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Bedöma elevers stavning 

Lärarskattningar av elevers stavningsfärdigheter  

Ulrika Salomonsson Ahlsgård & Carina Milton 

Sammanfattning 
Under vårt sista år på speciallärarprogrammet fick vi möjligheten att kritiskt granska ett 
kartläggningsmaterial vilket gjorde att vi började ifrågasätta den tradition som sedan länge funnits 
inom skolan att systematiskt göra bedömningar med traditionella tester. Dessa tester har sin grund i ett 
medicinskt perspektiv där eleverna kategoriseras efter en norm. Vi började ifrågasätta om detta är 
förenligt med dagens skola som är målstyrd och ska sträva efter att varje elev får möjlighet att 
inkluderas i sin lärprocess utifrån sin befintliga nivå. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur väl lärares skattningar av elevers stavningsfärdigheter 
överensstämmer med elevers resultat på ett stavningstest. Stavningstestet som användes för studien var 
DLS rättstavning i åk 2 (Järpsten & Taube, 2013). Då syftet med denna studie var att undersöka hur 
lärares skattningar av elevernas stavningsfärdigheter överensstämmer med elevernas resultat på ett 
stavningstest och hur de lyckas att identifiera elever med stavningssvårigheter, valdes en metodansats 
som är inspirerad av fenomenologin. Vi valde att använda oss av både en kvantitativ och kvalitativ 
ansats så kallad Mixed methods. Den kvantitativa ansatsen bestod av att en undersökning genomfördes 
där lärare skattade sina elever. Den kvalitativa ansatsen bestod av en efterkommande intervju av 
samma lärare som utfört skattningsmomentet. Sex lärare har deltagit i studien. Dessa lärare har skattat 
131 elever utifrån en 5-gradig skala och med uppfattningen hur de kommer att prestera i ett kommande 
stavningstest. Testet har utförts, elevernas resultat har jämförts med lärarskattningarna och en 
deskriptiv analys har gjorts. De sex lärarna har intervjuats i syfte att få fram vad bedömningen, vilken 
är gjord genom elevskattningen, grundar sig på samt vilken erfarenhet lärarna har av kollegiala 
diskussioner gällande bedömning.  
 
Lärarnas skattningar visar sig ha en låg överensstämmelse med elevernas resultat. Vid en utvidgning 
från exakt samstämmighet till en relativ samstämmighet (då skattning och resultat, är närliggande) 
överensstämmer skattning och resultat tillfredsställande. Lärarna har större svårigheter att identifiera 
elever med lågt resultat än elever med högt resultat. Vid skattningen använder lärarna sig 
huvudsakligen av den vardagliga klassrumssituationen som grund för bedömningen. Studiens 
deltagande lärare uppgav varierande erfarenheter av kollegiala diskussioner runt bedömning. Vi anser, 
utifrån dessa resultat, att olika tester behövs, tillsammans med lärarnas dagliga klassrumsbedömningar, 
för att säkerställa en rättvis bedömning av elevernas stavningsfärdigheter. Detta för att särskilt 
säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver i sin läs- och skrivutveckling. 
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Förord 
 
Denna uppsats är skapad under en hektisk period i våra liv. Vi har opererat både ledband och 
diskbråck, vi har bytt arbetsplats, planerat och förberett en utlandsflytt och försökt att sköta våra 
”vanliga” arbetsuppgifter både på jobbet och i hemmet, under resans gång. Det är en fröjd att vi har 
varit två under detta arbete. Vi har muttrat, gråtit och svurit tillsammans. Men mest av allt har vi 
skrattat. OJ, vad vi har skrattat. 
 
Samarbetet har fungerat mycket bra. Vi har delat upp vissa uppgifter men samtidigt alltid varit insatta 
och delaktiga i arbetets alla delar. 
 
Stort tack till vår handledare, Liselotte (Lisen) Kjellmer. Trots att du i perioder har varit strängt 
upptagen med annat har du överöst oss med förslag på ändringar och nya vinklar för vårt arbete. Du 
har även fått oss att släppa fram vår ”statistiska” ådra vilken vi inte trodde fanns. TACK! 
 
Naturligtvis måste vi även tacka våra familjer för att de stått ut med vår frånvaro titt som tätt. 
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Inledning 
Den här uppsatsen handlar i huvudsak om huruvida lärares skattningar av elevers stavningsfärdigheter 
stämmer överens med elevernas faktiska resultat på ett stavningstest. 
Under vårt sista år på speciallärarprogrammet hade vi som uppgift att kritiskt granska ett 
kartläggningsmaterial. Denna uppgift gjorde att vi började ifrågasätta den långa tradition som finns 
inom skolan att bedöma eleverna utefter ett medicinskt perspektiv i och med användandet av 
normerade tester. Vi blev färgade av synsättet där normerade tester ej är förenliga med dagens 
målstyrda skola. Därför blev vi intresserade av om lärare använder sig av tester för att kunna bedöma 
elevernas läs- och skrivfärdigheter och särskilt deras stavningsfärdigheter. Stavning är ett område som 
ofta kommer i skymundan i läs- och skrivdebatten inom skolan. Eller är det så att lärarna ändå vet var i 
sin inlärningsprocess eleverna befinner sig och därmed har kunskap om vilka elever som är i behov av 
extra stöd utan att behöva använda normerade tester? 
 
Lärare i skolan förväntas “kunna” alla sina elever utan och innan. Vårdnadshavare eller skolledning 
kan oanmält kräva snabba svar på frågor om hur just den eleven ligger till i olika kunskapsområden. 
Vilka erfarenheter använder sig lärare av i denna bedömning? Samtidigt som läraren bedömer 
elevernas kunskapsnivå dagligen och ofta vet på vilken nivå i sin läs- och skrivutveckling eleverna 
befinner sig, verkar skolorna utföra fler och fler tidskrävande kontroller för att identifiera vilken nivå 
eleverna ligger på kunskapsmässigt. Dessa kontroller består av kartläggningar/bedömningsstöd, 
nationella prov och inte sällan ett antal kommun-obligatoriska standardiserade tester på samtliga 
elever. Är användandet av tester en förutsättning för att skolan och dess pedagoger ska klara uppdraget 
att upptäcka och bedöma elevers stavningsfärdigheter undrar vi? Denna fråga har lett till vår 
nyfikenhet och vår vilja att undersöka hur lärare skattar elevers stavningsfärdigheter och om de 
stämmer överens med elevernas faktiska resultat på ett stavningstest. 
 
 

Bakgrund 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011) beskrivs 
skolans ansvar för att eleverna utvecklar möjligheter att samtala, läsa och skriva. Detta för att varje 
elev ska kunna utveckla sina möjligheter att kommunicera och därigenom få tilltro till sin egen 
språkliga förmåga. Vidare står att läsa, under centralt innehåll i årskurs 1-3, att elever ska lära sig 
enkla former för textbearbetning, vilket betyder att de i efterhand kan gå igenom sin text och göra 
förtydliganden. De ska också lära sig språkets struktur samt stavningsregler för vanligt förekommande 
ord i elevnära texter (ibid). Med utgångspunkt i kunskapskraven för åk 1-3 är syftet med denna studie 
att undersöka lärarskattningar av elevers stavningsfärdigheter i årskurs 2. 
 
Från politiskt håll ställs ofta krav på mätbara resultat inom skolan och utbildningsväsende inte bara i 
Sverige utan över hela västvärlden. Särskilt vad gäller färdigheter i läsning och skrivning. När det 
gäller resultat på olika internationella mätningar såsom PISA (Programme for International Student 
Assessment) och PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) har Sverige uppvisat ett allt lägre 
resultat i förhållande till andra länder. Dessa resultat följs ofta av nationella krav på förbättrade 
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prestationer vid kommande mätningar (Wedin, 2010). Enligt Skolverket (2016) visar de senaste 
resultaten från PISA 2015 en försiktig förbättring hos svenska 15-åringars förmågor inom matematik, 
naturvetenskap samt läsförståelse. Dock är resultaten inte bättre än 2009. I både naturvetenskap samt 
matematik presterar pojkar och flickor på samma nivå men när det gäller läsförståelse presterar 
flickorna fortfarande något bättre än pojkarna. Gapet har dock minskat sedan PISA-mätningen 2012. 
Det som är fortsatt oroande är att resultaten (inom samtliga områden) är stora mellan elever med 
inhemsk bakgrund och de med utländsk bakgrund. I Sverige är skillnaderna störst inom hela OECD 
(ibid). Skolverket (2011) förtydligar att enligt skollagen ska alla elever ges det stöd och stimulans de 
har behov av i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. 
 
Vidare står att läsa att undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter kunskaper och språk. Det är de 
nationella målen som anger normen för likvärdigheten. Men undervisningen ska inte utformas på 
samma sätt överallt för att en likvärdig utbildning uppnås. Det innebär inte heller att skolans resurser 
ska fördelas lika men hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov och det finns olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika orsaker har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan inte undervisningen utformas lika för alla (ibid). Även Lundahl 
(2006) berör detta i sin avhandling då han menar att genom att säkerställa rättvisa bedömningar, utför 
skolorna kartläggningar och tester. Det nationella provsystemet har en betydelsefull roll i det mål- och 
resultatstyrda skolsystemet. Skolsystemet i Sverige bygger på ett lokalt ansvar att utveckla former för 
lärandet mot de nationella mål vilka anges i läroplanen och kursplanerna. I ett sådant skolsystem, där 
undervisningen utformas lokalt, har Lundahl funnit att olika instrument krävs för att säkra kvalitet och 
likvärdighet i utbildningen. Nationella provsystemet är ett sådant instrument. Skolverkets roll är att 
verka för en ökad medvetenhet om provens syften och användning. Provsystemet har både önskvärda 
samt mindre önskvärda sidoeffekter. De nationella provens innehåll kan styra och påverka innehållet 
och arbetsmetoderna i skolan. Om provens konstruktion får lärare att reflektera över sin egen 
undervisning kan detta ses som positivt. Men om proven används som summativa examensprov är 
detta ett problem då detta ej är syftet (ibid). Skolverket (2011) använder även begreppet 
interbedömarrealibilitet eller bedömaröverensstämmelse vilket handlar om samstämmighet i 
bedömning två eller flera bedömare emellan. Genom samarbete med kollegor vid konstruktion och 
bedömning av elevernas uppgifter kan bedömningen även bli mer samstämmig. När diskussioner hålls 
levande kring olika kvaliteter i elevers arbeten ökar interbedömarreliabiliteten och därmed 
likvärdigheten i bedömningarna. Ett kollegialt samarbete kan handla om att dela erfarenheter av 
bedömning men även om att konkretisera kurs- respektive ämnesplaners kunskapskrav tillsammans. 
Detta genom att t e x utgå från autentiska men avidentifierade elevexempel från olika slags 
bedömningssituationer (ibid). 
 
