktionen 

skapas förväntningar på vad eleven bör skriva och vad som kommer att bedömas, där läraren 

bedömer hur väl eleven har förhållit sig till uppgiften snarare än hur den har skrivit. Forskningen 

visar också på svårigheterna med att nå en hög interbedömarreliabilitet, där det råder en låg 

samstämmighet mellan olika bedömare kring vilket betyg en elevprestation ska ha. 

 

5.1 Textnormer och doxa 

Med fokus på de synliga strukturer och dolda textnormer existerande i examinatorernas 

bedömningsmönster diskuterar Berge (2002) hur externa examinatorer bedömer elevers texter vid 

de norska nationella proven i skrivande.2 Berge betonar framförallt två begrepp: textnormer och 

doxa, där fokalpunkten ligger på att studera relationen dem emellan.  

 

En textnorm innebär olika definierade värderingskriterier som, inom en sociokulturell kontext, 

leder till att vi uppfattar ett uttalande som text (Berge, 2002:459). Det som accepteras som en text 

i en kultur, kan avvisas som en icke-text i en annan, då det sker en förskjutning i textnormernas 

konstruktion. Begreppet doxa fokuserar istället på det outtalade, den tysta och underförstådda 

kunskap, som ligger till grund för och styr lärares sätt att tänka vid bedömningar (Berge, 

2002:459). Doxan innefattar bedömarnas allmänna åsikter och antaganden om exempelvis texter. 

Undersökningen söker alltså efter att utforska huruvida lärarnas doxa korrelerar med textnormen 

vid bedömningen av elevtexter. Analysen i projektet utgår från en relativt omfattande 

datainsamling under de nationella proven 1992 samt 1993, som vid tiden var genrebaserade, där 

67 bedömare studerades från att de fick elevtexterna tills de beslutade om betyget (sid. 466). 

Samtidigt samlades det in totalt 462 elevtexter, som alla bedömdes totalt fem gånger av fem olika 

                                                
2 Projektet som artikeln vilar på tar sin utgångspunkt i semiotisk teori, se Berge (2002:470) samt Lotman (1990). 
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examinatorer, för att nå ett sant värde (true grade), dvs. ett så trovärdigt betyg som möjligen går 

att uppnå. 

 

Det Berge (2002:488) visar i sina resultat är att bedömarna i studien utvecklar en relativt fixerad 

doxa, som inte förändras eller påverkas av utbildningspolitiska reformer från myndigheter eller 

debatter inom hur man bör realisera modersmålsundervisningen. Det tycks alltså existera en 

diskrepans mellan de textnormer som högre instanser söker att implementera, och lärarens 

textnormer och doxa. Ett liknande resultat når Borgström & Ledin (2014:166), som i sin studie 

visar att lärarnas professionella omdöme går i clinch med bedömningsanvisningarna. En lärare 

kan alltså anse att en text är godkänd utifrån sina textnormer/doxa, men som inte är godkänd 

utifrån de, enligt författarna motstridiga och svårtolkade, bedömningsanvisningarna. Läraren har i 

ett sådant läge, som vi ser det, två alternativ: Antingen att ge eleven godkänt utifrån sina egna 

textnormer, eller ge den underkänt utifrån högre instansers textnormer. När 

bedömningsanvisningarna/textnormerna och lärarens omdöme inte korrelerar med varandra, kan 

man fråga sig om den likvärdighet man eftersträvar med provformen är möjlig att nå. 

 

Lärarens textnormer och doxa får alltså en framträdande roll vid bedömningarna av elevernas 

texter. Precis som Parmenius-Swärd skriver är eleverna “beroende av läraren eftersom han eller 

hon både har kunskap och makt och rätten att ange normerna” (2008:153). Denna asymmetriska 

maktsituation innebär därmed att det måste existera en koherens mellan skrivprovets 

konstrukt/kunskapsdomän och de kriterier som senare bedöms, samt att dessa är uttalade och 

tydliggjorda. Utifrån Kanes m.fl. (1999) och Bachmans (2005) bedömningsteoretiska modeller 

måste bedömningen, för att anses trovärdig och legitim, vila på bevis som motiverar den slutsats 

läraren når. I en svensk kontext, där ansvaret för bedömningen av det nationella provet ligger på 

den enskilde läraren, är en sådan medvetenhet än viktigare. Bedömningens legitimitet “bygger på 

att läraren de facto bedömt i enlighet med normer som delas i en lärargemenskap” (Borgström & 

Ledin, 2014:136). Berge (2002:489) menar att denna brist på överenskommelse mellan doxa och 

textnorm innebär en enorm utmaning för modersmålsundervisningen i Norge, då bedömarnas 

vardag i skolan står långt ifrån det forskningen förespråkar vid examinationssituationer.  
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5.2 Utgångspunkter för bedömning och skrivande 

Bedömning av en elevs text ställs inte endast i relation till den doxa hos lärarna, utan även 

huruvida texten anses vara en text inom de sociokulturella ramarna som existerar. Som vi har 

nämnt tidigare definieras lämplighet och kvalitet av de som utfärdar sådana prov, vilket innebär 

en viss grad av begränsning sker i jämförelse med hur skrivande kan te sig utanför en formell 

bedömningssituation. Borgström (2010:140) menar att man bör se på elevens text som ett resultat 

av den kontext den skapas i, alltså att det måste ses som en prestation: ett svar och en lösning på 

en uppgift. Det är därmed inte är helt oproblematiskt att dra slutsatser om en elevs generella 

skrivförmåga med utgångspunkt i prestationen under ett skrivprov (Borgström, 2014a:67). 

