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Abstract 

Tobias Dalberg: 

 Svenska i utveckling nr 36. Uppsala universitet, 

Uppsala. 

This report presents a statistical analysis of assessment in national 

tests. It analyses rater agreement in the assessment of student texts written within the 

framework of two different course tests in Swedish at upper secondary school; the 

national test in Swedish 1 and the national test in Swedish 3. The purpose of the 

analysis is to discover the level of agreement between different trained raters, given 

the current design of the test. The paper aims to predict expected levels of reliability, 

given alternative assessment circumstances such as number of raters involved. Rater 

agreement is observed using a set of measures based on different assumptions about 

what might be expected regarding the ability of the raters to either be consistent or 

reach consensus. The statistical measures include exact agreement, Cohen’s and 

Fleiss’ κ statistics, intraclass correlation coefficient, many-facets Rasch measure-

ment and generalizability coefficients. The statistical analyses based on the different 

approaches provide an overall picture of the reliability of ratings of student texts 

written within the framework of national tests in Swedish 1 and Swedish 3. In con-

clusion, the results suggest that the ratings meet conventionally acceptable levels of 

reliability reported in the literature. In addition, the results show that increasing the 

number of raters, either through calibrating the ratings of multiple individual raters 

or through social moderation in groups of raters, increases the reliability of the 

ratings. Although this second conclusion may seem self-evident, studies with a 

design that is sufficiently statistically sound to merit such conclusions are rare. The 

present report contributes to such a foundation.
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Förord 
 

Rapportserien Svenska i utveckling ges ut vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala 

universitet. I serien redovisas främst studier som utförs med de nationella proven i 

svenska och svenska som andraspråk som underlag, men även andra arbeten med an-

knytning till skola och utbildning. 

Rapporten  är tillkommen som ett led i prov-

gruppens utvecklingsarbete. Från år 2022 ska de nationella proven uppfylla kvalitetsmål 

beskrivna i (2017), och i arbetet inför 

detta mål utfördes statistiska analyser för att pröva samstämmigheten vid bedömning 

av två skrivprov för gymnasieskolan. 

I skrivbedömning samverkar minst tre delar: den text som ska bedömas, 

bedömaren och – om sådana finns – bedömningsanvisningarna. I undersökningar av 

skrivbedömningens samstämmighet studeras denna samverkan utifrån texten och 

bedömaren, medan bedömningsanvisningarna ses som en given förutsättning. I 

vilken mån är det textens kvalitet ensam som avgör bedömningen, och i vilken mån 

har bedömaren och dennes läsning av texten betydelse? Vad betyder bedömarens 

stränghet respektive mildhet i bedömningen? Samstämmighet vid skrivbedömning 

är intressant ur såväl ett forskningsperspektiv som ett utbildnings- och samhälls-

perspektiv för att den anses säga något om hur rättvis bedömningen är. En så kom-

plex uppgift som att bedöma en sammanhängande text leder inte till hundraprocentig 

samstämmighet i statistiska undersökningar, vilket framgår av många studier. Den 

mänskliga bedömaren och dennes läsning har betydelse, men ur ett rättviseperspektiv 

eftersträvas att denna betydelse ska vara måttlig. 

Tobias Dalberg undersöker samstämmigheten utifrån en rad olika statistiska 

metoder, och han kan visa att de aktuella skrivproven uppfyller givna kvalitetsmått. 

Resultatet ger dessutom argument för att minst två bedömare bör bedöma varje text 

– för optimal rättvisa. 

Rapporten vänder sig till läsare som är intresserade av skrivbedömning, till exempel 

forskare, provkonstruktörer och blivande eller verksamma lärare. 

 

Uppsala i augusti 2019 

 

Anne Palmér 

universitetslektor, 

vetenskaplig ledare för Nationella prov i svenska 

och svenska som andraspråk 
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1 Inledning 

I föreliggande rapport analyseras samstämmigheten i bedömningar av elevtexter 

skrivna inom ramen för två olika nationella prov i svenska på gymnasiet – provet i 

kursen svenska 1 (npk1) och provet i kursen svenska 3 (npk3). Syftet med analyserna 

är att dels beskriva den nivå av samstämmighet som tränade bedömare kan uppnå 

givet provens nuvarande utformning, dels diskutera resultatet utifrån provens 

förutsättningar och design samt ge en prognos över förväntade nivåer av sam-

stämmighet om utformningen justerades. 

Rapportförfattaren gör inga anspråk på att beskriva tillförlitligheten hos de 

bedömningar som görs av lärare i samband med att de nationella proven årligen 

genomförs.1 Samstämmigheten har undersökts utifrån olika ansatser som vilar på 

skilda antaganden om vilka förväntningar man kan ha rörande bedömares förmåga 

att nå konsensus eller vara konsistenta. Tillsammans ger de statistiska analyserna 

med utgångspunkter i de olika ansatserna en samlad bild av tillförlitligheten i be-

dömningar av elevtexter skrivna inom ramen för nationella prov i svenska för kurs 1 

respektive kurs 3. En sammanfattande slutsats är att samstämmigheten och tillför-

litligheten ökar ju fler bedömare som bedömer elevtexterna. Detta låter måhända 

självklart, men det har sällan undersökts med en studiedesign som tillåter att dylika 

slutsatser dras på statistiskt säkra grunder. Föreliggande rapport bidrar med en sådan 

grund. 

1.1 Ansatser för att analysera samstämmighet 

De statistiska analyserna i denna rapport ger indikationer på samstämmighet bland 

tränade bedömare som bedömer elevtexter. Inom facklitteraturen benämner man 

denna samstämmighet  om det rör sig om samstämmighet 

mellan bedömare, och  om det rör sig om varje enskild 

bedömares interna konsistens i sina bedömningar. Valet att genomgående skriva 

samstämmighet beror på att det tydligare pekar ut att det i denna rapport rör sig om 

bedömarreliabilitet. 

Det finns många olika sätt att mäta samstämmighet. De olika sätten att mäta är i 

sin tur förknippade med olika antaganden om vilken typ av samstämmighet man kan 

förvänta sig under optimala förutsättningar. För att reda ut relationerna mellan olika 

sätt att beräkna, och olika antaganden om, samstämmighet har psykologerna Steven 

E. Stemler och Thomas Eckes på varsitt håll lanserat delvis överlappande typologier. 
                                                           

1 Eftersom tränade bedömare i tidigare studier uppvisat större samstämmighet än otränade 

bedömare är det dock rimligt att anta att de skattningar av samstämmighet som görs i föreliggande 

rapport anger ett övre spann av möjliga värden om studien hade genomförts bland otränade bedömare. 
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Stemler (2004) har föreslagit en indelning i konsensus-, konsistens- samt mätansatser 

till samstämmighet, medan Eckes (2015) delar in i standardansatser respektive begrepps-

psykometriska ansatser. De två indelningarna överlappar så till vida att konsensus- och 

konsistensansatserna hos Stemler ryms under Eckes standardansatser medan mät-

ansatserna åtminstone delvis ryms under det begreppspsykometriska paraplyet. En 

något utförligare beskrivning av de konkreta metoderna följer i avsnitt 1.2. I före-

liggande avsnitt står själva ansatserna i fokus. 

Låt oss inleda med standardansatsen (Eckes 2015:42–43). I korthet vilar denna an-

sats på antagandet att testtagaren har en sann prestationsnivå och att olika bedömare 

av testtagarens prestation borde nå fram till samma slutsatser. Om bedömarna inte 

når fram till samma slutsatser kan det bero på att bedömningsanvisningarna är tve-

tydiga eller att testtagarens prestationer faller utanför de exempel som vanligtvis 

förekommer i bedömningsanvisningar till, i det här fallet, prov som testar skriv-

förmågan. Slutligen kan variationer i slutsatser bero på att bedömarna behöver mer 

träning i att tillämpa bedömningsanvisningarna. 

För att mäta samstämmigheten mellan olika bedömare använder man sig inom 

standardansatsen av två typer av skattningar: konsensus- respektive konsistens-

skattningar. Konsensusskattningar mäter i vilken utsträckning bedömarna är helt 

överens i sina bedömningar, och därför talar man ibland om exakt eller absolut 

överensstämmelse när man använder sig av konsensusmått. Om bedömningen handlar 

om att betygssätta elevprestationer bör bedömarna med andra ord nå fram till samma 

betyg. Vanliga metoder för konsensusskattningar är procentuell överensstämmelse 

och Cohens κ (utläses Cohens kappa). Konsistensmåtten mäter i vilken utsträckning 

bedömarna är överens om rangordningen av prestationer, och därför talar man ibland 

om relativ överensstämmelse när man använder sig av konsistensmått. Det innebär 

att bedömarna skulle kunna skilja sig åt vad gäller stränghet men ändå vara överens 

om själva rangordningen av prestationerna. Vanliga konsistensmått är olika varianter 

av korrelationskoefficienter. 

Eftersom konsensus- och konsistensmåtten utgör två olika sätt att mäta bedömar-

reliabiliteten kan dessa mått ibland leda till motstridiga slutsatser (Eckes 2015:45). 

En mild och en sträng bedömare kan vara helt överens om rangordningen av presta-

tioner utan att någonsin nå fram till samma betyg. Detta scenario skulle ge en hög 

reliabilitet med konsistensmått men en låg reliabilitet med konsensusmått. Omvänt 

skulle två lika stränga bedömare kunna nå fram till samma betyg för ett flertal presta-

tioner utan att vara särskilt överens om rangordningen. Om så vore fallet skulle 

konsensusmåttet indikera en hög reliabilitet medan konsistensmåttet skulle indikera 

en lägre reliabilitet. 

Som ett alternativ till standardansatsen kan man konstruera en teoretisk modell av 

bedömningssituationen där man redan från början bygger in möjliga källor till 
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variation i bedömningarna av prestationer. Variationskällorna, eller faktorer som på-

verkar bedömningen, benämns inom ett par psykometriska ramverk fasetter. Detta 

alternativ till standardansatsen är vad Eckes (2015:48) benämner en begreppspsyko-

metrisk ansats och vad Stemler (2004) benämner en mätansats. 

Generaliserbarhetsteori respektive mångfasetterad Rasch-analys utgör två alternativ 

bland mätansatser till samstämmighet i bedömning. Gemensamt för bägge alternativen 

är att man utgår från att resultatet i en typisk bedömningssituation påverkas av ett antal 

fasetter. Ofta kokar dessa ner till testtagarens förmåga, uppgiftens svårighetsgrad, 

bedömarens stränghet samt bedömningsskalans utformning (Linacre 1989:20). Det 

finns emellertid ett antal centrala skillnader, bland vilka två ska nämnas här.  

Syftet med en mångfasetterad Rasch-analys är att identifiera den bästa möjliga 

skattningen av ett resultat, medan syftet med generaliserbarhetsteoretiska ansatser är 

att identifiera resultatets viktigaste felkällor för att därigenom kunna förbättra skatt-

ningen av resultatet (Eckes 2015:169). Det innebär att även om vi genom att utföra 

en mångfasetterad Rasch-analys får tillgång till en rad intressanta upplysningar om 

hur man skulle kunna göra en bedömningssituation tillförlitligare eller effektivare, 

så utgör själva skattningen av testtagarnas resultat analysens viktigaste utfall. 

De två mätansatsernas antaganden om vilken typ av samstämmighet man kan 

förvänta sig under optimala förutsättningar skiljer sig åt. Från en generaliserbarhets-

teoretisk ansats förväntar man sig att bedömarna ska fungera utbytbart. Det är i detta 

perspektiv helt enkelt önskvärt att en slumpmässigt vald bedömare når fram till 

samma bedömning som en annan slumpmässigt vald bedömare. I den mångfasetterade 

Rasch-analysens perspektiv förväntar man sig att bedömarna ska fungera som oberoende 

experter. Dessa experter kan med andra ord nå fram till lite olika resultat från ett fall 

till ett annat, men överlag bör deras bedömningar vara förhållandevis konsistenta 

och varje expert ska vara konsistent i sina egna bedömningar. 