Feinberg & Shapiro (2003) beskriver hur vanligt förekommande det är för lärare att få frågan om hur 
en specifik elev ligger till inom olika kunskapsområden. Frågan kan komma från skolledning för att 
kartlägga extra behov och ännu vanligare från eleven själv eller från vårdnadshavare för att få veta hur 
just deras barn ligger till i nuläget. Lärarnas svar på denna fråga blir enligt dem en reflektion gällande 
generella elevprestationer. Då läraren gör dessa bedömningar förlitar sig han eller hon på informella 
prövningar i elevens dagliga prestationer snarare än en mer formell datainsamlingsprocess (ibid). I en 
senare publicerad artikel påpekar Feinberg & Shapiro (2009) vikten av att lärare har förmåga att 
bedöma sina elever relativt exakt. Framförallt blir det enligt dem extra viktigt när bedömningen gäller 
de elever som är i behov av extra anpassningar och stöd (ibid). Samtidigt som lärare förväntas göra 
vardagliga bedömningar av sina elever så ökar kraven på mätbara resultat inom skolan. Dessa krav 
kommer från politiskt håll och ökar i hela västvärlden. Det gäller framför allt färdigheter i läsning och 
skrivning. (Wedin, 2010). 
 
Tester kan delas i normerade och icke normerade. Pehrsson & Sahlström (1999) beskriver att de 
normerade testerna används för att identifiera och bedöma elevernas brister. Genom att materialet är 
normerat går resultatet att mäta, kvantifiera och bedöma utifrån fastställda kriterier. Detta har 
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konstruktören av testen fastställt utifrån tidigare studier (ibid). Förlaget Hogrefe (2015) beskriver 
normering som ett resultat från en referensgrupp, alltså en normgrupp. I normering ingår definition 
och urval av normgrupper, beräkning av ett medelvärde och standardavvikelse i råpoäng-
fördelningarna, överföring av råpoäng till standardskalor och upprättande av normtabeller. Detta 
möjliggör för den som använder ett prov att jämföra det enskilda resultatet med resultaten från en 
sådan referensgrupp (ibid). Enligt Pehrsson & Sahlström (1999) som genom textanalys undersökt 
normerade texter inom läs-och skrivområdet, består många av dessa tester i att eleverna ska läsa eller 
skriva enstaka ord vilka sedan visar vilken läs- eller skrivförmåga de anses besitta. Testen ofta görs på 
tid. Normerade tester grundar sig på teorier med reduktionistiskt synsätt. Detta innebär att läsandet och 
skrivandet delas upp i olika delkomponenter vilket betyder att läsandet och skrivandet blir detsamma 
som att avkoda enskilda ord och att stava enstaka ord rätt. De icke normerade testerna däremot, 
används för att kunna följa elevernas språkutveckling och som underlag för lärarnas planering av sin 
undervisning. Enligt författarna hävdar de som förespråkar normerade tester att detta är ett enkelt, 
objektivt och bra sätt att identifiera elever vilka har svårigheter och för att sedan kunna stötta dem och 
sätta in lämpliga åtgärder. Ett icke normerat material innebär i sin tur att de aspekter av skrivande och 
läsande som materialet mäter och behandlar, på olika sätt tar hänsyn till vilka tidigare kunskaper och 
erfarenheter eleverna har. Här ses skriftspråket som delar av ett större, mer komplext mönster där 
förförståelsen av elevernas inlärning gällande läsning och skrivning sker utifrån ett deltagarperspektiv. 
Det finns ingen tidsangivelse på icke normerade tester. Dessa material avser också att ge information 
om elevernas starka sidor. Det viktiga är enligt dessa test att eleverna får visa sina språkliga förmågor 
på flera olika sätt (ibid). 
 
Skolverket (2011) beskriver olika bedömningsformer i sin skrift: Kunskapsbedömning i skolan. 
Formativ bedömning beskrivs som en bedömningsform som används för att stödja elevens lärande och 
för att utveckla lärarens undervisning (ibid). I Didaktikens forum (2006) riktar Berthen & Eriksson 
fokus på den formativa bedömningen som utvecklats och här nämns som “pedagogisk bedömning”. 
Lärare ska med hjälp av denna bedömning kunna styra och ändra undervisningens form så eleverna får 
de bästa förutsättningarna för lärande. Denna bedömningsform kopplar författarna ihop med det 
sociokulturella perspektivet på lärande. Alltså fokuseras det inte på vad eleverna kan eller inte kan 
utan vid vilka situationer och med vilka redskap eleverna klarar uppgifterna och vilka svårigheter som 
eventuellt kvarstår (ibid). I skolverkets (2011) skrift beskrivs även summativ bedömning. Det beskrivs 
som en bedömning vilken används för att beskriva en elevs kunskapsläge som underlag för omdömen 
och betyg. De summativa bedömningarna baseras inte sällan på tester och prov (ibid).  Harlen (2012) 
beskriver att de normativa testerna används som en mätsticka för att fastställa individernas 
kunskapsnivå, detta kopplas sedan ihop med att nyttja resultaten för en summativ bedömning. Men 
istället för att använda sig av de icke normativa testerna för den fortsatta formativa bedömningen, och 
de normativa testerna för de summativa, föreslås dessa testformer användas i bägge 
bedömningsformerna (ibid).  Benett (2011) är inne på samma spår och föreslår att man ska använda 
sig av ett summativ bedömningstillfälle, utvärdera och granska det noggrant för att sen låta det ligga 
till grund för en formativ bedömning är något vi behöver sträva mot (ibid). 

Tidigare forskning 

Historik avseende bedömning 
Lundahl (2006) skriver i sin avhandling att lärare historiskt sett har kunnat göra tillförlitliga 
bedömningar och skapat passande bedömningstraditioner i respektive tids kunskapssyn. Lika länge 
som skolan i nuvarande form har funnits har eleverna som vistats där bedömts. Detta har alltid 
diskuterats och debatterats livligt. Under den tidiga praktiska bedömningstraditionen var muntliga 
redovisningar och essäskrivningar vanliga. Att standardisera dessa relativa bedömningsformer var 
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omöjligt och man utvecklade senare istället standardprov (ibid). Korp (2011) menar att det är dessa 
standardprov och examinationer som till stort påverkade innehållet i undervisningen. Valet av vilka 
kunskaper som testades på examinationerna blev avgörande för vad som lärdes ut på skolorna.  Att det 
är proven som styr vad eleverna undervisas i och får möjlighet att lära sig, och inte omvänt, är ett 
historiskt problem som fortfarande diskuteras i bedömningssammanhang (ibid). 

Bedömning 
Black & Wiliam (1998) belyser att lärare måste hantera komplicerade och krävande situationer för att 
förmå eleverna att lära sig i stunden och för framtiden. De måste ha kunskap om elevernas utveckling 
och svårigheter i inlärningen både för att anpassa den fortsatta undervisningen men också för att kunna 
bedöma eleven. Lärare gör ständigt bedömningar i klassrummet och baserar dem ofta på gjorda 
observationer, diskussioner och elevarbeten (ibid). 
 
I en svensk studie gjord av Selghed (2004) som bygger på intervjuer av 30 lärare runt ämnet betyg och 
bedömning nämns två riktningar inom området. Där beskriver Selghed att bedömningar av elever kan 
ta två olika riktningar. “Assessment”, som har eleven i fokus, som sker under så vanliga situationer 
som möjligt och ger eleven de bästa förutsättningar för att visa vad han eller hon kan. Kritik för denna 
riktning är lärarens relativa bedömning. Det är svårt att få en saklig och likvärdig bedömning när det 
sker på detta sätt. Den andra riktningen som nämns är “testing”. Denna riktning har fokus på hur 
bedömningen ska genomföras för att alla elever ska få samma villkor och förutsättningar vid 
bedömningen.  Kritiken av ”testing-inriktningen” baseras på att det är omöjligt för eleverna att visa 
vad de verkligen kan genom att uppgifterna är begränsade och att testsituationen är standardiserad 
(ibid).  Även Wedin (2010) ifrågasätter denna riktning med hänvisning till själva testsituationen. I den 
vardagliga undervisningen är eleverna vana vid helt andra kommunikativa regler än de som gäller just 
där och då (ibid).   
 
Hattie & Timperley (2007) använder sig av begreppet “termometer-relaterade test”. De menar att 
alltför ofta använder lärare och elever test som mått för att avgöra om förändring har uppstått istället 
för som en mekanism för fortsatt förbättring och stärkt inlärning. Dessa test beskrivs som kostsamma 
samtidigt som de ofta ger en minimal återkoppling. Detta därför att de används summativt istället för 
formativt vilket är väsentligt för undervisnings- och inlärningsprocessen. För att dessa tester ska vara 
användbara verktyg för den fortsatta inlärningen behövs tydlig återkoppling från lärare till elev 
kombinerat med effektiva instruktioner i klassrummet. När detta sker kan det vara väldigt kraftfullt för 
inlärningsprocessen. Det är informationen och tolkningen av återkopplingen som är viktig i 
inlärningsprocessen, inte resultat eller betyg. Författarna beskriver att effektiv återkoppling måste 
innehålla tre huvudfrågor ställda av läraren och/eller av eleven. Vilka är målen? Hur ska eleven nå dit? 
Hur når eleven vidare?  Det är också viktigt att lärare säkerställer att återkopplingen är riktad till 
eleverna på rätt nivå. För att vara effektiv behöver återkoppling vara tydlig, meningsfull, målmedveten 
och kompatibel med elevens föregående kunskaper. Elever kan anstränga sig extra mycket särskilt när 
ansträngningarna leder till att tackla mer utmanande uppgifter eller genom utveckla en förståelse för 
uppgifter med en högre kvalitet än att bara “göra mer” (ibid).  Det är, enligt Hattie & Timberly, mer 
sannolikt att elever anstränger sig mer om det avsedda målet är tydligt (ibid). 
 
Black & Wiliam (1998) menar att det finns mycket forskning gjord på den dagliga bedömningen i 
klassrumssituationen. Denna bedömning kan vara förenad med problem och tillkortakommanden. De 
betonar vikten av att återkopplingen bör handla om kvaliteten på elevernas egna arbeten och råd om 
vad han eller hon kan utveckla och förbättra istället för “poängredovisning” av resultat från tester. De 
tillvägagångssätt lärare ofta har använt i sin bedömning har gjort att elever uppfattat att det primära 
syftet varit en tävlan istället för en personlig utveckling. Detta menar författarna är vanligt 
förekommande i bedömningsituationer med tester som grund. En negativ känsla av misslyckande 
uppstår lätt, framförallt hos lågpresterande elever (ibid).  
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Trots flera studier som pekar på vikten av att inte separera de två bedömningsformerna, dvs summativ- 
respektive formativ, så visas det samtidigt stora svårigheter att förena de två enligt Taras (2008). Hon 
ser i sin studie att de deltagande lärarna hade en stor osäkerhet gällande betydelsen av de respektive 
bedömningsformerna. Detta borde, enligt Taras, tveklöst få konsekvenser i bedömningsprocessen då 
lärarnas osäkerhet kan ge eleverna förvirrande budskap (ibid). Formativ bedömning hjälper elever med 
deras fortsatta lärande och Black & Wiliam (1998) visar i en gjord undersökning att lågpresterande 
elever blir mer hjälpta av det än övriga elever. Det är det frekventa i den formativa bedömningen som 
gynnar den gruppen av elever (ibid).  
 
