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Abstract 

The purpose of this study is to investigate what attitude teachers have towards the language 

tests that are done by pupils in pre-school class and elementary school. Furthermore the 

purpose is to investigate the teachers’ attitude about if the language tests affect their teaching. 

The purpose and questions that were set up in this study have been the basis for the methods 

that have been chosen, a quantitative study with a questionnaire as a tool. The starting point is 

a socio-cultural view on learning, language and language assessment with elements of 

different special education perspectives. The literature and the theoretical perspectives have 

been a support when interpreting the results in view of the complex phenomenon that pupils’ 

language assessment constitutes. 

The result of this study shows that the teachers have a high degree of positive attitude towards 

the use of language tests. The tests are regarded as a tool to be used to identify pupils who 

need extra support and pupils with low scores on tests should be supported by teachers with 

advanced knowledge of the subject, such as special education teachers. The language tests 

also give information that teachers consider as a support when assessing the pupils’ language 

skills. The teachers also consider that the use of this kind of tests influence both the system 

and teaching leading to a better education for the pupils. Another more critical attitude exists 

when the result of these tests are connected to the teaching which can be interpreted as a 

fragment of a compensatory perspective. 

Is it necessary with language tests in school? The conclusion of the study indicates that the 

teachers think that there is a need for using language tests in the school activity. The teachers 

are facing the demand of assessing pupils’ language skills and several scholars testify about 

the difficulties that arise when it comes to assessing language skills. That means that 

diagnostics language tests have to be supplemented with other kinds of assessment forms. 

Otherwise, there may be a risk that the simple and measurable becomes the essential. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers inställning till de språktester som 

genomförs med elever i förskoleklass och år 1 till och med år 6 i en kommun. Syftet är vidare 

att undersöka pedagogernas inställning till om språktesterna påverkar deras undervisning. 

Syfte och frågeställningar har varit underlag för valet av metod, en kvantitativ studie med 

enkäten som redskap. Utgångspunkten är en sociokulturell syn på lärande, språk och 

språkbedömning med inslag från olika specialpedagogiska perspektiv. Litteraturgenomgången 

och de teoretiska utgångspunkterna har varit ett stöd vid tolkningen av resultatet kring det 

komplexa område som elevers språkbedömning är. 

Resultatet visar att pedagogerna har en i hög grad positiv inställning till användandet av 

språktester. Språktesterna uppfattas som redskap som ska användas för att identifiera elever 

som behöver extra stöd och att elever med låga resultat på testerna ska ges stöd av pedagoger 

med fördjupade kunskaper inom ämnet som exempelvis speciallärare eller specialpedagoger. 

Testerna ger sådan information som pedagoger anser utgör ett stöd vid bedömningen av 

elevernas språkförmågor. Pedagogerna anser också att användandet av språktesten påverkar 

både verksamhet och undervisning på ett sätt som leder till det bättre för eleverna. En mer 

kritisk inställning finns till att språktesters resultat ska kopplas till undervisning vilket kan 

tolkas som fragment av ett kompensatoriskt synsätt. 

Behövs språktester i skolan? Resultatet från studien tyder på att pedagogerna anser att det 

finns ett behov av att använda språktester i verksamheten. Pedagogerna i skolan ställs inför 

kravet att bedöma elevernas språkförmågor och flera forskare vittnar om de svårigheter som 

uppstår när det gäller att bedöma språkförmågor. Det innebär att normerade språktester måste 

kompletteras med andra bedömningsformer. Annars finns det risk för att det enkelt mätbara 

blir till det mest väsentliga.  

 

 

Nyckelord: specialpedagogik, språkbedömning, språkförmågor, språktester 
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1 Inledning 

 

Krav på mätbara resultat inom skolan från politiskt håll ställs inte bara i Sverige utan över 

hela västvärlden och då framförallt inom läsning och skrivning (Lunneblad och Asplund 

Carlsson, 2010; Holm, 2009; Wedin, 2010). Resultat från internationella undersökningar som 

PISA (Programme for International Student Assessment) och PIRLS (Progress in Reading 

Literacy Study) kan sägas ha blivit måttstocken på hur bra det svenska skolsystemet hävdar 

sig jämfört mot andra länder. Resultaten från PISA 2009, som var läsförståelsens 

huvudområde, visade att svenska 15-åringars läsförståelse har försämrats under 2000-talet. 

Nästan en femtedel av våra svenska elever når inte längre upp till basnivån i läsförståelse, den 

nivå som kan anses vara grundläggande för det fortsatta lärandet (Skolverket, 2010a). Både 

pojkar och flickor har tappat när det gäller läsförståelse men pojkar har tappat mer och de 

svagpresterande pojkarna mest (a.a.). Men de svenska ungdomarnas läsförståelse ligger ändå 

på en genomsnittlig nivå i ett internationellt perspektiv. Liknande resultat framstod också vid 

den senaste PIRLS som genomfördes 2006.  Liberg (2010) konstaterar att de svenska eleverna 

visar på god läsförmåga internationellt sett men att en tillbakagång har skett mellan åren 

2001-2006 och då framför allt när det gäller de yngre läsarna.    

     

 

Tidig och tydlig uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsutveckling har blivit 

verktyg från politiskt håll för att våra svenska elever ska nå bättre resultat i skolan. Detta har 

bl.a. medfört förändrade styrdokument med krav på att lärare kontinuerligt för olika former av 

pedagogisk dokumentation. Det kan handla om omdömen för utvecklingssamtal eller 

kartläggningar inför åtgärdsprogram. Sedan 2006 är lärare inom grundskolan skyldiga att 

upprätta IUP (individuella utvecklingsplaner) med skriftliga omdömen för alla elever under 

alla skolår och fler nationella prov och tidigare betygssättning har nyligen införts. Bedömning 

är en del av undervisningen och har en nära koppling till lärandet. En koppling finns också till 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande där bedömningens roll i undervisningen kan ses som 

en samarbetsinriktad, kommunikativ aktivitet där både elever och lärare är delaktiga i 

bedömningen (Liberg, 2008; Säljö, 2000). Pettersson (2008) menar att den bedömning som 

stödjer lärande innebär att elevens kunnande analyseras och värderas så att eleven utvecklas i 

sitt lärande och känner tilltro till sin egen förmåga medan en bedömning som utelämnar 

analysen riskerar att uppfattas som en dom och ett fördömande. Även om begreppet 

bedömning inte kan ses som ett entydigt begrepp enligt Vallberg Roth (2010) så ser hon det 

ökade kravet på bedömning och dokumentation inom förskola och skola som en del i en 

internationell trend. Inom en mål- och resultatstyrd skola är det troligt att tester och prov ges 

allt större betydelse i verksamheten.   

 

I dag finns det ett stort antal tester, både av äldre modell såväl som nyproducerat material, 

som används av pedagoger inom både förskola och skola för att bedöma elevernas språkliga 

förmågor.  Syftet med testandet kan ha olika funktion. Det kan röra sig om testande för 

resultatuppföljning i skolor och kommuner, screening för att identifiera elever som har 
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problem med läsning och skrivning eller diagnostisering för att fördjupa informationen kring 

problemområdet för enskilda elever. Standardiserade tester ger ofta ett snabbt och 

lättadministrerat resultat även för den mest oerfarne pedagog. Men det finns ingen anledning 

att diagnostisera och bedöma elever om det inte leder till någon pedagogisk koppling 

(Häggström, 2009; Myrberg och Lange, 2005).    

 

I enighet med gällande styrdokument, som läroplan och kursplan i svenska, innebär språkliga 

färdigheter kommunikativa förmågor ur ett vidare perspektiv där läs- och skrivförmågan står 

för något mer än att bara kunna läsa och skriva. Det räcker inte längre med att ha knäckt 

skriftkoden. Enligt Westlund (2010b) är just läsförståelse ett av de svåraste områdena att 

bedöma. Westlund menar att ett bedömningsinstrument bryter ner läsförståelsen i många av 

dess integrerade delar samtidigt som läraren måste göra en holistisk bedömning av 

läskompetensen. Wedin (2010) problematiserar också kring användandet av olika slags 

lästester. Wedin (2010) och Westlund (2010a) anser att användandet av lästester ställer extra 

höga krav på skolans lärare.    

 

Det finns en samsyn inom forskningen kring betydelsen av att skola och pedagoger bedriver 

en förebyggande språkutvecklande verksamhet men också har rutiner och verktyg för tidig 

upptäckt, bedömning, åtgärder, uppföljning och utvärdering av elevernas språkförmågor 

(Häggström, 2009; Liberg, 2008; Lonigan, 2006; Myrberg och Lange 2005; Myrberg, 2007).  

Är användandet av språktester en förutsättning för att skolan och dess pedagoger ska klara 

uppdraget att upptäcka och bedöma elevernas språkförmågor, undrar jag?  Denna fråga har 

lett till min nyfikenhet och mitt intresse av att vilja undersöka pedagogers inställning till 

språktester. Anser pedagogerna att språktesterna är ett stöd för bedömning av elevernas 

språkförmågor och på vilket sätt anser de att användandet av testerna påverkar skolans 

verksamhet?  

 

2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers inställning till de språktester som 

genomförs med elever i förskoleklass och år 1 till och med år 6 i en kommun. Syftet är vidare 

att undersöka pedagogernas inställning till om språktesterna påverkar deras undervisning. 

I studien använder jag ordet språktester som ett övergripande begrepp som innefattar alla de 

obligatoriska tester och diagnoser (screening) som eleverna i verksamheten gör i 

språkutvecklande syfte oavsett om testen fokuserar på språk-, läs- eller skrivförmåga.  
 

Studien utgår från följande frågeställningar: 
 

- Hur kan man förstå pedagogernas positiva respektive negativa svar på om språktester 

ska användas? 

- Hur kan man förstå pedagogernas svar på om användningen av språktester påverkar 

verksamheten? 
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3 Bakgrund 
 

 

3.1   Nationella styrdokument 

I gällande läroplan för förskoleklass och grundskola, Lpo 94 (Skolverket, 2006), beskrivs 

skolans ansvar för att eleverna utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 

individ och samhällsmedlem. Eleverna ska ges rika möjligheter till att samtala, läsa och skriva 

för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Skolan ska sträva efter att eleverna utvecklar förmågan att själva bedöma sina resultat i 

relation till egna prestationer och förutsättningar. Vid betygsättning ska lärare utnyttja all 

tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra 

en allsidig bedömning av kunskaperna. Det är också lärarens skyldighet att fortlöpande 

informera elever och dess vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling och studieresultat.  

 

I kursplanen i svenska betonas språkförmågans betydelse för individen. Det är ett av skolans 

viktigaste uppdrag att skapa goda förutsättningar för elevernas språkutveckling (Skolverket, 

2000a). Svenskämnet ska behandla språk och litteratur som en helhet och kan inte delas upp i 

moment som bygger på varandra i en given turordning. När eleverna använder sitt språk i 

meningsfulla sammanhang, i ett socialt samspel med andra, utvecklas goda språkfärdigheter. 

Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för 

lärandet. Undervisningen i svenska ska sträva efter att eleven utvecklar en språklig säkerhet 

och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang. Förutom kursplanens 

strävansmål finns också uppnåendemål vilka uttrycker lägsta godtagbara kunskapsnivå för 

eleverna i slutet av det tredje respektive femte skolåret. I kursplanen för svenska som 

andraspråk står att syftet är att eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av det svenska 

språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har (Skolverket, 

2000b). 

 

Ny skollag och ny läroplan (Lgr 11) med kursplaner med ambition att ha förtydligat mål och 

kunskapskrav, träder i kraft 2011-07-01 (Skolverket, 2010b). Kursplanerna beskriver ämnets 

syfte, mål samt ämnesinnehåll för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Målen för svenskämnet liknar 

den nuvarande kursplanens mål med fortsatt fokus på att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla sitt språk för att tänka och kommunicera men också för att lära (Skolverket, 2011a). 

Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till den egna språkförmågan så att de kan uttrycka 

sig i olika sammanhang och för skilda syften. I kursplanen för årskurs 1-3 finns 22 punkter 

med underpunkter uppräknade och för årskurs 4-6 finns 19 punkter som anger 

svenskundervisningens centrala innehåll. Till kursplanen finns kunskapskrav för godtagbara 

kunskaper för elever i slutet av årskurs 3 och kunskapskrav för betyg för elever från och med i 

slutet av årskurs 6 (Skolverket, 2011b).  
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3.2  Bedömningens roll i skola och undervisning 

Att mäta, bedöma, kategorisera och betygsätta enskildas prestationer och företeelser är inte 

något nytt fenomen. Hjörne och Säljö (2008) beskriver att det fanns klara förväntningar på hur 

undervisningen skulle organiseras och hur elever och lärare skulle förhålla sig redan vid den 

svenska folkskolans införande, 1842. Barnen differentierades efter deras ålder och 

övergången till nästa årskurs utgick från barnens prestationer och uppförande. De 

”avvikande” barnen klarade inte kraven för det förväntade ”normala” och det svenska 

skolsystemet utvecklade tidigt ett utbildningssystem där man sorterade ”avvikare”. 

Institutionella strategier under 1960-talet var t.ex. skolmognadsprov, läsklasser och betyg i 

ordning och uppförande. Genom att definiera vad som är normalt kan vi också bedöma det 

som skiljer. Bartholdsson (2008) beskriver ”normalitet” som något som bedömts att vara 

relevant kompetens i ett visst historiskt, kulturellt och socialt skede. Att vara elev innebär att 

normaliseras, att anpassa sig till rådande normer och inta en underordnad maktposition i 

förhållande till sina lärare. Holm (2009) problematiserar bedömning utifrån aspekterna makt, 

etik och demokrati. Har elever och vårdnadshavare möjlighet att välja bort tester i skolan? 

 

I ett historiskt perspektiv har kunskapsbedömning vanligtvis varit ett kontrollredskap av 

lärande och kunskap. Lundahl (2006) skriver att skolans införande av målstyrning under 

1990-talet bidrog till en annan syn på bedömning vilket ledde till en förändring i riktning mot 

bedömning för lärande som sker under inlärningsprocessen. Bästa förutsättningarna för att 

främja elevers lärande har den undervisning där eleverna görs delaktiga i bedömning och 

dokumentation av sitt lärande med känsla av tilltro till egen förmåga (Pettersson, 2008). 

Eleverna ska vara medvetna om uppställda mål och bedömningskriterier men också ges 

återkoppling på vad de ska fokusera sitt lärande på framöver (Måhl, 2008; Pettersson, 2008). 