Anledningen till att det här utgör ett problem, menar Borgström (2010:162) är att det nationella 

proven är starkt normerande till vilka strukturer man förväntar sig av eleverna. Det finns en tydlig 

bakomliggande ideologi som synliggör en syn på skrivpraktiken som genomsyrar de nationella 

proven. Som vi tidigare har presenterat visar Borgström (2014b:30) att det nationella provets 

skrivuppgift premierar två skrivhandlingar framför andra, att utreda och argumentera. Därmed 

går det att kritisera den extrapolering som sker när en elev ska prestera utifrån en på förhand 

given medieringsform och bedömas i en måldomän som utgörs av förmågan att delta skriftligt i 

retoriska situationer, där eleven på egen hand måste utnyttja olika resurser (Borgström, 

2014a:76). Lärarna, som ska genomföra bedömningen och betygsätta elevens prestation, tycks 

acceptera dessa provkonstruktioner och valda medieringsformer som ett prov på elevens 

generella skrivförmåga (Borgström, 2014b:8). Detta är problematiskt om man utgår från Amrein 

& Berliners (2002:15) argumentation, där de menar att standardiserade prov generellt har svårt att 

täcka hela kunskapsdomänen, på grund av provets få skrivuppgifter och begränsade skrivtid.            

 

En liknande problematik finner vi inom den amerikanska skrivpraktiken. Den slutsats som Beck 

& Jeffery (2007:73f) når, genom att studera ankartexter i USA, är att de skrivningar som 

premieras i Texas är de som engagerar och lyckas anpassa sig till de specifika instruktionskraven 

vid provsituationen. Utgångspunkten, menar de, är att den kompetens proven vilar på är 

studentens förmåga att “knäcka koden”, dvs. att lista ut vad bedömaren vill ha och därefter 

integrera detta i sitt svar. Enligt författarna är problematiken med ett sådant förfarande att det 

försvårar möjligheterna att konstruera tydliga bedömningskriterier. Samtidigt leder detta till att 
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provet kan sägas inneha construct irrelevance variance, där bedömningen utgår från förmågor 

som är icke-existerande i konstruktet/kunskapsdomänen (Messick, 1987:44f).  

 

Vidare lyfter Beck & Jeffery (2007:75) att de narrativa genrerna, med en tydlig protagonist och 

engagerande driv i berättelsen, belönas vid bedömningarna - trots att uppgifterna vilar på 

analytiska premisser. Problematiken, menar de (2007:76), är att denna genre inte förbereder 

eleverna för den sortens skrivningar som premieras vid högre studier, exempelvis förklarande och 

argumenterande textarter, något som kan generera problem vid framtida studier. En sådan 

problembild är givetvis möjlig; att det existerar en diskrepans mellan det skrivande som sker på 

gymnasiet och det som sker på universitetet. Samtidigt kan det finnas en problematik med deras 

antaganden. Långt ifrån alla söker sig vidare till högre studier, vilket gör att de skrivarter de 

premierar exkluderar de elever som har andra karriärsval i åtanke. Vidare kan en sådan normativ 

hierarkisering leda till att skrivundervisningen begränsas, där endast en genre anses vara av 

värde, i likhet med Berges (1988:12) diskussion. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tidigare redogjorde vi hur den skrivpedagogiska utgångspunkten hade förändrats inom den 

norska skolan. Från att vara starkt bundet till den genrepedagogiska metoden mot friare och mer 

expressiv skrivpraktik. Utöver det att provet tillåter större frihet för eleven att välja 

tillvägagångsätt, så uttrycker bedömningsunderlaget att man ska bedöma textens kommunikativa 

aspekter i första hand, att texten ska ha ett kommunikativt syfte som den uppnås genom 

användandet av språkliga handlingar (Berge, 2005:42). Det övergripande kommunikativa syftet 

riskerar att undermineras om bedömning istället fokuserar på formella aspekter av elevernas 

texter, som att lägga vikt på innehåll, struktur och förmåga att formulera sig (2005:42).  

I sin egen studie presenterar Berge (2005) tre texttyper som texterna faller in under: narrativa, 

resonerande och interpersonella texter. Man har försökt att se till texternas helhet för att urskönja 

generella drag som utgör en gemensam struktur, utan att förlita sig till endast ett fåtal typiska 

drag (Berge, 2005:53).  

 

Den största gruppen av texter, där flest elevtexter faller under, är de narrativa/berättande texterna. 

Gemensamma drag för de narrativa texterna var att de skildrade ett temporalt handlingsförlopp 

som ofta karaktäriserades av en central intrig och att perspektivet utgick från skribenten själv. 



32 

 

Med ett karaktäristiskt jag-perspektiv såg man hur skribenterna syftade till att skapa mening i 

sina berättelser genom att projicera egna tankar och moral på det som skildrades (Berge, 

2005:54). På så sätt utgjorde de narrativa texttyperna ett medium för eleven att reflektera över 

personnära erfarenheter. Eleverna blev skribenter och avsedda läsare vilket ledde till att målet 

blev av självkommunicerande art (Berge, 2005:140). Bland annat var det detta som skiljde de 

välskrivna texterna från de övriga i bedömningssituationen. De svagare bedömda texterna ansågs 

missa stora delar av det som utgjorde de bra texterna i struktur och innehåll. Texterna blev linjära 

och endimensionella med fokus på handlingsförloppet och lyckades inte uppnå samma grad av 

självkommunikation (Berge, 2005:140). Det man även såg var att starkare skribenter tenderade 

att utnyttja textresurser som existerade utanför skriv- och skolkontexten, då man kunde urskilja 

avancerade skönlitterära och reflekterande drag (Berge, 2005:141, 2005:181).  