Trots vikten av formativ bedömning så används normativa test i hög grad och resultaten används ofta 
summativt. Det frekventa användandet av normativa test förklarar Wedin (2010) med att i en tid där 
administrativa uppgifter som rapporter och utlåtanden ökar som arbetsuppgift för lärare, passar dessa 
tester ypperligt. De är enkla att hantera, går snabbt att genomföra och har tydliga och klara 
nivågraderingar. För att icke normerade tester ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
ge en helhetsbedömning ställs höga krav. Krav både på lärarens kompetens och på organisering av 
genomförandet (ibid). 

Lärares förmåga att bedöma elevers läs- och 
skrivfärdigheter 
Elever behöver tidigt få en effektiv läs- och skrivundervisning för att utvecklas positivt inom området.  
Den viktigaste faktorn för lyckade elevprestationer är läraren enligt Hattie (2009). Men enligt Moats 
(2009) krävs det inte bara att läraren ger en välplanerad och strukturerad undervisning, utan lärarens 
kunskaper och förmåga att tidigt identifiera elever i svårigheter är av stor vikt för att nå framgång. Oro 
över lärares bristande kunskapsnivåer inom läs- och skrivområdet, tas upp i flera amerikanska 
undersökningar (ibid).  Denna oro vittnas även om här i Sverige. I en undersökning gjord av Alatalo 
(2011) deltog en grupp av 269 lärare och 31 speciallärare. Gruppen arbetade med åldersgruppen 
årskurs 1-3. De fick själva göra olika kunskapstest i ”delproven”: svenska språkets strukturer och 
stavningsregler. Studien visade att det finns stora kunskapsbrister och en osäkerhet hos lärarna hur 
svenska språket är uppbyggt och varför ord stavas som de gör. Kunskaper inom dessa områden är 
avgörande för att kunna följa elevernas läs- och skrivprocess och för att kunna identifiera elever med 
svårigheter (ibid). Moats (2009) beskriver att när det finns osäkerheten kring huruvida lärare har 
tillräckliga kunskaper för att hitta just dessa elever är screeningar och tester ett naturligt verktyg att ta 
till. Att kartlägga sina elever regelbundet med screeningar eller tester är viktigt, men då krävs det 
också att resultatet används på ett formativt sätt i den fortsatta undervisningen (ibid). Tjernberg (2013) 
kommer fram till samma resultat i sin avhandling. Det är viktigt med tidig upptäckt och förebyggande 
arbete för att möjliggöra t.ex. en god skriftlig förmåga hos alla elever vilket innebär effektiva insatser 
framför vänta-och-se. Med en mångsidig och systematisk undervisning och bedömning kan många 
problem förebyggas eller förhindras på ett tidigt stadium (ibid). Samtidigt som tidigare forskning visar 
vikten av att använda sig av tester för att kartlägga elevers kunskaper skriver Westlund (2003) i sin 
avhandling att man å andra sidan kan hitta stöd för helt motsatta åsikter. Vad och hur läraren bedömer 
sina elever i den dagliga undervisningen behöver uppmärksammas mer än vad som ofta görs då läraren 
själv är det viktigaste bedömningsverktyget (ibid).  Även Snowling (2012) är av uppfattningen att 
elevers kunskapsnivåer och eventuella svårigheter redan är identifierade av undervisande lärare. Hon 
diskuterar i sin artikel metoder för tidig upptäckt och översyn och menar att lärarbedömningar och 
uppskattningar kan vara trovärdiga kartläggningsverktyg (ibid). 



 
 

6 
 

Tidigare studier gjorda på lärarskattningar av 
elevfärdigheter 
Att låta lärare bedöma sina elever är som tidigare nämnt en vardagsrutin i skolan. Men stämmer 
lärarens bedömningar?  Hoge & Coladarci (1989) beskriver hur studierna runt lärares skattningar av 
elevers kunskaper kan delas in i två grupper. Direkta bedömningar eller indirekta bedömningar. I 
skattningsstudierna där lärare har fått göra direkta bedömningar har elevers prestationer på ett specifikt 
test bedömts. Läraren har fått ta del av det standardiserade testets uppgifter och därefter bedömt hur 
eleven kommer prestera på just detta test. Vid indirekta bedömningar, bedömer läraren elevens 
förväntade prestationer allmänt utan att ta del i de uppgifter som mäts (ibid).  
En skattningsstudie gjord av Demaray & Elliot (1998) påminner mycket om föreliggande studie. I 
deras studie från 1998 var det 12 lärare och 47 elever i årskurs 1-4 från kommunala skolor i 
Wisconsin, USA, som deltog. Forskarna lät lärare skatta sina elever just med en direkt bedömning. I 
en del av studien skattade lärarna, precis som lärarna i denna aktuella studie, elevernas 
stavningsfärdigheter. Skattningen gjordes utifrån lärarens uppfattning om hur eleverna skulle prestera 
på ett stavningstest. Testet genomfördes genom att eleverna enskilt skulle stava upplästa ord. Orden 
förekom först i en mening som eleverna fick uppläst varpå det aktuella ordet upprepades, för att sedan 
skrivas ner av eleven. Studien visade att lärare kunde uppskatta elevers prestationer på ett normerat 
test tillfredsställande. I samma studie lät de även lärare skatta läsning och vissa delar inom matematik. 
Lärarna hade en något större träffsäkerhet gällande läsning och stavning än matematik men 
skillnaderna var små. De hade även en något större träffsäkerhet att identifiera högpresterande elever 
framför de elever som hade svårigheter (ibid). Även en annan studie genomförd av Feinberg & 
Shapiro (2009) vilken undersökte lärares förmåga att skatta elevernas läshastighet/flyt, visade att 
lärarna hade en något lägre träffsäkerhet när det gällde att identifiera elever i svårigheter. Studien 
visade att lärarna ofta överskattade resultaten hos dessa elever. Detta betyder, menar forskarna, att det 
är viktigt att inte enbart förlita sig på lärarnas bedömningar likaväl som det är viktigt att inte bara 
förlita sig på andra mätinstrument. Det är av stor vikt att lärarnas bedömningar inkluderas men 
valideras tillsammans med andra akademiska mätinstrument (ibid).  
 
Att lärare bedömer sina elever korrekt i sina skattningar upprepar sig i flera studier. I en 
forskningsöversikt av 16 skattningsstudier gjord av Hoge & Coladarci, (1989) är detta tydligt. I 
översikten finns det 3 studier där upplägget liknar föreliggande studie. De lät lärarna göra en direkt 
bedömning och testet de baserade skattningen på var normerat. Trots att flera studier i översikten 
visade att lärare har en god förmåga att skatta sina elever mycket likt elevernas faktiska resultat kan 
man se fallgropar. Lärarnas skattningsförmåga skilde sig åt. I vissa av de 16 studierna i översikten 
gjord fann man olikheter på skattningsresultaten. Ett fåtal dock, men det deltog lärare som bedömde 
sina elevers kunskaper med en mindre exakthet än övriga lärare (ibid). Liksom i Demaray & Elliots 
(1998) studie kunde man se större skillnader mellan lärarskattningar i matematik än i läs-och 
skrivtester (ibid). Feinberg & Shapiro (2003) fann i sin studie en tendens att lärare överskattade 
elevernas kunskaper snarare än att de skattade dem lägre än vad de presterade. Detta, menar 
författarna, återkommer i flera andra studier som gjorts inom området. De beskriver vidare att 
indirekta bedömningar där det görs en rangordning på eleverna i klassens kunskapsnivå är lättare för 
lärare att vara mer exakta på. Detta förklaras med att den formen av bedömning, att uppskatta elevers 
kunskapsnivå relaterat till övriga elever i klassen, ingår i lärarens vardagsuppgifter på ett annat sätt än 
direkt bedömning med fokus på ett specifikt testresultat gör. Studien visade också att det inte hade 
någon betydelse hur lång yrkeserfarenhet eller vilken utbildning lärarna hade när det gällde att bäst 
förutsäga elevernas resultat (ibid).           
 
 
 



 
 

7 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärares skattningar av elevernas stavningsfärdigheter 
överensstämmer med elevers resultat på ett stavningstest samt hur lärare lyckas att identifiera elever 
med stavningssvårigheter. Vidare är syftet att genom lärarintervjuer få en bild av vilka erfarenheter 
lärarna använder sig av vid skattning av elevernas stavningsfärdigheter samt vilka erfarenheter lärarna 
har om kollegiala diskussioner kring bedömning av stavningsfärdigheter. 
 
 

Frågeställningar 
 
Hur väl överensstämmer lärares skattningar av elevers stavningsfärdigheter med elevernas resultat på 
ett stavningstest? 
I hur stor utsträckning lyckas lärarna identifiera de elever som har stavningssvårigheter? 
Vilka erfarenheter använder sig lärarna av vid skattning av elevernas stavningsfärdigheter? 
Vilka erfarenheter har lärarna av kollegiala diskussioner kring bedömning av stavningsfärdigheter? 
 

Metod 
I denna del beskriver vi våra metodval, urval och hur vi samlade in data. Hur vi senare analyserade 
data, studiens trovärdighet och etiska aspekter i studien. 

Metodval 
Då syftet med denna studie var att undersöka hur lärares skattningar av elevernas stavningsfärdigheter 
överensstämmer med elevernas resultat på ett stavningstest och hur de lyckas att identifiera elever med 
stavningssvårigheter, valdes en metodansats som är inspirerad av fenomenologin. Vidare var också 
syftet att genom lärarintervjuer få en bild av vilka erfarenheter lärarna använder sig av vid skattning av 
elevernas stavningsfärdigheter samt vilka erfarenheter lärarna har av kollegiala diskussioner kring 
bedömning av stavningsfärdigheter. Studien använder sig därav av både kvalitativ och kvantitativ 
ansats. I Fejes & Thornbergs bok (2015) går det att läsa om fördelen att blanda dessa två olika 
forskningstraditioner. Det ger en bra mix på insamlad sifferdata och fördjupad insyn inom området. 
Att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ forskningsansats - Mixed methods är vanlig inom 
samhällsvetenskapen (ibid). Den kvantitativa ansatsen bestod av att en undersökning genomfördes där 
lärare skattade sina elever. Skattningen byggde på deras uppfattningar om elevernas 
stavningsfärdigheter. Lärarna gjorde som Hoge & Coladarci (1989) beskriver som en direkt 
bedömning. En direkt bedömning innebär att det är elevens prestation på ett specifikt test som ska 
skattas. Läraren tar del i testets uppbyggnad och de uppgifter som kommer att mätas och gör efter det 
sin skattning (ibid). Stavningstestet som användes för studien var DLS rättstavning i åk 2 (Järpsten & 
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Taube, 2013). Lärarens elever genomförde testet efter att lärarskattningen genomförts. 
Lärarskattningen analyserades och jämfördes senare med elevernas resultat på stavningstestet. Den 
kvalitativa ansatsen bestod av en efterkommande intervju av samma lärare som utfört 
skattningsmomentet. Anledningen till att vi valde att använda DLS stavningstest åk 2 var att det är ett 
test vilket är ett vanligt förekommande kommunövergripande test vilket dessutom har 
normeringsmånad februari. 