Både nationellt och internationellt har diskussioner om bedömning, betyg och elevers resultat 

varit i fokus under 2000-talet (Holm, 2009; Lundahl, 2010). Under senare år har 

internationella tester som TIMSS, PIRLS och PISA visat att svenska elever uppvisat sämre 

resultat i läsförståelse och matematik jämfört med andra nationer. Testerna har varit en 

bedömning av elever som indirekt blivit en bedömning av både lärare och skola. I ett 

pedagogiskt perspektiv kan bedömning betraktas som ett redskap som signalerar vilken 

kunskap som är viktig (Forsberg och Lindberg, 2010). Ökad fokusering på tidig och tydlig 

bedömning, uppföljning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling har blivit 

verktyg från politiskt håll för att svenska elever ska nå bättre resultat och Skolverket har under 

senare år bl.a. haft i uppdrag att vidareutveckla det nationella provsystemet. 
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3.3 Lärares roll vid bedömning  

Pedagoger i förskola och skola befinner sig i en verksamhet där de ställs inför kravet att 

bedöma elevers olika förmågor. Lundahl (2006) menar att vårt sätt att tänka om bedömning 

styrs av vår kunskapssyn och att detta kan förstås ur ett historiskt tidsperspektiv. Det gäller att 

synliggöra och problematisera på förhand givna föreställningar kring både kunskapssyn, 

ämnessyn och människosyn (Lundahl och Folke-Fichtelius, 2010; Wedin 2010). Den som 

bedömer blir tillfällig domare över en annan människa samtidigt som den definierar och 

bestämmer vad som är kunskap och bedömer kunskapens värde (Lundahl och Folke-

Fichtelius, 2010).  Att bedöma och sätta betyg är en känslig uppgift för lärare som har stor, 

ibland avgörande betydelse, för en ung människas självbild samtidigt som det gäller att 

uppfylla de krav på saklig och rättvis bedömning som lärare har att förhålla sig till 

(Fjellström, 2002). Att bedöma flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling är en 

dubbel utmaning för lärare anser Sjöqvist (2008). Hur ska lärare kunna bedöma kunskap och 

kompetens om elevens språk och tanke inte håller jämna steg? 

Selghed (2004) beskriver två olika riktningar när det gäller bedömningsmetoder. Den ena 

riktningen, assessment, har bedömaren i fokus och bedömningen ska ske under så naturliga 

situationer som möjligt. Innehållet, vad som ska bedömas, är viktigast. Den som bedöms ska 

ges bästa möjlighet att visa vad man kan utifrån ett vidgat synsätt. Svårigheten med denna 

bedömning är lärarna. Lärares inverkan äventyrar elevernas rätt till saklig och likvärdig 

bedömning. Den andra riktningen, testing, fokuserar på hur bedömningen ska genomföras för 

att säkerställa rättsäkerheten för eleverna. Alla elever ska ges lika villkor vid bedömning 

vilket förutsätter användning av utprövade tester med hög reliabilitet. Kritik mot denna 

bedömningsform är att standardiserade situationer och avgränsade uppgifter omöjliggör att 

kunna visa prov på vad man verkligen behärskar.  

 

Vallberg Roth och Månsson (2008) menar att bedömningar som görs av yngre barn i 

individuella utvecklingsplaner visar beskrivningar som är både betygsliknande, personligt 

orienterade och integritetskränkande. Liknande tankar har Bartholdsson (2008) som skriver att 

utvecklingssamtal och dess dokumentation har förskjutits från att handla om elevers 

kunskapsprestation i riktning mot elevers känsloliv, ansvarstagande och sociala färdigheter. 

Hur skolan och lärarna kan använda olika bedömningsformer som stödjer lärande är ändå ett 

evigt dilemma då det finns flera faktorer som påverkar när det gäller att vilja veta vad andra 

vet (Lundahl, 2006). Lärares förväntningar på eleverna, den s.k. pygmalioneffekten, har visat 

sig vara en av dessa betydelsefulla faktorer för elevernas kunskapsutveckling och bedömning 

(Jenner, 2004; Skolinspektionens rapport 2010:14). Elevernas resultat blir bättre om lärarnas 

förväntningar på dem är höga och resultat från ovan nämnda studier har visat att elever med 

låga förväntningar från lärare inte ges samma stimulans av lärare som elever med höga 

förväntningar.  
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3.4   Relationen språk och lärande 

Kunskapsutveckling och lärande i skolan bygger på språklig grund, elever samtalar, läser och 

skriver för att lära, både när de arbetar på egen hand och i grupp (Bjar, 2008; Dysthe, 1996; 

Liberg, 2008). Språket blir därmed det verktyg som utgör förutsättningar för all undervisning 

(Säljö, 2000).  Det finns också ett samband mellan språkbehärskning, självbild och 

studieframgång (Hyltenstam, 2007; Taube, 2007; Westlund, 2010a). Vi föds med en lust att 

lära men driften dämpas om den kommer i konflikt med vår lust att värdera oss själva positivt 

(Taube, 2007). Vem kan känna sig motiverad att gå in i inlärningssituationer som kan komma 

att medföra känslor av otillräcklighet? Självbilden utvecklas från erfarenheter från 

omgivningen och av värderingar från betydelsefulla andra (a.a. s 31).  

Enligt Hyltenstam (2007) är det omöjligt för ett barn att skaffa sig kunskap via ett språk som 

barnet inte behärskar. Vad som kanske är svårare att inse är att det är en stor skillnad mellan 

att elever kan göra sig förstådd i vardagliga situationer och att de har ett språk som fungerar 

effektivt för inlärning av kunskap. 
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4 Tidigare forskning 
 

 

4.1 Hur påverkas undervisningen av nationella prov? 

Lunneblad och Carlsson (2010) reflekterar över hur skolans undervisning påverkas av 

politiker och Skolverkets utredningar och rapporter som visar upp en stark tilltro till det 

nationella provsystemets möjligheter. De menar att proven blir en sanningsbärande praktik 

som legitimerar vad som är kunskap och vad som är bra bedömningsinstrument för att visa 

elevernas kompetenser. Tester, mätningar och utvärderingar tillskrivs positiva effekter som 

problemlösare för att förbättra studieresultat och åstadkomma ökad likvärdighet vid 

bedömning av resultat och betygssättning. I Selgheds (2004) studie framkom också att lärare 

kan uppfatta de nationella proven som styrande i planering av innehåll i undervisningen. 

Lärare uppgav att de nationella proven gav indikationer på vad som ansågs vara viktig 

kunskap och eftersom de ofta undervisade eleverna under flera år ansåg de att de hade stora 

möjligheter att förbereda och träna eleverna på de uppgiftstyper som de senare kom att ställas 

inför.  

Lunneblad och Carlsson (2010) har undersökt hur nationella ämnesprov och bedömning 

påverkar vardagen för lärare och elever i skolår 5. Resultatet av studien visar att ämnesproven 

i svenska blev en viktig del av ett kontrollsystem som reglerade hur tiden i skolan användes 

och vad som blev innehållet i själva undervisningen under provsituationen. I studien framkom 

att både lärare och elever hanterar provsituationen på olika sätt. Läraren förbereder sig noga 

inför proven och hoppas att det ska gå bra för eleverna samtidigt som läraren är kritisk till 

proven. Eleverna har ett distanserat förhållningssätt under provet men uppträder ändå som om 

de gjort provet efter anvisningarna.  Trots denna ambivalenta inställning behandlades 

provresultaten av både elever och lärare som ett relevant och objektivt mått på elevernas 

kunskaper. Proven hade flyttat fokus från lärandeprocesser till vad som presterats i form av 

mätbara resultat. Farhågor inför detta fenomen har Lundahl (2010) som ser risker med alltför 

ensidig stävan efter höga resultat i stället för att prioritera tid för själva lärandet. Han ser en 

risk för att läraren anpassar sin undervisning efter proven så att lektionerna kommer att handla 

om att förmedla färdiga kunskaper tvärt emot tankar om elevers aktiva, kreativa lärande och 

kunskapande. ”När läroplanens mål tillåts preciseras genom en ’bedömningslins’ finns alltid 

risken att det mätbara blir det undervisningsbara” (a.a. s 237).  

 

 

4.2 Hur bedömer lärare elevernas språkutveckling? 

Myndigheten för skolutveckling (2007) har givit ut en samtalsguide i svenska där resultaten 

från NU 03 (Den nationella utvärderingen 2003) diskuteras. Resultaten visade att de flesta 

lärare ansåg att läsförståelse och att kunna läsa skönlitteratur var det viktigaste för att nå 

betyget Godkänd och kraven när det gällde att kunna skriva var låga. Knappt 15 procent av 

lärarna ansåg att eleverna måste kunna skriva utan grammatiska fel och stavfel. Vidare utgick 
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bedömningen i hög grad från uppnåendemålen vilket utgör en risk för att bedömningen 

begränsar elevernas lärande.  

 

Utan att vara klar över vad som ska bedömas är risken stor att bedömningen fokuserar på fel 

saker eller sker på ett sätt som hindrar elevens lärande istället för att främja det (Wedin 2010; 

Westlund, 2010a).  Är syftet att göra en kontrollerande bedömning av uppnådda kunskaper 

eller vill vi bedöma för att främja det fortsatta lärandet? Både Wedin (2010) och Westlund 

(2010a) menar att formativ bedömning är en förutsättning för god läsundervisning eftersom 

läsförståelse är en komplicerad process. Den formativa bedömningens syfte är att ge eleverna 

stöd i lärandet.  En bedömning som är en del i undervisningen, som ska hjälpa eleverna till 

fortsatt lärande och där elevernas aktiva deltagande är viktigt (Björklund Boistrup, 2008).  

 

Westlund (2010a) ifrågasätter att så många lärare spenderar tid på olika lästester. ”Vissa tester 

kan begränsa elevers möjligheter att visa att de faktiskt kan mer än vad testet visar (eller 

mindre genom gissningar)” och det är ”viktigt att förstå komplexiteten av lärandeprocesser 

och att undvika snabba bedömningslösningar” (a.a. s 191). Wedin (2010) tänker sig att 

anledningen till traditionella, standardiserade testers popularitet kan bero på att de förleder 

lärare och skolledare att tro att man på ett enkelt sätt kan få förklaringar till komplexa frågor. 

Skolledare får resultat som är enkla att visa upp och testresultaten fokuserar på brister hos 

eleverna i stället för skola eller undervisning. Wedin (2010) menar att vi i dag har två olika 

perspektiv inom svensk forskning om barns läsande och skrivande och att vi kan se dessa 

perspektiv återspeglas i de olika typer av tester som används. Den ena riktningen har fokus på 

själva läsprocessen och dess fonologiska drag och har främst inriktats på elevers brister och 

svårigheter. Den andra riktningen fokuserar på skriften som ett kommunikativt verktyg och 

betraktar läsning och skrivning i ett helhetsperspektiv (a.a.).  

 

I många sammanhang måste barn lämna viktiga erfarenheter och kunskaper utanför 

klassrummet. Lärarna tycks ofta omedvetet värdera vad barnen har med sig vilket innebär att 

vissa kunskaper inte får något värde vilket leder till att barnen inte ges möjlighet att nyttja och 

visa sina reella förmågor (Fast, 2007). Resultatet från Fasts studie visar att annat modersmål 

än svenska, kulturella, religiösa och populärkulturella erfarenheter samt medieanvändning kan 

ha lågt värde i pedagogiska sammanhang. Har inte synsättet att läsande och skrivande inte 

bara är en teknisk färdighet nått skolan? undrar Fast. Liknande tankar har Holm (2009) som 

ifrågasätter det danska skolsystemets syn på språkliga färdigheter och hur de kan bedömas. 

Vad visar svaren från de datoriserade lucktest som de använder? Holm reflekterar kring 

relevansen av att göra läsuppgifter som representerar en form av läsning som endast 

förekommer i skolsammanhang och som elever aldrig ställs inför vid läsning utanför skolan. 

 

Det är lätt att dra slutsatsen att det bästa sättet för att upptäcka alla barn som har svårigheter 

med läsande och skrivande är att testa alla. Frykholm (2007) menar att en storskalig testning 

av alla är onödig eftersom dessa tester sällan ger information om problemens art och 

bakomliggande orsaker. Däremot förespråkar han att man kontinuerligt gör systematiska 

observationer och använder diagnostiska material, för att följa elevernas språkutveckling. 

Frykholm (2007) poängterar ändå att man kan behöva komplettera de kvalificerade 
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observationerna av alla barn med användande av mer omfattande tester för vissa barn, hos 

vilka lärare har sett stora svårigheter. Både Myrberg (2007) och Liberg (2008) menar att 

bedömningar av elevernas läs- och skrivutveckling måste vara en kontinuerlig beståndsdel i 

den pedagogiska verksamheten. Det finns ett antal olika bedömningsscheman och 

screeningtester som kan användas men de måste utgå från en teoretisk bas.  

Lonigan (2006) instämmer i att det är viktigt med tidig identifiering med riktade insatser till 

de barn som finns i riskzonen för att utveckla lässvårigheter men påpekar att de olika 

bedömningsmaterial som finns att tillgå har både för- och nackdelar. Styrkan hos 

screeningtester som är att ge en säker överblick kan likväl utgöra en risk som resulterar i 

positivt falska och negativt falska bedömningar. Elever med lässvårigheter kan lyckas bra på 

testet medan elever med god läsutveckling kan uppvisa svårigheter. Lonigan (2006) 

problematiserar vidare och påstår att ännu har inga studier bevisat att barn som tidigt 

uppmärksammats, genom olika bedömningar och tester, haft större möjlighet att utveckla sin 

läsförståelse än om de inte upptäckts.                                                   

 

 

4.3 Vad mäter de olika språkbedömningsmaterialen? 

Pehrsson och Sahlström (1999) delar in språktesterna i normerade och ickenormerade tester.  

De normerade testerna används för att upptäcka och bedöma elevers brister, medan de 

ickenormerade används för att följa elevernas språkutveckling samt som underlag för 

planering av undervisning. Förespråkare för normerade tester hävdar att det är ett bra, enkelt 

och objektivt sätt att hitta elever som har svårigheter för att sedan kunna sätta in lämpliga 

åtgärder. Att materialet är normerat innebär att resultatet går att mäta, kvantifiera och bedöma 

utifrån fastställda kriterier av konstruktören utifrån tidigare gjorda studier. Flertalet av dessa 

tester består av att eleverna ska läsa eller skriva enstaka ord som sedan visar deras läs- 

respektive skrivförmåga. När det gäller uppgifter som visar på läsförståelse utgår 

konstruktörerna att texten uteslutande går att förstå på endast ett sätt. En övrig betydelsefull 

faktor är tiden, testen görs ofta under tidspress.   

 

Jonsson (2006) har undersökt bildens villkor och möjligheter för barns läs- och 

skrivutveckling och ger exempel på att standardiserade läsdiagnoser kan mäta en viss typ av 

perceptuella och kognitiva färdigheter som inte nödvändigtvis sammanfaller med att barnets 

förstått eller inte förstått textens innehåll. I likhet med Jonsson (2006) anser Wedin (2010) att 

själva bildhanteringen vid en läsdiagnos kan innebära risk för feltolkning och på så sätt bli en 

del i vad som testas. Bildtolkning är en kulturell fråga vilket också kan missgynna elever 

menar de. Är det läsförmåga, avkodningsproblem eller språkförståelse som mäts?  