 

Till den andra gruppen räknades de resonerande texterna som visade liknande skillnader mellan 

väl utförda och mindre väl utförda texter. Dessa texter liknade till stor del den sortens text som 

svenska elever fick skriva på gymnasiets nationella prov. Texterna domineras av två 

språkhandlingar, argumentera och utreda (Berge, 2005:54). Bland dessa texter påvisades större 

och tydligare skillnader mellan de olika kvalitetsnivåerna. Ett stort problem visade sig vara att 

förflytta sig från den frågeställning som presenterades i uppgiften och att etablera en 

omkringliggande kontext för texten. Det här resulterade i att eleverna förhöll sig till de premisser 

som uppgiften presenterade, inte anlade fler perspektiv på texten och texterna blev enkelspåriga 

(Berge, 2005:181). 

 

De fåtal texter som dock överkom denna problematik visade, i likhet med de narrativa texterna, 

prov på att bredda sin argumentation och utredning utöver det de instruktioner man fått.  Man 

utnyttjade flertal resurser och perspektiv som inte presenterades i provsituationen (Berge, 

2005:181). Dock bör vi belysa två stora problem med de resonerande texterna och bedömning. 

Elevernas texter visar att personnära och erfarenhetsbaserade teman föredras, då de förmodligen 

saknar kunskaper att bredda sina perspektiv utöver den privata sfären. Det här utgör ett stort 

problem i resonerande texter då eleverna förväntas kunna anknyta annan information till sina 

egna åsikter och erfarenheter. Det ska tilläggas att det inte endast går att beskylla eleverna för att 

inte inneha en sådan kunskap. De förväntas kunna anknyta information, som de bara läser under 
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provsituationen, till sin egen kunskap och det i sig går att problematisera (Berge, 2005:187). 

Berge (2005) nämner även att samstämmigheten kring vad som konstituerar bra resonerande text 

tycks vara högre bland bedömarna, och att det i sin tur leder till att det är enklare att bedöma 

kvalitetsskillnader mellan de olika texterna. Samtidigt har eleverna större svårigheter med att 

strukturera sina resonerande texter i förhållande till berättande (Berge, 2005:187). 

5.3 Interbedömarreliabilitet 

Bristen på likvärdighet vid bedömningarna, som existerade redan under de centrala provens 

tidevarv i Sverige, tycks än idag vara en problematik vid de nationella proven. Korp (2006) 

argumenterar för, utifrån att det vid tiden för studien rådde stora skillnader i 

interbedömarreliabiliteten inom ämnet svenska, att lärarnas systematiska samarbete måste 

förbättras. Tyvärr menar hon (2006:240), utifrån Skolverkets undersökningar, tycks 

gymnasielärarna antingen ha bristande möjligheter till en sådan samverkan inom sitt arbete, 

alternativt att när denna samverkan sker är den antingen sporadisk, informell eller ytterst specifik 

(vid fall där läraren är tveksam om en elevs betyg).  

 

Även Borgström & Ledin (2014) diskuterar problematiken med den bristande samstämmigheten, 

i direkt relation till Skolinspektionens (2012) rapport. Deras ansats (2014: 134) är att belysa 

bedömningen av proven utifrån två aspekter: teknisk och hermeneutisk rationalitet. Teknisk 

rationalitet tar sin utgångspunkt i att minimera mänskliga faktorer vid bedömningen, medan den 

hermeneutiska accepterar att sådana existerar. Ett tekniskt perspektiv leder till slutsatser liknande 

vårt inledande citat av Skolinspektionen, där man utifrån en psykometrisk ansats på reliabilitet 

menar att resultatet av lärarnas skiftande bedömningar är otillfredsställande. Den första delen i 

Borgström & Ledins (2014) studie söker att, med hjälp av tidigare forskning, bilda sig en 

förståelse utifrån ett professionsperspektiv kring den bedömarvariation Skolinspektionen betonar. 

Den andra delen lyfter frågan om teknisk och hermeneutisk rationalitet vid provbedömningar, 

genom att studera lärares bedömningar vid det nationella provet i svenska.  

 

Det Borgström & Ledin (2014:160ff) konstaterar, utifrån tidigare forskning, är dels att 

svensklärare påvisar en hög interbedömarreliabilitet (lika barn leka bäst), och kan förstås som en 

tolkningsgemenskap präglad av en samsyn kring vilka egenskaper som konstituerar en bra text. 

Samtidigt menar de, utifrån Skolverkets undersökning där detta antagande inte stämde överens, 



34 

 

räcker inte detta som garant för en acceptabel överensstämmelse. Lika viktigt är att konstrukt och 

måldomäner är explicita och konkreta, för att möjliggöra en gemensam syn på vilka 

skrivförmågor som ska mätas (2014:139f). Vidare menar Borgström & Ledin (2014) att skrivprov 

är extremt svårbedömda till sin art, och att det både i ett historiskt och internationellt perspektiv 

har visat sig svårt att nå tillfredsställande siffror gällande interbedömarreliabilitet (2014:161). 

Författarna betonar också, med utgångspunkt i Björnssons forskning på 1960-talet, att 

interbedömarreliabiliteten ökar om fler bedömare bedömer proven, vilket resulterar i att man 

kommer närmare ett ”true grade”, dvs. det sanna betyget (2014:143f).  

 

Även på högstadiet har man nått liknande resultat gällande interbedömarreliabiliteten. Ciolek 

Laerum (2009) har studerat totalt 40 elevtexter skrivna under det nationella provet i årskurs 9 år 

2006, med fokus på hur studenter skriver och hur lärare bedömer (där den senare delen av studien 

är av intresse för vår undersökning). Totalt fyra lärare fick bedöma varje elevtext (där en av 

lärarna kände eleven) och motivera vilka kriterier de ansåg att eleverna uppfyllde. Resultatet i 

studien visar sig korrelera med Skolinspektionens undersökningar om interbedömarreliabilitet, 

där endast 14 av bedömningarna stämmer överens mellan lärarna och de externa bedömarna (sid. 