Urval och deltagare 
Urvalet för skattningsmomentet har skett genom bekvämlighetsurval (Eliasson 2010). Detta urval är 
ett icke-sannolikhetsurval. Det används som ett stickprov och bygger inte på någon urvalsram (ibid).  
De 6 grupper av lärare och elever som gjorde lärarskattningen och stavningstestet valdes ut genom 
bekvämlighetsurval för att förenkla utförandet av tester, då uppsatsförfattarna sedan tidigare hade 
kontakt med två kommuner, 3 skolor och 6 klasser i åk 2. Lärarna hade varit yrkesverksamma mellan 
11 och 43 år, se tabell 1. Det är även dessa lärare som har intervjuats efter skattningen. 
 
 
 
Tabell 1. Studiens deltagande lärares yrkesverksamma år. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
I denna studie ingick totalt 149 potentiella elever. 4 av de 149 eleverna var nyanlända flyktingar och 
deltog inte i studien.  Övriga elevers vårdnadshavare informerades om studien och om möjligheten att 
avstå att delta, vilket inte gjordes i något fall. I de 6 olika klasserna var 14 elever sjuka/lediga. 
Deltagarantalet blev således 131 elever, se figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärare till grupp: 1 2 3 4 5 6 
 

År i yrket 
 

10-20år 10-20år 10-20år >20år >20år 10-20år 
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 Figur 1. Flödesschema över deltagarantal 

Datainsamling 
De tre tilltänkta skolorna kontaktades. Rektorerna informerades om studien och godkände 
genomförandet muntligt. De 6 lärarna fick missivbrevet (bil 1) och uppsatsförfattarna hade även en 
muntlig information gällande skattningsförfarandet med lärarna innan datum för testgenomförandet 
bokades. Elevernas vårdnadshavare informerades om studien genom ett samtyckesbrev (bil 2) som 
klasslärarna skickade ut per mail. Dagen innan testet genomfördes, fick lärarna skattningsblanketten 
med instruktioner om genomförandet (bil 3) och information om vilka ord som avsågs testas. Lärarna 
informerades om att syftet med studien var att undersöka hur lärares uppfattning om elevers 
stavningsfärdigheter överensstämmer med elevernas resultat på DLS rättstavningstest åk 2. Detta 
genom att lärarna skattade sina elever utifrån ett normerat stavningstest. Skattningen genomförde 
lärarna självständigt och lämnades till uppsatsförfattarna nästkommande dag i anslutning till 
testsammanhanget. Lärarna använde sig av en, av uppsatsförfattarna, tillhandahållen 
skattningsblankett (bil 3). Lärarna fick samtidigt se orden eleverna skulle stava. Stavningstestet bestod 
av det normerade DLS- stavningstest för åk 2 (Järpsten & Taube, 2013) och genomfördes av 
uppsatsförfattarna själva vilka följde Psykologiförlagets lärarhandledning och anvisningar vid 
genomförandet. 
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Uppsatsförfattarna genomförde lärarskattningar samt genomförande av stavningstesten på varsin skola 
uppdelat på 3 lärare samt 3 klasser vardera. På första skolan genomförde 22 elever testet i klassrum A, 
21 elever i klassrum B samt 24 elever i klassrum C. På andra skolan genomförde 21 elever testet i 
klassrum D. I den tredje och sista skolan genomförde 22 elever testet i klassrum E och 21 elever testet 
i klassrum F. Lärarna var inte närvarande i klassrummet vid stavningstestets genomförande. Däremot 
delades elevernas svarsblanketter ut av dem före genomförande och samlades in efteråt. Blanketterna 
var kodade med ett nummer enligt en kodnyckel som endast den enskilde läraren hade tillgång till. 
Fyra elever från samtliga klasser var nyanlända flyktingar. De deltog inte i studien då de inte 
behärskade det svenska språket tillräckligt. Vid genomförandet av stavningstestet satt de tillsammans 
med klasslärarna i ett angränsande rum. Uppsatsförfattarna rättade sedan svarsblanketterna, var och en 
för sig, uppdelat på de respektive skolor där de genomfört stavningstestet och lärarskattningarna. 
Rättningsförfarandet avlöpte problemfritt och inga frågetecken uppstod.  
 
Ca 2 veckor efter att skattningsmomentet genomförts bokades intervjuer in. Intervjuerna hölls med 
stöd av en gemensamt skriven intervjuguide (bil 4). Uppsatsförfattarna genomförde tre intervjuer 
vardera med de lärare som hade genomfört skattningarna på respektive skola. Endast en 
uppsatsförfattare var närvarande vid respektive intervju. Intervjuerna genomfördes i samtliga fall i 
klassrummet då eleverna hade aktiviteter på annat håll. Varje intervju pågick mellan 10 och 15 
minuter. Varje intervju spelades in och transkriberades enskilt av respektive intervjuare. 
Informanterna, deras arbetsplatser eller kommun var inte namngivna i transkriberingarna. 

Material  
En 5-gradig skala användes vid lärarskattningen. De fem skalstegen motsvarade olika Stanine-intervall 
och varje steg fick en beskrivande etikett, se tabell 2. Anledningen till att lärarskattningen gjordes 
enligt en 5-gradig skala istället för en 9-gradig skala, såsom Stanineskalan var för att skattningen 
sannolikt skulle underlättas av en ”grövre skala” om 5 gradsteg i stället för 9. Lärarnas möjlighet att 
skatta exakt med 9 gradsteg kändes omöjlig. Även rättigheterna att använda sig av materialets  
normvärden i skrift var osäkert och eventuellt oönskad spridning undveks genom att skapa egna 
”skattningsvärden” på detta sätt. 
 
 
Tabell 2. Studiens skala i relation till Stanine-värden och normalfördelningskurvans 
procentfördelning 
 

Studiens 5-gradiga skala Staninevärden % (Normalfördelningskurva) 

1‐Klart till betydligt under genomsnittsområdet  1-2 11% 

2‐ Genomsnittsområdets nedre del till något under genomsnittsområdet  3 12% 

3‐ inom genomsnittsområdet 4-6 54% 

4‐ Genomsnittsområdets övre del till något över genomsnittsområdet 7 12% 

5‐Klart till betydligt över genomsnittsområdet  8-9 11% 
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För att förstärka de olika skalstegens procentuella fördelningen, enligt Stanine-skalans relation till 
normalfördelningskurvan, visualiserades lärarnas skattningsblankett med olika fältstorlekar, se figur 2. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Utdrag ur lärarnas skattningsblankett 
 
Stavningstestet som användes för studien var DLS rättstavning i åk 2 (Järpsten & Taube, 2013). Orden 
som ingår i stavningstestet består av några enstaka ord som inkluderar dubbelteckning och ord med 
ljudstridig stavning, resterande ord omfattar den ljudenliga stavningen. För att få så god förståelse som 
möjligt för orden skall som skulle skrivas, dikterades orden i meningar. 
Testet är standardiserat under 2012 med hjälp av 33 klasser och 604 elever. De 30 skolor som deltog i 
standardiseringen rekryterades från olika delar av Sverige. DLS-testen använder sig av standardskalan 
Stanine. Denna skala bygger på en normalfördelningskurva, uppdelad i nio steg. Elevernas råpoäng i 
testet omvandlas i normtabeller till Staninevärden (ibid). 

 

Databearbetning och analysmetod 
För att undersöka samstämmighet mellan lärarskattningar och testresultat omvandlades elevernas 
Staninevärde från testet till samma 5-gradiga skala som lärarna utgick ifrån (se tabell 2).  Anledningen 
till omvandling av staninevärden till en 5-gradig skala var att undvika eventuella missförstånd 
angående stanineskalan och dess värden samt att det var lättare att undersöka samstämmigheten mellan 
lärarnas skattningar och elevernas resultat.  
 
Först undersöktes den exakta samstämmigheten mellan lärarnas skattningar och elevernas resultat 
utifrån den 5-gradiga skalan. Vidare jämfördes även den relativa samstämmigheten genom att 
kartlägga ”närhetsprincipen”. ”Närhetsprincipen” byggde på att vidga samstämmighetsområdet med + 
eller-1 skalsteg på lärarskattningen eller på elevresultatet. En lärare kan således ha skattat en elev som 
en 2:a och denna skattning räknas som en skattning med relativ samstämmighet om eleven har ett 
resultat inom värdena 1-3. Vi benämner även ”närhetsprincipen” i omvänd ordning såsom att 
samstämmigheten är relativ om elevens resultat är inom värde två och läraren har skattat eleven som 
en etta eller trea. 
 
Under arbetets gång beslutades om ytterligare en analys av samstämmighet utifrån omvandling av 
såväl lärarskattning som testresultat till en 3-gradig skala. Skalsteg 1 och 2 i studiens 5-gradiga skala, 
motsvarande genomsnittsområdets nedre del till under genomsnittsområdet (dvs också motsvarande 
stanine 1-3) slogs ihop och benämns som under medelvärde. Skalsteg 3 i studiens 5-gradiga skala, 
motsvarande inom genomsnittsområdet (dvs Stanine 4-6) benämns som medel och de två skalstegen 
motsvarande genomsnittsområdets övre del till över genomsnittsområdet, skalsteg 4-5 i studiens 5-
gradiga skala, (dvs stanine 7-9) benämns som över medel. Omvandlingen till en 3-gradig skala 
motiverades av att den exakta samstämmigheten visade sig vara låg medan den relativa 
samstämmigheten hög. Den grovhet som en 3-gradig skala har, med benämningar; under medel, medel 
& över medel, till skillnad mot studiens 5-gradiga skulle kunnat ge större exakt samstämmighet i 
resultatet och troligen efterlikna lärares vardagliga bedömningar i praktiken. Även analysen av 
resultatet i en korstabell underlättades med en 3-gradig skala. 
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Kvantitativ analysmetod 

Deskriptiv statistik valdes för att åskådliggöra lärarnas skattning i förhållande till elevernas resultat.  
Exakt samstämmighet och relativ samstämmighet mellan elevresultat och lärarskattningar 
analyserades. Detta presenterades även i frekvenser. Dessa analyser gjordes på resultatet för hela 
gruppen (6 klasser) och för varje enskild klass. Vidare gjordes ytterligare samstämmighetsanalys 
genom korstabeller av lärarskattning och elevresultat, där lärarskattningen bestämdes till oberoende 
variabel då den gjordes först i tid 

Kvalitativ analysmetod 
Intervjuerna transkriberades utav respektive intervjuutförare. Analysen genomfördes sedan i flera steg 
med självständiga inläsningar på datan och senare tillsammans, för att få ett helhetsintryck. Genom att 
kartlägga likheter respektive olikheter framkom olika teman. Datan bearbetades flera gånger, ett arbete 
som kan betraktas som Kvales (1997) beskrivning av den hermeneutiska cirkeln. I denna process 
arbetar forskaren med flera genomläsningar av datan för att skaffa sig en mer eller mindre allmän 
mening. Därefter går man tillbaka till vissa teman och olika uttryck försöka utveckla meningen i dessa 
för att sedan återvända till den mer helhetliga meningen av intervjun. På detta vis framträder för varje 
genomgång en ny modifierad bild och en ny bakgrund vilken slutligen bidrar till att forskaren får en 
mättad förståelse för vad forskningsfrågornas svar är (ibid). I de teman som framkom var ett flertal 
intressanta för de aktuella frågeställningarna medan övrig data slutligen sorterades bort. 