 

De ickenormerade proven är uppbyggda av kontinuerliga observationer och inte av enskilda 

provuppgifter (Liberg, 2010). Utgångspunkten är att de språkliga förmågorna stödjer varandra 

och utvecklas genom att användas funktionellt i meningsfulla sammanhang. Ett ickenormerat 

material innebär att de aspekter av läsande och skrivande som materialet behandlar och mäter, 

på olika sätt tar hänsyn till elevernas kunskaper och erfarenheter (Pehrsson och Sahlström, 

1999). Skriftspråket ses som delar av ett större och mer komplext mönster där förståelsen av 
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elevernas lärande att läsa och skriva sker utifrån ett deltagarperspektiv. Dessa material avser 

även att ge information om elevernas starka sidor då utgångspunkten är att det är viktigt att 

eleverna får visa sina språkliga förmågor utifrån så många aspekter som möjligt.  

 

Om man bara bedömer enstaka aspekter av en verksamhet finns det risk för att det blir detta 

som undervisningen fokuseras på. Liberg (2008) poängterar att det är väsentligt att man utgår 

från bred grund när man bedömer elevers läs- och skrivlärande för att få en så god 

återverkningseffekt, wash-back effekt, som möjligt. Gärna ett bedömningsmaterial som inte 

anger en på förhand bestämd utvecklingsväg eftersom inte alla barn går samma väg. Liberg 

(2008) förespråkar användandet av ett flerdimensionellt och ickelinjärt observationsmaterial 

som innehåller flera olika språkliga dimensioner där även samtalande och talande ingår (a.a. s 

168 f.f.). Men det är viktigt att bedömningen blir integrerad i verksamheten, en del i vardagen 

där eleven själv är delaktig i bedömningen. Liberg (2008) menar också att vi inte bara ska 

bedöma elevernas faktiska förmåga utan också deras utvecklingspotential eftersom det är 

dessa aspekter som kan bidra till att den pedagogiska verksamheten utvecklas.  

 

 

4.4 Sammanfattning – Vad säger forskningen kring bedömning?    

Resultat från studier (Selghed, 2004; Lunneblad och Carlsson, 2010) visar att lärare kan 

uppfatta att de nationella ämnesproven ger indikationer på vad som är viktig kunskap vilket 

blir styrande för innehållet i undervisningen. Lärare förbereder och tränar eleverna på 

liknande uppgiftstyper som de senare ställs inför vid proven. Proven har på så sätt flyttat 

fokus från lärandeprocesser till vad som presenteras i form av mätbara resultat vilket Lundahl 

(2010) anser går tvärt emot betydelsen av att ge eleverna tid för själva lärandet.   

Utan att vara klar över vad som ska bedömas är risken stor att bedömningen fokuserar på fel 

saker eller sker på ett sätt som inte främjar elevers lärande anser både Wedin (2010) och 

Westlund (2010a). Är det läsförmåga, avkodningsproblem eller språkförståelse som mäts? 

Flera forskare (bl.a. Holm, 2009; Wedin, 2010; Westlund, 2010a) ser risker med att använda 

standardiserade lästester för att bedöma elevers läsförmåga. Man kan inte få enkla och snabba 

förklaringar till komplexa frågor. Förespråkare för normativa tester hävdar att det är ett bra, 

enkelt och objektivt sätt att hitta elever som har svårigheter för att sedan kunna sätta in 

lämpliga åtgärder (Pehrsson och Sahlström, 1999). Men i många sammanhang måste eleverna 

lämna viktiga erfarenheter och kunskaper utanför klassrummet vilket leder till att de inte ges 

möjlighet att använda och visa sina reella förmågor (Fast, 2007). 

Den formativa bedömningens syfte är att ge eleverna stöd i lärandet. En bedömning som en 

del i undervisningen som ska hjälpa eleverna till fortsatt lärande och där elevernas aktiva 

deltagande i bedömningen anses betydelsefullt (Björklund Boistrup, 2008). Liberg (2008, 

2010) menar att de språkliga förmågorna stödjer varandra och utvecklas genom att användas 

funktionellt i meningsfulla sammanhang. Man ska inte endast bedöma elevernas faktiska 

förmåga utan också deras utvecklingspotential eftersom det är dessa aspekter som kan bidra 

till att den pedagogiska verksamheten utvecklas. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

 

5.1  Det sociokulturella perspektivet 

I det sociokulturella perspektivet förstås människors lärande som ett oundvikligt fenomen som 

är inbyggt i samhällets sätt att fungera. Lärandet är situerat d.v.s. det sker i ett sammanhang, 

en kontext (Dysthe, 2003; Liberg, 2008; Säljö, 2000). Centrala begrepp som tas upp är 

kommunikation och språkanvändning där lärande handlar om att förstå sammanhang och att 

kunna använda olika kulturella redskap, artefakter, som exempelvis texter och böcker.  

Vårt alfabete kan ses som exempel på ett medierat redskap. När eleverna läser och skriver i 

skolan förmedlas information mellan människor via den alfabetiska skriften. Det är viktigt att 

man är medveten om att den skriftspråkliga kommunikationen inte är en form av mediering 

som är absolut och given. Fast vi lärt oss läsa och skriva kommer vi att hamna i olika 

textsituationer som många av oss kan få svårigheter att hantera helt på egen hand. I stället kan 

man se skriftspråket som en medierande resurs som möjliggör att människor utvecklas 

intellektuellt, socialt, personligt, professionellt och emotionellt (Säljö, 2000 s 187). 

   

Säljö (2000) liksom Dysthe (2003) hänvisar till Vygotskys tankar när de beskriver att 

människor ständigt befinner sig i ett tillstånd av utveckling och förändring. I varje stund har vi 

möjlighet att ta till oss, appropriera, kunskap i samspel med andra. Kunskap ses som något 

föränderligt och som utvecklas i miljöer där individer har möjlighet att ”stötta” varandras 

lärande (Dysthe, 1996; Rose, 2005; Säljö, 2000). Det handlar om att skapa stödstrukturer, 

scaffoldings, som utgår från Vygotskys tankar om den proximala utvecklingszonen. Det finns 

ett avstånd mellan vad en individ kan prestera ensam och vad man kan prestera med stöd av 

mer erfarna och kompetenta andra.  

I ett sociokulturellt perspektiv går det inte att bedöma eller avläsa individers kompetens på ett 

neutralt sätt (Säljö, 2000). De tester och prov som görs i skolan måste förstås som särskilda 

former av sociala praktiker då andra kommunikativa regler träder i kraft än de som vanligen 

brukas. Bedömningen kommer att baseras på helt andra förhållanden och synsätt än vad 

eleverna och har erfarenheter av och som ingår i den dagliga undervisningen.  

Många av de vanligt förekommande språktesterna kan sägas utgå från en begränsad syn på 

både språk, språkanvändning och lärande (Wedin, 2010). Bedömningen görs oberoende av 

sammanhang. Det som värderas blir elevens individuella förmåga att redovisa rätt och säker 

avkodning och ordagrann förståelse av skriven text. Bedömning som produkt. Det innebär 

risk för att eleverna uppfattar att dessa moment är de mest betydelsefulla faktorerna som visar 

att man är en kompetent läsare och skrivare.      

 

Att betrakta språkförmågan utifrån ett helhetsperspektiv och som en kollektiv aktivitet med 

stödstrukturers betydelse blir något man varken lägger vikt vid eller drar nytta av vid 

användandet av normerade språktester. Men om bedömningen blir integrerad i verksamheten, 

en del i vardagen där eleven själv är delaktig i bedömningen och där flera olika språkliga 

dimensioner ingår infinner sig det sociokulturella perspektivets tankar om att se språket som 

en medierande resurs för lärande (Liberg, 2008). Bedömning som process. 
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5.2 Olika perspektiv på specialpedagogik 

Nilholm (2008) anser att man kan tala om tre olika specialpedagogiska perspektiv; det 

kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. 
 

Det kompensatoriska perspektivet har alltid haft och har fortfarande en dominerande ställning 

inom skolan enligt Nilholm (2008). Skolan har lång erfarenhet av att identifiera elever med 

problem för att sedan ge förslag på åtgärder som kan bota problemen. Användandet av 

språktester kan bli ett individfokuserat inslag i verksamheten som i slutänden kan gynna 

enskilda elever. Testerna identifierar elever med läs- och skrivproblem och resultatet kan 

ligga till grund för övningar som tränar elevens bristande förmåga men också utgöra grund för 

urval till specialundervisning. Nilholm (2008) hänvisar till Skrtic då han beskriver att tester 

kan vara till nackdel för eleverna men till fördel för skolsystemet som inte behöver förändra 

sin verksamhet om elevers svårigheter ses som konsekvenser av elevernas brister.  

 

Skolans uppgift är att vara en god miljö för lärande och både Persson (2008) och Nilholm 

(2008) är kritiska till att problem ska lokaliseras enbart till elevers brister och menar att 

grunden till problemen även kan sökas utanför eleven, i skolans verksamhet. von Wright 

(2002) beskriver också problemet som minst tvåsidigt. En elev som har läs- och skrivproblem 

befinner sig i svårigheter som framträder tydligare i vissa situationer än i andra. 

Med ett kritiskt perspektiv kan språktester användas som instrument för kommunens 

resurstilldelning, utvärdering av skolans egen organisering av stödinsatser men framför allt 

som utvärderingsinstrument för lärares undervisning. Testerna används som 

utvärderingsinstrument av verksamheten vilket kan leda till förändringar i verksamhet och 

undervisning som kan gynna alla elever. Verksamheter kan utvecklas till att förebygga att 

svårigheter uppstår.  Fokus i det kritiska perspektivet är vad som sker i interaktionen mellan 

elever, lärare och lärandemiljö. Tankarna om att lärandet är situerat samstämmer med det 

sociokulturella synsättet.  

 

I dilemmaperspektivet betonar Nilholm (2008) komplexiteten i vårt utbildningssystem och ger 

exempel på motsättningar som är svåra att lösa. Är det eleven som är bärare av problemet 

eller är det skolan som har svårt att hantera elevers olikheter? Det finns värderingar i skolans 

verksamhet som delvis står i motsatsförhållande till varandra och det finns sällan enkla 

lösningar på problemen. Användandet av normerade språktester kan ses som ett dilemma, en 

komplexitet i vårt utbildningssystem. Testen stämmer inte överens med de krav på språk och 

språkanvändning som ställs, varken i eller utanför skolans värld. Dilemmat är situerat, socialt 

och kulturellt. Samtidigt är det förståeligt att lärare använder sig av testerna (Wedin, 2010). 

De är enkla att använda i en skolsituation där lärare hela tiden tillförs nya arbetsuppgifter. För 

att lärare ska kunna göra goda bedömningar av elevernas språkförmågor måste det finnas 

utrymme för både tid och kompetensutveckling. Annars finns det risk för att lärares känsla av 

otillräcklighet ökar vilket inte gynnar elevernas lärande (a.a.).  
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6 Metod och genomförande 

 

Med hänsyn tagen till studiens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av 

enkäter som datainsamlingsmetod. Enkäten som instrument ger möjlighet att få ett kvantitativt 

större datamaterial än vid användandet av exempelvis intervjuer. Användandet av enkäter 

beskrivs vanligen som en kvantitativ metod men både Åsberg (2001) och Bryman (2002) intar 

ett kritiskt förhållningssätt till att beskriva forskning utifrån kvalitativa – kvantitativa metoder 

eller ansatser. Klyftan mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är inte alltid så stor och 

kanske inte ska överdrivas. Ingen metod är eller kan vara, vare sig kvalitativ eller kvantitativ 

och det är viktigt att inte bygga murar mellan dem. Begreppen speglar den data vi använder 

oss av i en undersökning och kan vara kvalitativ (i form av ord) eller kvantitativ (i form av 

siffror) och båda karaktärerna behövs för att förstå världen.  

Min ambition är att undersökningen ska vara totalomfattande i kommunen när det gäller den 

kommunala F-6 – skolan d.v.s. att samtliga, undervisande pedagoger
1
 inom verksamheten 

besvarar enkäten. Min uppfattning är att alla pedagoger som undervisar är betydelsefulla 

informanter eftersom de alla ingår i en språkutvecklande verksamhet. Sedan flera år tillbaka 

finns också ett gemensamt dokument i kommunen där utgångspunkten varit att skapa en röd 

tråd i svenska från förskolan till och med gymnasiet. I dokumentet finns beskrivet vilka 

gemensamma tester och diagnoser som eleverna ska genomföra varje läsår vilket innebär att 

alla pedagoger har någon form av erfarenhet av olika språktester. Enkäten kommer inte att 

behandla frågor som gäller enskilda eller specifika språktest. I enkäten används ordet 

språktester som ett övergripande begrepp som innefattar samtliga gemensamma tester och 

diagnoser som bedömer elevernas språkutveckling och som används i verksamheten. De olika 

språktester som utgör grund för frågorna finns uppräknade i försättsbladet till enkäten (bilaga 

1). 

Studien genomfördes i en mellansvensk kommun med ca 15 000 invånare och innefattar 

informanter från de 8 kommunala skolor som finns. En av skolorna är en F-9 – skola och där 

ingår endast informanter från F-6 -verksamheten, övriga skolor är F-6 -skolor. Skolorna är 

belägna både i centralort och mindre landsbygdsorter, alla inom en radie på 4-5 mil. Storleken 

på skolorna varierar och rektorsassistenter vid de olika enheterna har uppgett att det finns 

mellan 4 och 30 undervisande pedagoger anställda inom F-6 verksamheten vid de olika 

skolorna. Antalet undervisande pedagoger som enkäten riktas till beräknades till 93 stycken.  

Eftersom respondenterna i en enkät besvarar frågorna på egen hand är det särskilt viktigt att 

tänka på enkätens layout och utformningen av frågor och svarsalternativ. Enkäten ska inte 

kännas för tät och frågorna ska vara tydliga, kännas enkla att besvara och inte vara alltför 

många (Bryman, 2002). Både Bryman (2002) och Trost (2007) anser att det är viktigt att en 

fråga verkligen är en fråga och inte flera frågor i en, att man bör undvika att använda sig av 

                                                           
 
1
 I arbetet inför enkäten och i själva enkäten har jag valt att använda begreppet pedagog gällande för all 

undervisande personal som arbetar inom F-klass och skolår 1-6 oavsett utbildningsbakgrund. Det innebär att 

undervisande personal utan pedagogisk utbildning också kan komma att ingå i begreppet pedagog.  
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negationer, långa frågeformuleringar, värdeladdade och krångliga ord samt att man är 

konsekvent i sitt ordbruk. Under arbetet med utformningen av enkäten försökte jag hela tiden 

att beakta dessa faktorer för att på så sätt minska risken för bortfall, både när det gäller 

bortfall på enstaka frågor såväl som på hela enkäten. Parallellt med detta arbete fokuserade 

jag på att vara noggrann och säkerställa att påståendena svarade mot studiens syfte så att 

enkäten skulle komma att mäta det som var tänkt att mäta (Bryman, 2002).  Frågorna skulle 

ge svar på hur pedagogerna anser att språktesten och dess resultat ska användas, vilken 

information de anser att språktesten ger och på vilket sätt de anser att språktesten påverkar 

verksamheten. Relevanta ingångar till dessa områden anser jag är frågor där språktesterna 

relateras till tankar om; enskilda respektive samtliga elever, stimulering respektive 

identifiering, nationella prov, bedömning, stödinsatser, självbild samt utvärdering. De 

bakgrundsdata som jag bedömde som värdefull information är utbildningsbakgrund och antal 

år i yrket. Jag ville se om dessa faktorer tycktes påverka pedagogernas inställning till 

språktesterna. Finns det skillnader i svaren mellan pedagoger med kort respektive lång 

yrkeserfarenhet? Finns det skillnader i svaren utifrån utbildningsperspektiv?  