31). Vidare visar Ciolek Laerum (2009:31) att skillnaderna i betyg mellan bedömarna är stora, 

där de externa bedömarna tenderar att hålla sig i mitten av betygsskalan (G/VG utifrån den 

tidigare betygsskalan) och dela ut färre underkända/mycket väl godkända betyg än läraren. Att 

bedöma elevtexter visar sig alltså vara komplext, framförallt utifrån ett psykometriskt perspektiv 

på interbedömarreliabilitet. Cioelek Laerum (2009:32) går dock inte så långt som att föreslå att 

skrivdelen i de nationella proven i svenska ska bort, främst på grund av att skrivuppgiften endast 

är en av många texter läraren bedömer under ett läsår, och slutbetyget eleven får i kursen bör 

därav ses mer legitimt och rättvist. Det författaren här betonar är bedömningsaspekten av det 

nationella provet, där fokalpunkten snarare ligger på huruvida eleven får ett rättvist betyg eller ej, 

snarare än dess potential som utvärderingsverktyg. 

 

Men är problematiken med samstämmighet endast exklusivt det nationella provets skrivdel? 

Utifrån fallstudier av tre klassrum visar Skar (2013) på hur diskrepansen mellan å ena sidan 

konstrukt, å andra sidan bedömningskriterier även återfinns i autentiska undervisningsmiljöer. I 

två av de studerade klassrummen menar Skar på att bedömningen som sker utgår från kritierer 
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som är otydligt definierade eller icke-existerande, vilket resulterar i att bedömningens 

trovärdighet kan ifrågasättas och upplevas som godtycklig (Skar, 2013:190f). I ett av de 

studerade fallen blir denna icke-koherens tydlig, där läraren utnyttjar implicita kriterier vid 

bedömningen, exempelvis: för att få betyget MVG måste eleverna utföra skrivhandlingar som 

inte existerar i konstruktet (Skar, 2013:105). När konstruktet och bedömningskriterierna inte 

korrelerar blir det alltså dels svårt för eleverna att veta vad som förväntas, dels svårt för läraren 

att göra en trovärdig bedömning. Utifrån Kanes m.fl. (1999) bromodell skulle man här kunna 

argumentera för att det existerar tillräckligt stora mätfel i det observerade resultatet, vilket 

riskerar att underminera bedömningssituationen och därmed också de nästkommande faserna i 

bedömningen.  

 

Problematiken med att nå en samstämmig interbedömarreliabilitet är inte endast exklusivt för 

Sverige. Även i Norge ser vi att liknande problembilder existerar. Här tolkas svårigheterna, enligt 

Fasting m.fl. (2009:629) dels bero på att lärarna har olika förståelse för vad eleverna förväntas 

kunna vid olika åldrar, dels har olika förståelse för vilka komponenter som utgör elevernas 

skrivande. Här, menar de, brister alltså konstruktvaliditeten, där det inte existerar en enighet i 

vilka mål som bör utgöra konstruktet, vilket resulterar i att olika lärare bedömer olika aspekter. 

Vidare fastslår de att det tycks existera lokala bedömningskulturer snarare än en nationell, och 

gemensam, bedömningskultur. Lösningen, menar författarna, ligger i att systematiskt utbilda 

examinatorerna för att därigenom skapa en enighet i vilka tolkningar, samt mer exakta 

förväntningar gällande elevernas skrivförmåga (Fasting, m.fl., 2009:635f).  

 

En aspekt som är av vikt att lyfta, vid diskussionerna om det skrivdelens låga 

interbedömarreliabilitet vid det nationella provet, är att elevernas slutbetyg inte endast vilar på 

detta betygstillfälle. I likhet med vad Cioelek Laerum (2009) betonade tidigare så samlar en 

lärare in bedömningsmaterial under hela kursens gång, och inte endast inom skrivområdet, som 

sedan kommer att ligga till grund för elevernas slutbetyg. Även om interbedömarreliabiliteten 

anses låg vid ett provtillfälle, så leder lärarens övriga arbete till en högre reliabilitet vid den 

slutgiltiga bedömningen (Gustafsson & Erickson, 2013:82). Visserligen är ett sådant antagande 

rimligt, men om resultatet i det nationella provet värderas högt av enskilda lärare, trots dess 

skavanker i rent psykometriska termer, finns det ändå en aktuell problematik värd att belysa. En 



36 

 

sådan utgångspunkt tar dock, som tidigare nämnt, endast elevens slutbetyg i beaktning. Härmed 

missar Cioelek Laerum (2009) problematiken som en låg reliabilitet innebär vid användningen av 

det nationella provet som ett utvärderingsverktyg. 
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6. Användning och påverkan 

Resultatet av bedömningen används sedan inom olika kontexter, exempelvis i utvärderingssyfte. 

Detta visar sig problematiskt i de fall när man redan har observerat felaktiga tolkningar i 

konstruktions- och bedömningsfasen. Användningen av resultatet, utifrån Bachmans (2005) 

modell, blir därmed inte trovärdigt. Provet har idag en stark resultatfixering, där dess förmåga 

som ett komparativt utvärderingsverktyg sätts i främsta rummet. En sådan fokusering leder till att 

provet inte längre används tillfredsställande som stöd för en ämnesdidaktisk utveckling inom 

skolorna. Användningen av proven renderar sedan i beslut som på olika sätt påverkar 

undervisningen. Exempelvis kan svaga resultat leda till att lärarna tränar eleverna på att klara 

provet, snarare än att undervisa dem i skrivande. I värsta fall leder det till att eleverna får ta del av 

en starkt begränsad läroplan, där provets normerande effekt leder till att moment som ej 

inkluderas i provinstruktionerna förbises i undervisningen. 