Kan man för alla typer av mätinstrument och i alla möjliga situationer förvänta 

sig en total samstämmighet i bedömningar gjorda av olika bedömare? Om man utgår 

från standardansatsen förutsätts svaret vara ”ja”, och den vanliga lösningen, om sam-

stämmighet inte uppnås, brukar vara omformulerade bedömningsanvisningar eller 

utbildning av bedömare. Om man i stället utgår från en mångfasetterad ansats till 

mätningen är svaret ”nej”, eftersom variationer mellan bedömare – och mellan olika 

uppgifter – i åtskilliga undersökningar tenderar att stå för en omfattande del av den 

totala variansen (McNamara 1996:122) när det gäller tester med längre konstruerade 

svar. 
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1.2 Statistiska metoder 

1.2.1 Konsensusskattningar 

Konsensusskattningar mäter i vilken utsträckning bedömarna är helt överens i sina be-

dömningar, och därför talar man ibland om absolut eller exakt överensstämmelse när 

man använder sig av konsensusmått. Om bedömningen handlar om att betygssätta 

elevprestationer bör bedömarna med andra ord nå fram till samma betyg. Vanliga 

tekniker för konsensusskattningar är exakt överensstämmelse respektive Cohens κ, 

uppkallat efter psykologen Jacob Cohen (1960; 1968). Den exakta överensstämmelsen 

kallas ibland procentuell överensstämmelse. För att beskriva hur beräkningen går till 

kan vi föreställa oss två bedömare som var för sig har bedömt samma 10 texter. Om 

3 av 10 gemensamma texter har tilldelats exakt samma betyg av två bedömare blir 

den exakta överensstämmelsen dem emellan 30 procent. I föreliggande rapport, där 

sammanfattande mått är av större intresse än överensstämmelse mellan specifika par 

av bedömare, redovisas medianen av alla parvisa beräkningar av exakt överens-

stämmelse tillsammans med spannet från det lägsta till det högsta värdet. 

Cohens κ-koefficient mäter överensstämmelsen mellan två bedömare med hänsyn 

tagen till att de då och då – beroende på antalet skalsteg – förväntas sätta samma betyg 

även om de inte är särskilt överens. Den ovannämnda exakta överensstämmelsen tar 

ingen hänsyn till sådana skillnader i antal skalsteg, och blir därför svår att jämföra från 

ett sammanhang till ett annat. Cohens κ-koefficient underlättar dock jämförelser av 

skattningar genomförda för bedömningar utförda med olika bedömningsskalor, som 

när aspektbedömningarnas fyrgradiga skala jämförs med helhetsbedömningens sex-

gradiga skala (se avsnitt 1.4.1 nedan). Biostatistikerna J. Richard Landis och Gary 

G. Koch (1977:165) har föreslagit följande tolkningar av olika nivåer av κ: 

 < 0,0   dålig överensstämmelse 

 0,0–0,20  liten överensstämmelse 

 0,20–0,40  skälig/lovande överensstämmelse 

 0,40–0,60  rimlig/rätt bra överensstämmelse 

 0,60–0,80  påtaglig överensstämmelse 

 0,80–1,00  nästan perfekt överensstämmelse 

Biostatistikern Joseph L. Fleiss (2003: 604) har, i relation till Landis och Koch (1977), 

lanserat en liknande nivåtolkning där värden under 0,40 beskrivs som dålig överens-

stämmelse, 0,40–0,75 som medelgod till god överensstämmelse och allt över 0,75 

som utomordentlig överensstämmelse. Fleiss har dessutom utvecklat κ-koefficienten 

så att den kan ge en sammanfattande skattning för tre eller fler bedömare som har 

bedömt samma prestationer (1971). Denna koefficient bär Fleiss namn och dess 

magnitud tolkas på samma sätt som Cohens κ. 
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1.2.2 Konsistensskattningar 

Inomklasskorrelationen är ett mått på hur stor del av variansen som beror på skill-

nader mellan de föremål som studeras jämfört med skillnader i granskningarna av 

de föremål som studeras. Vid bedömning av elevtexter är det till exempel önskvärt 

att variansen i granskningarna beror på att texterna i sig varierar i kvalitet och inte 

på att de som bedömer texterna varierar i stränghet eller pålitlighet. 

Det finns en rad olika sätt att beräkna inomklasskorrelationen (McGraw & Wong 1996). 

I vårt fall bör inomklasskorrelationen beräknas med den variant som kallas 

. Denna modell används nämligen när varje text bedöms av 

varje bedömare, och dessa bedömare anses vara representativa för en större popula-

tion av liknande bedömare. Reliabiliteten bestäms utifrån de enskilda bedömningarna 

( ) snarare än medelvärdet av flera bedömningar ( ). 

Eftersom inomklasskorrelationen är ett bland många reliabilitetsmått går det att 

utgå från de nivåer av godtagbar reliabilitet som brukar anges som tumregler. En 

reliabilitet på 0,6 eller lägre brukar betraktas som oacceptabelt, medan 0,7–0,8 är 

respektabelt och högre än 0,9 så bra att man skulle kunna korta ned testlängden, om 

testet är av sådan art (DeVellis 1991:85). För just inomklasskorrelation har 0,75 angetts 

som en tumregel för lägsta godtagbara reliabilitet (lägre än 0,75 är svag till halv-

svag), medan mått på 0,9 eller högre är eftersträvansvärda i så kallade kliniska 

sammanhang (Portney & Watkins 2015:595), som när ambitionen är att dra valida 

slutsatser om enskilda fall utifrån det mätinstrument som används. I 

 (Skolverket 2017:21) anges 0,6 som ett minimi-

krav utan att specificera vilket slags mått som avses. Ramverket kan dock tolkas som 

att det är eftersträvansvärt att uppnå minst 0,6 oavsett om det gäller inomklass-

korrelation, genomsnittlig korrelation eller generaliserbarhetsteorins g-koefficient. 

1.2.3 Mätskattningar 

De två varianter av mätskattningar som används i föreliggande rapport bär flera gemen-

samma drag, varav det viktigaste är att ett resultat på ett prov betraktas som resultatet 

av en uppsättning samverkande faktorer eller, som de ofta benämns, fasetter. Dess-

utom producerar bägge varianterna en mängd statistiska skattningar för tolkning. 

Eftersom rapportens syfte är att undersöka samstämmighet begränsas framställningen 

till mätskattningar som rör just bedömares samstämmighet. 

Inom den ansats som benämns mångfasetterad Rasch-analys är det framför allt 

skattningar av bedömarnas varierande grad av stränghet som lämpar sig för samman-

fattande mått. Två sådana är separationskvot (ofta betecknad G) och separations-

index (ofta betecknat H), vilka bägge visar hur många distinkta stränghetskategorier 

som bedömarna kan delas in i (Eckes 2015:62–63; Wright & Masters 1982:92, 105 –106). 
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Det som skiljer de två måtten åt är att separationskvoter är något mer återhållsamma i 

antalet distinkta kategorier än separationsindex. Separationskvoten ingår för övrigt 

som en komponent i beräkningen av separationsindex. En separationsreliabilitet – ett 

tal mellan 0 och 1 där värden närmare 1 är mer reliabla – kan beräknas för separations-

kvoten för att bestämma om skillnaderna i stränghet beror på mätfel eller på faktiska 

skillnader i stränghet. Det finns inte några vedertagna riktlinjer för hur stora skill-

nader i stränghet som kan accepteras. Om man strävar efter att identifiera utbytbara 

bedömare är det emellertid viktigt att dessa inte går att särskilja på ett reliabelt sätt. 

Om bedömarna är nära nog utbytbara i termer av stränghet närmar sig separations-

index 1,0 medan separationsreliabiliteten närmar sig 0,0. 

Generaliserbarhetsteoretiska statistiska modeller utgör i någon mening den klassiska 

testteorins motsvarighet till den moderna testteorins mångfasetterade Rasch-analys 

(Brennan 2001:2; Eckes 2015:169). Syftet med att använda statistiska modeller från 

generaliserbarhetsteorin är att utforska hur stor portion av den totala variansen som kan 

härledas till den totala variansens olika komponenter. Med hjälp av varianskomponenterna 

kan därefter ett reliabilitetsmått – generaliserbarhetskoefficienten – beräknas. Detta 

måtts magnitud kan tolkas på samma sätt som många andra reliabilitetsmått inom 

klassisk testteori, som Cronbachs α (utläses Cronbachs alfa) och inomklasskorrelation 

(Brennan 2001:35). Det innebär att värden under 0,6 är oacceptabla, medan värden 

mellan 0,7 och 0,8 är respektabla och högre värden än 0,9 så pass bra att man kan över-

väga olika sätt att effektivisera mätinstrumentet. 

1.3 Tidigare studier av samstämmighet vid bedömning av skrivprov 

Det har inom mätteoretisk forskning varit ett sedan länge etablerat faktum att be-

dömare som bedömer någon form av prestation tenderar att variera i sina bedömningar 

(Linacre 1989:21–22, 31–32, 113; McNamara 1996:122). Den inomvetenskapliga 

diskussionen har därför mestadels behandlat frågor dels om hur man lämpligast kan 

mäta denna variabilitet, dels om det över huvud taget är möjligt eller ens eftersträvans-

värt att nå en total samstämmighet i bedömningar. Föreliggande rapport intar en nära 

nog agnostisk ståndpunkt i förhållande till de olika sidorna i denna diskussion. 

Ambitionen är snarare att ge ett så rikt empiriskt underlag som möjligt för den fort-

satta diskussionen utifrån flera olika antaganden. Detta är den ena anledningen till 

att flera olika mått på samstämmighet används i rapporten. Den andra anledningen 

är att användningen av flera mått möjliggör jämförelser med ett större antal 

undersökningar av andra prov i andra sammanhang. Följande genomgång av studier 

som undersökt samstämmighet i bedömning demonstrerar hur som helst – oavsett 

mått – det etablerade faktum att bedömningar tenderar att variera mellan bedömare 

som bedömer samma prestationer. 
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Trots att det är ett ofta kritiserat mått hör exakt samstämmighet till ett av de mest 

återkommande rapporterade måtten på samstämmighet. I en forskningsöversikt från 

2007 om rapporteringen av olika mått i studier av matrisbaserade bedömningar visade 

sig mått på exakt samstämmighet vara klart frekventare bland konsensusmåtten än 

Cohens κ-koefficient (Jönsson & Svingby 2007:134). Bland konsistensmåtten var 

det relativt jämn fördelning mellan Pearsons korrelationskoefficient, Spearmans rang-

korrelation samt Cronbachs α. Mått från generaliserbarhetsteoretiska modeller domi-

nerade fullständigt bland metoderna för mätskattningar och endast ett fåtal artiklar 

använde sig av mångfasetterad Rasch-analys. 

En av de mest omfattande metastudierna av samstämmighet i bedömningar av 

skrivfärdigheter tillkom som en biprodukt av en rapport vars egentliga syfte var att 

undersöka huruvida formativ bedömning av skrivande förbättrade elevernas skriv-

ande (Graham et al. 2011). I rapporten redovisades både exakt samstämmighet och 

korrelationsmått. Någon upplysning om vilka korrelationsmått som användes i de 

olika studierna gavs emellertid inte. Den exakta samstämmigheten varierade dock 

från 16 till 78 procent medan korrelationsmåtten varierade från 0,33 till 0,99. 