Reliabilitet & Validitet 
Mätningarna i föreliggande studie är noggranna och replikerbara. För att skattningen skulle 
genomföras med samma information som grund hade uppsatsförfattarna i förväg noga planerat 
genomförandet. Ett missivbrev (bil.1) skickades till de sedan tidigare tillfrågade lärarna. Detta 
kompletterades med ett informationsbrev om skattningsförfarandet (bil 3). De muntliga instruktioner 
som gavs hade beslutats gemensamt och övats in av uppsatsförfattarna. 
 
Elevernas resultat i studien är trovärdiga, eleverna utförde testet utan någon möjlighet att förändra sitt 
resultat genom information från någon annan elev. De spreds ut i klassrummet och vid minsta tvekan 
om möjlighet att kunna se en annans elevs svar, skymdes synfältet genom pärmar. Uppsatsförfattarna 
följde båda testets manual gällande instruktioner mycket detaljerat samt hade i förväg planerat och 
skrivit ned vilka åtgärder som skulle vidtas vid eventuella behov i testsituationen. Om t ex en elev 
avbröt testet och lämnade klassrummet eller liknande. 
 
Mätinstrumentets, dvs DLS- rättstavnings reliabilitet är enligt handledningen av Järpsten & Taube 
(2013) undersökt genom att beräkna provens interna konsistens med Cronbachs alpha. Reliabiliteten 
för rättstavning i åk 2 är enligt författarna tillfredsställande med ett värde 0,68 (ibid). 

Etik 
Efter att ha fått ett muntligt samtycke från de 6 informanterna skickades ett missivbrev (bil 1) till dem. 
Studien grundar sig på forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2011) och i missivbrevet 
förtydligades syftet med studien, de informerades om att de gavs möjlighet att avbryta deltagandet när 
som helst och att konfidentialitet utlovades. Det informerades om att kommande intervjuer kommer att 
spelas in men att inspelningarna inte kommer att spridas eller sparas efter studiens avslut. 
Fyra elever från samtliga klasser är nyanlända flyktingar. De deltog inte i studien då de inte behärskar 
det svenska språket tillräckligt. Vid genomförandet av stavningstestet satt de tillsammans med 
klasslärarna i ett angränsande rum. 
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Vårdnadshavarna till resterande elever fick genom ett mail från klassläraren ett samtyckesbrev (bil 2) 
där de hade möjlighet att låta sitt barn avstå från att delta i studien. I detta samtyckesbrev beskrevs 
avidentifieringsprocessen som gjordes innan testet genomfördes. Klassläraren använde sig av en 
kodnyckel vid skattningen. De gav en bestämd elev ett id-nummer. Klassläraren använde sig av 
samma kodnyckel vid utdelningen av svarsblanketterna. Svarsblanketterna var numrerade på baksidan 
och eleverna ombads att inte namnge eller markera sin blankett på något sätt. På detta sätt var det 
enbart klassläraren som kände till kodnyckeln som den använt sig av och jämförelse mellan skattning 
och resultat kunde göras avidentifierat för uppsatsförfattarna. 
 
Diskussioner med klasslärare om enskilda elevers deltagande hölls innan stavningstestet genomfördes. 
Anledningen till att denna diskussion fördes var förekomsten av elever med grava 
uthållighetssvårigheter/koncentrationssvårigheter och uttalade läs- och skrivsvårigheter. Elevernas 
vårdnadshavare godkände deltagande. I och med det och med risk för att skapa en känsla av 
utanförskap i annat fall, deltog de aktuella eleverna. 
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Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultaten av vår studie där lärare skattade sina elever. Skattningen byggde på 
deras uppfattning om elevernas stavningsfärdigheter på DLS rättstavningstest åk 2. Efter skattningen 
genomfördes intervjuer med de deltagande lärarna för att synliggöra vilka erfarenheter lärarna 
använder sig av vid skattningen och vilka erfarenheter de har av kollegiala diskussioner kring 
bedömning av stavningsfärdigheter.  

Överensstämmelse mellan lärarskattning och 
elevresultat 
Undersökningens 131 elevresultat (i den 5-gradiga skalan) som presenterat i figur 3 nedan, visar stora 
likheter vid en normalfördelningskurva. I staplarna visas frekvensen och den relativa frekvensen av de 
5 olika värdena. 

Figur 3. De 131 elevresultatens frekvens och relativa frekvens. 
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Även lärarnas skattningar av elevers resultat påminner i utseendet om en normalfördelningskurva i 
figur 4. Dock har lärarna skattat fler elever inom genomsnittsområdet till över genomsnittsområdet än 
brukligt inom en normalfördelning. 
 

Figur 4. Lärarnas skattningar i frekvens och relativ frekvens 
 
 
 

Exakt samstämmighet eller relativ samstämmighet? 

Denna del av studien presenterar samstämmigheten utifrån exakt eller relativ samstämmighet och  
utgår från den 5-gradiga skalan.  Av 131 skattningar är 51 stycken (39%) skattade med exakt 
samstämmighet. Relativ samstämmighet uppnåddes för 57 skattningar. Totalt är således 108 av 131 
(82%) skattningar gjorda med exakt eller relativ samstämmighet.  Tabellerna 3a- 3f visar en färgkodad 
överblick på samstämmigheten både gällande exakt, relativ eller ingen samstämmighet i de sex olika 
klasserna. Hur respektives klass elevresultat överensstämmer med lärarskattningarna och den totala 
samstämmigheten sammanfattas och presenteras i tabell 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3a- 3c.  Jämförelse av samstämmighet mellan elevresultat och lärarskattning i respektive klass 
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3a              3b         3c 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Grön= exakt samstämmighet, Gul =  relativ samstämmighet (ett steg ifrån), Röd= ingen 

samstämmighet (fler steg ifrån) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Klass 
A 

5-gradig skattningsskala 

Elev  Lärarens 
skattning 

Elevens 
resultat 

1 4 3 

2 2 3 

3 3 2 

4 2 2 

5 4 4 

6 3 3 

7 3 4 

8 3 1 

9 4 1 

10 3 3 

11 4 4 

12 2 2 

13 4 3 

14 2 3 

15 3 4 

16 1 1 

17 2 2 

18 3 3 

19 3 3 

20 5 2 

21 4 2 

22 4 4 

Klass 
B 

5-gradig skattningsskala 

Elev  Lärarens 
skattning 

Elevens 
resultat 

1 3 1       

2 3 4 

3 5 4 

4 3 2 

5 3 4 

6 4 5 

7 4 4 

8 5 5 

9 5 5 

10 4 3 

11 3 3 

12 4 3 

13 4 4 

14 5 5 

15 3 3 

16 5 4 

17 3 3 

18 3 1 

19 3 3 

20 3 3 

21 5 3 

Klass 
C 

5-gradig skattningsskala 

Elev  Lärarens 
skattning 

Elevens 
resultat 

1 3 3 

2 3 3 

3 4 2 

4 3 3 

5 3 4 

6 3 3 

7 2 3 

8 4 3 

9 3 1 

10 3 3 

11 3 5 

12 3 2 

13 3 2 

14 3 2 

15 4 3 

16 3 1 

17 2 1 

18 5 4 

19 4 3 

20 3 3 

21 3 3 

22 3 5 

23 3 3 

24 4 4 
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Tabell 3d- 3f.  Jämförelse av samstämmighet mellan elevresultat och lärarskattning i respektive klass 
 
3d              3e         3f          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Grön= exakt samstämmighet, Gul =  relativ samstämmighet (ett steg ifrån), Röd= ingen 

samstämmighet (fler steg ifrån) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klass 
D 

5-gradig skattningsskala 

Elev  Lärarens 
skattning 

Elevens 
resultat 

1 1 3 

2 2 3 

3 3 2 

4 1 1 

5 2 4 

6 3 2 

7 3 3 

8 3 3 

9 2 1 

10 3 2 

11 1 3 

12 3 2 

13 4 5 

14 1 3 

15 1 2 

16 1 2 

17 4 3 

18 2 4 

19 3 3 

20 2 3 

21 2 3 

Klass 
E 

5-gradig skattningsskala 

Elev  Lärarens 
skattning 

Elevens 
resultat 

1 3 3 

2 2 3 

3 3 3 

4 3 2 

5 3 4 

6 2 3 

7 2 3 

8 3 3 

9 3 3 

10 3 5 

11 3 4 

12 3 2 

13 3 2 

14 4 4 

15 1 2 

16 3 3 

17 3 3 

18 2 2 

19 4 4 

20 3 3 

21 3 3 

22 3 4 

Klass 
F 

5-gradig skattningsskala 

Elev  Lärarens 
skattning 

Elevens 
resultat 

1 3 3 

2 5 5 

3 4 3 

4 3 3 

5 5 5 

6 2 2 

7 5 3 

8 4 3 

9 5 4 

10 5 4 

11 5 3 

12 3 3 

13 1 2 

14 5 3 

15 5 3 

16 4 3 

17 4 3 

18 5 5 

19 2 3 

20 4 5 

21 4 3 
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Tabell 4. Samanställning av samstämmigheten mellan de sex klasserna 
 

Klass: A B C  D  E  F Totala 
gruppen 

Exakt 
samstämmighet 
(frekvens) 

11/22  10/21 9/24 4/21 11/22 7/21 51/131 

Exakt 
samstämmighet 
(relativ frekvens) 

50 % 48 % 38 % 19 % 50 % 33 % 39% 

Exakt + relativ 
samstämmighet 
(frekvens) 

18/22 19/21 19/24 16/21 21/22 17/21 108/131 

Exakt + relativ 
samstämmighet  
(relatv frekvens) 

82 % 90 % 79 % 76 % 95 % 80% 82% 

Ingen 
samstämmighet 
(frekvens) 

4/22 3/21 5/24 5/21 1/22 4/21 22/131 

Ingen 
samstämmighet 
(relativ frekvens) 

18% 10% 21% 24% 5% 20% 17% 

 

 

Lärarnas förmåga att skatta med exakt samstämmighet är mer träffsäkert gällande de högpresterande 
eleverna än de lågpresterande. Tabell 5 visar hur den relativa frekvensen ökar från 20 % för elevernas 
resultatvärde 1 till 50 % för elevernas resultatvärde 5. 
 
Tabell 5. Fördelningen mellan exakt samstämmighet och elevernas resultat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatvärde 1 2 3 4 5 

Exakt 
samstämmighet 

2st/10 5 st/24 30 st/62 8 st/23 6 st/12 

Exakt 
samstämmighet 
i % 

20% 21% 48% 35% 50% 
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Korstabell av 3-gradig skala 

Studiens 5-gradiga skala omvandlades till en grövre 3-gradig skala. Anledning till och beskrivning av 
denna skala presenterades utförligt i metoddelen under databearbetning och analysmetod. Tabell 7 
visar samstämmigheten mellan lärarnas skattningar och elevernas resultat i denna 3-gradiga skala. 
 
Tabell 7. Korstabell över elevresultat och lärarskattningar grundat på 3-gradig skala. 