 

6.1 Användningen av provresultaten 

Frågan är då hur de nationella provens resultat används? Genom att studera nationella 

insamlingar genomförda av Skolverket diskuterar Lundahl (2009) det nationella provets 

användning utifrån dess primära syften: att dels fungera utvecklande för lärarnas/skolornas 

ämnesdidaktiska utveckling, dels som kontrollerande mekanism utifrån aspekter av kvalitet och 

likvärdighet. Det Lundahl (2009:168) lyfter fram utifrån Skolverkets undersökningar är att man 

sällan eller aldrig frågar efter provets positiva effekter utifrån ämnesdidaktiska aspekter, alltså 

huruvida lärarna/skolorna faktiskt utvecklas av proven. Frågan, menar han, är vad en sådan 

fokalpunkt skulle innebära - även om lärarna generellt är nöjda med proven, innebär det samtidigt 

att dess användning renderar i en positiv ämnesdidaktisk utveckling? Även om hans diskussion 

bitvis är spekulativ, väcker han, enligt oss, viktiga frågor om hur det nationella provet används, 

och om denna användning får anses legitim. 

 

Om vi istället riktar in oss på det nationella provets roll vid utvärderingar, lyfter Lundahl 

(2009:170f) fram att provet generellt tycks få en relativt liten roll i nationella utvärderingar. 

Författaren målar upp vissa, som han ser det utifrån sin studie, förskjutningar i hur man ser på det 

nationella provets resultatanvändning. För det första menar han att det har skett en förskjutning 
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från mål till resultat, där det nationella provets resultat tidigare användes för att diskutera dess 

relation med pedagogiska villkor, men att vi i dagens resultatstyrda skola snarare använder 

resultaten utifrån kontrollerande och komparativa aspekter. Det primära tycks inte längre vara 

måluppfyllelse, utan resultatuppfyllelse. En sådan förskjutning, menar Lundahl (2009:175), leder 

till att vi för att kunna kontrollera nationell likvärdighet starkare måste fokusera på provens 

valida och reliabla egenskaper. Detta skulle delvis kunna förklara den starka betoningen på det 

nationella provets psykometriska karaktärsdrag som existerar inom det forskningsfält vi har sökt 

att redogöra. 

 

För det andra lyfter Lundahl (2009:175f) fram en förskjutning i vem som “äger” resultatet och 

hur det används. I slutet av 90-talet var provets uttalade syfte att ge lärare, skolledare och 

huvudmän en bild av hur deras skola presterade, och enskilda lärare en möjlighet att tolka sina 

egna elevers resultat. År 2000 inkluderades även ett nationellt perspektiv, som vi tolkar det i 

komparativt syfte med en än större inriktning på resultat, för att sedan år 2003 även inkludera 

“övriga intressenter” i potentiella användare. Resultatet var nu inte längre endast exklusivt den 

lokala skolmiljön och dess potentiella användningsområden, utan öppnade nu upp för att 

exempelvis media och politiker också kunde bruka materialet. Problematiken, som Lundahl ser 

det, är att den starka fokuseringen på resultatuppfyllelse utifrån nationell nivå innebär att vi får 

allt svårare att förklara resultaten. Frågan är därmed om de tolkningar och användningar som sker 

utifrån resultaten uppfyller de kriterier Bachman (2005) målar upp, eller om de potentiella 

alternativa tolkningarna raserar beslutens legitimitet. Det Lundahl (2009) slår fast är att, utifrån 

den kunskap vi har om provens användning, är att de “inte tjänar något av sina potentiella syften 

fullt ut” (2009:180). Han menar att vi inte med all säkerhet kan säga att proven bidrar till en 

ämnesdidaktisk utveckling, eller att resultaten används på ett tillfredsställande sätt gällande 

utvärdering och uppföljning.  

 

Om vi återvänder till Skolinspektionens inledande citat - där de fastslår att man bör ta bort 

skrivuppgiften från det nationella provet - och studerar detta utifrån Bachmans 

användningsargument, finner vi i forskningen framförallt en artikel som belyser problematiken 

med Skolinspektionens slutsatser. Gustafsson & Erickson (2013) studerar detta resultat och visar 

på aspekter, eller motbevis, som underminerar Skolinspektionens slutsatser, och därmed också 
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deras användning av resultatet. Framförallt menar de att Skolinspektionen för starkt betonar att 

lärare är betydligt givmildare i sina bedömningar än vad de externa bedömarna är (2013:82). 

Genom att lyfta fram tidigare forskning i ämnet menar de att det finns svaga incitament för ett 

sådant påstående, och att flertalet alternativa tolkningar är möjliga utifrån Skolinspektionens 

material. Exempelvis menar författarna att man lika gärna skulle kunna tolka resultatet som att de 

externa bedömarna är negativt påverkade vid bedömningarna, där de bedömer hårdare än lärarna 

då de har tolkat sin uppgift på ett sådant sätt. En annan tolkning är att de utvalda externa 

bedömarna i studien bedömer hårdare än vad lärarna generellt gör i Sverige (2013:82f). 