Vid en jämförelse av bedömningar av skrivförmåga i ämnet svenska bland elever 

i årskurs 6 fann man att den exakta överensstämmelsen varierade från 47,8 till 54,0 

procent (Tengberg et al. 2017:3–4). Bedömarna utgjordes av 12 svensklärare som 

bedömde 30 elevtexter. Halva gruppen gjorde enskilda bedömningar vid två till-

fällen åtskilda av en bedömarträningsinsats, medan den andra halvan gjorde sam-

bedömningar vid två tillfällen utan träning. Den exakta överensstämmelsen var lägst 

i gruppen som gjorde enskilda bedömningar innan träningsinsatsen och högst bland 

gruppen som gjorde sambedömningar. I studien rapporterades även Cohens κ-koefficient, 

som uppgick till mellan 0,16 i gruppen som gjorde enskilda bedömningar innan 

träningsinsatsen och 0,27 i gruppen som gjorde sambedömningar. Variationerna i 

såväl exakt överensstämmelse som Cohens κ förklarar författarna med dels skillnader 

mellan enskilda bedömningar och sambedömning, dels skillnader mellan bedömning 

före och efter en träningsinsats som vissa av bedömarna genomgick. Sambedömning 

tycks utifrån denna studie överlag ge större samstämmighetsskattningar än enskilda 

bedömningar. 

Studien av Tengberg et al. (2017) är såvitt rapportförfattaren känner till den enda 

som med någon form av statistiska verktyg jämför samstämmighet vid enskilda be-

dömningar respektive sambedömning, och då är det egentliga syftet med studien att 

analysera effekten av bedömarträning. Att sambedömning skulle leda till högre 

reliabilitet än enskilda bedömningar är i regel något som antas utan att undersökas. 

I stället undersöks sambedömningens effekt när den används för att träna bedömare 

som gör enskilda bedömningar (Adie et al. 2012:224), vilket inte är särskilt relevant 

för denna rapport. 
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I en nyligen publicerad studie över samstämmighet bland censorer i de norska 

proven (i norska språket) för vuxna invandrare uppmättes den exakta överens-

stämmelsen till 69,5 procent för de högre betygen och till 76,3 procent för de lägre 

betygen (Midtbø et al. 2018:13). Censorerna har som uppdrag att genomföra central 

rättning av de norska proven och kan därmed beskrivas som synnerligen tränade och 

erfarna bedömare. De visade sig var en aning mer samstämmiga inom de lägre betygs-

spannen. Att censorerna dessutom tycks vara samstämmigare i sina bedömningar än 

svensklärarna i studien av Tengberg et al. (2017) speglar ett återkommande resultat, 

nämligen att tränade eller mer erfarna bedömare tenderar att vara samstämmigare än 

otränade eller oerfarna bedömare. 

Även korrelationsmåtten tenderar att variera beroende hur tränad bedömaren är 

respektive om bedömningen genomförts som sambedömning. I en genomgång av 

värden på korrelationer (typ av korrelationsmått ej specificerat) för olika typer av 

bedömningssammanhang fann Berge (2005) att dessa varierade så mycket som från 

0,31 till 0,87. Detta spann var med andra ord ungefär lika stort som i den ovan 

nämnda metastudien av Graham et al. (2011). Den högsta korrelationen uppträdde i 

sammanhang där det rörde sig om tränade bedömare. Berge gjorde för övrigt i an-

slutning till genomgången en egen samstämmighetsundersökning där korrelationerna 

mellan bedömningarna varierade från 0,63 till 0,75. 

En livlig diskussion pågår fortfarande inom bedömningsforskning huruvida ana-

lytiska eller holistiska ansatser fungerar bäst för att uppnå så stor samstämmighet 

som möjligt. I metastudien av Graham et al. (2011:24) förefaller skattningar i under-

sökningar av samstämmighet vid holistisk bedömning oftare nå högre nivåer av sam-

stämmighet än analytisk bedömning. Därför är det något överraskande att Jönsson 

& Balan (2018:7) finner att analytiska bedömningar når större samstämmighet än 

holistiska bedömningar av skrivprestationer i engelska som främmande språk. Den 

exakta överensstämmelsen är i genomsnitt 66,2 procent vid den analytiska be-

dömningen medan motsvarande andel för holistisk bedömning är 45,9 procent. 

Liknande tendenser framträder vid jämförelser av Cohens κ (0,60 respektive 0,41) 

och Spearmans rangkorrelation (0,97 respektive 0,94). 

Måttet inomklasskorrelation rapporteras i den ovan nämnda studien av Tengberg 

et al. (2017:4) och visar sig där stiga från 0,54 till 0,67 i gruppen som gjorde enskilda 

bedömningar efter att träningsinsatsen genomförts. I gruppen som gjorde sambedöm-

ningar uppmättes inomklasskorrelationen till 0,67 vid första tillfället och till 0,69 vid 

det andra. Variationen tycks alltså delvis bero på den redan nämnda träningsinsatsen, 

men eftersom rapporten redovisar en pilotstudie är författarna försiktiga att dra alltför 

starka slutsatser utifrån underlaget. 

Som redan har nämnts används mångfasetterad Rasch-analys för att besvara andra 

typer av frågor än sådana som vanligtvis besvaras med konsensus- och konsistens-
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mått. Detta illustreras i den ovan nämnda studien av variationer i stränghet och kon-

sistens bland censorer i Norge som genomfördes av Tor Midtbø et al. (2018). 

Resultaten visar att censorerna med en hög reliabilitet kan delas in i mellan 5 och 10 

stränghetskategorier. Om målet vore att alla censorer ska vara lika stränga är detta 

resultat nedslående, eftersom man då helst vill undvika situationer där censorerna 

med statistisk säkerhet kan delas in i olika stränghetskategorier. Dock visar sig den 

överväldigande majoriteten av censorerna vara konsistenta i sina egna bedömningar. 

De strängare censorerna är med andra ord konsekventa i sin stränghet medan de 

mildare på motsvarande sätt är konsekventa i sin mildhet. När proven genomförs 

bedöms de alltid av två censorer. Om dessa sätter olika betyg tillkallas en tredje 

censor som fäller avgörandet. 

Generaliserbarhetsteoretiska ansatser svarar i likhet med mångfasetterad Rasch-

analys i viss utsträckning på andra typer av frågor än de som vanligtvis besvaras med 

konsensus- och konsistensmått. Generaliserbarhetskoefficienten kan betraktas som 

ett reliabilitetsmått för provresultaten och bedömarnas samstämmighet är därmed 

endast indirekt förknippad med själva koefficienten. Bedömare är nämligen en av 

flera möjliga fasetter som påverkar generaliserbarheten. Därför rapporteras i regel 

en stor mängd koefficienter för olika konfigurationer av exempelvis antal prov-

uppgifter, antal bedömare och antal provtillfällen. I två undersökningar baserade på 

bedömningar av skrivuppgifter bland holländska elever i ämnena holländska respektive 

engelska som främmande språk tycks det till exempel vara effektivare att öka antalet 

skrivuppgifter med en enhet än att öka antalet bedömare med lika många enheter, om 

syftet är att öka generaliserbarheten (Schoonen 2012:16; van den Bergh et al. 2012:29). 

Den samlade bilden av litteraturen på området visar en påtaglig spännvidd både när 

det gäller användning av olika metoder för att skatta samstämmighet i bedömningar 

och när det gäller storleken på de skattningar som genereras av dessa metoder. I 

(2017:21) anges siffran 0,6 som en 

nivå för reliabilitetskoefficienter som inte bör understigas. Denna nivå är av allt att 

döma föreslagen med hänsyn tagen till spännvidden bland metoder och resultat som 

rapporterats i facklitteraturen. 
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1.4 Urval och datainsamling 

Urvalet av elevtexter och insamlingen av bedömningar har gjorts av medarbetare i 

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.2 I följande 

avsnitt beskrivs själva skrivprovens utformning, urvalsprocesserna bakom de utvalda 

elevtexterna och de utvalda bedömare som bedömde elevtexterna samt en statistisk 

motivering till urvalsstorlekarna. 

1.4.1 Beskrivning av provens utformning 

De skrivprov som bildar underlag för undersökningen utgör båda delprov i det nationella 

provet i ämnet svenska för gymnasieskolan. Båda skrivproven är så kallade integrerade 

prov (t.ex. Plakans & Gebril 2017), vilket innebär att de förutom att pröva skriv-

förmåga även prövar förmåga att använda sig av lästa texter, det vill säga att läsa, 

sovra, bearbeta och referera valda delar av de lästa texterna. 

Delprovet i kursen svenska 1, npk1, innebär att eleven får välja en av fyra skrivuppgifter, 

varav två leder till argumenterande och två till utredande skrivande i ett fiktivt, offentligt 

sammanhang. Till varje skrivuppgift i npk1 finns en given text som ska användas i elevens 

lösning. I kursen svenska 3 ges det nationella provet npk3. Här väljer eleven en av tre skriv-

uppgifter, som alla leder till utredande skrivande i en fingerad studiesituation. Till dessa 

skrivuppgifter hör ett omfattande häfte med sakprosatexter kring ett svenskämnesanknutet 

tema. Eleven ska utifrån detta häfte fritt välja minst två källor som används i provlösningen. 

Delproven bedöms utifrån provets bedömningsanvisningar. Dessa består av en bedöm-

ningsmatris som sammanfattar anvisningarna, kommentarer till bedömningsmatrisen samt 

ett antal bedömda och kommenterade exempellösningar, som tagits fram vid utprövningar. 

Bedömningsmatrisen speglar läroplanens kunskapskrav (Gymnasieskola 2011), vilka har 

konkretiserats och anpassats till skrivuppgiften. Varje elevlösning bedöms på ett främst 

analytiskt sätt (Weigle 2002:114 ff.) utifrån de tre aspekterna Innehåll och källanvänd-

ning Disposition och sammanhang samt Språk och stil. Aspektbedömningen summeras 

enligt givna anvisningar till ett delprovsbetyg (skala F–A). Sist gör bedömaren en holistisk 

bedömning av texten som helhet utifrån funktionell anpassning till skrivsituationen. Om 

den holistiska bedömningen inte stämmer med det summerade delprovsbetyget ska läraren 

ompröva aspektbedömningen. Medan aspektbedömningen görs enligt en fyrgradig skala 

(F, E, C och A), sker helhetsbedömningen utifrån en sexgradig skala (F, E, D, C, B, A).3 

I provets  (t.ex. Skolverket 2018) rekommenderas de skolor som 

genomför bedömningen att organisera sambedömning, men detta är inte ett krav. 

                                                           
2 Npk1: Sara Lindahl, Sofia Löwenhielm och Harriet Uddhammar. Npk3: Andreas Broman, Jan 

Engström och Anna Karin Widman. 
3 För aspekten Disposition och sammanhang rymmer bedömningsmatrisen endast tre skalsteg, 

från skalsteget F till det sammansatta skalsteget C–A. 
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1.4.2 Urval av elevtexter  

Urvalet av elevtexter har gjorts med ambitionen att fördelningen av ursprungliga 

betyg ska återspegla fördelningen av delprovsbetygen som helhet från de nationella 

proven som texterna har hämtats från. För npk1 togs dessutom hänsyn till för-

delningen av texter på högskole- respektive yrkesförberedande program. Eftersom 

kursen svenska 3 ingår i högskoleförberedande program och är ett krav för högskole-

behörighet för dem som har yrkesexamen har ingen hänsyn tagits till fördelningen 

mellan högskole- och yrkesförberedande program för npk3. Från npk1 valdes skriv-

uppgifter från två uppgifter, en argumenterande och en utredande, vilket avspeglar 

provets utformning. Från npk3 valdes lösningar från en skrivuppgift, eftersom samt-

liga uppgifter i provet utgör skrivande i samma genre. 