 

Elevresultat 

 
Under 

medelvärde Medelvärde 

Över 

medelvärde Total 

Antal 13 13 2 28 Under medelvärde 

% 46,4% 46,4% 7,1% 100,0% 

Antal 17 31 11 59 Medelvärde 

% 28,8% 52,5% 18,6% 100,0% 

Antal 4 18 22 44 

Lärarskattning 

Över medelvärde 

% 9,1% 40,9% 50,0% 100,0% 

Antal 34 62 35 131 Total 

% 26,0% 47,3% 26,7% 100,0% 

 
Av tabell 7 framgår det att lärarskattningar gjorda som ”under medelvärde” visar en samstämmighet 
med elevernas provresultat på 46 %. Tabellen visar en större överensstämmelse mellan resultat och 
skattningar gjorda på nivåerna medel och över medel. Dessa visade en samstämmighet på 53% 
respektive 50%. Med en 3-gradig skala lyckas således lärarna skatta ungefär hälften av eleverna 
korrekt. Det är dock anmärkningsvärt att över hälften av de elever som presterade under medel på 
testet, skattades som medel eller över medel. Samtidigt presterade över hälften av de elever som 
lärarna skattat som under medel, ett resultat på medel eller över medel. 

Identifiering av elever med stavningssvårigheter? 

Överskattning 

Lärarna i studien överskattade åtta elever som presterade inom resultatvärde ett på stavningstestet 
(stanine 1-2), dvs ett värde klart till betydligt under genomsnittsområdet. Av dessa åtta elever hade 
lärarna skattat två av dem inom resultatvärde två (relativ samstämmighet), övriga sex var skattade som 
tre och uppåt. Vid analys av resultatvärde ett och två (stanine 1-3) upptäcktes nio elevresultat som inte 
hade vare sig exakt eller relativ samstämmighet med lärarens skattning. Hur frekvensen över de 
identifierade 1:orna och 2:orna ser ut i respektive klass presenteras nedan i tabell 6. 
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Tabell 6. Frekvensen av läraridentifierade låga elevresultat (1:or och 2:or per klass och totalt) 

 

Underskattning 

Av de sex lärarnas 131 skattningar, skattades sammanlagt nio elever med resultatet 1, dvs klart till 
betydligt under genomsnittsområdet. När elevernas testresultat analyserades visade sig att två av dessa 
nio elever i enlighet med skattningen presterade inom detta låga värde vid stavningstestet. Lärarna 
hade i sitt skattningsförfarande således underskattat sju av dessa nio elever. 

Intervjudelen 
Vi kunde identifiera olika teman när det gäller vilka erfarenheter lärare använder sig av vid skattning 
av elevernas stavningsfärdigheter. Dessa teman var att lärarna använder sig av elevernas resultat på 
redovisningar av läxor i form av veckans ord. De uppgav också att de använder sig av den vardagliga 
klassrumssituationen när det gäller bedömningen/skattningen. 

Elevernas resultat 

Samtliga lärare i studien använder sig av elevernas resultat på redovisning av läxor i form av veckans 
ord. Eleverna får ett antal ord i läxa varje vecka. Dessa ska sedan redovisas genom en diktamen där 
ordet läses upp av läraren i en mening och där sedan det aktuella ordet upprepas varpå eleven skriver 
ned det. En lärare uttrycker detta genom: 

  
Det är viktigt att man inte bara väljer ord i läxa bara för att det ska vara en läxa utan att de har en koppling 
till ord som finns i läsläxan t ex eller ord från ett stavningsområde vi jobbar med. Det kan vara att vi en 
vecka jobbar med ng-ljud t ex eller ord med konsonantkombinationer från det kapitel barnen har i läsläxa. 

 
En av lärarna använder ett “eget” test i form av en summativ avstämning efter avslutat arbetsområde. 
Det kan vara att kontrollera elevernas stavningsfärdigheter gällande ett visst område såsom j-ljud, ng-
ljud, dubbelteckning osv. “Jag vill ju verkligen vara säker på att de ha befäst stavningsområdet innan vi går 
vidare med nästa”. 

Den vardagliga klassrumssituationen 

Samtliga lärare uppgav att de förutom veckans ord använder sig av den vardagliga 
klassrumssituationen vid bedömningen/skattningen. Det handlar om elevernas olika texter, såsom 
olika berättelser, sagor, sammanfattningar, faktatexter, bokrecensioner, läsloggar m.m. Där uppgav tre 
av lärarna att de när eleverna skriver texter för hand, med papper och penna, är försiktiga med 

Klass: A  B  C  D  E  F Totala 
gruppen 

Identifierade 1:or 
vid exakt 
samstämmighet 

1/3 0/2 0/3 1/2 - - 2/10 
20% 

Identifierade 1:or  
vid exakt+ relativ 
samstämmighet 

1/3  0/2  1/3  2/2 - - 4/10 
40% 

Identifierade 1:or 
+ 2:or vid exakt 
samstämmighet 

4/9 0/3 0/7 1/8 1/5 1/2 7/34 
21% 

Identifierade 1:or 
+ 2:or vid exakt+ 
relativ 
samstämmighet 

5/9 1/3 4/7 8/8 5/5 2/2 25/34 
74% 
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rättningen. De försöker då fokusera på ett specifikt område såsom stor bokstav och punkt eller t ex 
endast dubbelteckning. Detta för att inte förstöra elevernas skrivlust vilket kan ske om eleverna måste 
ändra för många felstavade ord. Som en lärare uttrycker sig: 

 
Alltså, detta är något jag fortfarande är osäker på. Gör jag rätt när jag inte rättar alla stavfel? Jag tänker 
mycket på det, att jag liksom lurar barnen genom att inte rätta. Men jag vill inte förstöra deras skrivglädje 
genom att markera för många stavfel. Det är därför jag koncentrerar mig på olika stavningsfel, t ex genom 
att markera alla felstavade ord med dubbelteckning.  
 

Dessa lärare upplever en skillnad då eleverna skriver berättelser på t ex Ipad eller dator. Då blir 
elevernas felstavningar automatiskt rödmarkerade av stavningsprogram vilket gör att de själva vill veta 
hur orden stavas. Tidigare använde sig lärarna av standardiserade stavningstest men inte längre. 
Stavningstesten kunde vara till hjälp för att uppskatta elevers stavningsfärdigheter. Dessa test var 
obligatoriska inom kommunen och det var då ofta specialläraren eller specialpedagogen som 
genomförde och administrerade dessa test. 
En lärare uttryckte det: “När specialläraren gjorde testen med eleverna så fick jag veta inom vilka 
stavningsområden eleverna hade svårigheter”. Läraren säger också: “De elever som hade lågt resultat 
på testet var ofta de elever som också hade svårt med läsningen. Dessa elever arbetade specialläraren 
redan med”. 

Kollegiala diskussioner  
Genom intervjuerna beskrev lärarna att de förde kollegiala diskussioner gällande bedömning. De 
beskrev att de förde diskussioner både i hela kollegiet på fortbildningsdagar eller konferenstillfällen 
men även att diskussioner förekom i arbetslaget. Som en lärare uttryckte det: “Vi, alltså kollegiet, 
sitter tillsammans och diskuterar Skolverkets bedömningsstöd regelbundet. Då har vi också tillfälle att 
prata allmänt om bedömningar och hur vi bedömer våra elever.”  En annan lärare berättade: ”Ibland 
diskuterar vi bedömning på studiedagarna men jag tycker det är alldeles för sällan. Det är ofta en 
massa annat man får göra då. Jag önskar att fler studiedagar skulle handla om bedömning.” 
Avsaknad av kollegiala diskussioner runt bedömning beskrevs också, vilket upplevdes som 
otillfredsställande. Som en lärare uttryckte sig:   

 
Nej, detta är något jag saknar och inte är så nöjd med. Vi har en del kollegiala diskussioner runt 
bedömning på skolan men det riktar sig mer runt betygsättningen för de lärare som jobbar med äldre 
årskurser. Våra ”tidiga” åldrar pratar vi inte alls om när det gäller bedömning. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Överensstämmelse mellan lärares skattningar och elevresultat 

Denna studie syftade primärt till att undersöka hur lärares skattningar av elevers stavningsfärdigheter 
överensstämmer med elevernas resultat på ett stavningstest. Studien undersöker en exakt 
samstämmighet och en relativ samstämmighet mellan lärarnas skattningar och elevernas resultat. Vid 
analysen av den exakta samstämmigheten i den 5-gradiga skalan upptäcktes en relativ låg 
överensstämmelse mellan resultat och skattningar.  Av 131 skattningar är 51 (39%) samstämmiga med 
elevernas resultat. Vid analysen av en relativ samstämmighet (då skattning och resultat är närliggande) 
visar den en god överensstämmelse mellan lärarnas skattningar och elevernas resultat med 108 av 131 
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(82%). Analysen av korstabellen som genomfördes i den 3-gradiga skalan visar att lärarna har bäst 
samstämmighet i att identifiera elever vilka av lärarna skattats till kategorin medelvärde, (52,5%) näst 
bäst var kategorin över medelvärde, (50,0%) och lägst samstämmighet uppnåddes för den kategorin 
där lärarna skattat elever till under medelvärde, (46,4%). Sammanfattningsvis visar analysen av 
korstabellen att samstämmigheten är relativt låg mellan elevernas testresultat och lärarnas skattning. 
Resultatet skiljer sig från tidigare studier på lärarskattningar Feinberg & Shapiro (2009) samt Hoge & 
Coladarci, (1989) vilka visade att lärarna hade en god förmåga att skatta elevprestationer på olika test. 
 
 En orsak till att föreliggande studie visar på att lärare har en låg träffsäkerhet i att skatta 
elevprestationer på ett stavningstest kan vara att studien är liten. Kan det vara så att lärarna i sin 
lärarutbildning inte fått tillräckliga kunskaper om elevers läs- och skrivutveckling vilket påverkar 
deras förmåga till korrekt bedömning av elevernas stavningsfärdigheter? Alatalo (2011) finner i sin 
avhandling att lärare är för bristfälligt insatta i hur språkljud bildas eller hur detta påverkar stavning 
och bildandet av ord. Dessa brister leder till att eleverna får klara sig själva och läraren sätter då sin 
tillit till att de utvecklar god läs- och skrivförmåga av sig själva. Sannolikt är det så att flera elever lär 
sig stava genom att återkommande exponeras för ord och lära sig stavningen utantill. Men explicit 
undervisning gällande stavningsregler är av stor betydelse för elever i läs- och skrivsvårigheter då 
dessa elever har ett stöd i regler och strukturer. Det är viktigt att lärare har kunskaper om 
stavningskonventioner för att förmå bedöma elevernas stavfel. Det är först då läraren har möjligheter 
att hjälpa eleverna att utveckla sin läs- och skrivförmåga (ibid).  
Eller är det testsituationen som sådan som spelar in? Eleverna kanske blir nervösa och stressade p g a 
tidsaspekten. Enligt Wedin (2010) är tid en faktor, alltså elevernas förmåga att utföra olika uppgifter 
på en viss tid, en del i bedömningssituationen (ibid). Vi kände ju inte eleverna och för vissa elever kan 
detta säkert gjort dem nervösa och stressade. Det kan vara så att eleverna hade en ”dålig dag” och t ex 
varit i konflikt med en annan elev under rasten, eller stressat iväg till skolan på morgonen. En orsak till 
den låga samstämmigheten mellan lärarskattningarna och elevresultaten kan ligga i begränsningen i 
vad stavningstestet mäter, nämligen elevers stavningsfärdigheter gällande enstaka ord och inte hela 
meningar eller texter. 