Slutsatsen att det existerar en låg interbedömarreliabilitet, där lärare anses vara för snälla, kan 

alltså undermineras av dessa tolkningar av resultatet, vilket i sin tur leder till att 

Skolinspektionens användning av resultatet kan ifrågasättas som otillförlitliga. Den problematik 

Skolinspektionens tillämpning innebär, enligt Gustafsson & Erickson (2013), att det renderar i 

oavsedda konsekvenser (se Bachman, 2005), så som att en stor misstrogenhet riktades mot 

lärarnas bedömningsförmåga (eller brist på), både från politiker, föräldrar och lärare (2013:70). 

 

6.2 Påverkan – Vilka konsekvenser leder användningen till? 

I en svensk studie genomförd av Korp (2006:174f) på uppdrag av Skolverket, vars ansats låg i att 

studera hur lärare och elever uppfattar de nationella proven genom enkätstudier, urskildes tre 

grupper av lärare när det kom till hur proven påverkar undervisningen. Den första gruppen ansåg 

att det inte krävdes några anpassningar av undervisningen, då det existerade en korrelation mellan 

kursplan och prov. Den andra gruppen ansåg att det nationella provet hade en normerande effekt, 

vilket ledde till att undervisningen fokuserade på de moment som det nationella provet bygger på. 

Den tredje gruppen ansåg att det inte krävdes några anpassningar, då det nationella provet snarare 

ansågs vara ett instrument för att mäta elevernas kunskap, men inte det enda. Snarare tycktes 

lärarna mena att det nationella provet inte är viktigare än andra bedömningar som genomförs, och 

en anpassning utifrån provet vore därav onödigt. Vi kan förstå materialet som att det var 

tillräckligt många av lärarna som positionerade sig inom det andra fältet, som kan förstås utifrån 

begreppet washback (Hughes, 2003), att de ansågs utgöra en betydande grupp i studien. En lärare 

i studien uttryckte det som att det nationella provets inriktning mot analys och skriftlig 

framställning, bidrog till att mycket undervisningstid lades på referatteknik och språkriktighet för 

att ge eleverna en chans att klara provet (Korp, 2006:174f).  
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Det vi ser, utifrån Skolverkets (2004) enkätundersökning (där totalt 2499 lärare deltog), är att 

ungefär en tredjedel av lärarna menar att det nationella provet påverkar undervisningen, även om 

lärarna främst är positiva till denna påverkan. En klar majoritet av de mindre erfarna lärarna (och 

en tredjedel av de erfarna lärarna) är dock benägna att träna eleverna på provet genom att 

använda liknande uppgifter i undervisningen (Skolverket, 2004:40). I Norge lyfte Berge 

(1988:15) denna problematik, där han menade att det existerade en konflikt mellan å ena sidan 

den decentraliserade pedagogiska undervisningen, å andra sidan en central styrning ovanifrån. 

Detta, menade Berge (1988:15), kunde leda till att lärarna påverkades i sitt arbete, där de snarare 

blev förmedlare av centraliserade krav. Lärarens uppgift blev inte längre att lära eleverna att 

skriva, utan att lära eleverna att skriva de genrer som var av vikt vid slutprovet. Frågan är 

huruvida en sådan påverkan leder till att eleverna blir bättre skribenter, eller bättre på att skriva 

det specifika provet. Precis som Berliner (2011:288) skriver kan en sådan undervisning leda till 

en problematik med provets validitet, och därmed också användningen av resultatet. Liknande 

slutsatser når Higgins m.fl. (2006:310) som argumenterar, utifrån tidigare forskning, för att high-

stakes prov har underminerat undervisningen i läsning och skrivande i USA, där proven styr 

undervisningens premisser. Istället för att lära eleverna att skriva och läsa, där fokalpunkten 

ligger på lärande, arbetar man med förberedande moment, där eleverna lär sig att skriva prov, 

något som kan ses som negativ washback utifrån Hughes (2003) definition. Mccarthy (2008:494) 

lyfter också en sådan problematik, utifrån en amerikansk intervjustudie, där lärarna vid 

lågpresterande skolor upplevde sig tvingade till att utesluta skrivövningar från sin undervisning. 

Detta för att i undervisningen prioritera elevernas möjligheter att klara proven. Precis som 

Borgström (2014a) fastslår: “Den enda slutsats som låter sig dras ur resultaten är hur skickliga 

eleverna är att delta i provpraktiken, och det är ju av föga värde” (2014:69). När slutprovet blir 

det primära målet, menar Higgins m.fl (2006:310), får det inte bara en negativ effekt på 

undervisningen, utan leder också till snävare läroplaner, minskad tid för undervisning och en mer 

begränsad autonomi för lärarna. Skolverket (2004:33) visar i sin enkätundersökning också på att 

två tredjedelar av lärarna menar att proven är för tidskrävande. Varifrån lärarna plockar denna tid 

kan vi bara sia om, men som vi ser utifrån Berliner (2011:290) tycks tiden framförallt komma 

från en detronisering av andra ämnen. 
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Vilka övriga konsekvenser skulle då ett alltför resultatfokuserat nationellt prov innebära? Frågan 

är inte lätt att ge svar på, men kanske kan forskningen i USA ge oss åtminstone en vägledning 

över potentiella konsekvenser med ett sådant förfarande. Berliner (2011) lyfter fram, utifrån både 

egen och andras forskning, vilka problembilder som rationaliseringen av NCLB (No Child Left 

Behind) renderade i. Det primära syftet med denna lagstiftning var att minimera skillnaderna i 

elevprestationer mellan rika och fattiga, där högt uppsatta mål (100 % av eleverna skulle vara 

godkända inom läsning och matematik) och s.k. “high stakes”-prov var fundamentala 

beståndsdelar i konstruktionen (2011:287). Berliner (2011:287f) argumenterar att NCLB har 

misslyckats med denna ambition, där framförallt den starka fokuseringen på resultat anses vara 

boven i dramat. Skolor läggs ner och lärare sparkas på grund av att de inte når måluppfyllelsen, 

eller fuskar för att nå dit, något som leder till att provets användning kan ifrågasättas. 