Rent praktiskt har texter valts ut i den ordning de finns registrerade i Uppsala elev-

textkorpus som administreras av Gruppen för nationella prov i svenska och svenska 

som andraspråk (Megyesi, Näsman & Palmér 2016). Texterna i korpusen är i sin tur 

hämtade från provgruppens arkiv som byggts upp genom årliga, slumpmässiga in-

samlingar av provlösningar. Betygsfördelningens restriktioner innebär att denna 

urvalsprocess genomförs tills respektive betygskategori har fyllt sin kvot. För-

delningen av texter från olika betygskategorier redovisas i tabellerna 1–3. 

 

 

 

F E D C B A Totalt 

Högsk 1 2 1 2 1 1 8 

Yrkes 1 1 1 1 
 

 4 

Totalt 2 3 2 3 1 1 12 

 F E D C B A Totalt 

Högsk 1 3 1 2 1 0 8 

Yrkes 1 0 1 1 0 1 4 

Totalt 2 3 2 3 1 1 12 
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 F E D C B A Totalt 

Totalt 3 7 2 5 5 1 23 

1.4.3 Insamling av bedömningar 

Urvalet av bedömare har gjorts ur en större grupp av verksamma gymnasielärare 

som återkommande används som referensgrupp i olika faser av provkonstruktionen. 

Referensgrupper används till exempel vid regelbundna möten där bedömningar av 

texter och bedömningsanvisningar granskas och diskuteras. Lärarna som ingår i 

denna större grupp av möjliga deltagare i dylika referensgrupper har självmant valt 

att ingå i detta sammanhang. I den mån föreliggande rapports resultat generaliseras 

är det denna grupp av självselekterade lärare som utgör målpopulationen. Det rör sig 

alltså inte om lärare i allmänhet utan om en avgränsad grupp lärare som utmärks av 

ett specifikt intresse, engagemang och en erfarenhet av att bedöma elevtexter som 

möjligen skiljer sig systematiskt från lärare som inte ingår i denna målpopulation. 

Rapportens resultat angående specifika nivåer av samstämmighet kan alltså inte 

generaliseras till andra lärare än de som ingår i referensgruppen. Däremot är det 

troligt att uppmätta skillnader mellan olika typer av bedömningssituationer, som 

mellan enskilda bedömningar och parbedömningar, kan påträffas även bland andra 

populationer av bedömare, som lärare i allmänhet. 

Motiveringen bakom antalet bedömare och antalet bedömningar beskrivs ut-

förligare i nästföljande avsnitt. Här redogörs endast för själva urvalsprocessen och 

instruktionerna som bedömarna har tilldelats. 

Ett urval av lärare i den större gruppen av referenslärare fick en inbjudan att delta 

i en undersökning av skrivprovens bedömningsanvisningar med beskrivning av 

undersökningens syfte. Urvalet gjordes så att olika lärarkategorier skulle bli re-

presenterade, det vill säga lärare av olika kön, från olika slags skolor, olika delar av 

landet etc. Deltagandet beskrevs som frivilligt, och med inbjudan följde en beskriv-

ning av vilken arbetsinsats som deltagandet skulle innebära samt hur stor ersättning 

som skulle utgå. I förlängningen spelade bedömarens egen benägenhet att delta roll 

för gruppens sammansättning. De två grupper som deltog i undersökningen kan 

anses representativa för referensgrupperna som helhet. 

Bedömarna i studien fick instruktioner att med hjälp av bedömningsanvisningar 

gällande det nationella prov från vilket elevtexterna hade hämtats bedöma elev-

texterna på samma sätt som om det hade varit ett ordinarie nationellt prov. Varje 

bedömare skulle därefter rapportera bedömningarna i form av ett bokstavsbetyg via 

ett webbformulär. Dessa bedömningar skulle vara inrapporterade innan ett fysiskt 
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möte ägde rum. På detta möte delades bedömarna in i par som gemensamt skulle nå 

fram till ett betyg för varje elevtext. Bedömarna fick information om denna fysiska 

träff och dess innehåll i samma instruktionsbrev som gav instruktioner för de in-

dividuella bedömningarna. Relevansen av att jämföra enskilda bedömningar med 

sambedömningar i par kan ytterligare motiveras med att sambedömning inte bara 

rekommenderas i bedömningsanvisningarna utan också visar sig vara en utbredd be-

dömningspraktik. Baserat på sammanställningar av lärarenkäter i samband med de 

nationella proven förefaller sambedömning till och med vara nästan är lika utbrett 

som enskild bedömning.4 

 

1.4.4 Utformning för att dra statistiskt säkerställda slutsatser 

Inomklasskorrelationen används i denna rapport som ett sammanfattande mått på 

reliabiliteten hos bedömarnas bedömningar av elevtexterna. Studien har utformats 

för att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser utifrån skattningar av inomklass-

korrelationen i relation till det reliabilitetsvärde som anges i 

, det vill säga 0,6 (2017:21).5 Som nämndes i avsnitt 1.2.2 

är korrelationsvärden under 0,6 ofta att betrakta som oacceptabla i reliabilitets-

hänseende och det vore utomordentligt att nå över 0,9 (DeVellis 1991:85; Portney 

& Watkins 2015:595). Som nämndes i avsnitt 1.4.3 är slutsatserna begränsade till 

lärare som ingår i referensgruppen. 

Den nödvändiga storleken på urvalet av elevtexter – eller bedömare – kan bestämmas 

utifrån följande givna parametrar: den antagna inomklasskorrelationen, den lägsta 

godtagbara inomklasskorrelationen, antalet bedömare (eller antalet elevtexter), den 

eftersträvade α-nivån (0,05 eller 0,01), ensidigt eller tvåsidigt test samt statistisk 

styrkenivå. 

Den antagna inomklasskorrelationen kan sättas till ett värde som brukar erhållas 

vid liknande undersökningar. Vid ett tillfälle i november 2017 uppnådde till exempel 

                                                           
4 Sättet att sammanställa uppgifter om sambedömning skiljer sig åt mellan npk1 och npk3. 

Omkring hälften av lärarna använder sig av sambedömning för många eller samtliga elevtexter 

inom npk1 (Provgruppen vid Uppsala universitet 2018a). För npk3 har man i stället sammanställt 

hur många av texterna som sambedömts och redovisar att hälften av alla elevtexter sambedöms 

(Provgruppen vid Uppsala universitet 2018b). 
5 Ett scenario där man kan tänkas vilja justera denna nivå är om man vill särskilja expert-

bedömningar från andra bedömargrupper. H0 skulle till exempel kunna sättas till genomsnittet för 

inomklasskorrelationer mellan lärare, medan H1 skulle motsvara den observerade eller önskade 

nivån av inomklasskorrelation mellan tränade bedömare. 
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npk1 en inomklasskorrelation på 0,83 bland 9 bedömare som bedömde 12 texter.6 

Andra gånger är inomklasskorrelationen lägre. Siffran 0,83 anges här som ett kon-

kret exempel på var den övre gränsen för reliabilitet mätt med inomklasskorrelation 

kan tänkas befinna sig. 

Ju fler bedömare som ingår i analysen, desto färre texter krävs för tillförlitliga 

skattningar. Marginaleffekten för varje ytterligare bedömare på antalet texter som 

behöver bedömas för tillförlitliga skattningar är avtagande. Att gå från 2 till 3 be-

dömare ger alltså större effekt än att gå från 12 till 13 bedömare. Samma principiella 

resonemang gäller med andra ord även för att välja antalet texter. 

Den eftersträvade α-nivån brukar sättas till 0,05. Om vi föreställer oss en studie 

där den lägsta godtagbara inomklasskorrelationen är 0,6 och vi i studien har uppnått 

0,8 skulle en α-nivå på 0,05 ange sannolikheten för att få detta resultat givet att den 

egentliga inomklasskorrelationen faktiskt ligger omkring 0,6. Om denna sannolikhet 

är 5 procent eller mindre säger vi att vårt resultat är signifikant. Man kan även formu-

lera det som att sannolikheten är 5 procent eller mindre att vi begår ett typ I-fel, det 

vill säga att vi avfärdar nollhypotesen (att inomklasskorrelationen är kritiskt låga 0,6) 

trots att den egentligen är sann. Om vi är intresserade av att mäta en positiv av-

vikelse, det vill säga en inomklasskorrelation som är större än den lägsta godtagbara 

nivån, är ett ensidigt hypotestest att föredra. 

Den statistiska styrkenivån anges i procent och uttrycker sannolikheten för att 

upptäcka en effekt givet att det verkligen finns en effekt. Med effekt avses i det här 

sammanhanget en avvikelse från den lägsta godtagbara inomklasskorrelationen. Om 

vi sätter den statistiska styrkan till 80 procent är sannolikheten för att göra ett typ II-

fel 20 procent, det vill säga i 1 av 5 fall riskerar vi att felaktigt avfärda förekomsten 

av en faktisk effekt. 

För att skatta urvalsstorlekar används R-paketet . I tabell 4 är alla 

parametrar utom antalet texter (N) givna på förhand. Om vi tror oss kunna uppnå 0,9 

i inomklasskorrelation kan antalet texter begränsas till 8, givet övriga parametrar i 

tabell 4. Vi har i föreliggande rapport antagit att inomklasskorrelationen kan komma 

att uppgå till omkring 0,8 och därför har antalet texter som ska bedömas bestämts 

till 23 stycken. För npk1 används 24 texter eftersom vi eftersträvade en jämn fördel-

ning av texter mellan två olika uppgifter. 

                                                           
6 Vid en analys av data från januari 2018 var inomklasskorrelationen mellan 7 bedömares helhets-

betyg för 10 texter 0,83. De 7 bedömarna delades in i två grupper varefter texterna bedömdes inom 

respektive grupp. Korrelationen (Pearsons) mellan gruppernas helhetsbetyg var 0,95. 
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 N H1  H0 K α β 

H1 satt till 0,9 8 0,9  0,6 12 0,05 0,9 

H1 motsv. npk1 nov 17 16 0,83  0,6 12 0,05 0,9 

H1 motsv. npk1 mars 17 25 0,79  0,6 12 0,05 0,9 

N=antal texter, H1=antagen inomklasskorrelation, H0=lägsta godtagbara inomklasskorrelation, 

K=antalet bedömare, α=signifikansnivå, β=styrkenivå. Alla skattningar är baserade på ensidiga 

hypotestest. 

Slutligen kräver rapportens statistiska metoder – utom exakt överensstämmelse och 

κ-koefficienterna – att en kvantifiering av bokstavsbetygen görs. För att kunna 

använda betygen i beräkningarna har dessa med andra ord kodats om till siffror. 

Helhetsbetygen har kodats om så att F=0 och A=5. Aspektbetygen har färre skalsteg 

och har därför kodats med 0 för det lägsta och, beroende på antal skalsteg, 2 eller 3 

för det högsta betyget. 
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2 Resultat 

2.1 Konsensusskattningar 

Det går att utläsa två allmänna mönster ur tabellen med sammanställningar av 

konsensusskattningar. Det tycks för det första vara enklare att nå konsensus ju färre 

kategorier eller skalsteg som kan användas. Som tidigare nämnts görs aspekt-

bedömningen enligt fyra skalsteg, medan helhetsbedömningen sker utifrån en sex-

gradig skala. Vid en jämförelse av måtten för aspekt- respektive helhetsbetyg når 

bedömarna i större utsträckning fram till samma betyg när det gäller aspektbetyget 

än när det gäller helhetsbetyget. Detta förhållande gäller oavsett om det är medianen 

för den exakta överensstämmelsen eller Fleiss κ (utläses Fleiss kappakoefficient) 

som tas. Det tycks för det andra vara enklare att nå konsensus mellan olika sam-

bedömande pars bedömningar än mellan enskilda bedömares bedömningar. Även 

detta förhållande råder för såväl den exakta överensstämmelsen som för Fleiss κ. 