 

Det finns för- och nackdelar med både öppna och slutna frågor respektive svarsalternativ. Jag 

har valt att använda vad Trost (2007, ss.71) kallar attityd- eller åsiktsfrågor i form av 

påståendesatser med fasta svarsalternativ som besvaras jakande eller nekande även fast Trost 

(a.a.) varnar för att alltför många påståendesatser med samma svarsalternativ kan tröttna ut 

den som ska svara. Jag anser att jag har lagom många påståendesatser i enkäten. Bryman 

(2002) liksom Trost (2007) anser att fasta svarsalternativ i en enkät kan vara till fördel för 

både respondent och forskare. Enkäten är lättare att besvara för respondenterna som sällan vill 

skriva några utförliga svar, vilket också minskar risken för bortfall, och resultatet är enklare 

att bearbeta och sammanställa för forskaren. Nackdelen med de fasta svarsalternativ som jag 

valt kan vara att de passar mig som konstruktör bättre än vad de passar respondenterna men 

jag anser att alternativen är varandra uteslutande och inte överlappande (Trost, 2007 s 78).  

Jag har gjort ett medvetet val att inte ta med svarsalternativet vet ej eftersom jag menar att alla 

respondenter i denna studie bör ha en åsikt i frågan. Däremot har jag följt Trosts (2007) råd 

om att avsluta enkäten med att ställa en öppen och kravlös fråga.   

Innan den slutgiltiga enkätversionen fastställdes fick ett antal lärare, som inte ingår i studien, i 

uppgift att besvara enkäten och ge konstruktiva kommentarer för att förbättra den.

  

 

6.1 Genomförande av enkätstudien 

För att få tillåtelse till att genomföra mitt examensarbete skickade jag ett mail till kommunens 

utbildningschef där jag kort presenterade syftet med studien. Utbildningschefen visade 

intresse för studien och erbjöd stöd och hjälp med att föra ut informationen till områdeschefer 

och rektorer vid en kommande rektorsträff. Vid ett senare möte med utbildningschefen 

överlämnade jag ett informationsbrev riktat till områdeschefer och rektorer som 

utbildningschefen sedan vidarebefordrade till rektorerna via e-post. I informationsbrevet 

framgick syftet med undersökningen, information om studiens etiska förfaringssätt samt när 
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enkäterna skulle finnas på skolorna för besvarande. Under mötet med utbildningschefen 

bestämdes nytt datum när jag skulle återkomma med enkäterna och då få hjälp av en 

förvaltningsassistent med att posta dem.    

Veckan innan enkäterna skulle finnas på skolorna träffade jag förvaltningsassistenten och 

överlämnade enkäter med försättsbrev (bilaga 1) med information om studien riktad till 

informanterna. Enkäterna skickades sedan via internpost till områdeschefer och rektorer. 

Rektorerna ombads också att vara ansvariga för att samla in och återsända de besvarade 

enkäterna till förvaltningsassistenten veckan efter att enkätundersökningen genomförts. I 

slutet av den vecka som enkätundersökningen genomfördes skickade utbildningschefen via e-

post ytterligare en påminnelse till områdeschefer/rektorer om deras ansvar för att återsända 

besvarade enkäter. Trost (2007) menar att det är viktigt att påminnelser blir just påminnelser 

som motiverar människor att ta sig tid och besvär genom att delta i en undersökning men att 

detta inte får uppfattas som påtryckning. En vecka efter att enkäterna skulle ha besvarats 

kontaktade jag rektorer och rektorsassistenter inom varje skolområde för att ta reda på hur de 

hade organiserat enkätbesvarandet och frågade samtidigt hur stort det externa bortfallet var 

p.g.a. personals frånvaro under veckan. Det visade sig att det fanns skillnader i förfaringssätt. 

Vid någon skola hade rektor gett tid till besvarande under en arbetslagsträff, vid andra skolor 

hade rektorer delegerat ansvaret för enkäterna till arbetslagsledare eller rektorsassistenter. 

Alla rektorer uppgav att besvarade enkäter från deras skolområde hade skickats till 

förvaltningsassistenten. I flera olika sändningar inkom totalt 60 st besvarade enkäter som inte 

kan lokaliseras varken till specifik skola eller skolområde. 

Svarsbearbetningen av den insamlade informationen har skett med hjälp av dataprogrammet 

MYSTAT. Varje enkät har getts ett identifikationsnummer (löpnummer) innan svaren kodats 

och lagts in på datorn. Det är praktiskt att använda sig av löpnummer om man senare skulle 

behöva gå tillbaka för att kontrollera inmatade data. Enkätsvaren (informationen) har kodats, 

omvandlats, till siffror vilket underlättar den kvantitativa analysen (Bryman, 2002; Trost, 

2007).    

 

6.2  Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig mätningen är. Det handlar om hur bra mätningen kan 

stå emot slumpfaktorer och kunna ge ett liknande resultat vid en förnyad mätning. Ett problem 

med detta synsätt enligt Trost (2007) är att man utgår från ett statiskt förhållande. Med ett 

interaktionistiskt synsätt deltar vi hela tiden i processer och då kan vi snarare vänta oss skilda 

resultat vid skilda tidpunkter. Flera faktorer kan spela in och påverka en verksamhet på ett sätt 

att pedagoger förändrar sitt sätt att tänka kring olika fenomen relativt snabbt.  

I metoddelen beskrivs undersökningen noggrant och detta gör det möjligt att upprepa 

undersökningen under liknande förhållanden. Detta kan tyckas höja studiens reliabilitet. 

Faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten negativt i undersökningen och som jag haft svårt 

att påverka, är att själva enkätbesvarandet genomfördes på olika sätt på skolorna. På grund av 

den tid som fanns till förfogande såg jag ingen möjlighet att finnas närvarande. Faktorer som 

jag haft möjlighet att styra över och som kan ha påverkat tillförlitligheten är påståendenas 
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utformning och användningen av negationer, i enkäten. Den inmatade datan i MYSTAT har 

kontrollerats genom att jag läst och jämfört informationen mellan enkätsvar och listor för att 

på så vis öka undersökningens reliabilitet.  

 

Med validitet menas om undersökningen mäter det som avsetts att mäta. Under arbetet med 

utformningen av enkäten försökte jag vara noggrann och säkerställa att varje påstående 

svarade mot studiens syfte. Sedan kan man alltid ifrågasätta om alla frågor verkligen är rätt 

frågor i relation till syftet. Studien riktar sig till undervisande pedagoger inom en viss 

kommun och resultatet kan på så vis inte generaliseras till att gälla pedagogers inställning till 

språktester i stort varken när det gäller andra kommuner eller riket som helhet. I likhet med de 

flesta andra undersökningar visar denna undersökning ett resultat som gäller endast för denna 

studie. 

 

6.3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är viktiga och Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har 

varit vägledande för hur olika etiska frågor har hanterats under hela studien. För att säkerställa 

informations- och samtyckeskraven var utbildningschefen den första som kontaktades för att 

få ett godkännande att genomföra studien. Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet har sedan tillgodosetts genom olika informationsblad till både 

utbildningschef, områdeschefer/rektorer och pedagoger. I informationen framgick tydligt 

studiens syfte, informanternas uppgift, att deltagandet var frivilligt, att enkäterna besvarades 

anonymt, att skolorna och kommunen ska anonymiseras i rapporten men också att data från 

enkäterna enbart ska användas av mig och för denna studie och ska förstöras efter uppsatsens 

godkännande. För att motivera deltagande informerades också om vinsten med den kunskap 

som undersökningen kan ge men samtidigt betonades frivilligheten för att minimera risken för 

att någon skulle uppleva påtryckning att delta. Det är däremot osäkert om det varit till fördel 

eller nackdel för respondenterna, men även för denna undersökning i sin helhet, att jag inte 

varit på plats vid själva enkätbesvarandet. Fördelar för respondenterna kan vara att de 

verkligen haft möjlighet att vara anonyma och haft större möjlighet att besvara enkäten när 

det passat deras verksamhet. Nackdelen kan vara att det inte fanns någon på plats som kunde 

hjälpa dem eller svara på deras funderingar kring studien eller enkätfrågorna. 
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7 Resultat 

 

Studien gjordes i en mellansvensk kommun med ca 15 000 invånare. Enkätundersökningen 

var riktad till samtliga, undervisande personal inom den kommunala F-6 skolan och 

innefattade på så vis respondenter från de 8 kommunala skolor som finns. Skolorna är belägna 

både i centralort och mindre landsbygdsorter. Storleken på stolorna varierar och 

rektorsassistenter har uppgett att de har mellan 4 och 30 undervisande pedagoger anställda vid 

de inblandade skolorna och det sammanlagda antalet beräknades till 93 st. 

Rektorsassistenterna har sedan uppgett det externa bortfallet till att gälla 6 pedagoger vilka 

inte getts möjlighet att besvara enkäten på grund av frånvaro den vecka som enkäten skulle 

besvaras. Därmed hade 87 st pedagoger möjlighet att besvara enkäten och totalt 60 st enkäter 

inkom. Att 60 enkäter av 87 har besvarats innebär att studien har en svarsfrekvens på knappt 

69 % vilket både Bryman (2002) och Trost (2007) anser vara acceptabelt för en studie.  

 

I enkäten används ordet språktester som ett övergripande begrepp som innefattar alla de 

obligatoriska tester och diagnoser (screeningar) som eleverna i F-6 – verksamheten gör i 

språkutvecklande syfte oavsett om testen fokuserar på språk-, läs- eller skrivförmåga. Sedan 

flera år tillbaka finns i den kommun som studien görs, ett gemensamt dokument där det finns 

beskrivet vilka obligatoriska tester och diagnoser som eleverna ska genomföra varje läsår. Det 

är dessa tester
2
 som jag i enkäten syftar på och kallar språktester. Dessa språktester, förutom 

de nationella ämnesproven, ingår i vad Pehrsson och Sahlström (1999) benämner som 

normerade tester och som jag tidigare beskrivit i kapitel 4, tidigare forskning.  

 

Resultatet från enkätstudien redovisas och avslutas med en kort sammanfattning under 

följande rubriker; 

- Pedagogernas yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund inom F-klass och skolår 1-6 

- Hur anser pedagogerna att språktester och testresultaten ska användas? 

- Vilken information anser pedagogerna att språktesterna ger? 

- I vilken omfattning anser pedagogerna att språktesten påverkar skolans verksamhet 

och den egna undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 F-klass: Språklig medvetenhet SIH. År 1: Fonolek eller IL-basis. År 2: Vilken bild är rätt? – läsförståelse. 

År 3: Skolverkets nationella ämnesprov i svenska. År 4: Meningskedjor samt LPC – stavning. 

År 5: Skolverkets nationella ämnesprov i svenska. År 6: DLS – läsförståelse. 
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7.1  Pedagogers yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund inom F-klass och 

eller skolår 1-6 

 

 

Figur 1. Stapeldiagrammet visar antalet yrkesår inom F-klass och eller skolår 1-6.  

De flesta av respondenterna kan anses ha lång eller mycket lång yrkeserfarenhet inom 

området. 68 % har angett att de arbetat minst 11 år inom F-klass och eller skolår 1-6. Endast 

ett fåtal har mindre än 6 års yrkeserfarenhet inom området. 

 

 

 

Figur 2. Stapeldiagrammet visar respondenternas utbildningsbakgrund.  
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Samtliga respondenter har uppgett att de har utbildning inom F-klass eller skolår 1-6 

Resultatet visar också att en relativt hög andel pedagoger har utbildning riktad mot de lägre 

åldrarna. Förskollärare, lågstadielärare och lärare för tidigare år utgör tillsammans 38 %. 

Grundskollärare 1-7 utgör den största enskilda gruppen med knappt 42 %. Noterbart är att det 

endast är fyra stycken mellanstadielärare och inga grundskollärare 4-7, lärare för mellanåren 

eller ämneslärare som deltagit i studien. Likaså har endast två speciallärare eller 

specialpedagoger deltagit. 

 

7.1.1 Sammanfattning – Yrkesår och utbildningsbakgrund 

Resultatet visar att alla respondenter har pedagogisk utbildning och en övervägande del av 

dem har lång eller mycket lång yrkeserfarenhet. Endast ett fåtal pedagoger har vad som kan 

tyckas vara kort yrkeserfarenhet. För studiens resultat innebär det att det inte går att göra 

jämförelser och söka efter likheter eller skillnader mellan vad pedagoger har svarat på 

enkätfrågorna i relation till antalet verksamma år i yrket.  

Ett anmärkningsvärt resultat är att endast två speciallärare eller specialpedagoger deltagit i 

studien. Eftersom studien inte ger svar på hur stor andel pedagoger som finns i verksamheten 

inom varje utbildningskategori, går det inte dra några slutsatser om ett relevant antal 

pedagoger inom varje utbildningskategori har deltagit i undersökningen.  

 

 

7.2 Hur anser pedagogerna att språktester och testresultat ska användas? 

 

Tabell 7.2.1. Påståenden om språktester relaterat till användning och uppföljning. 

  Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

   inte alls inte alls 

Antal 

Svarande 

 

Fråga 1 

Språktesterna ska vara obligatoriska  

moment för samtliga elever på en skola 
 

39  

 

15 

 

4 

 

2 

 

60 

 

Fråga 2 

Språktesterna är redskap som ska användas 

som stöd för att stimulera alla elevers 

Språkutveckling 

 

39 

 

14 

 

5 

 

2 

 

60 

 

Fråga 3 

Språktesterna är redskap som ska användas 

för att identifiera elever som behöver extra 

stöd för sin språkutveckling 

 

44 

 

14 

 

2 

 

- 

 

60 

 

Fråga 4 

Elever med låga resultat på språktester 

ska ges språkutvecklande stöd av klassens 

ordinarie pedagoger 

 

19 

 

17 

 

18 

 

5 

 

59 

 

Fråga 5 

Elever med låga resultat på språktester  

ska ges språkutvecklande stöd av pedagoger 

med fördjupade kunskaper inom ämnet som 

ex speciallärare/specialpedagog 

 

42 

 

16 

 

2 

 

- 

 

60 

 

Resultatet visar att 90 % av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att språktester ska 

vara obligatoriska moment för samtliga elever på en skola (fråga 1). Flertalet av pedagogerna, 

88 %, instämmer också helt eller till stor del i att språktesterna ska användas som redskap för 
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att stimulera alla elevers språkutveckling (fråga 2). En mycket hög samstämmighet finns hos 

pedagogerna, som svarat att de instämmer helt eller till stor del, i att språktesterna är redskap 

som ska användas för att identifiera elever som behöver extra stöd för sin språkutveckling 

fråga 3). Det övertygande resultat som framträder när det gäller fråga 1 och 3 kan förstås 

utifrån de givna förutsättningar och direktiv om obligatoriska språktester som gäller för 

skolverksamheten där studien genomförts. 

 

Resultatet visar också att över 96 % av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att 

elever med låga resultat på språktester ska ges stöd av exempelvis speciallärare eller 

specialpedagoger (fråga 4) medan 61 % anser att stöd även kan ges av ordinarie pedagoger 

(fråga 5). Det resultat som framträder visar att en relativt hög andel pedagoger (knappt 39 %) 

till lägre grad anser att elever som behöver språkutvecklande stöd ska ges stöd av klassens 

ordinarie pedagoger. Det visar sig vara ett område där pedagogernas inställning är mer 

splittrad. En pedagog gav följande kommentarer till fråga 4 och 5 i enkäten: 

                 Elever med låga resultat måste få stöd både av ordinarie pedagoger och speciallärare.  

                 Vi måste få mera resurser, inte mindre. 
 

Det tycks finnas en vilja hos pedagogen att ge eleverna stöd utifrån ett inkluderande 

perspektiv men att den ser tillgången till resurser som en viktig faktor både när det gäller 

möjligheten att ge eleverna stöd i klass såväl som utanför klass. Pedagogen antyder att 

resurserna minskar i omfång. 

 

  

Tabell 7.2.2. Påståenden om språktester relaterat till resursfördelning och pedagogiska 

insatser. 

  Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

   inte alls inte alls 

   Antal 

svarande 

 

Fråga 6 

Språktesterna är redskap som ska användas 

för att garantera likvärdig resursfördelning 

inom kommunen 

 

29 

 

14 

 

15 

 

- 

 

58 

 

Fråga 7 

Språktesterna är redskap som ska användas 

för att utvärdera den egna skolans 

organisering av pedagogiska insatser 

 

15 

 

23 

 

20 

 

1 

 

59 

 

Fråga 8 

Språktesterna är redskap som ska användas 

för att utvärdera pedagogernas undervisning 

 

 

7 

 

19 

 

17 

 

16 

 

59 

 

74 % av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att språktesten ska användas för att 

garantera likvärdig resursfördelning inom kommunen (fråga 6) och 64 % instämmer helt eller 

till stor del i att språktesten ska användas för att utvärdera den egna skolans organisering av 

pedagogiska insatser (fråga7). En pedagog har gett följande intressanta kommentar på fråga 6:  
 

Det är mycket annat som ska styra resursfördelningen också t.ex. invandrarbarn, behov i  

matte och eng och beteendeproblematik. 
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Pedagogen belyser att elevernas bristande språkförmågor inte kan vara den enda faktorn vid 

resurstilldelning. Faktorer som invandrarbakgrund och behov av stöd i matematik eller 

engelska verkar på så sätt inte uppfattas ha någon större koppling till resursbehov på grund av 

bristande språkförmågor.  

 

Pedagogerna anser till stor del att språktestens resultat ska användas för likvärdig 

resursfördelning och utvärdering av skolans organisering av pedagogiska insatser. 

En skillnad i resultatet framstår när det gäller pedagogernas inställning till att språktesternas 

resultat ska användas för att utvärdera undervisningen. 44 % av pedagogerna instämmer helt 

eller till stor del i att språktesten ska användas för att utvärdera undervisning medan 56 % av 

pedagogerna instämmer till viss del eller inte alls i att resultat från språktester ska användas 

för att utvärdera undervisningen (fråga 8). Resultatet visar att en relativt stor andel av 

pedagogerna har en kritisk inställning till att resultat från språktester ska relateras till egen 

undervisning. 

 

 

 

7.2.1 Sammanfattning – Språktester och testresultats användning 

Resultatet visar att det finns en hög samstämmighet hos pedagogerna om att språktester ska 

vara obligatoriska moment för samtliga elever på en skola. Flertalet av pedagogerna 

instämmer också helt eller till stor del i att språktesterna ska användas som redskap för att 

stimulera alla elevers språkutveckling. En mycket hög samstämmighet finns hos pedagogerna 

om att språktesterna är redskap som ska användas för att identifiera elever som behöver extra 

stöd för sin språkutveckling men också att elever med låga resultat på språktester ska ges stöd 

av speciallärare eller specialpedagog. En större spridning mellan pedagogernas svar finns när 

det gäller deras inställning till att elever som behöver språkutvecklande stöd ska ges stöd av 

ordinarie pedagoger.  
 

Övervägande del av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att språktestens resultat 

både ska användas för att garantera likvärdig resursfördelning inom kommunen och för att 

utvärdera den egna skolans organisering. En skillnad mellan pedagogernas svar finns när det 

gäller deras inställning till att språktesterna ska användas för att utvärdera undervisning. Över 

hälften av alla pedagoger anser inte alls, eller till lägre grad, att språktestens resultat ska 

relateras till undervisningsresultat. 

 

Resultatet visar att pedagogerna till mycket stor del är eniga om hur språktesten och dess 

resultat ska användas. Det som skiljer pedagogerna åt är deras inställning till om elever som 

behöver språkutvecklande stöd ska ges stöd av ordinarie pedagoger och om språktesternas 

resultat ska relateras till undervisning.  
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7.3 Vilken information anser pedagogerna att språktesterna ger?  
 

Tabell 7.3.1.  Påståenden om språktester relaterat till bedömning. 

  

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

   inte alls inte alls 

  Antal 

svarande 

 

Fråga 12 

Språktesterna ger information som är till stöd 

för pedagoger vid bedömning av elevernas 

språkförmågor 

 

27 

 

26 

 

7 

 

- 

 

60 

 

Fråga 13 

Underlag från undervisning och de nationella 

ämnesproven i svenska ger tillräcklig 

information för att pedagoger ska kunna 

bedöma elevernas språkförmågor 

 

5 

 

23 

 

26 

 

6 

 

60 

 

Fråga 14 

Språktesterna behövs som komplement till 

undervisningsunderlag och nationella 

ämnesprov i svenska för att pedagoger ska 

kunna bedöma elevernas språkförmågor 

 

23 

 

22 

 

13 

 

1 

 

59 

 

 

Samtliga pedagoger anser, varav 88 % instämmer, helt eller till stor del, i att språktesterna ger 

sådan information som är till stöd för bedömning av elevernas språkförmågor (fråga 12). 76 % 

av pedagogerna instämmer, helt eller till stor del, i att språktesten behövs som komplement 

för att pedagogerna ska kunna bedöma elevernas språkförmågor (fråga 14). Detta trots att 

nästan 47 % av pedagogerna instämmer, helt eller till stor del, i att undervisningsunderlag och 

nationella prov i svenska ger tillräcklig information för att kunna bedöma elevernas 

språkförmågor (fråga 13). Anmärkningsvärt är att en stor andel pedagoger anser att 

språktester behövs som komplement till undervisning och nationella prov när flera av dem 

samtidigt anser att underlaget ger tillräcklig information för att kunna bedöma elevernas 

språkförmågor. På så vis kan fråga 13 och 14 tyckas visa en motsägelsefull inställning hos 

pedagogerna vilket kan tyda på språkbedömningens komplexitet.  

 

 

 

Tabell 7.3.2. Påståenden om språktester relaterat till information. 

  

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

   inte alls 

  Antal 

 svarande 

 

Fråga 15 

Det är svårt att upptäcka elevernas 

språkförmågor om man inte använder 

språktester 

 

6 

 

20 

 

27 

 

7 

 

60 

 

Fråga 16 

Språktesterna ger ingen annan information 

om elevernas språkförmågor utöver det som 

pedagoger redan vet 

 

2 

 

12  

 

29 

 

16 

 

59 

 

Fråga 17 

Språktesterna är ett bra mätredskap som 

visar elevernas språkförmågor 
 

9 

 

39 

 

11 

 

1 

 

60 

 

Fråga 18 

Språktesterna ger information om väsentliga 

faktorer som påverkar elevernas 

språkförmågor 

 

2 

 

27 

 

20 

 

9 

 

58 
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Fråga 19 

Språktesterna ger inte tillräcklig information 

om elevernas språkförmågor och behöver 

därför kompletteras med ytterligare tester 

 

7 

 

19 

 

25 

 

8 

 

59 

 

Fråga 20 

Språktesterna ger inte tillräcklig information 

om elevernas språkliga styrkor 
 

9 

 

15 

 

29 

 

6 

 

59 

 

43 % av pedagogerna instämmer, helt eller till stor del, i att det är svårt att upptäcka elevernas 

språkförmågor om de inte använder tester (fråga 15). 80 % av pedagogerna instämmer, helt 

eller till stor del, i att språktesten är bra redskap som visar elevernas språkförmågor (fråga 17). 

Resultatet från fråga 17 kan speglas mot fråga 16 som visar att 76 % av pedagogerna anser att 

språktesten tillför information som till viss del är utöver det som pedagoger redan känner till. 

Och andra sidan visar resultatet att 44 % av pedagogerna instämmer, helt eller till stor del, i 

att språktesten inte ger tillräcklig information och därför behöver kompletteras med ytterligare 

tester (fråga 19).  

 

Hälften av alla pedagoger anser helt eller till stor del, att testen ger information om väsentliga 

faktorer som påverkar språkförmågan medan den andra hälften tycks ha en mer tveksam 

inställning till det (fråga 18). Nästan 41 % instämmer, helt eller till stor del, i att språktesten 

inte ger tillräcklig information om elevernas språkliga styrkor (fråga 20).  

 

Det resultat som framträder visar att en klar majoritet av pedagogerna anser att språktesten är 

ett bra redskap som tillför ny information. Ett stort antal pedagoger anser ändå att 

informationen inte är tillräcklig och därför behöver kompletteras med ytterligare tester. 

Hälften av pedagogerna är också tveksamma till om den information som språktesten ger är 

väsentlig. Likaså saknas information om elevernas språkliga styrkor. 

 

Några pedagoger har valt att tillföra följande kommentarer i enkäten: 
 

               Svårt att svara på alla testen i samma enkät. Vissa tester behöver man göra oftare för att  

               de ska ge ett rättvist resultat och vissa visar inte just någonting. 

 

               Vi använder Bornholmsmodellen och God läsutveckling som komplement. Testet Språklig 

               medvetenhet ger inte så mycket utslag (F-klass). 

 

               Vi har nationella prov i 5:an och ordkedjetest, meningsbyggnadstest samt stavningstest i varje  

               årskurs. Det räcker för att ge en bild men sen är det andra saker som man ser under hand.  

               Språktester är bra som komplettering till allt annat.  

  

               Kartläggningar utifrån Ingvar Lundbergs God läsutveckling och God skrivutveckling är ett  

               mycket bra komplement för att ta reda på vad eleverna är på för stadium i sin utveckling.  

               Man hinner dock bara göra detta med några få! 

 

Innehållet i kommentarerna stärker det resultat som framkom i enkäten. En relativt stor andel 

pedagoger har svarat på fråga 19, att de till stor del instämmer i att språktesterna inte ger 

tillräcklig information och därför behöver kompletteras med ytterligare tester. I 

kommentarerna framgår att det kan förekomma en högre grad av användning av språktester i 

verksamheten än vad som är obligatoriskt att utföra i alla årskurser och vad som denna studie 
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utgår från. Några pedagoger beskriver en mer frekvent användning av normerade tester (ex. 

ordkedjetest) i verksamheten medan andra beskriver att de också använder ickenormerade 

kartläggningsmaterial (ex. God läsutveckling). Pedagogernas inställning och vilja till att 

använda ytterligare språktester kan relateras till resultatet på fråga 17 som visar att en klar 

majoritet av pedagogerna till stor del instämmer i att språktesten är bra redskap som visar 

elevernas språkförmågor. Resultatet kan tyckas syliggöra en positiv inställning hos 

pedagogerna till att använda språktester. 

 

Men det finns också pedagoger som i kommentarerna beskrivit, vad som kan tyckas vara en 

mer kritisk inställning till språktesternas innehåll och användning:  
 

             […] Vissa tester behöver man göra oftare för att de ska ge ett rättvist resultat och vissa visar 

                inte just någonting. 

 

               Man ska aldrig lita på tester som enda underlag. Dagsform, situation – allt för många faktorer  

               kan  påverka resultaten. Ett gediget klassrumsarbete + en balanserad användning av 

               lämpliga tester är bäst.  

 
 

 

 

7.3.1 Sammanfattning – Information från språktester 

Resultatet visar att flertalet pedagoger visar en hög samstämmighet om att språktester är bra 

redskap och ger sådan information som utgör ett stöd vid bedömning av elevernas 

språkförmågor. En klart övervägande del (76 %) av pedagogerna anser i hög grad att 

språktesten behövs som komplement för att kunna bedöma elevernas språkförmågor trots att 

nästan hälften av dem tycker att undervisningsunderlag och nationella prov ger tillräcklig 

information för bedömning.  

Hälften av alla pedagoger anser att testen ger information om väsentliga faktorer som 

påverkar språkförmågan medan den andra hälften tycks ha en mer tveksam inställning till att 

det är så. 44 % av pedagogerna anser att språktesten inte ger tillräcklig information och därför 

behöver kompletteras med ytterligare tester. Att det kan förekomma en högre grad av testande 

i verksamheten än vad som är obligatoriskt för alla årskurser är också något som kom fram i 

de kommentarer som pedagogerna skrivit. Att det är svårt att upptäcka elevernas 

språkförmågor om man inte använder språktester instämmer 43 % av pedagogerna helt eller 

till stor del i.  

Resultatet kan i huvudsak tyckas syliggöra en positiv inställning hos pedagogerna till 

användningen av språktester då testerna uppfattas ge sådan information som utgör stöd vid 

bedömning av elevernas språkförmågor. Men det finns också inslag av vad som kan tyckas 

vara en mer kritisk inställning och då framför allt i riktning mot språktesternas innehåll. Ett 

större antal pedagoger anser att testen varken ger tillräcklig eller väsentlig information och de 

saknar information som beskriver elevernas språkliga styrkor. Det tycks ändå vara bra att 

samla på sig information även fast den inte är väsentlig. 