 

Den kanske viktigaste lärdomen från NCLB:s rationalisering, enligt Berliner (2011:289ff), är 

fenomenet ‘curriculum narrowing’, alltså att läroplanen begränsas för att korrelera med de ämnen 

som proven premierar. Berliner visar hur mycket tid som läggs på språk och matematik innan 

proven, hur mycket tid som läggs på det efter proven, samt från vilka övriga ämnen denna tid 

plockas ifrån. I hans studie ser vi hur naturvetenskapens undervisningstimmar minskade med 

totalt 33 %, något som han menar är möjligt då detta inte leder till några repressalier för skolorna 

(2011:290). Även om Berliners retorik bitvis är något dystopisk till sin art, där han exempelvis 

menar att USA offrar sin vetenskapliga gren och därmed också sin ekonomiska konkurrenskraft 

gentemot andra länder till förmån för högre provresultat, väcker han ändå aspekter som bör anses 

vara problematiska. Skolor som presterar bra, menar han, behöver inte offra lika mycket tid från 

ämnen som inte är viktiga för provet. Sämre presterande skolor, däremot, får offra betydligt mer, 

vilket leder till ett polariserat och parallellt skolsystem, där inte alla får samma möjligheter att nå 

en bred kunskapsbank. Eleverna vid lågpresterande skolor tycks snarare få ta del av en 

“impoverished curriculum” (McCarthy, 2008:498), utarmad på all substans som inte är 

applicerbar på provets kunskapskonstruktion, där exempelvis skrivundervisningen får stryka på 

foten. Det är bedömningssystemet, menar Berliner: 

 

[…] that defines what students should know at different grade levels, and deviation from that 

plan is considered dangerous because it might result in missing curriculum coverage of 

material reflected in some items on a high stakes accountability test. (Berliner, 2011:295) 
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7. Diskussion 

Vilka problembilder målar då forskningen upp gällande konstruktionen och bedömningen av de 

nationella proven i skrivande? Vi återknyter här till Kanes (1999) bromodell, för att se i vilka steg 

i processen där det existerar s.k. alternativa tolkningar eller motbevis. Efter eleven har presterat 

en text är det upp till bedömaren att avgöra det observerade resultatet, som vilar på att konstruktet 

och bedömningskriterierna korrelerar med varandra. Samtidigt kan det existera alternativa 

förklaringar, som raserar beslutets legitimitet. Som vi har sett i denna uppsats existerar det 

flertalet faktorer som riskerar att underminera det observerade resultatet. En problematik är 

exempelvis att lärarens textnormer och doxa ligger till grund för det observerade resultatet. 

Lärarens implicita bedömningskriterier, om sådana får en stor plats, kan därmed sägas utgöra ett 

problem för det observerade resultatets legitimitet. Vidare kan problematiken med att nå en 

tillfredsställande interbedömarreliabilitet tolkas som en alternativ förklaring, där det observerade 

resultatet ter sig olika beroende på vem som bedömer.  

 

Vi ser också, utifrån Amrein & Berliner (2002), att användandet av ett fåtal uppgifter vid 

provsammanhang leder till svårigheter med att möta alla de egenskaper som har definierats i 

konstruktet/kunskapsdomänen. Vad detta innebär är att det blir svårt att extrapolera resultatet till 

en bredare måldomän. Detta problematiserar också Borgström (2014b) i ett svenskt sammanhang, 

där fokalpunkten ligger på argumenterande och utredande texttyper. Kan vi verkligen, utifrån det 

nationella provet i skrivande, säga något om elevernas generella skrivförmåga? Eller säger det 

bara något om elevernas förmåga att skriva ett prov inom specifika texttyper? 

 

Bör vi då vända blickarna mot väst och finna inspiration i den norska provkonstruktionen? Vi 

finner idén om att det är eleverna själva som konstruerar genrer sympatisk. Genom att luckra upp 

den statiska genrepedagogiken, och istället låta eleverna själva konstruera genrer utifrån aktiva 

och kommunikativa skrivhandlingar, ger man eleverna större friheter i sitt skrivande vid 

provtillfället. Med det sagt är deras förhållningssätt inte helt oproblematiskt, framförallt inte 

utifrån psykometriska termer på validitet och reliabilitet. Som Fasting m.fl. (2009) fastslog så 

misslyckades provet att uppnå en tillfredsställande nivå av konstruktvaliditet, där de kompetenser 

man avsåg att bedöma var otydliga och implicita. Om det svenska nationella provet ska fungera 
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som ett utvärderingsverktyg, är sådana problembilder problematiska, då användningen av 

resultatet står på ogrundade slutsatser. 

 

Nyström (2004) menade att det nationella provet allt mer började arta sig som ett high stake-prov, 

med ett fokus på dess potential som utvärderingsverktyg. Ett decennium senare är vi troligtvis 

där, något Borgström & Ledin (2014:134) menar då provet är summativt (summerande) till sin art 

och påverkar elevernas slutbetyg. Vi ser även att Skolinspektionens aktivitet inom området har 

ökat markant, efter att de år 2009 fick i uppdrag av regeringen att kontrollrätta de nationella 

proven (Skolinspektionen, 2010). Detta föranledde också diskussioner i media, så som SvD:s 

(2011) artikel “MVG blev IG vid omrättning”. En sådan utveckling ställer höga krav på 

validitets- och reliabilitetsaspekter. Om vi återvänder till Bachmans (2005) teoretiska modell så 

måste användningen av ett resultat, i exempelvis komparativt syfte, utgå från legitima indikatorer. 