Lärarnas förmåga att identifiera elever i stavningssvårigheter 

Resultaten visar att fyra lärare ej lyckats identifiera elever vilka presterat inom området 1-Klart till 
betydligt under genomsnittsområdet i den 5-gradiga skalan. Lärarnas förmåga att skatta med exakt 
samstämmighet är mer träffsäkert gällande de högpresterande eleverna än de lågpresterande. Av totalt 
131 skattningar identifierar lärarna endast 21 % (7/34) av de elever vars testresultat hamnar inom 
skalan 1-2 (motsvarande Stanineskalan 1-3). Liknande fynd gjorde även Feinberg & Shapiro (2009) 
vilka undersökte lärares förmåga att skatta elevernas läshastighet/flyt, där deras studie visade att 
lärarna hade en något lägre träffsäkerhet när det gällde att identifiera elever i svårigheter (ibid). Även 
en studie genomförd av Demaray & Elliot (1998) visar liknande resultat. I en del av deras studie 
skattade lärarna elevernas stavningsfärdigheter. Skattningarna gjordes utifrån lärarnas uppfattningar 
om hur eleverna skulle prestera på ett stavningstest. Även lärarna i denna studie hade en något större 
träffsäkerhet att identifiera högpresterande elever framför de elever som presterade ett relativt lågt 
resultat (ibid). Föreliggande studie visar att lärarna generellt sett skattar sina elever relativt bra när det 
gäller högpresterande elever, alltså elever med resultat 4-5 i vår omkodade skala. Däremot är det 
anmärkningsvärt att av 10 stycken elever med resultat 1, identifierar lärarna endast 2 st av dessa elever 
med exakt samstämmighet. Resultat 1 är i det ursprungliga testets skattningsskala stanine 1-2. Stanine 
1-2 är låga värden och för elever med dessa resultat bör extra insatser sättas in. Tjernberg (2013) berör 
detta i sin avhandling där hon menar att det är viktigt med tidig upptäckt och förebyggande arbete för 
att möjliggöra t.ex. en god skriftlig förmåga hos alla elever vilket innebär effektiva insatser framför 
vänta-och-se. Med en mångsidig och systematisk undervisning och bedömning kan många problem 
förebyggas eller förhindras på ett tidigt stadium (ibid). Vi kan i föreliggande studie se att lärarna 
underskattar respektive överskattar elevernas stavningsfärdigheter vilket får oss att reflektera över om 
detta har någon betydelse gällande bedömning och därmed förväntningar på elevernas färdigheter? 
Vad kan detta få för konsekvenser för elevernas inlärningssituation och eventuella behov av särskilt 
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stöd? Är det “bättre” att överskatta en elevs färdighet än att underskatta den? Om vi underskattar 
eleverna tillåter vi dem inte att utveckla sin fulla potential p g a att vi då har för lågt ställda 
förväntningar på deras färdigheter men om vi å andra sidan överskattar dem kanske vi istället har för 
höga förväntningar vilka de inte kan möta. Det kan då vara elever som inte får det stöd de behöver i 
sin inlärning. Feinberg & Shapiro (2009) redogör i sin studie att de deltagande lärarna ofta 
överskattade resultaten hos elever i lässvårigheter. Detta betyder, menar forskarna, att det är viktigt att 
inte enbart förlita sig på lärarnas bedömningar likaväl som det är viktigt att inte bara förlita sig på 
andra mätinstrument (ibid).  
 
Av de sex lärarnas 131 skattningar, skattades sammanlagt nio elever med resultatet 1 utifrån den 5-
gradiga skalan, dvs klart till betydligt under genomsnittsområdet. När elevernas testresultat 
analyserades visade det sig att två av dessa nio elever presterade inom detta resultat vid 
stavningstestet. Lärarna hade alltså i sin skattning underskattat sju av dessa nio elever. Analysen av 
korstabellen, utifrån den 3-gradiga skalan, visar även den att lärarna i sin skattning av elever till 
kategorin under medelvärde underskattar mer än hälften av eleverna 15/28 (53,5%). 
Samtidigt överskattade lärarna åtta elever vilka hade resultat 1 utifrån den 5-gradiga skalan, dvs klart 
till betydligt under genomsnittsområdet. Lärarna hade i sin skattning bedömt deras resultat som 2-4. 
Här visar analysen av korstabellen, utifrån den 3-gradiga skalan, att lärarna i sin skattning av elever till 
kategorin över medelvärde, har överskattat stavningsfärdigheterna hos 22/44 (50%) av eleverna. 
Skolinspektionen redovisar i sin rapport (2010:14) hur lärares förväntningar påverkar elevernas 
lärande. Har läraren låga förväntningar kan detta hindra elevernas lärande (ibid). Vad kan då ligga till 
grund för lärares förväntningar på eleverna? Kan normerade tester vara ett verktyg som påverkar 
lärares förväntningar och inställningar till elever? Om testerna är en informationskälla vilka i för stor 
utsträckning påverkar lärares förväntningar på elevers stavningsfärdigheter bör vi vara restriktiva i 
användandet av dessa tester. Men om syftet med testen är tydliga och att eventuella åtgärder sätts in 
för elever i läs- och skrivsvårigheter kan testen istället fylla en viktig funktion. Här är specialläraren 
viktig då dess roll är att verka i elevernas intresse och föra en diskussion med lärarna gällande 
bedömning.  

Lärarerfarenheter vid skattning av elevernas stavningsfärdigheter  

Genom lärarintervjuer var syftet även att få en bild av vilka erfarenheter lärarna använder sig av vid 
skattning av elevernas stavningsfärdigheter. Det är det sociokulturella lärandet som genomsyrat vår 
utbildning till speciallärare och vi kan se att de lärare som deltagit i denna studie redogör för att de 
oftast använder olika aktiviteter i klassrummet när de bedömer elevernas stavningsfärdigheter. 
Samtliga lärare i studien uppgav att de använder sig av elevernas resultat på redovisning av läxor i 
form av veckans ord. Samtliga lärare uppgav dessutom att de använder sig av den vardagliga 
klassrumssituationen vid bedömningen/skattningen. Det handlade om elevernas olika texter, såsom 
olika berättelser, sagor, sammanfattningar, faktatexter, bokrecensioner, läsloggar m.m. En av lärarna 
använde ett “eget” test i form av en summativ avstämning efter avslutat arbetsområde. Det kunde vara 
att kontrollera elevernas stavningsfärdigheter gällande ett visst område såsom j-ljud, ng-ljud, 
dubbelteckning osv. Skolverket (2011) beskriver detta som informell bedömning vilket innebär att 
bedömningen sker i samband med olika klassrumsaktiviteter då läraren observerar eller ställer frågor 
till eleven mitt i arbetet med en arbetsuppgift. Vid formell bedömning är bedömningssituationen i 
förväg bestämd och uttalad och ofta avsedd för hela undervisningsgruppen, t ex skriftliga prov eller 
muntliga redovisningar. Oavsett vilken bedömningsform läraren använder så bör de överensstämma 
med styrdokumentens intentioner och övergripande mål. (ibid). 
 
Berthén & Eriksson (2006) beskriver bedömning ur ett sociokulturellt perspektiv med att lärare 
behöver ingående kunskap om vad som ska bedömas och att det behövs välutvecklade 
bedömningsstrategier för att lärare ska förmå justera undervisningens utformning för att därmed 
förbättra förutsättningarna för elevernas lärande. De uttrycker det som att lärarna behöver ta 
”bedömning i lärandets tjänst”. Lärare bör ställa sig frågan t ex vad det innebär att vara kunnig i en 
viss situation och hur man kan se om en elev är på väg att utveckla ett sådant kunnande. Som 
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Vygotskijs uttryck att lärande bör riktas mot det barnen klarar av med stöd av andra för att så 
småningom kunna göra det på egen hand är det som lärare behöver ha kunskap om gällande elevernas 
aktuella kompetenser. Mycket av bedömningsarbetet innebär således att kunna erbjuda lämpliga 
aktiviteter (ibid). Detta är enligt oss att betrakta som ett sociokulturellt lärande medan testsituationen 
istället är individkonstruktuvistiskt. 

Lärarerfarenheter av kollegiala diskussioner kring bedömning av elevers 
stavningsfärdigheter 

Intervjuerna i föreliggande studie antydde att de kollegiala diskussionerna gällande bedömning såg 
olika ut på skolorna vilket kan ha påverkat lärarnas förmågor att bedöma sina elevers färdigheter och 
prestationer gällande stavning. Lärarna beskrev i intervjuerna att de förde diskussioner kring 
bedömning i olika konstellationer på skolorna. Det kunde vara centrala diskussioner för alla lärare på 
fortbildningsdagar eller under konferenstid. Det kunde också vara i mindre sammanhang såsom i 
arbetslagen eller kollegor emellan. Avsaknad av kollegiala diskussioner runt bedömning beskrevs 
också, vilket upplevdes som otillfredsställande. Detta väckte tankar hos oss huruvida det kan finnas ett 
samband mellan att ha kollegiala diskussioner om bedömning och träffsäkerheten i att identifiera 
elever i stavningssvårigheter. Vad skulle kollegiala diskussioner kunna bidra med som kan hjälpa 
lärarna i bedömningen av elevers stavningsfärdigheter? Oxenswärdh (2016) kommer i sin studie fram 
till att det är viktigt med kollegiala diskussioner lärare emellan kring formativ bedömning. 
Kunskapsutveckling kan utvecklas genom att diskutera olika lösningar i grupp. Det verkar således som 
den kollektiva inlärningen är vägen och nyckeln för att skapa enighet och strategier i 
bedömningsprocessen. Därför är det nödvändigt att stötta lärarna genom seminarier, mentorskap samt 
litteratur vilka kan bidra med riktlinjer och hjälp i dessa diskussioner. Studien visar också att det är 
viktigt att lärarna ges tid till denna fortbildning och det är rektorerna ute på skolorna som är ansvariga 
för att arrangera dessa tillfällen. Detta för att lärarna ska kunna utveckla verktyg i 
bedömningsprocessen vilken i slutändan kommer att gynna elevernas inlärning (ibid).  Skolverket 
(2011) använder begreppet interbedömarrealibilitet eller bedömaröverensstämmelse vilket handlar om 
samstämmighet i bedömning två eller flera bedömare emellan (ibid). Vår egen erfarenhet är att 
kollegiala diskussioner kring bedömning i allmänhet är mycket fruktsamma och utvecklande och ger 
ett stöd gällande bedömning av elevernas färdigheter.  Det är därför av stor vikt att frågor gällande 
bedömningar ges större plats ute på skolorna. 