 
 

25 
 

7.4 På vilket sätt anser pedagogerna att språktesten påverkar skolans 

verksamhet och den egna undervisningen? 

 

Tabell 7.4.1.   Påståenden om språktester relaterat till skolans verksamhet. 

  

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

   inte alls inte alls 

Antal 

svarande 

 

Fråga 9 

Språktesterna är redskap som leder till 

diskussioner på skolan som främjar en 

språkutvecklande verksamhet 

 

17 

 

11 

 

28 

 

4 

 

60 

 

Fråga 10 

Språktesterna är redskap som leder till 

förändringar i skolans verksamhet som  

gynnar alla elevers språkutveckling 

 

9 

 

18 

 

29 

 

4 

 

60 

 

Fråga 11 

 Språktesterna är redskap som leder till 

förändringar i skolans verksamhet som  

gynnar enskilda elevers språkutveckling 

 

12 

 

27 

 

20 

 

1 

 

60 

 

I resultatet framträder en samstämmighet bland pedagogerna om att språktesterna är redskap 

som leder till diskussioner på skolan som främjar en språkutvecklande verksamhet men det 

framkommer ändå stora skillnader mellan svaren (fråga 9). Det är lika många som instämmer 

helt eller till stor del i att användandet av testerna leder till diskussioner som det antal som är 

mer tveksamma och instämmer till viss del. Ett liknande resultat kan man också se när 

pedagogerna tagit ställning till om språktesterna leder till förändringar i skolans verksamhet 

som gynnar alla elever. De allra flesta pedagoger anser att förändringarna gynnar alla elever 

men 45 % instämmer helt eller till stor del i att det är så (fråga 10). En betydligt större andel 

pedagoger, 65 %, instämmer helt eller till stor del i att språktesterna leder till förändringar i 

skolans verksamhet som gynnar enskilda elever (fråga 11). 

 

Tabell 7.4.2.   Påstående om språktester relaterat till inverkan på elever. 

  

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

   inte alls inte alls 

Antal 

svarande 

 

Fråga 21 

 

Språktesterna påverkar elevernas 

Självbild 

 

1 

 

10 

 

31 

 

14 

 

56 

 

När det gäller pedagogernas inställning till om språktester påverkar elevernas självbild intar 

pedagogerna en tvivlande inställning. Flest pedagoger, drygt 55 %, har svarat instämmer till 

viss del medan 25 % av pedagogerna har svarat instämmer inte alls. Knappt 18 % av 

pedagoger instämmer till stor del i att språktesterna påverkar elevernas självbild och 1 

pedagog kan anses vara övertygad om det. Noterbart är att denna fråga har lägst svarsfrekvens 

i hela enkäten. Ett av bortfallen på frågan beror på att respondenten har angivit 2 olika 

svarsalternativ, instämmer helt och instämmer inte alls, med kommentaren ”Det beror på 

pedagogens sätt att presentera resultaten”. 
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Frågan kan relateras till fråga 20 (tabell 7.3.2.) som visar att nästan 41 % av pedagogerna 

instämmer helt eller till stor del i att språktesten inte ger tillräcklig information om elevernas 

språkliga styrkor.  

 

Tabell 7.4.3.  Påståenden om språktester relaterat till undervisning. 

  

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

till viss del 

Instämmer 

   inte alls 

Antal 

svarande 

 

Fråga 22 

Språktesterna leder till att pedagoger riktar 

undervisningen mot det innehåll som  

testen prövar 

 

6 

 

18 

 

26 

 

10 

 

60 

 

Fråga 23 

Den information som språktesterna ger visar 

om den undervisning som bedrivs ger 

önskvärd effekt 

 

4 

 

21 

 

30 

 

5 

 

60 

 

Fråga 24 

Den information Du får om elevernas 

språkförmågor genom språktesterna 

påverkar Din undervisning marginellt 

 

3 

 

7 

 

31 

 

19 

 

60 

 

Fråga 25 

Den information Du får om elevernas 

språkförmågor genom språktesterna ökar Din 

förståelse för hur Du kan arbeta vidare med 

de elever som fått låga resultat 

 

15 

 

28 

 

17 

 

- 

 

60 

 

Fråga 26 

Den information Du får om elevernas 

språkförmågor genom språktesterna 

påverkar Din undervisning till det bättre för 

flertalet elever 

 

10 

 

29 

 

19 

 

2 

 

60 

 

Fråga 27 

Den information Du får om elevernas 

språkförmågor genom språktesterna 

påverkar Din undervisning till det bättre för 

enstaka elever 

 

14 

 

26 

 

18 

 

1 

 

59 

 

Fråga 28 

Den information Du får om elevernas 

språkförmågor genom ordinarie undervisning 

påverkar Din undervisning mer än vad 

informationen från språktesterna gör 

 

9 

 

21 

 

23 

 

6 

 

59 

 

40 % av pedagogerna instämmer, helt eller till stor del, i att språktester leder till att pedagoger 

riktar undervisningen mot det innehåll som testen prövar (fråga 22). 58 % av pedagogerna kan 

tyckas ha en kritisk inställning till att informationen från språktesterna visar om den 

undervisning som bedrivs har önskvärd effekt (fråga 23). Ett intressant samband mellan 

pedagogernas åsikter kan finnas mellan fråga 23 och fråga 8 (tabell 7.2.2.) där 56 % av 

pedagogerna också intar en kritisk inställning till att språktesterna ska användas för att 

utvärdera undervisningen. 

 

83 % av pedagogerna tar avstånd från påståendet om att den information man får om 

elevernas språkförmågor via språktesten i låg grad skulle påverka den egna 

undervisningen(fråga 24). Resultatet tyder på att pedagogerna anser att resultat från 

språktester påverkar undervisningen till en högre grad. Samtliga pedagoger anser att 

informationen från språktesterna ökar den egna förståelsen för hur man kan arbeta vidare med 

elever med låga resultat och en hög andel av pedagogerna, knappt 72 %, har svarat att de 

instämmer helt eller instämmer till stor del (fråga 25).  
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Det finns också en samstämmighet bland pedagogerna om att informationen från 

språktesterna till stor del påverkar den egna undervisningen till det bättre både när det gäller 

för flertalet elever, 65 %, som för enstaka elever, knappt 68 % (fråga 26 och 27). Men drygt 

hälften av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att den information de får genom 

ordinarie undervisning påverkar den egna undervisningen mer än vad informationen från 

språktesterna gör (fråga 28).  

 

Ett tydligt mönster framkommer i pedagogernas svar på frågorna 24, 25, 26 och 27.  

83 % av pedagogerna anser att resultat från språktester till större del påverkar den egna 

undervisningen, 72 % anser att de till större del ökar förståelsen för hur de kan arbeta vidare, 

65 % anser att den egna undervisningen till större del blir till det bättre för flertalet elever och 

68 % anser att undervisningen till större del blir till det bättre för enstaka elever. Resultatet 

visar att flertalet av pedagogerna anser att deras undervisning i hög grad påverkas av 

användandet av språktester och blir till det bättre för ett betydande antal elever.  

 

 

 

7.4.1 Sammanfattning – Språktesters påverkan på skolans verksamhet och undervisning 

Det finns en samstämmighet hos pedagogerna om än i olika hög grad, att språktesterna är 

redskap som leder till diskussioner på skolan som främjar en språkutvecklande verksamhet 

men också att språktesterna leder till förändringar i skolans verksamhet som gynnar alla 

elevers språkutveckling. När det gäller inställningen till om språktester påverkar elevernas 

självbild finner man en kritisk inställning hos pedagogerna. De flesta pedagoger anser att 

självbilden till viss del kan påverkas. Att språktester leder till att pedagoger riktar 

undervisningen mot det innehåll som språktesten prövar instämmer 40 % av pedagogerna helt 

eller till stor del i. 58 % av pedagogerna kan anses vara tveksamma till att den information 

som språktesterna ger visar om den undervisning som bedrivs har önskvärd effekt. 

 

De flesta pedagoger anser att den information de får om elevernas språkförmågor via 

språktesterna till större del påverkar egen undervisning. Samtliga pedagoger anser att 

informationen från språktesterna ökar den egna förståelsen för hur man kan arbeta vidare med 

elever med låga resultat och en stor andel (72 %) har svarat instämmer helt eller instämmer 

till stor del. Att informationen från språktesterna påverkar den egna undervisningen till det 

bättre när det gäller för flertalet elever instämmer 65 % helt eller till stor del i medan 68 % 

instämmer helt eller till stor del att det påverkar undervisningen till det bättre för enstaka 

elever. Men drygt hälften av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att den 

information de får genom ordinarie undervisning påverkar den egna undervisningen mer än 

vad informationen från språktesterna gör. 
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8 Diskussion 

 

I denna studie har jag undersökt pedagogers inställning till de språktester som genomförs med 

elever i förskoleklass och år 1 till och med år 6 i en kommun. I studien har jag använt ordet 

språktester som ett övergripande begrepp som innefattar alla de obligatoriska tester och 

diagnoser (screening) som eleverna i verksamheten gör i språkutvecklande syfte oavsett om 

testen fokuserar på språk-, läs- eller skrivförmåga.  
  

I arbetet har jag sökt svar på följande frågor: 

- Hur kan man förstå pedagogernas positiva respektive negativa svar på om språktester 

ska användas? 

- Hur kan man förstå pedagogernas svar på om användningen av språktester påverkar 

verksamheten? 

I detta kapitel för jag en diskussion utifrån det resultat som framkommit i enkäten. Resultaten 

kommer att speglas mot bakgrund, tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. 

Samtidigt väcks nya frågor inom mig. 

Med ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt anser jag att vi alla är förankrade i en 

kulturell och social gemenskap med andra som i allra högsta grad påverkar det sätt vi tänker 

och handlar. Under speciallärarutbildningen har mitt eget sätt att tänka utmanats och 

påverkats av andra influenser vilket lett till att mina tankar, kring språkutveckling och 

bedömning av språkförmågor, har förändrats under utbildningstidens gång. Detta kan ses som 

exempel på situerat, medierat lärande i en social praktik vilket Säljö (2000) menar är det som 

möjliggör att människor utvecklas på alla plan, både personligt och professionellt. På liknande 

sätt kan jag tänka kring den information jag fått från alla pedagoger som deltagit i denna 

studie. Det finns ett samband mellan det resultat som framkommit och kontexten. 

Pedagogernas tankar och åsikter kring språktesterna har knappast uppstått i ett vakuum, de har 

utvecklats i ett för dem specifikt sammanhang. Enligt det sociokulturella perspektivet befinner 

sig människor ständigt i ett tillstånd av utveckling och förändring. I och med dessa tankar blir 

också resultatet för denna studie ett resultat som bör stå för här och nu. 

 

8.1 Hur kan man förstå pedagogernas positiva respektive negativa svar på 

om språktester ska användas? 
I inledningskapitlet till rapporten nämner jag att det finns en samsyn inom forskningen kring 

betydelsen av att skola och pedagoger bedriver en verksamhet som har rutiner och verktyg för 

tidig upptäckt och bedömning av elevernas språkförmågor (Häggström, 2009; Liberg, 2008; 

Lonigan, 2006; Myrberg och Lange 2006; Myrberg, 2007). I den kommun som denna studie 

genomförts har man utarbetat riktlinjer kring vilka obligatoriska rutiner och verktyg som ska 

gälla för verksamheten. Det finns beskrivet vilka obligatoriska språktester som eleverna ska 

genomföra varje läsår. Det innebär att pedagogerna ingår i och har erfarenheter av, en 

verksamhet där de på gott och ont, inte ges möjlighet till att välja bort användningen av 

språktester. Påverkan från alla olika aktörer och erfarenheter från egen verksamhet har 
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troligtvis färgat, på ett naturligt men komplext sätt, de ställningstaganden som pedagogerna 

gjort. Men ett generellt resultat av enkätstudien visar att pedagogerna har en i hög grad positiv 

inställning till språktester.  

- 90 % av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att språktesterna ska vara 

obligatoriska moment för samtliga elever på en skola. 

- 88 % av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att språktesterna ger 

information som är till stöd när det gäller att bedöma elevernas språkförmågor. 

- 80 % av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att språktesterna är bra redskap 

som visar elevernas språkförmågor.  

Resultatet visar en hög samstämmighet bland pedagogerna i F-6 – verksamheten, när det 

gäller deras inställning till språktesterna, trots att pedagogerna är spridda inom 8 olika skolor 

inom kommunen. Denna samsyn, pedagoger emellan, borde vara eleverna till fördel när det 

gäller tankar kring språkbedömning relaterade till viktiga begrepp som likvärdighet och 

rättsäkerhet. Alla elever ges liknande förutsättningar, när det gäller tidig upptäckt och 

bedömning av språkförmågor, oavsett tillhörighet till skola och undervisande pedagoger. 

Behövs språktester i skolan? Resultatet från studien visar att pedagogerna anser att det finns 

behov av att använda språktester i verksamheten. Pedagogerna i skolan befinner sig ett system 

där de ställs inför kravet att bedöma elevernas språkförmågor och flera forskare vittnar om 

svårigheterna som uppstår när det gäller att bedöma elevernas språkförmågor (Holm, 2009: 

Wedin 2010; Westlund 2010a, b). De obligatoriska språktester som används i verksamheten 

är normerade tester vilka förespråkarna brukar hävda är bra, enkla och objektiva instrument 

som ger tillförlitlig information (Pehrsson och Sahlström, 1999). De obligatoriska språktester 

som används i pedagogernas verksamhet och som denna utgår från är också normerade. 

Resultatet från enkätstudien visar att: 

- Samtliga pedagoger anser, varav 88 % instämmer helt eller till stor del, att 

språktesterna ger information som är till stöd för bedömning av elevernas 

språkförmågor.  

- 76 % av pedagogerna instämmer, helt eller till stor del, att språktesternas information 

behövs som komplement vid bedömningar. 
 

Drygt hälften av alla pedagoger i studien är tveksamma till att informationen de får från 

undervisning och nationella ämnesprov är tillräcklig för att bedöma elevernas språkförmågor. 

De allra flesta av pedagogerna har lång eller till och med mycket lång yrkeserfarenhet vilket i 

detta fall inte tycks ha någon större betydelse. Vad beror det på att pedagogerna upplever att 

den information man får genom egen undervisning inte riktigt räcker till när det gäller att 

bedöma elevernas språkförmågor? Betyder det att användandet av språktester kan komma att 

öka i och med införandet av Lgr11 som innebär tidigarelagda kunskapskrav? 