Frågan är om det nationella provet i skrivande ger tillräckligt med information för att säga något 

om elevernas, extrapolerade, skrivförmåga? Gynnas skolor, lärare och elever av den komparativa 

aspekt som de nationella proven utgår från, där vissa skolor blir uthängda vid dåliga resultat? 

Risken, som vi ser det, är att det uppstår oavsedda konsekvenser av de beslut som tas utifrån de 

nationella proven. Om en skola presterar svaga resultat på det nationella provet i skrivande finns 

det en risk för s.k. negativ washback, där man exempelvis tränar eleverna på att skriva provet, 

snarare än att träna eleverna på att skriva. Skrivundervisningen blir i en sådan undervisning 

sekundär, där all energi läggs på att prestera goda resultat. En konsekvens av detta är att provet 

också får blir mindre trovärdigt, vilket är en problematik om provet samtidigt strävar efter en hög 

validitet. Som vi har sett i USA leder ett starkt fokus på “high stakes”-prov även till andra 

konsekvenser, så som att skolor prioriterar bort ämnen och delar av ämnen som inte anses 

relevanta, för att möjliggöra för eleverna att lyckas med proven. Vi ser det som problematiskt om 

utvecklingen går åt ett sådant håll, där eleverna får ta del av en utarmad eller begränsad läroplan, 

och där de får tillgång till en reducerad, eller i värsta fall eliminerad, skrivundervisning. Frågan är 

därmed om det är möjligt att plocka bort skrivdelen i det nationella provet, som Skolinspektionen 

(2012) föreslår? Som vi ser det, utifrån forskningen i denna undersökning, finns det en risk för att 

skrivämnets roll i undervisningen antingen bortprioriteras, eller detroniseras till obetydlighet. 
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Vart är vi på väg? Som vi har sett utifrån forskningen i denna studie tycks vi stå vid ett vägval 

gällande det nationella provets syfte i svensk utbildning. Antingen där dess utvärderingsaspekter 

prioriteras, vilket ställer höga krav på psykometriska och valida kontrollmekanismer, eller där 

provet används inom den lokala miljön för att utveckla elevernas skrivande. Detta korrelerar med 

Borgström & Ledins (2014) tanke om teknisk och hermeneutisk rationalitet, där vi antingen 

förhåller oss till provet rent tekniskt, där provet utifrån psykometriska aspekter måste inneha stor 

trovärdighet, eller att vi förhåller oss till det rent hermeneutiskt - där vi accepterar skillnaderna i 

interbedömarreliabiliteten, och där provets roll som utvärderingsverktyg får en minskad 

betydelse. Frågan är då vilken väg vi bör välja, den tekniska eller hermeneutiska, vid 

diskussionen om det nationella provet. Borgström & Ledin (2014:162) menar själva att de i sin 

studie landar i ett gränsland mellan å ena sidan en teknisk rationalitet, å andra sidan ett 

hermeneutiskt dito, över hur man bör komma tillrätta med problematiken. En viss lutning mot det 

förstnämnda hållet kan dock skönjas. De menar att det nationella provets reliabilitet måste 

undersökas och tydliggöras, åtgärder som idag skiner med sin frånvaro och därmed hotar provets 

legitimitet. Vidare menar de att provet måste förankras i lärarnas professionella omdöme, 

samtidigt som de föreslår att åtminstone tre bedömare krävs för att säkra en acceptabel nivå av 

interbedömarreliabilitet (sid. 162). Vi tycks skönja en motsägelsefullhet i ett sådant uttalande, där 

de menar att lärarna ska ges autonomi till att få bedöma utifrån sina egna professionella insikter, 

men samtidigt anses lärarens individuella bedömningsförmåga inte tillräcklig. Det tekniskt-

rationella perspektivet tycks hos författarna därvidlag väga tyngre än det hermeneutisk-rationella, 

vilket gör att fokalpunkten primärt ligger kvar vid Skolinspektionens initiala utgångspunkt: att 

minimera (eller eliminera) mänskliga faktorer som bidrar till diversifierade bedömningar av det 

nationella provet. 

 

Det vi har sett i denna studie är att det tycks oerhört svårt att konstruera skrivprov där det råder en 

stor samstämmighet mellan bedömarna, både inom ett svenskt, norskt och internationellt 

perspektiv. Ett historiskt perspektiv förstärker ytterligare skrivprovens inneboende komplexitet, 

där Björnsson (1960) redan för över 50 år sedan betonade problematiken med skillnaderna i 

bedömningarna mellan lärare gällande skrivprov. Frågan som vi ställer oss utifrån detta resultat 

är om det verkligen är rimligt att kräva en hög samstämmighet mellan lärare när det kommer till 

skrivprov? Än en gång ser vi här en diskrepans mellan de nationella provens olika syften, där ett 
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stort fokus på dess roll som komparativt utvärderingsverktyg leder till att vi ställer, som det 

verkar, orimliga krav på skrivuppgiftens möjligheter. 

 

I denna undersökning har vi sett att det tycks råda motsättningar mellan det nationella provets 

olika syften, där de tycks existera i ett dikotomiskt förhållande till varandra. Vad är egentligen 

syftet med bedömningssituationen? Ska den bidra till och stimulera elevernas skrivförmåga, eller 

ska den fungera som en komparativ mätning av elevernas skrivförmåga? Kan dessa syften 

någonsin förenas i ett symbiotiskt förhållande? Frågorna är komplexa till sin natur och svåra att 

ge svar på, men ytterst aktuella gällande frågan om det nationella provets skrivdel och dess roll i 

svensk undervisning.  
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