Prov Bedömnings-

förutsättning 

Antal 

bedömare/ 

par 

Antal 

gemensamma 

bedömningar 

Median exakt 

överensstämmelse 

(min–max) 

Fleiss 

κ 

Npk1  
Aspekter     

 
Enskild 11 72 63,9 (50,0–77,8) 0,46 

 
Sambed. 5 72 71,5 (61,1–76,4) 0,54 

 
Helhet     

 
Enskild 11 24 54,4 (20,8–75,0) 0,40 

 
Sambed. 5 24 66,7 (58,3–75,0) 0,55 

Npk3 
Aspekter     

 
Enskild 12 69 59,4 (39,1–73,9) 0,37 

 
Sambed. 6 69 72,5 (66,7–79,7) 0,56 

 
Helhet     

 
Enskild 12 23 45,7 (21,7–69,6) 0,30 

 
Sambed. 6 23 60,9 (43,5–73,9) 0,48 
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Den exakta överensstämmelsen är lägst bland enskilda bedömare av helhetsbetyg för 

texter skrivna inom npk3 (medianvärde 45,7 procent) och högst bland sambedöm-

ningar av aspektbetyg för texter skrivna inom samma prov (72,5 procent). Dessa två 

kategorier står också för det lägsta (0,30) respektive det högsta (0,56) värdet på Fleiss κ. 

Dessa siffror kan jämföras med resultaten från det tidigare nämnda projektet vid Karl-

stad universitet (se avsnitt 3.1) där samstämmigheten bland lärare som bedömde texter 

skrivna på svenska av elever i årskurs 6 beräknades (Tengberg et al. 2017). Innan dessa 

lärare hade fått en viss bedömningsträning – träningen utgjorde projektets intervention 

– låg den exakta överensstämmelsen på 47,8 procent. Efter träningen nådde samma 

bedömare en exakt överensstämmelse på 52,5 procent. De motsvarande κ-koefficienterna 

låg innan träningen på 0,16 för att därefter stiga till 0,21.7 Att konsensusmåtten är högre 

i föreliggande studie kan bero på att det är erfarna bedömare som gjort bedömningarna, 

medan lärarna i Karlstad-studien inte hade samma typ av bedömarerfarenhet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bedömningarna i denna studie, liksom i 

studier i andra sammanhang, varierar påtagligt. Vidare förefaller sambedömningar 

leda till större konsensus så till vida att par av bedömare i högre grad är överens med 

andra par av bedömare än vad som är fallet mellan enskilda bedömares bedömningar. 

Detta gäller både vid jämförelse av exakt överensstämmelse och Fleiss κ. I jämförelse 

med etablerade nivåer inom litteraturen på området noterar vi slutligen att alla utom 

två κ-koefficienter (enskilda bedömningar av aspekter och helhetsbetyg i npk3) 

befinner sig inom det spann som betecknas medelgod till god överensstämmelse 

(Fleiss 2003:604). Som väntat visar konsensusmåtten högre samstämmighet för 

aspektbedömningar än helhetsbedömningar, vilket hänger samman med att helhets-

bedömningarnas högre antal skalsteg rent statistiskt leder till ökad sannolikhet att 

bedömarna sätter olika betyg på samma texter. 

2.2 Konsistensskattningar 

När vi går från konsensus- till konsistensskattningar blir skillnaderna i samstämmig-

het mellan bedömningar av aspekter och helhetsbetyg mindre tydliga medan skill-

naderna i samstämmighet mellan enskilda bedömningar och sambedömningar kvar-

står. Den lägsta uppmätta inomklasskorrelationen landar på 0,62 och gäller enskilda 

bedömares bedömningar av aspekter i npk3. Detta värde är inte signifikant skilt från 

det kritiskt låga värdet 0,6. Den högsta uppmätta inomklasskorrelationen når 0,85 

och gäller sambedömningar av helhetsbetyg i npk3. Faktum är att den uppmätta 

inomklasskorrelationen är signifikant skild från det kritiskt låga värdet 0,6 för sam-

bedömningar av såväl aspekter som helhet i både npk1 och npk3. 

                                                           
7 Dessa värden gäller den individuella bedömningen, medan de värden som redovisas i avsnitt 1.3 

gäller såväl individuell bedömning som sambedömning i samma undersökning. 
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Prov Bedömnings-

förutsättning 

Antal 

bedömare/par 

Antal 

gemensamma 

bedömningar 

Inomklass-

korrelation 

95 % 

konfidens-

intervall 

Npk1  Aspekter     

 Enskild 11 72 0,67* 0,59–0,75 

 Sambed. 5 72 0,72* 0,64–0,80 

 Helhet     

 Enskild 11 24 0,66 0,53–0,80 

 Sambed. 5 24 0,75* 0,60–0,86 

Npk3 Aspekter     

 Enskild 12 69 0,62 0,54–0,71 

 Sambed. 6 69 0,75* 0,67–0,82 

 Helhet     

 Enskild 12 23 0,69 0,56–0,83 

 Sambed. 6 23 0,85* 0,75–0,92 

*) Signifikant på α-nivå 0,05, det vill säga det är mindre än 5 procent sannolikhet att dessa 

värden skulle åstadkommas om nollhypotesen – att inomklasskorrelationens sanna värde är 

kritiskt låga 0,6 – vore riktig. 

I den ovan nämnda Karlstad-studien skattades inomklasskorrelationen till 0,54 före 

träningsinsatsen och till 0,67 efter träningsinsatsen. Detta gällde alltså för lärare som 

bedömde texter skrivna av elever i årskurs 6 (Tengberg et al. 2017). Flera av 

koefficienterna i tabell 6 ligger omkring, eller över, den högsta skattade koefficient-

en i Karlstad-studien. Det är värt att återigen påminna om att föreliggande studie 

använder tränade bedömare som beräkningsunderlag. 

I en svensk studie publicerad 1990, där tränade bedömare bedömde elevtexter, 

skattades den genomsnittliga korrelationen – Pearsons koefficient – mellan de en-

skilda bedömarnas bedömningar till 0,75 (Löfqvist 1990:77). Detta är något högre 

än inomklasskorrelationerna för enskilda bedömares bedömningar i föreliggande 

studie, och snarare i nivå med inomklasskorrelationerna för gruppernas bedömningar. 

Just 0,75 har dessutom i viss litteratur kommit att betraktas som ett slags tumregel för 
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lägsta godtagbara reliabilitet, när denna beräknas med hjälp av inomklasskorrelation 

(Portney & Watkins 2015:595). 

Det kan slutligen konstateras att skillnaderna i inomklasskorrelation mellan en-

skilda bedömningar och sambedömningar är signifikanta (på α-nivå 0,05) för såväl 

aspekt- som helhetsbetyg när det gäller npk3. Motsvarande skillnader är inte signi-

fikanta när det gäller npk1, vilket helt enkelt kan förklaras av att skillnaderna är 

avsevärt mindre inom npk1 än inom npk3. 

Eftersom avvikelsen mellan enskilda bedömningar och sambedömningar i npk3 

är statistiskt signifikant – det vill säga det är väldigt liten sannolikhet att vi hade fått 

dessa extrema värden om den egentliga inomklasskorrelationen faktiskt ligger om-

kring 0,6 för aspektbetyg respektive 0,7 för helhetsbetyg– är det värt att ytterligare 

utvärdera våra resultat med hjälp av den statistiska styrkenivån. Det ger nämligen en 

uppfattning om sannolikheter för att i eventuella framtida studier genomförda under 

liknande förhållanden nå liknande resultat och slutsatser. Den statistiska styrkenivån 

anges i procent och uttrycker sannolikheten för att upptäcka en effekt givet att det 

verkligen finns en effekt. Med effekt avses i det här sammanhanget en avvikelse från 

de enskilda bedömningarnas uppmätta inomklasskorrelationer (0,62 för aspekt-

betygen, 0,69 för helhetsbetyget). 

Styrkenivån kan skattas i efterhand (styrkenivå ) med R-paketet , 

det vill säga samma programvara som användes för att skatta urvalsstorlekarna. För 

aspektbetygen är styrkenivån 90,4 procent (α-nivå 0,05). Det är med andra ord för-

hållandevis stor sannolikhet (90,4 procent) att man med samma studiedesign skulle 

nå fram till samma slutsatser på α-nivå 0,05. Α-nivån är den nivå som bestämmer 

huruvida ett resultat ska tolkas som signifikant eller inte. 

För helhetsbetygen är styrkenivån 81,2 procent (α-nivå 0,05). Anledningen till att 

styrkenivån är lägre för helhetsbetygen än för aspektbetygen är att inomklass-

korrelationen för helhetsbetygen baseras på 23 observationer per par medan aspekt-

betygen baseras på 69 observationer per par. 

Sammanfattningsvis pekar resultaten i detta avsnitt mot att bedömarna i flera 

avseenden uppvisar en samstämmighet vad gäller rangordningen av elevtexterna. 

Alla inomklasskorrelationskoefficienter överstiger den lägstanivå som anges i 

 (Skolverket 2017:21). Dock bör vissa 

koefficienter som ligger mycket nära denna gräns på 0,6 tolkas med stor försiktighet, 

eftersom dessa koefficienters avvikelse från denna gräns inte är statistiskt säker-

ställd. Överlag kan samstämmigheten enligt konsistensmåtten betraktas som accep-

tabel enligt de inom litteraturen på området vedertagna nivåerna. 
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2.3 Mångfasetterad Rasch-analys 

Variationer i bedömarnas och bedömargruppernas stränghet har analyserats med hjälp av 

mångfasetterad Rasch-analys. En av fördelarna med att använda denna metod jämfört 

med att exempelvis jämföra medelvärden av bedömarnas betyg kodade enligt någon be-

stämd poängskala är att Rasch-analysen inte kräver några antaganden om ekvidistanta 

skalsteg (Linacre 1989:1). Man behöver med andra ord inte utgå från att avståndet 

mellan F och E är lika stort som avståndet mellan E och D eller mellan B och A, som 

när man säger att F är värt 0 poäng, E är värt 1 poäng, D är värt 2 poäng och så vidare. 

Det enda antagandet som behöver uppfyllas är att bedömningsskalan går att rang-

ordna, som i vårt fall där elevtexterna bedöms med betygen F–A. Resultaten från Rasch-

analyser uttrycks i regel på en skala med logistiska enheter, ofta benämnd logitskala, 

eftersom den grundas på en logistisk funktion. Värden som anges på en sådan skala läm-

par sig dock sällan för intuitiva eller konkreta tolkningar. Därför har värdena från 

logitskalan översatts till den ursprungliga skalan, benämnd råpoäng i tabell 7 och tabell 8, 

som anger antal skalsteg (kodningen beskrivs i avsnitt 1.4.4). Råpoängen kan tolkas 

som det genomsnittliga skalsteget som bedömare tilldelar texterna de har bedömt. 

Det övergripande resultatet är att det finns skillnader i stränghet mellan såväl enskilda 

bedömare som mellan grupper av bedömare. Minst skillnad observerar vi bland sam-

bedömningar av npk1 (tabell 7) där avståndet mellan den genomsnittliga råpoängen 

hos den mildaste och den strängaste gruppen av bedömare bara var en fjärdedels 

betygssteg. Störst skillnad påträffar vi bland enskilda bedömare som bedömde npk3 

(tabell 8), där avståndet mätt i genomsnittlig råpoäng var ett helt betygssteg mellan 

den mildaste och den strängaste bedömaren. 