Det finns kritiker som menar att det finns risker med att använda bedömningsmaterial som 

reducerar komplexa språkprocesser till enkla och snabba lösningar (Liberg, 2008; Wedin, 

2010; Westlund, 2010a). Det finns alltså värderingar i skolans verksamhet som delvis står i 

motsatsförhållande till varandra. Användandet av normerade språktester kan ses som ett 
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sådant exempel. Testen stämmer inte överens med de krav på språk och språkanvändning som 

ställs, varken i eller utanför skolans värld och vi har ännu inte tillräcklig kunskap om på vilket 

sätt testerna påverkar eleverna och deras lärande. Utgångspunkten för bedömningen känns 

inte heller igen från beskrivningarna i läroplanen eller kursplanen i svenska, att de språkliga 

förmågorna ska stödja varandra och utvecklas genom att användas funktionellt i meningsfulla 

sammanhang där eleverna görs delaktiga i bedömningen. En sociokulturell syn på bedömning 

innebär att inlärningsprocessen snarare än resultat från lösryckta uppgifter i ett språktest ska 

stå i fokus vid evaluering (Dysthe, 2003). Det situerade perspektivet på kunskap och lärande 

innefattar en verksamhet där eleverna deltar i en samarbetsinriktad språkmiljö där 

bedömningen ses som en integrerad och viktig del av lärandet där eleverna deltar i 

bedömningsprocessen.  

Samtidigt är det förståeligt att lärare använder sig av normerade tester (Wedin, 2010). De är 

enkla att använda i en skolverksamhet där lärare på många sätt står inför en komplex 

arbetssituation. Den pedagogiska verksamheten ska innefattas av en undervisning som innebär 

bedömning för lärande men också som kontrollredskap av lärande. Detta kan ses som ett av 

skolans dilemman, komplexiteten i vårt utbildningssystem (Nilholm, 2008). 

Samhällsutvecklingen har gått i riktning mot att politiker och skolledare allt oftare kräver 

redovisningar i form av mätbara resultat av skolan och elevernas kunskapsnivå (Holm, 2009; 

Lundahl, 2010; Vallberg Roth, 2010). Kan politiker och skolledare tyda resultaten på 

elevernas kunskapsnivå om lärares bedömningsinstrument utgörs av Skolverkets utformade 

observationsscheman? Om inte, innebär det att lärare i realiteten är tvingade till att använda 

normerade språktester som ger kvantitativa resultat i form av siffror? Trots användandet av 

standardiserade tester kvarstår ändå risken för att elevernas språkförmågor kan ha felbedömts. 

Resultat kan analyseras och tolkas på många olika sätt men jag väljer att föra in Nilholms 

(2008) tankar kring olika perspektiv på specialpedagogik. Nilholm hävdar att det 

kompensatoriska perspektivet är det vanligast förekommande tankesättet inom skolan och där 

normerade tester används för att identifiera elever med språkproblem. Utgångspunkten är att 

det är eleven som har problem och som behöver åtgärdas vilket kan vara till fördel för 

skolsystemet som inte behöver förändra sin verksamhet. I enkäten fanns frågor där resultat 

från språktester relaterades till resursfördelning och utvärdering av verksamheten. Resultatet 

visar att pedagogerna har ett svagt intresse för att vilja se samband mellan språktestsresultat 

och egen undervisning. Kan det vara det kompensatoriska synsättet som framträder?  
 

- 74 % av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att språktesterna är redskap 

som ska användas för att garantera likvärdig resursfördelning inom kommunen. 

- 64 % av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att språktesterna är redskap 

som ska användas för att utvärdera den egna skolans organisering av pedagogiska 

insatser. 

- 44 % av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att språktesterna är redskap 

som ska användas för att utvärdera pedagogernas undervisning. 
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Att 56 % av pedagogerna inte anser att språktesterna ska användas för att utvärdera 

undervisningen kan också ställas mot att 58 % har uppgett att de är tveksamma till att den 

information som språktesterna ger visar om undervisningen som bedrivits har önskvärd effekt.  

 

8.2 Hur kan man förstå pedagogernas svar på om användningen av 

språktester påverkar verksamheten? 
 

Det finns en samstämmighet hos pedagogerna (93 %) om än i olika hög grad, att språktesterna 

är redskap som leder till diskussioner på skolan som främjar en språkutvecklande verksamhet. 

Lika stor andel anser också att språktesterna leder till förändringar i skolans verksamhet som 

gynnar alla elevers språkutveckling.  

 

Resultat från tidigare studier av bl.a. Selghed (2004) och Lunneblad och Carlsson (2010) 

visade att lärare uppfattade att de nationella ämnesproven gav indikationer på vad som ansågs 

vara viktig kunskap. Detta innebar i praktiken att lärare förberedde och tränade eleverna på 

liknande uppgiftstyper som de senare skulle ställas inför på proven. Det är lätt att dra 

slutsatsen att detta fenomen skulle kunna överföras till att gälla även för andra tester och prov. 

Resultatet från den här studien visade också att 40 % av pedagogerna instämde helt eller till 

stor del i att användandet av språktester leder till att pedagoger riktar undervisningen mot det 

innehåll som testen prövar. På så sätt har proven flyttat fokus från lärandeprocesser till vad 

som presenteras i form av mätbara resultat vilket Lundahl (2010) anser går tvärt emot 

betydelsen av att ge eleverna tid för det viktiga lärandet.  

Det sociokulturella perspektivet utgår från en vidgad syn på språk där eleverna i skolan ska 

ges möjlighet att förvärva ett språk som leder till att de blir de kompetenta talare, lyssnare, 

läsare och skrivare som dagens samhälle kräver (Dysthe, 2003). Om lärare då tar 

undervisningstid som inte samstämmer med denna komplexa språksyn och istället riktar tiden 

till träning av lösryckta moment finns risk för att elevernas utvecklingspotential bromsas upp. 

I dagens samhälle används artefakter som datorer som ett naturligt lär-, läs- och skrivredskap 

för de flesta av oss oavsett ålder. Datorernas rättstavningsprogram och ordlistor används som 

stöd vid bearbetning av skrivna texter. Det ena utesluter inte det andra men vilken typ av 

språkförmåga visar eleven genom att stava enskilda och lösryckta ord på prov? Visar det 

tecken på ett språk som fungerar effektivt för inlärning av kunskap? 

 

Pedagogerna i studien intar en tveksam inställning till att språktester påverkar elevernas 

självbild.   

- 25 % av pedagogerna anser inte alls att språktesterna påverkar elevernas självbild. 

- 55 % anser till viss del att språktesterna påverkar elevernas självbild. 
 

”Det beror på pedagogens sätt att presentera resultaten” skrev en pedagog som kommentar till 

frågan. Naturligtvis är det avgörande på vilket resultatet presenteras. Men kan vi någonsin 

vara säker på att elevernas självförtroende inte påverkas? I så fall stämmer inte tron på den så 

kallade Matteuseffekten, heller. Att de elever som har höga resultat på språktest till större del 
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än andra, blir sporrande till att läsa och eller skriva ändå mer medan elever med låga resultat 

till större del riskerar att ge upp. Taube (2007) och Westlund (2010a) med flera hävdar att det 

finns ett starkt samband mellan individens språkbehärskning och självbild. Språket utgör 

grunden för allt lärande. Hur påverkar självbilden elevens tal-, läs- och skrivprestationer? Hur 

påverkar självbilden elevens övriga skolprestationer? Resultatet från frågan om självbildens 

betydelse kan relateras till att 41 % av pedagogerna instämmer helt eller till stor del i att 

språktesten inte ger tillräcklig information om elevernas språkliga styrkor. Tänk om 

testresultatet till stor del visar upp elevens brister? Varje läsår eller termin, år efter år. Här får 

jag svårt att förstå pedagogernas tveksamma inställning till att språktesterna inte skulle kunna 

påverka självbilden.  

 

Resultatet från Skolinspektionens rapport (2010:14) visar hur lärares förväntningar påverkar 

elevernas lärande. Låga förväntningar hindrar elevernas lärande. Vad ligger egentligen som 

grund för lärares förväntningar på eleverna? Kan språktester vara ett instrument som påverkar 

lärares förväntningar på och inställning till elever? Om språktesterna är en informationskälla 

som i negativ riktning riskerar att påverka lärares förväntningar på elevernas språkförmågor, 

bör vi vara restriktiva till användandet av dessa tester.  Här fyller specialläraren en 

betydelsefull funktion i rollen som förespråkare eller avståndstagare till användande av 

språktester.  Specialläraren som reflekterande samtalspartner och rådgivare i ett pedagogiskt, 

didaktiskt perspektiv där användandet av språktester och bedömning av språkförmågor ställs i 

relation till utvecklingsmöjligheter för undervisning och lärande utifrån organisations-, grupp- 

och individnivå.  

 

Det finns en hög samstämmighet hos pedagogerna om att språktesterna är redskap som ska 

användas för att identifiera elever som behöver extra stöd för sin språkutveckling men också 

att elever med låga resultat på testen ska ges stöd av speciallärare eller specialpedagog. En 

större spridning mellan åsikterna finns när det gäller deras inställning till att elever som 

behöver språkutvecklande stöd ska ges stöd av ordinarie pedagoger. 39 % av pedagogerna 

uppger en tveksam inställning till detta. Här kan finnas ytterligare fragment från ett 

kompensatoriskt synsätt med tankar om att det är eleven som har språkproblemen och därför 

behöver åtgärdas av pedagoger med specialkompetens. Eller innebär det att det finns 

väsentliga skillnader, när det gäller innehållet i undervisningen, mellan speciallärare och 

ordinarie pedagoger? I så fall vad? Kan innehållet överföras mellan verksamheterna?  

Finns det en skillnad mellan pedagogernas inställning till exkluderande respektive 

inkluderande stödåtgärders inverkan eller kan pedagogernas inställning förstås utifrån 

skillnader mellan dem när det gäller känslor av otillräcklighet och bristande kompetens? Om 

pedagogen ska kunna utgöra ett stöd för eleven måste pedagogen först och främst förstå vad 

och hur eleven förstår. De flesta pedagoger i studien anser att den information de får om 

elevernas språkförmågor via språktesterna till större del påverkar egen undervisning. Samtliga 

pedagoger anser att informationen från språktesterna ökar den egna förståelsen för hur man 

kan arbeta vidare med elever med låga resultat och en stor andel (72 %) har svarat instämmer 

helt eller instämmer till stor del. Resultatet kan jämföras med att 61 % av pedagogerna 

instämmer helt eller till stor del i att elever med låga resultat på språktesten ska ges stöd av 
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klassens ordinarie pedagoger. Det tycks finnas förutsättningar för att eleverna kan ges stöd 

innanför klassrumsdörren.  

Tillgången till speciallärare kan ses som ett dilemma för verksamheten (Nilholm, 2008; 

Persson, 2008). Om skolan har tillgång till speciallärare och specialpedagogisk verksamhet 

finns det risk för att ordinarie klassundervisning inte behöver utvecklas i samma utsträckning 

som om stödet inte var tillgängligt. Hur den specialpedagogiska verksamheten är uppbyggd på 

de olika skolorna behandlas inte i studien.   

76 % av pedagogerna anser att språktesternas information behövs som komplement vid 

bedömningar. Några pedagoger har ändå skrivit kommentarer som visar att man inte vill 

förenkla den språkliga bedömningsprocessen till att endast innefatta information från 

språktesten: 
 

                Vi har nationella prov i 5:an och ordkedjetest, meningsbyggnadstest samt stavningstest i  

                varje årskurs. Det räcker för att ge en bild men sen är det andra saker som man ser under hand. 

                Språktester är bra som komplettering till allt annat.  

 

                Man ska aldrig lita på tester som enda underlag. Dagsform, situation – allt för många faktorer  

                kan påverka resultaten. Ett gediget klassrumsarbete + en balanserad användning av lämpliga  

                tester är bäst.  

 

Ett gediget klassrumsarbete kan minimera den risk som Wedin (2010) varnar för när det gäller 

på vilket sätt eleverna kan uppfatta språktesten d.v.s. att testens innehåll ses som de mest 

betydelsefulla faktorerna och som visar att man är den kompetente läsare och skrivare som 

resultatet visar. Ett gediget klassrumsarbete kan också innebära att eleverna kan ta med sig 

viktiga erfarenheter och kunskaper in i klassrummet vilket leder till att de ges möjlighet att 

använda och visa sina reella språkförmågor. Något som Fast (2007) uppmärksammade som 

brister i verksamheten i den studie hon gjorde. Klassundervisningen kan tillföra den 

information om elevens språkliga styrkor som pedagogerna i den här studien saknade från 

språktesten. Och drygt hälften av alla pedagoger instämmer helt eller till stor del i att den 

information de får om elevernas språkförmågor genom ordinarie undervisning påverkar deras 

undervisning mer än vad informationen från språktesterna gör. ”Språktester är bra som 

komplettering till allt annat!” – skrev pedagogen i kommentaren ovan.  
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8.3 Metodreflektioner 

Under arbetets gång har jag vid flertalet gånger känt ånger inför mitt metodval. Det är svårt att 

göra bra enkäter i allmänhet och för mig i synnerhet eftersom jag saknade tidigare erfarenhet 

inom området. Att genomföra en enkätundersökning är en process där man inte kan vrida 

klockan tillbaka för att inhämta förtydligande information i de fall enkätens frågeställningar 

varit oklara eller felaktiga. Trots detta är jag ändå nöjd med valet av metod eftersom jag ville 

ge en överblick utifrån ett större antal pedagoger. Om jag i stället valt att genomföra 

intervjuer hade den tid jag haft till förfogande endast resulterat i ett fåtal intervjuer. Däremot 

hade jag haft möjlighet att få betydligt djupare information inom området. Om tiden hade 

räckt till kan enkäter i kombination med intervjuer varit en bra lösning för att få både bredd 

och djup i undersökningen. 

Trots att jag lade ner både lång tid och hård ansträngning i arbetet med att fundera över 

bakgrundsfakta och frågeställningar finns det fallgropar i enkäten. Vilken ruta ska man kryssa 

i om man arbetat 20 år?  11-20 år eller >20 år. I detta fall kanske det inte har alltför stor 

betydelse för resultatet vad informanterna har kryssat i för ruta, svaret visar ändå på lång 

yrkeserfarenhet. Den fråga som hade störst bortfall i enkäten var fråga 21 som behandlade 

pedagogernas inställning till om språktesterna påverkar elevernas självbild. Giltiga svar 

saknas från fyra respondenter men jag anser inte att det beror på att frågan var otydligt 

formulerad eller svår att förstå. Möjligtvis hade frågan ett känsligt innehåll. Men bortfallet på 

frågan är ändå inte så högt att det kan räknas som ett problem. Däremot kan jag tycka att det 

smög in en onödig negation i fråga 20. Språktesterna ger inte tillräcklig information om 

elevernas språkliga styrkor. Frågan hade fungerat lika bra utan ordet inte. Troligtvis har mitt 

val av frågeställningar inverkat på resultatet. Om jag valt ett annat innehåll i frågorna hade ett 

annat resultat kunnat framträda. Och andra sidan är det bara att inse att forskningen inte kan 

vara värderingsfri oavsett om det gäller utformningen av frågeställningar i enkäten, analys av 

resultatet eller gjorda slutsatser från resultatet (Bryman, 2002).  