 

 

Enskilda 

bedömare (11) 

Sambedömningar (5) 

Logit min (max råpoäng) -0,60 (1,83) -0,34 (1,67) 

Logit max (min råpoäng) 0,64 (1,29) 0,52 (1,42) 

Logit medelvärde (råpoäng) 0,00 (1,56) 0,00 (1,57) 

Logit standardavvikelse 

(råpoäng) 

0,47 (0,24) 0,33 (0,10) 

Separationsreliabilitet R 0,57 0,0 

Separationsindex H 

(Separationskvot G) 

1,87 (1,15) 0,33 (0,00) 
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För npk1 visar separationsindex och separationskvot tillsammans med separations-

reliabiliteten, alltsammans i tabell 7, att även om det finns vissa skillnader i stränghet mel-

lan enskilda bedömare saknas tillräckligt med statistiska bevis för att hävda att dessa utgör 

distinkta klasser. Detta gäller särskilt i relation till resultat som Eckes (2015:180–182) 

rapporterar från liknande studier, vilket vi återkommer till nedan. Det är bara separations-

index, som alltså är ett mindre återhållsamt mått än separationskvoten, som kan tolkas 

som att de enskilda bedömarnas bedömningar möjligen kan sorteras in i två grupper sett 

till svårighetsgrad. I antal betygssteg räknat skiljer det ett halvt steg mellan den strängaste 

och den mildaste bedömarens genomsnittliga råpoäng. När det gäller par av bedömare är 

de modellerade skillnaderna i stränghet enligt nämnda mått i stort sett obefintliga. 

Mått Enskilda 
bedömare (12) 

Sambedömningar (6) 

Logit min (max råpoäng) -0,89 (2,00) -0,98 (1,70) 

Logit max (min råpoäng) 1,15 (1,00) 1,64 (1,13) 

Logit medelvärde (råpoäng) 0,00 (1,54) 0,00 (1,48) 

Logit standardavvikelse 
(råpoäng) 

0,66 (0,33) 0,93 (0,20) 

Separationsreliabilitet R 0,80 0,77 

Separationsindex H 
(Separationskvot G) 

2,99 (1,99) 2,79 (1,84) 

Som nämndes är skillnaden mellan den strängaste och den mildaste bedömaren av npk3 

något större än i npk1. Det rör sig om ett helt skalsteg mellan genomsnittet av den 

strängaste och den mildaste bedömarens bedömningar. Detta visar sig också i separations-

index och separationskvoter för npk3, där det i såväl enskilda bedömningar som sam-

bedömningar tycks gå att urskilja mellan 2 och 3 distinkta klasser av olika stränga be-

dömare. Separationsreliabiliteten är större för npk3 än för npk1, men den är inte på 

något sätt extremt stor om vi jämför med resultat som Eckes (2015) redovisar och 

som diskuteras nedan. Ett avstånd som omfattar ett helt skalsteg på en skala med 

totalt sex steg kan dock medföra problem med likvärdigheten i bedömningar. 

Tengberg et al. (2018) använder mångfasetterad Rasch-analys för att studera 

samstämmighet mellan bedömare. Studien behandlar visserligen bedömningar av 

kortare elevkonstruerade svar i item-baserade prov i svenska, men resultaten sär-

redovisades på provkonstruktörer respektive lärare. Det visade sig att provkonstruk-

törerna var ”utbytbara” bedömare sett till stränghet, medan lärarna uppvisade klart 

27



28 

 

större variationer i stränghet. Den ena delen av detta resultat stämmer förhållandevis 

väl med resultaten i föreliggande rapport, där bedömarna, som är erfarna eller 

tränade, är utbytbara i statistiskt hänseende. Det gäller åtminstone för bedömarna av 

npk1. 

I en sammanställning av resultaten från totalt 12 studier visar Eckes (2015:180–182) 

att separationsindex i regel indikerar ett flertal distinkta klasser och att separations-

reliabiliteten är stor. Faktum är att av de 12 studierna Eckes redovisar är det ingen 

som har ett separationsindex under 2,43, och alla utom tre av studierna har ett index på 4 

eller högre (ett separationsindex på 11,45 som högsta notering). Det är bland annat detta 

som får Eckes att dra slutsatsen att ”bedömarheterogenitet är regeln snarare än undan-

taget” (Eckes 2015:181). I ljuset av de studier Eckes redovisar framstår resultaten 

för npk1 respektive npk3 som exceptionellt homogena bedömningar, trots att det 

alltså tycks finnas substantiella skillnader bland bedömarna av npk3. 

Om vi sammanfattningsvis tolkar resultaten från Rasch-analysen som att skillnaderna 

i stränghet är små – med undantag för enskilda bedömningar av npk3 – kan vi därutöver 

konstatera att de visserligen acceptabla men fortfarande låga konsensus- och konsistens-

måtten från avsnitt 2.1 respektive 2.2 troligen bör förklaras av något annat än skillnader 

i stränghet. En alternativ förklaring bakom konsensus- och konsistensmåtten är att be-

dömningarna i stället för stränghetsvariationer rymmer en del oförutsägbara variationer. 

2.4 Generaliserbarhetskoefficient och varianskomponenter 

Med hjälp av verktyg från generaliserbarhetsteori går det att besvara frågor om hur stor 

del av resultatvariationerna som beror på 1) skillnader i elevprestationer, 2) skillnader i 

bedömarnas stränghet och 3) ett för denna studie ej observerbart mätfel som till exempel 

kan bero på att vissa bedömare reagerar på ett oförutsägbart sätt på specifika elevtexter. 

Det går vidare att besvara frågor om hur stor reliabilitet det är möjligt att förvänta sig 

att uppnå givet att provet administreras på olika sätt, till exempel genom att använda 

flera bedömare eller par av bedömare för att bedöma varje enskild elevtext. En grundlig 

introduktion till generaliserbarhetsteori står att finna i Brennan (2001). 

Precis som för mångfasetterad Rasch-analys benämns de olika källorna till resultat-

variationerna fasetter. Det finns inom generaliserbarhetsteori modeller för att analysera 

mångfasetterade mätinstrument. I föreliggande studie har vi dock tillämpat en design 

där vi antar att elevernas resultat beror på fasetten bedömare, som vi kan analysera och 

uttala oss om, och ett sammanfattande mått på alla möjliga mätfel. Eftersom vi bara kan 

uttala oss om  känd fasett, i detta fall endast bedömare, benämner man inom 

generaliserbarhetsteori denna utformning enfasettdesign. Övriga mätfel och varians som 

inte går att uppskatta med en enfasettdesign (till exempel interaktionen mellan elevtext 

och bedömare) summeras i residualeffekten (Verhelst 2004:2; Brennan 2001:22 f.). 
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Som nämndes i avsnitt 1.2.3 kan man med hjälp av varianskomponenterna beräkna ett 

reliabilitetsmått – den så kallade generaliserbarhetskoefficienten. Denna har i enfasett-

designens utförande vissa likheter med hur man beräknar inomklasskorrelation. Detta 

framgår av resultaten nedan. Se Brennan (2001:35) för en utförligare beskrivning av 

relationen mellan generaliserbarhetskoefficienten och andra etablerade reliabilitets-

mått som Cronbachs α och inomklasskorrelation. 

Terminologin inom generaliserbarhetsteori delar in olika ansatser i någon av de två 

övergripande kategorierna generaliserbarhets- respektive beslutsstudie ( - respektive 

 på engelska). I en generaliserbarhetsstudie ligger fokus på att skatta varians-

komponenterna för så många relevanta fasetter som möjligt och resultatet blir dessutom 

alltid i någon mening beroende av studiens utformning. Att använda många bedömare i 

en generaliserbarhetsstudie av ett prov som mäter skrivförmåga kan till exempel ge en 

högre reliabilitetskoefficient än om man använder färre bedömare. Utformningen av 

generaliserbarhetsstudien är, på grund av strävan att maximera kvaliteten i skattningarna 

av varianskomponenterna, inte alltid praktiskt användbar när man ska genomföra 

exempelvis nationella prov – det kan bli kostsamt att låta lika många bedömare som ingår 

i studien bedöma varje enskild elevtext. Därför kan man, inför en beslutsstudie, beräkna 

en eller flera nya reliabilitetskoefficienter, det vill säga en koefficient för varje enskild 

provvariant. Ett nationellt prov kan betraktas som en beslutsstudie. Man kan alltså 

beräkna skattningar av hur stor reliabilitetskoefficienten skulle bli om man i stället för 11 

(eller 12) bedömare – som i föreliggande generaliserbarhetsstudie – använde sig av 

1 bedömare, eller vilket antal bedömare som helst. 

 

 

Prov Bedömningsförutsättning Elevtext Bedömare Residual-

effekt 

Npk1 Enskild 0,984 0,022 0,497 

 Andel 65,5 1,4 33,1 

 Sambedömning 1,081 0,000 0,362 

 Andel 74,9 0,0 25,1 

Npk3 Enskild 1,298 0,083 0,571 

 Andel 66,5 4,2 29,3 

 Sambedömning 1,535 0,028 0,282 

 Andel 83,2 1,5 15,3 

 

29



30 

 

I tabell 9 är den totala variansen uppdelad i dess olika komponenter. Den del av 

variansen som hänförs till elevtexter speglar skillnader i elevernas faktiska presta-

tioner inom det konstrukt eller den egenskap som testas. Från ett psykometriskt 

perspektiv är det önskvärt att mätinstrumentet ska maximera variansen hos denna 

komponent. I analysen av bedömningarna av npk1 står elevtextkomponenten för 

65,5 procent av den totala variansen bland de enskilda bedömningarna, och mot-

svarande 74,9 procent bland sambedömningarna. Motsvarande andelar för npk3 är 

66,5 respektive 83,2 procent. Elevtextkomponenten står med andra ord för en på-

taglig del av variansen, i synnerhet när det gäller sambedömningarna. 

Elevtextkomponentens relativt höga värden indikerar tillsammans med för-

svinnande låga värden för komponenten bedömare att det är faktiska skillnader i 

prestationer som avgör resultatet snarare än variationer i bedömarnas stränghet. Den 

sistnämnda komponenten står för bara 4,2 procent av variansen i det fall där den 

skattats som störst (enskilda bedömningar i npk3). Det går som sagt inte att utifrån 

enfasettdesignen avgöra vad som döljer sig bakom residualeffekterna, vilka här står 

för en påtaglig del av variansen. Man kan dock anta att en viss del av denna rymmer 

bedömares oförutsägbara bedömningar av vissa specifika texter. 

Generaliserbarhetskoefficienten för studier designade med en fasett ger, som nämndes 

ovan, ett värde som motsvarar det värde som beräknas med den modell för inomklass-

korrelation som tillämpades tidigare i rapporten (jämför tabell 6 i avsnitt 2.2 med tabell 10 

nedan). Koefficienterna redovisas i tabell 10 för att illustrera att skattningarna av inom-

klasskorrelationen i avsnitt 2.2 är giltiga för generaliseringar till situationer med just 

1 bedömare som bedömer enskilt eller 1 par av bedömare som gör en sambedömning. 

Prov 1 enskild 1 par 

Npk1 0,66 0,75 

Npk3 0,69 0,85 

Formlerna för att beräkna generaliserbarhetskoefficienterna är uppställda på ett 

sådant sätt att om värdena på varianskomponenterna är kända kan koefficienterna 

beräknas för varierande antal bedömare. Det blir med andra ord möjligt att göra 

skattningar av hur mycket tillförlitligare ett beslut om en elevs prestationsnivå 

baserat på ett kunskapstest skulle kunna bli om det utökades med ytterligare be-

dömare. Det går därför att genomföra en beslutsstudie, där syftet alltså är att närmare 

utforska hur reliabiliteten i resultaten för elevtexterna förändras om vi skulle för-

ändra förutsättningarna i form av antalet bedömare eller par av bedömare vars be-

dömningar tillsammans med elevtexterna producerar resultaten. 
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Generaliserbarhetskoefficienten – och därmed också reliabiliteten – blir större ju fler 

bedömare som bedömer en elevtext. Detta gäller såväl enskilda bedömare som par av 

bedömare i både npk1 och npk3 (se figur 1 och 2). Eftersom en bedömning genomförd 

av ett bedömarpar kräver två enskilda bedömare har koefficienterna för 1 par i figur 1 

och 2 jämförts med koefficienterna för 2 enskilda bedömare, 2 par med 4 enskilda be-

dömare och så vidare. På grund av att kurvorna för enskilda bedömare och par vid en 

sådan jämförelse hamnar så pass nära varandra blir en omedelbar tolkning att det spelar 

mindre roll för tillförlitligheten i bedömningen av elevtexter om bedömningen genom-

förs av 2 enskilda bedömare eller 1 par av bedömare som gör en gemensam bedömning 

– under förutsättning att resultatet av de två enskilda bedömningarna baseras på ett 

genomsnitt av deras respektive bedömningar. Det sistnämnda villkoret riskerar emeller-

tid att bidra med ytterligare bekymrande omständigheter eftersom man måste ta 

ställning till hur ett medelvärde mittemellan två betygssteg ska avrundas. En praktisk 

lösning kunde i sådana fall vara att snegla mot det norska systemet med censorer. 

Där tillkallar man, som nämndes i avsnitt 1.3, en tredje censor som fäller avgörandet 

om de två första censorerna är oense. På ett liknande sätt kunde man låta ytterligare 

en bedömare inkomma med en bedömning för att avgöra svåra avrundningsfall. 

Detta innebär dock att nya modeller för reliabilitetsskattningar behöver tillämpas. 

Om man bara vill använda två bedömare – eller ett annat jämnt antal – kunde ett argu-

ment för sambedömning med andra ord vara att undvika situationer med avrundnings-

problem när två bedömare är oeniga. 
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Utifrån analyserna med generaliserbarhetsteoretiska verktyg kan man konstatera att 

variationer i bedömarnas bedömningar står för en relativt liten andel av den totala 

variansen jämfört med hur mycket skillnader i elevprestationer tycks bidra till den-

samma. Annorlunda uttryckt kan man tolka de statistiska resultaten som att elev-

texternas betyg framför allt beror på elevtexternas variation i kvalitet snarare än på 

bedömarnas variation i stränghet. Det ger vidare en högre grad av reliabilitet att an-

vända fler än en bedömare, antingen i form av par som gör gemensamma bedömningar 

eller i form av flera av varandra oberoende enskilda bedömare. Marginalnyttan för 

varje ytterligare bedömare eller bedömarpar är emellertid kraftigt avtagande. 
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3 Slutsatser och diskussion 

De olika statistiska måtten som har använts i denna rapport vilar på skilda antaganden 

och ger underlag för olika typer av slutsatser. Tillsammans ger de en samlad bild av 

tillförlitligheten i en grupp av tränade bedömares bedömningar av elevtexter skrivna 

inom ramen för nationella prov i svenska för kurs 1 respektive kurs 3. 

Konsensusansatsen utgår från att bedömarna kan och bör nå fram till exakt samma 

bedömning. När det gäller bedömningar av texter som i det här fallet är det emellertid 

ovanligt att bedömarna når konsensus i alla fall. Tvärtom tenderar bedömningarna 

att variera påtagligt – det gäller även i den här undersökningen – och resultaten på 

de mått man beräknar brukar därför värderas utifrån etablerade nivåer inom littera-

turen på området. I föreliggande rapport visade sig värdena för konsensusmåttet 

Fleiss κ, som mäter graden av överensstämmelse i bedömningarna med hänsyn tagen 

till att bedömarna på grund av antalet skalsteg förväntas sätta samma betyg även om 

de sätter dessa helt slumpmässigt, i de flesta fallen ligga inom det spann som brukar 

betraktas som godtagbart. Sex av åtta värden befann sig inom spannet 0,40–0,75 som 

brukar betraktas som medelgod till god överensstämmelse, medan övriga två värden 

befann sig under denna nivå. Det högsta uppmätta κ-värdet var 0,56 (npk3, sam-

bedömning av aspekter) medan det lägsta var 0,30 (npk3, enskild bedömning av 

helhetsbetyg). Detta uppmätta spann motsvarar i den här specifika undersökningen 

en exakt överensstämmelse i 45,8–71,8 procent av alla bedömningar. Överlag förefaller 

samstämmigheten större än i studien av Tengberg et al. (2017), men i den ingick lärare 

som sannolikt inte har samma erfarenhet av eller träning i bedömning som de bedömare 

som ingick i föreliggande studie. Slutligen pekar konsensusmåtten mot att sam-

stämmigheten i regel är större mellan olika gemensamma bedömningar än mellan olika 

enskilda bedömningar. 

Konsistensmåttet inomklasskorrelation varierade mellan 0,62 och 0,85 beroende 

på typ av bedömning, typ av prov samt om det gäller enskilda bedömare eller sam-

bedömningar. Bedömarna i studien har alltså uppvisat en samstämmighet vad gäller 

rangordning av elevtexterna som är att betrakta som acceptabel till respektabel enligt 

vissa mer eller mindre vedertagna nivåer inom litteraturen på området. Framför allt 

ligger dessa värden över den gräns på 0,6 som anges i 

 (Skolverket 2017:21), och en del av de skattade värdena över 

denna gräns är dessutom klart statistiskt säkerställda. Med statistiskt säkerställd 

menas i det här fallet att sannolikheten är mycket låg att vi hade fått de högre värdena 

om det sanna värdet i en tänkt population av tränade bedömare hade legat under 0,6. 

Detta gäller i synnerhet sambedömningar, vilka ligger bakom de högsta uppmätta 

nivåerna av samstämmighet i denna studie. Skillnaden i reliabilitet mellan enskilda 

bedömningar och sambedömningar visade sig dessutom vara signifikant för npk3 

när det gäller såväl aspektbedömning som helhetsbedömning. Detta förhållande är 
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kanske inte helt oväntat, och möjligen är det på grund av att man förväntar sig att 

sambedömning är tillförlitligare än enskilda bedömningar som det sällan undersöks 

huruvida denna förväntning stämmer med faktiska förhållanden. Det finns anledning 

att återkomma till detta resultat i diskussionen om förhållandet mellan antalet bedömare 

och bedömarreliabiliteten nedan. 

I reproducerbarhets- och repeterbarhetshänseende är det förhållandevis stor sanno-

likhet att konsistensskattningarna för aspektbedömningarna kan återskapas med samma 

studiedesign. Denna prognos baseras på en efterhandsskattning av den statistiska styrke-

nivån. Eftersom det totala antalet observationer för helhetsbedömningarna är något 

mindre är det också lägre sannolikhet att en ny studie med exakt samma studiedesign 

ger samma storlek på skattningarna av konsistensmåtten. 

Inom ramen för en mångfasetterad Rasch-analys utforskades skillnaderna i sträng-

het mellan bedömarna närmare. Vid en första anblick tycks skillnaderna i stränghet 

vara märkbara, både mellan enskilda bedömare och mellan grupper av bedömare 

som gör sambedömningar. I jämförelse med resultat från andra studier förefaller de 

uppmätta skillnaderna dock vara påfallande små. Om konsensus- och konsistens-

måtten skulle betraktas som otillfredsställande låga tycks det alltså inte bero på att 

det skulle vara särskilt stora skillnader i stränghet mellan bedömarna. 

Dessa slutsatser dragna från den mångfasetterade Rasch-analysen finner stöd även 

i de generaliserbarhetsteoretiska analyserna av hur mycket variationer mellan be-

dömarna bidrog till den totala variansen i studien. Variationerna mellan bedömarna 

kan betraktas som mycket små. Resultaten från dessa analyser kan även användas 

för att uppskatta hur reliabiliteten skulle kunna påverkas beroende på hur många 

bedömare som används. En slutsats som kan dras utifrån de generaliserbarhets-

teoretiska analyserna är att det i reliabilitetshänseende är önskvärt att använda fler 

än en bedömare. Det spelar dock mindre roll i statistiskt hänseende om detta är i 

form av genomsnittet av två enskilda bedömares bedömning eller i form av par av 

bedömare som bedömer gemensamt. För att avgöra hur bedömningen bör utformas 

behöver man emellertid ta hänsyn till ytterligare aspekter. Här följer ett par exempel. 

Även om det statistiskt betraktat spelar mindre roll om man använder sig av två 

oberoende bedömare eller två bedömare som gör en gemensam bedömning kan det 

finnas vissa fördelar med respektive tillvägagångssätt. Sambedömning kan till exempel 

vara användbart som ett sätt att ge en lärare som är ny i sin yrkesroll möjlighet att 

bedöma texter tillsammans med en mer erfaren lärare. En sådan förmodad positiv 

konsekvens av sambedömning vore svår att åstadkomma om bedömningarna görs 

enskilt. Det kan samtidigt finnas ett värde med att genom enskilda bedömningar värna 

bedömarnas oberoende expertis i fråga om att identifiera styrkor och svagheter i 

texter. 
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De två möjliga vägarna att gå sammanfaller i viss utsträckning med de olika 

ansatserna som diskuterades i rapportens inledande delar. Om man antar att test-

tagaren har en sann prestationsnivå och att olika bedömare av testtagarens prestation 

borde nå fram till samma slutsatser torde sambedömning vara att föredra under för-

utsättning att detta tillvägagångssätt också tränar bedömare till att bli samstämmiga. 

Skulle man i stället anta att bedömare fungerar som oberoende experter som stund-

tals skiljer sig åt – men är konsekventa i sina egna bedömningar – ligger det närmare 

till hands att slå in på en väg där flera enskilda bedömningar vägs samman till ett 

betyg. 

När rapportens olika mått på samstämmighet ställs sida vid sida kan de förefalla 

motstridiga, och frågan infinner sig hur det kan komma sig att exempelvis bedömare 

som tycks ha svårt att nå konsensus endast svarar för en liten del av den totala varia-

tionen i resultat enligt beräkningarna från den generaliserbarhetsteoretiska ansatsen. 

Det korta svaret är att metoderna mäter olika aspekter av samstämmighet och vilar 

på olika antaganden. För att utveckla detta svar kan man säga att medan använd-

ningen av den mångfasetterade Rasch-analysen och den generaliserbarhetsteoretiska 

modellen i den här rapporten fångade upp små skillnader i stränghet mellan be-

dömarna kunde vi med konsensus- och konsistensmåtten observera mer av en oförut-

sägbarhet i bedömningarna. Konsensusmåtten kan visserligen också vara känsliga 

för skillnader i stränghet, men i just detta fall förefaller storleken på dessa mått vara 

knuten till oförutsägbar variation bland bedömarna. Några möjliga förklaringar är 

att bedömarna läser texterna på olika sätt eller värderar texternas många kvaliteter 

på olika sätt. Det kan också vara rimligt att anta att texternas allmänna kvalitet 

egentligen befinner sig på en kontinuerlig skala, från lägre till högre kvalitet, medan 

resultatet av bedömningen redovisas i en kategorisk betygsskala. Små skillnader i 

bedömningar av texter som allmänt betraktat befinner sig på gränsen mellan två 

betyg får större negativa konsekvenser för samstämmigheten enligt en kategorisk 

betygsskala med ett fåtal kategorier. Om man i stället använde sig av en skala med 

fler steg och därtill betraktade även bedömningar som låg något steg ifrån varandra 

som samstämmiga är det möjligt att samstämmigheten skulle nå högre nivåer. En 

bedömare som ger en text ett väldigt starkt D skulle till exempel betraktas som i stort 

sett överens med en bedömare som ger samma text ett väldigt svagt C. I rapportens 

beräkningar går dessa nyanser inte att ta hänsyn till. 