Det är också svårt att veta hur resultatet påverkats av att själva enkätbesvarandet utfördes på 

så olika sätt på skolorna. Det kan vara så att det har betydelse för hur svaret blir beroende på 

om man tillåts diskutera frågorna med sina arbetskamrater jämfört med att var och en under 

tystnad svarar på frågorna under överseende av sin rektor. Att jag själv inte varit närvarande 

och att informanterna getts olika förutsättningar kan ses som en svaghet i min studie.  

 

Bryman (2002) menar att en svarsfrekvens på 70 % vid en enkätundersökning kan anses bra 

och denna undersökning hamnade på knappt 69 % vilket Bryman beskriver som acceptabelt. 

Även om undersökningen kan sägas ge en bra överblick av pedagogernas inställning till 

språktester måste jag ändå ta i beaktande att det externa bortfallet på 31 % kan ha påverkat 

studiens resultat. Av olika anledningar har pedagoger valt att avstå från deltagande och 

eftersom enkätstudien genomfördes under anonymitet går det inte att kontrollera vad orsaken 

till bortfallet beror på. Däremot kontaktade jag rektorerna för samtliga skolor/skolområden 

som i sin tur försäkrade att besvarade enkäter från deras områden hade skickats in. På så vis 

säkerställdes att informanter från samtliga skolor/områden finns med i studien.  Men med 

tanke på resultatet när det gäller pedagogernas samstämmighet och positiva inställning till 
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språktester, finns det risk för att pedagoger med en positiv syn på språktester blev intresserade 

av att delta när de läste följebrevet som tydligt beskrev att enkäten handlade om språktester. 

Det kan därför inte uteslutas att andra typer av åsikter, t.ex. en mer negativ inställning till 

språktester, är underrepresenterade i resultatet. Trots att enkäten gjordes under anonymitet kan 

det hända att det fanns informanter som av olika anledningar varken kände sig trygga eller 

bekväma när det gällde att framföra vad de kan ha tyckt känts som motsägelsefulla åsikter 

men detta kan jag bara spekulera kring. Det kan likaväl vara så att enkäten prioriterades bort 

p.g.a. exempelvis tidsbrist eller ointresse. Det interna bortfallet, att respondenterna inte 

svarade på vissa frågor eller svarade felaktigt genom att använda flera svarsalternativ, kan inte 

ses som ett problem för studiens resultat eftersom ingen av frågorna kan sägas ha ett stort 

bortfall. Den fråga i enkäten som hade störst bortfall var fråga 21 som hade fyra bortfall och 

som jag tidigare beskrivit och problematiserat kring i andra stycket. Tre respondenter undvek 

att svara på frågan och en respondent uppgav dubbla svarsalternativ. Fler än hälften av 

frågorna i enkäten hade inget bortfall medan resterade frågor hade en respektive två 

respondenters bortfall. Det interna bortfallet kan beskrivas ha marginell betydelse.  

 

Det finns likheter mellan att använda enkäter och språktester. I studien används enkäten som 

metod för att undersöka pedagogers inställning till språktester. På skolorna används 

språktester som verktyg för att upptäcka och bedöma elevernas språkförmågor. Vilken 

information kan man få? Mycket avgörande är hur frågorna är formulerade och vilket innehåll 

som frågorna behandlar, oavsett om det handlar om enkätfrågor eller språktester. Och det är 

ofta enkelt att mäta det som går lätt att mäta vilket kanske inte alltid är det mest väsentliga 

(Wedin, 2010; Westlund, 2010a).  Vad säger resultaten och vad säger de inte?  Frågan 

förutsätter reflektion kring vad resultatet kan betyda oavsett om det gäller användande av 

enkäter eller språktester. 

 

 

8.4 Slutord 

Studien kan anses ha uppnått syftet då den gett svar på pedagogernas inställning till de 

språktest som används i verksamheten. Frågeställningarna, hur man kan förstå pedagogernas 

positiva respektive negativa svar på om språktester ska användas och hur man kan förstå 

pedagogernas svar om språktesterna påverkar verksamheten, är besvarade. 

Litteraturgenomgången och de teoretiska utgångspunkterna har varit ett stöd när jag försökt 

tolka resultatet kring det komplexa område som elevers språkbedömning är. Det generella 

resultatet från studien visar att pedagogerna har en i hög grad positiv inställning till 

användandet av språktester. Testerna uppfattas ge sådan information som utgör stöd vid 

bedömningen av elevernas språkförmågor men anses också påverka både verksamhet och 

undervisning till det bättre. En mer kritisk inställning finns till att språktesternas resultat ska 

kopplas till undervisning vilket kan tolkas som fragment av ett kompensatoriskt synsätt. 

 

Det finns tidigare undersökningar inom området som analyserat de vanligaste förekommande 

språktesterna (Pehrsson och Sahlström, 1999).  Likaså finns tidigare studier om pedagogers 

upplevelser av specifika språktest (Cederquist och Carlsson, 2009). Min förhoppning är att 
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denna studie, som handlar om pedagogers allmänna inställning till språktester, kan vara ett 

bidrag inom ett forskningsområde som ännu tycks vara i sin linda. Kanske kan studien 

inspirera, pedagoger och skolledare ute i verksamheten, till fördjupade diskussioner om 

språktesters möjligheter och begränsningar? Förslag till framtida forskning kan vara att låta 

elever göra sin röst hörd genom att undersöka elevers inställning till språktester. Detta skulle 

kunna innebära att vi kommer ett steg närmare förståelsen för om och i så fall hur 

användningen av språktester kan inverka på elevernas språkutveckling och lärande, kanske 

framför allt viktigt ur ett etiskt perspektiv.  

 

Behövs språktester i skolan? Pedagogerna som medverkat i denna studie tycks anse det. Men 

ytterst handlar det inte om att hitta verktyg för att de svenska skoleleverna återigen ska hamna 

i topp på de internationella rankinglistorna när det gäller läs- och skrivförståelse. Mycket mer 

betydelsefullt är att eleverna utvecklar en språkförmåga som leder till att de klarar sig i ett 

samhälle som alltmer bygger på skriftlig information. Därmed måste bedömningens syfte vara 

att utveckla språkförmågan. Oavsett om språktester förekommer i verksamheten eller inte så 

måste skolans pedagoger hjälpas åt i arbetet med att utveckla en verksamhet som ger alla 

elever bästa möjlighet till språkanvändning och lärande. Denna utveckling går troligtvis inte 

att testas fram.  
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Hej! 

 
 

Jag heter Christina Hjalmarsson och läser sista terminen på speciallärarprogrammet vid 

Karlstads universitet. Under vårterminen 2011 gör jag mitt examensarbete och avser att 

undersöka språktesters3 påverkan på skolans verksamhet. Studien kommer att handla om 

vilken information pedagoger anser att språktesterna ger, hur de anser att resultaten ska 

användas och om och hur de anser att språktesten påverkar den egna undervisningen. 

Min ambition är att undersökningen blir totalomfattande inom den kommunala F-6 skolan i 

Hedemora kommun d.v.s. att samtliga pedagoger inom verksamheten besvarar enkäten. Jag 

ser alla pedagoger som betydelsefulla informanter eftersom alla ingår i en språkutvecklande 

verksamhet men också genom dokumentet ”Brobygge Svenska”. Där finns information om 

vilka gemensamma tester4 som eleverna ställs inför varje läsår vilket i sin tur innebär att 

samtliga pedagoger har någon form av erfarenhet inom området. 

För att få svar på mina frågor vänder jag mig till Dig som är pedagog och undervisar i F-klass 

eller skolår 1-6.  Ditt deltagande är mycket värdefullt för studiens resultat för att få fram en 

så sanningsenlig bild som möjligt. Jag hoppas att Du har möjlighet att ta dig några minuter 

att besvara enkäten för att bidra med underlag till min studie, men deltagandet är 

naturligtvis helt frivilligt. Enkäten besvaras helt anonymt och även skolorna och kommunen 

anonymiseras helt i den kommande rapporten.  Den ifyllda enkäten granskas endast av mig 

och svaren kommer enbart att användas i denna studie och förstörs efter uppsatsens 

godkännande. Utbildningschef, områdeschefer och rektorer är informerade om studien. 

Om Du har några frågor får Du gärna kontakta mig;  

alt. 070-53 99 371 
 

 

Tack för Din medverkan! 
 

Vänliga hälsningar / Christina Hjalmarsson 

 

                                                           
3
 I enkäten används språktester som ett övergripande begrepp som innefattar samtliga gemensamma tester 

och diagnoser som bedömer elevernas språkutveckling i F-klass och skolår 1-6 som finns uppräknade i 
”Brobygge Svenska”. 
 

4 F-klass: Språklig medvetenhet SIH. År 1: Fonolek eller IL-basis. År 2: Vilken bild är rätt – läsförståelse. 

 År 3: Skolverkets nationella ämnesprov i svenska. År 4: Meningskedjor samt LPC – stavning.  

År 5: Skolverkets nationella ämnesprov i svenska. År 6: DLS – läsförståelse. 
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Enkätundersökning riktad till pedagoger i F-klass och skolår 1- 6  

 

Utbildningsbakgrund 
     

Förskollärare     Lärare för tidigare år  

Fritidspedagog    Lärare för mellanåren      

Lågstadielärare    Ämneslärare   

Mellanstadielärare   Specialpedagog/Speciallärare  

Grundskollärare 1-7     Annan lärarexamen   

Grundskollärare 4-9   Annan utbildning inom förskola/skola        

Saknar utbildning inom förskola/skola       
 
 

Antal yrkesår inom F-klass (6-årsverksamhet) och eller skola 
 

<  5 år                          6 - 10 år                         11 - 20 år                         > 20 år      
 
 

 

I enkäten används språktester som ett övergripande begrepp som innefattar samtliga 

gemensamma tester och diagnoser som bedömer elevernas språkutveckling i F-klass och 

skolår 1-6 i enlighet med ”Brobygge Svenska”.   

___________________________________________________________________________ 

 

Ta ställning till följande påståenden genom att kryssa för det svarsalternativ som Du anser 

stämmer bäst överens med Din inställning. 

 

1. Språktesterna ska vara obligatoriska moment för samtliga elever på  Instämmer helt 

en skola.      Instämmer till stor del

      Instämmer till viss del

      Instämmer inte alls 
 

 

2. Språktesterna är redskap som ska användas som stöd    Instämmer helt 

för att stimulera alla elevers språkutveckling.    Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

3. Språktesterna är redskap som ska användas för att identifiera  Instämmer helt 

elever som behöver extra stöd för sin språkutveckling.   Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

4. Elever med låga resultat på språktester ska ges    Instämmer helt 

språkutvecklande stöd av klassens ordinarie pedagoger.   Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls         
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5. Elever med låga resultat på språktester ska ges    Instämmer 

heltspråkutvecklande stöd av pedagoger med fördjupade kunskaper   Instämmer till stor del  

inom ämnet som ex. speciallärare/specialpedagog.   Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Språktesterna är redskap som ska användas för att    Instämmer helt 

garantera likvärdig resursfördelning inom kommunen.   Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del

      Instämmer inte alls 
 

  

7. Språktesterna är redskap som ska användas för att   Instämmer helt 

utvärdera den egna skolans organisering av pedagogiska insatser.  Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

8. Språktesterna är redskap som ska användas för att    Instämmer helt 

utvärdera pedagogernas undervisning.    Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

9. Språktesterna är redskap som leder till diskussioner    Instämmer helt 

på skolan som främjar en språkutvecklande verksamhet.    Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

10. Språktesterna är redskap som leder till förändringar i skolans   Instämmer helt 

verksamhet som gynnar alla elevers språkutveckling.   Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

11. Språktesterna är redskap som leder till förändringar i skolans   Instämmer helt 

verksamhet som gynnar enskilda elevers språkutveckling.   Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

12. Språktesterna ger information som är till stöd för pedagoger  Instämmer helt 
 vid bedömning av elevernas språkförmågor.    Instämmer till stor del

      Instämmer till viss del

      Instämmer inte alls 
 

 

13. Underlag från undervisning och de nationella ämnesproven i svenska   Instämmer helt 

ger tillräckligt med information för att pedagoger   Instämmer till stor del 

ska kunna bedöma elevernas språkförmågor.    Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 

 



  Bilaga 2  
 

43 
 

14. Språktesterna behövs som komplement till undervisningsunderlag  Instämmer helt 

och nationella ämnesprov i svenska för att pedagoger   Instämmer till stor del 

ska kunna bedöma elevernas språkförmågor.    Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

15. Det är svårt att upptäcka elevernas språkförmågor om man inte  Instämmer helt 

använder språktester.     Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls
       

 

16. Språktesterna ger ingen annan information om elevernas    Instämmer helt 

 språkförmågor utöver det som pedagoger redan vet.   Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

17. Språktesterna är ett bra mätredskap som visar    Instämmer helt 

elevernas språkförmågor.     Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

18. Språktesterna ger information om väsentliga faktorer     Instämmer helt 

som påverkar elevernas språkutveckling.    Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

       

19. Språktesterna ger inte tillräcklig information   Instämmer helt 

om elevernas språkförmågor och behöver därför   Instämmer till stor del 

kompletteras med ytterligare tester.    Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

20. Språktesterna ger inte tillräcklig information om     Instämmer helt  

elevernas språkliga styrkor.     Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del

      Instämmer inte alls 
 

 

21. Språktesterna påverkar elevernas självbild.    Instämmer helt

      Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del

      Instämmer inte alls 
 

 

22. Språktesterna leder till att pedagoger riktar undervisningen  Instämmer helt 

mot det innehåll som testen prövar.        Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss

      Instämmer inte alls
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23. Den information som språktesterna ger visar om den undervisning  Instämmer helt 

som bedrivits har önskvärd effekt.      Instämmer till stor del

      Instämmer till viss del 

 Instämmer inte alls 
 

 

24. Den information Du får om elevernas språkförmågor genom  Instämmer helt 

 språktesterna påverkar Din undervisning marginellt.   Instämmer till stor del

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

25. Den information Du får om elevernas språkförmågor genom   Instämmer helt 

språktesterna ökar Din förståelse för hur Du kan arbeta vidare    Instämmer till stor del 

med de elever som fått låga resultat.    Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

26. Den information Du får om elevernas språkförmågor genom   Instämmer helt 

språktesterna påverkar Din undervisning till det bättre för flertalet elever.  Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

     

27. Den information Du får om elevernas språkförmågor genom   Instämmer helt 

språktesterna påverkar Din undervisning till det bättre för enstaka elever.  Instämmer till stor del 

      Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

       

28. Den information Du får om elevernas språkförmågor genom  Instämmer helt 

ordinarie undervisning påverkar Din undervisning mer   Instämmer till stor del  

än vad informationen från språktesterna gör.    Instämmer till viss del 

      Instämmer inte alls 
 

 

 

Har Du synpunkter på denna undersökning eller enkät så skriv gärna Dina synpunkter här. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Tack för Din medverkan!
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Svarsfrekvens för enkät   
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