Sammanfattningsvis pekar rapportens resultat på att samstämmigheten överlag 

når tillfredsställande nivåer så som de är uttryckta i 

 (2017). Det finns emellertid vissa skillnader mellan de två proven. I 

korthet rör det sig om att npk1 visar tillfredsställande nivåer både vad gäller enskilda 

bedömningar och sambedömningar, medan npk3 framför allt visar tillfredsställande 

nivåer vid sambedömningar. Det finns inget i rapportens empiriska underlag som 
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kan förklara denna skillnad mellan proven. En möjlighet är emellertid att bedöm-

ningarna av texter inom npk3 är ett nyare inslag bland de nationella proven för 

gymnasiet än texterna inom npk1 och att det därför dröjer något innan sam-

stämmigheten för npk3 når tillfredsställande nivåer lika ofta som inom npk1. 

En fråga som delvis besvaras ovan är vilka slutsatser som kan dras utifrån studien 

med tanke på lärares bedömningar av de ordinarie nationella proven. Hur kan för-

utsättningarna göras optimala för en reliabel bedömning? Det svar som rapporten 

kan ge är att högre samstämmighet i bedömningarna nås genom ökade satsningar på 

fler enskilda bedömare per text eller sambedömning.8 Utifrån lärarenkäter vet vi att 

sambedömning är en utbredd bedömningspraktik. Även om rapportens resultat, som 

baseras på analyser av tränade bedömares bedömningar, inte är direkt överförbara 

till bedömningar av nationella prov i skarpt läge är det med andra ord tänkbart att 

det rör sig om en relativt begränsad omställning att gå från enskilda bedömningar 

till sambedömningar som anvisad norm. Därutöver är det fullt tänkbart att det finns 

andra aspekter av provens utformning vars justering kunde innebära en ökad sam-

stämmighet, som utformningen av själva skrivuppgiften eller bedömningsanvisningarna. 

Möjligheten att med empiriskt underlag beskriva troliga konsekvenser av sådana 

förändringar får dock bli föremål för ytterligare studier. Rapportens resultat utgör 

emellertid ett starkt argument för att minst två bedömare ska bedöma varje elevtext. 

En skärpt formulering i Skolverkets anvisningar om hur bedömningen ska utföras 

vore ett steg i riktningen att göra en redan utbredd praktik till standardmodell för 

bedömning av elevtexter inom ramen för de nationella proven i svenska. 
  

                                                           
8 I referensgruppens ordinarie arbete med att ta fram benchmarktexter till de nationella provens 

bedömningsanvisningar praktiseras en kombination av flera enskilda bedömningar per text och 

sambedömning, metoder som får stöd i rapporten. 
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Tabellbilagor 

 Aspekter  Helhet  

Bedömarpar Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ 

1/2 63,9 0,46 62,5 0,50 

1/3 59,7 0,42 58,3 0,46 

1/4 68,1 0,54 58,3 0,47 

1/5 54,2 0,32 41,7 0,23 

1/6 58,3 0,37 58,3 0,44 

1/7 61,1 0,40 62,5 0,49 

1/8 66,7 0,52 66,7 0,57 

1/9 62,5 0,46 54,2 0,43 

1/10 59,7 0,41 54,2 0,41 

1/11 70,8 0,56 70,8 0,60 

2/3 63,9 0,46 62,5 0,51 

2/4 66,7 0,50 58,3 0,45 

2/5 66,7 0,48 41,7 0,25 

2/6 68,1 0,49 58,3 0,45 

2/7 75,0 0,59 58,3 0,42 

2/8 69,4 0,54 54,2 0,42 

2/9 62,5 0,44 54,2 0,41 

2/10 70,8 0,56 54,2 0,40 

2/11 77,8 0,65 62,5 0,49 

3/4 70,8 0,57 75,0 0,68 

3/5 55,6 0,33 41,7 0,26 

3/6 69,4 0,53 66,7 0,57 
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 Aspekter  Helhet  

Bedömarpar Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ 

3/7 63,9 0,45 54,2 0,39 

3/8 68,1 0,53 58,3 0,47 

3/9 59,7 0,40 41,7 0,27 

3/10 52,8 0,31 58,3 0,47 

3/11 63,9 0,47 70,8 0,62 

4/5 58,3 0,38 37,5 0,22 

4/6 63,9 0,45 54,2 0,41 

4/7 63,9 0,45 50,0 0,33 

4/8 72,2 0,60 66,7 0,58 

4/9 58,3 0,39 54,2 0,41 

4/10 58,3 0,39 50,0 0,35 

4/11 65,3 0,49 62,5 0,52 

5/6 68,1 0,49 50,0 0,32 

5/7 58,3 0,34 41,7 0,24 

5/8 52,8 0,30 33,3 0,14 

5/9 52,8 0,29 20,8 0,04 

5/10 63,9 0,46 45,8 0,32 

5/11 63,9 0,45 41,7 0,21 

6/7 65,3 0,42 54,2 0,39 

6/8 62,5 0,43 50,0 0,35 

6/9 50,0 0,24 37,5 0,23 

6/10 63,9 0,45 54,2 0,41 

6/11 75,0 0,60 75,0 0,66 

7/8 61,1 0,41 41,7 0,26 

7/9 63,9 0,45 45,8 0,31 

7/10 55,6 0,31 58,3 0,45 
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 Aspekter  Helhet  

Bedömarpar Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ 

7/11 69,4 0,50 54,2 0,36 

8/9 75,0 0,63 62,5 0,53 

8/10 61,1 0,44 45,8 0,31 

8/11 72,2 0,60 62,5 0,52 

9/10 56,9 0,38 37,5 0,21 

9/11 62,5 0,46 45,8 0,33 

10/11 68,1 0,52 54,2 0,41 

Median 63,9  54,2  

Minimum 50,0  20,8  

Maximum 77,8  75,0  
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 Aspekter  Helhet  

Bedömarpar Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ 

1/2 76,4 0,64 66,7 0,56 

1/3 72,2 0,57 75,0 0,67 

1/4 72,2 0,57 58,3 0,46 

1/5 70,8 0,53 66,7 0,55 

2/3 72,2 0,59 66,7 0,57 

2/4 75,0 0,63 62,5 0,52 

2/5 63,9 0,46 58,3 0,46 

3/4 69,4 0,55 66,7 0,57 

3/5 61,1 0,41 66,7 0,56 

4/5 65,3 0,48 66,7 0,57 

Median 71,5  66,7  

Minimum 61,1  58,3  

Maximum 76,4  75,0  
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 Aspekter  Helhet  

Bedömarpar Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ 

1/2 60,9 0,37 47,8 0,32 

1/3 65,2 0,49 60,9 0,48 

1/4 66,7 0,49 60,9 0,48 

1/5 72,5 0,57 69,6 0,61 

1/6 55,1 0,32 30,4 0,13 

1/7 63,8 0,45 60,9 0,46 

1/8 66,7 0,50 69,6 0,60 

1/9 66,7 0,48 60,9 0,49 

1/10 63,8 0,45 39,1 0,24 

1/11 69,6 0,53 52,2 0,38 

1/12 60,9 0,40 52,2 0,36 

2/3 44,9 0,22 34,8 0,20 

2/4 60,9 0,37 39,1 0,23 

2/5 58,0 0,32 43,5 0,31 

2/6 50,7 0,22 30,4 0,14 

2/7 59,4 0,35 39,1 0,20 

2/8 60,9 0,39 47,8 0,34 

2/9 58,0 0,31 34,8 0,18 

2/10 53,6 0,25 21,7 0,03 

2/11 60,9 0,38 52,2 0,39 

2/12 56,5 0,31 34,8 0,16 

3/4 46,4 0,23 34,8 0,13 

3/5 52,2 0,32 43,5 0,26 

3/6 40,6 0,17 30,4 0,12 

3/7 58,0 0,38 52,2 0,34 
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 Aspekter  Helhet  

Bedömarpar Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ 

3/8 65,2 0,49 60,9 0,48 

3/9 55,1 0,36 56,5 0,42 

3/10 42,0 0,19 26,1 0,09 

3/11 53,6 0,34 47,8 0,33 

3/12 39,1 0,13 26,1 0,02 

4/5 73,9 0,60 60,9 0,50 

4/6 68,1 0,52 34,8 0,19 

4/7 68,1 0,48 56,5 0,40 

4/8 56,5 0,33 43,5 0,26 

4/9 65,2 0,46 43,5 0,27 

4/10 63,8 0,44 43,5 0,29 

4/11 63,8 0,46 52,2 0,39 

4/12 73,9 0,60 60,9 0,48 

5/6 62,3 0,43 43,5 0,30 

5/7 56,5 0,34 39,1 0,22 

5/8 62,3 0,44 56,5 0,45 

5/9 65,2 0,46 47,8 0,34 

5/10 66,7 0,49 39,1 0,25 

5/11 65,2 0,47 47,8 0,35 

5/12 55,1 0,32 39,1 0,24 

6/7 52,2 0,29 34,8 0,19 

6/8 43,5 0,17 34,8 0,19 

6/9 68,1 0,52 47,8 0,35 

6/10 59,4 0,39 39,1 0,27 

6/11 49,3 0,24 34,8 0,19 

6/12 60,9 0,42 39,1 0,25 
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 Aspekter  Helhet  

Bedömarpar Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ 

7/8 62,3 0,39 43,5 0,22 

7/9 68,1 0,49 60,9 0,48 

7/10 55,1 0,30 52,2 0,37 

7/11 53,6 0,31 52,2 0,38 

7/12 58,0 0,33 47,8 0,24 

8/9 53,6 0,29 52,2 0,38 

8/10 46,4 0,20 34,8 0,18 

8/11 55,1 0,34 43,5 0,28 

8/12 55,1 0,31 47,8 0,31 

9/10 59,4 0,37 39,1 0,25 

9/11 58,0 0,36 52,2 0,39 

9/12 59,4 0,37 52,2 0,38 

10/11 59,4 0,39 52,2 0,42 

10/12 60,9 0,40 47,8 0,33 

11/12 53,6 0,31 43,5 0,28 

Median 59,4  45,7  

Minimum 39,1  21,7  

Maximum 73,9  69,6  
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 Aspekter  Helhet  

Bedömarpar Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ Exakt överens-

stämmelse 

Cohens κ 

1/2 73,9 0,59 60,9 0,48 

1/3 68,1 0,51 43,5 0,29 

1/4 72,5 0,57 52,2 0,39 

1/5 68,1 0,50 65,2 0,53 

1/6 69,6 0,53 56,5 0,44 

2/3 66,7 0,48 60,9 0,50 

2/4 73,9 0,59 69,6 0,61 

2/5 79,7 0,67 73,9 0,64 

2/6 73,9 0,59 65,2 0,55 

3/4 73,9 0,60 60,9 0,51 

3/5 72,5 0,58 56,5 0,44 

3/6 68,1 0,52 56,5 0,45 

4/5 68,1 0,50 52,2 0,37 

4/6 76,8 0,64 60,9 0,50 

5/6 71,0 0,55 60,9 0,48 

Median 72,5  60,9  

Minimum 66,7  43,5  

Maximum 79,7  73,9  
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