Stavningsförmåga hos elever  

En sak som vi lade märke till när vi rättade de avidentifierade svarsblanketterna var att ett flertal elever 
hade strukit över sina svar flera gånger. Detta trots att de ofta hade skrivit orden rätt från början. Vi 
började fundera på vad detta berodde på. Var det testsituationen som sådan? Var det att det att det var, 
en för dem okänd person, som genomförde testet? Är det så att elever i årskurs 2 är i ett visst stadie när 
det gäller den språkliga medvetenheten som gör att de är osäkra på hur ord stavas? Enligt Nauclér 
(1989) är en vanlig uppfattning hos lärare att den första förutsättningen för att kunna stava måste vara 
att kunna höra vilka ljuden är i de ord man vill skriva. “Lyssna på hur det låter” brukar lärare uppmana 
sina elever. Att handskas med alfabetisk skrift förutsätter att man är (eller blir) fonologiskt medveten, 
alltså medveten om fonemen, språkljuden. Nauclér (1989) beskriver vidare elevernas utveckling mot 
stavning i fyra stadier och att elever ibland kan befinna sig på olika stadier i stavningsutvecklingen och 
hon menar att det som lärare är viktigt att välja ut de regler, fonologiska eller morfologiska, vilka 
verkar ge upphov till de flesta felen som eleverna gör och lära dem språkliga förklaringar till dem. Det 
finns fler regelbundna än oregelbundna stavningskonventioner (ibid). Vi tänker att i en klass borde då 
olika elever vara i dessa olika stadier. Är lärarna medvetna om dessa stadier och i så fall hur långt 
eleverna nått i sin utveckling? Med tanke på det Alatalo (2011) uppmärksammat i sin avhandling att 
lärare har bristande kunskaper i hur svenska språket är uppbyggt och varför ord stavas som de gör 
tänker vi att det kan vara en orsak till bristande stavningsfärdigheter hos elever. De har helt enkelt inte 
fått undervisning om de olika stavningskonventionerna. Det kan vara så att de är utelämnade till att 
“lyssna på” hur ett ord låter. Vi har också funderat på om denna osäkerhet hos eleverna som ändrat 
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sina svar har gjort att lärarna skattat fel. Att de elever som hade stavat orden rätt från början och inte 
ändrat sig hade matchat lärarnas skattningar bättre? 

Behovet av tester i bedömningssituationer  

Enligt Snowling (2012) är det den dagliga undervisningen och det regelbundna samtalet som ligger till 
grund för lärarnas förmåga att bedöma sina elever. Att använda sig av kostsamma tester i olika 
sammanhang för att ”bevisa” det lärare redan har observerat är bortkastat både ur en ekonomisk samt 
tidskrävande aspekt. Istället för att avvakta på ett sammanställt resultat bör insatser sättas in på de 
behov läraren har identifierat i undervisningssituationer (ibid). Det var denna reflektion gällande 
lärarnas förmågor till bedömning av elevernas kunskaper utan att behöva använda olika tester som var 
vår ursprungliga tanke inför denna uppsats. Vi var färgade av just tanken på att lärarna vet var i sin 
läs- och skrivutveckling eleverna befinner sig genom dagliga observationer och samtal med eleverna. 
Studiens resultat visar dock att så inte alltid är fallet eftersom lärarskattningarna med exakt 
samstämmighet när det gäller identifiering av elever i stavningssvårigheter endast ligger på 20 %, i vår 
omkodade skala kallad 1:or (motsvarande testresultat om Stanine 1-2). Även när det gäller 
lärarskattningar av 2:or;, i samma skala (motsvarande Stanine 3), är lärarnas träffsäkerhet låg. Här 
identifierar lärarna endast 21 % av dessa elever. Vi anser, utifrån dessa resultat, att olika tester behövs, 
tillsammans med lärarnas dagliga klassrumsbedömningar, för att säkerställa en rättvis bedömning av 
elevernas stavningsfärdigheter. Detta för att särskilt säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får 
den hjälp de behöver i sin läs- och skrivutveckling. Liknande resultat redovisar Feinberg & Shapiro 
(2009) då deras slutsats, utifrån sin studie, var att lärarna överskattade resultaten för de elever vilka 
uppvisade lässvårigheter.  Detta betyder, menar forskarna, att det är viktigt att inte enbart förlita sig på 
lärarnas bedömningar likaväl som det är viktigt att inte bara förlita sig på andra mätinstrument. Det är 
av stor vikt att lärarnas bedömningar inkluderas men valideras tillsammans med andra akademiska 
mätinstrument (ibid). Även Moats (2009) ser efter sin studie att det finns en osäkerhet kring huruvida 
lärare har tillräckliga kunskaper för att hitta elever i behov av särskilt stöd. Då är screeningar och 
tester ett naturligt verktyg att ta till. Att kartlägga sina elever regelbundet med screeningar eller tester 
är viktigt (ibid). 

Metoddiskussion 
Att ha 131 skattade elever är ett stort underlag.  I den genomförda studien är det 6 lärare som 
gemensamt har skattat denna stora grupp elever. Då undersökningen intresserar sig för lärares förmåga 
att skatta elever och inte om elever blir rätt skattade, skulle kanske en större grupp lärare varit mer 
intressant för studien. Om studien istället hade vänt sig till 12 lärare, kunde det slumpvis valts ut ca 10 
elever som läraren hade till uppgift att skatta. Antalet skattade elever och datamängden hade varit 
ungefär densamma men med en ökad lärargrupp att analysera skattningsförmågan på. En 
skattningsstudie gjord av Demaray & Elliot (1998) påminner mycket om föreliggande studie. De hade 
dock dubbelt så många deltagande lärare, 12 st men endast 47 slumpvis utvalda elever från årskurserna 
1-4. Dessa elever hade av sina lärare bedömts enligt kriterierna prestationer under medel, medel samt 
över medel varpå de sedan slumpvis valdes från klasslistorna. De lät lärare skatta dessa elever med en 
direkt bedömning. I en del av studien skattade lärarna, precis som lärarna i denna aktuella studie, 
elevernas stavningsfärdigheter. Skattningen gjordes utifrån lärarens uppfattning om hur eleverna 
skulle prestera på ett stavningstest (ibid). Vad gäller intervjufrågor hade det varit intressant att 
undersöka hur länge respektive lärare hade undervisat sin klass. Det var något vi funderade på i 
efterhand och kan vara en bidragande orsak till hur lärarna skattade. Ju längre de har undervisat 
klassen, ju bättre känner de till elevernas styrkor respektive svårigheter.  
 
Valet av testmaterial för studien var enkelt. DLS är ett vanligt förekommande test ute på skolorna och 
många av delarna är kommunobligatoriska att utföra. Rättstavningsdelen är dock bortplockad som 
kommunobligatorisk på de två skolorna där studien genomfördes, sedan 2 år tillbaka. Detta kan ha 
påverkat lärarnas förmåga att bedöma elevernas stavning utifrån ett stavningstest eftersom de nu är 
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ovana vid detta. Det är normerat och skall utföras under februari för årskurs 2, vilket passade in 
tidsmässigt för vår studie. DLS-rättstavning har ett känsligt poängsystem där ett fel eller rätt påverkar 
staninevärdet kraftigt och gör testet och dess resultatfördelning relativt snävt. Detta gäller för 
normvärdena i åk 2 och de högre Staninevärdena och p g a en s.k. ”takeffekt”. Att använda sig av ett 
test med så snäv resultatfördelning för att undersöka överensstämmelsen mellan lärarskattning och 
elevresultat känns i efterhand orättvist. Skillnaden mellan att en elev ligger på en stark 3:a, i vår 
omkodade skala, vilket betyder 18 rätt eller en 5:a med 20 rätt känns för snävt i relation till begreppen: 
inom genomsnittsområdet och klart till betydligt över genomsnittsområdet. Elevernas testblanketter 
delades ut och samlades in av respektive lärare direkt före respektive direkt efter själva 
testgenomförandet. Blanketterna var endast kodade med ett nummer enligt en kodnyckel vilken bara 
läraren hade tillgång till. Detta innebar att uppsatsförfattarna inte hade någon möjlighet att identifiera 
vilken blankett som hörde till vilket barn och därmed påverkades inte rättningsförfarandet och 
analysen på något sätt. Uppsatsförfattarna noterade att en del elever hade strukit över ord och skrivit 
om dem, helt enligt instruktionerna vid felskrivning. Detta innebar aldrig något problem gällande att 
identifiera vilket ord eleverna slutligen hade skrivit utan gick bra att hantera utifrån instruktionerna i 
manualen. Initialt följde vi rådet av vår handledare att föra över studiens data i ett datorprogram för 
statistisk analys, SPSS. Detta för att utföra en korrelationsanalys.  Många timmar investerades i detta 
men efter jämförelser med eget skapade tabeller upptäcktes ett stort problem med r-värdet. Efter 
mycket efterforskning från vår handledare visade det sig att denna typ av analys inte var väl lämpad 
för en studie som vår. Vi använde oss istället av SPSS för att ta fram en korstabell vilket gav en 
överblick av resultatet och sambandet mellan lärarnas skattning av elevernas stavningsfärdigheter och 
de testresultat som eleverna presterade i stavningstestet. 

Forskningsetiska aspekter 
Enligt Kvale och Brinkman (2014) så finns det alltid en moralisk samt etisk aspekt i 
intervjusituationen i och med den mänskliga interaktionen som sker (ibid). I föreliggande studie har 
intervjuerna handlat om den vardag som informanterna och vi delar. Vi har haft ett bestämt syfte 
gällande vad vi önskade veta innan tolkning och analys av intervjusvaren. Det kan vara en kritisk 
aspekt hur detta påverkat svaren hos informanterna och kan därmed vara en kritisk aspekt i vårt 
resultat. Vi har så långt det varit möjligt undvikit att påverka informanterna i någon riktning. Vi har i 
studien valt att namnge informanterna med bokstäverna A-F för att på detta sätt undvika att röja deras 
identitet. Detta för att det ej ska gå att identifiera respektive skattningsresultat. 

Specialpedagogiska implikationer 
Det är viktigt att elever utvecklar en språkförmåga vilken leder till att de klarar sig i samhället som 
alltmer bygger på skriftlig information. Föreliggande studie visar att för att eleverna ska bedömas 
utifrån sina förutsättningar och få det eventuella stöd de har behov av så behövs olika tester 
tillsammans med lärarnas dagliga klassrumsbedömningar. Det är viktigt att tidigt identifiera elever i 
läs- och skrivsvårigheter och ett tillvägagångssätt är att använda tester. Oavsett i vilken omfattning 
tester förekommer ute på skolorna så måste pedagogerna hjälpas åt i arbetet med att utveckla en 
verksamhet vilken ger elever bästa möjlighet till en god språkutveckling. Det är viktigt med väl 
utvecklade kollegiala diskussioner vilket efterfrågades i föreliggande studie. Här är vår roll som 
speciallärare av stor betydelse och som det står att läsa i Specialpedagogiska institutionens 
utbildningsplan till speciallärare ”För speciallärarexamen ska studenten visa insikt om betydelsen av 
samarbete och samverkan med andra skolformer och yrkesgrupper. Visa förmåga att kritiskt granska 
och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling” 
(Högskoleverket, 2012, s.29). Det kan också vara en uppgift för speciallärare att utbilda och 
uppmärksamma lärarna om vikten av att undervisa om stavningsregler men då krävs det goda 
kunskaper hos speciallärarna inom detta område. 
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Framtida forskning 
Det vore av stort intresse att låta denna studie växa åt flera håll. Inte bara med att som ovan nämnt, 
utöka den skattande gruppen lärare utan att även genomföra det inom andra områden än stavning. 
Stavning är ett smalt område inom svenskan som i dagsläget inte har något obligatoriskt test som 
genomförs i någon av de deltagande skolorna. Att genomföra en liknande studie inom t.ex. 
läsförståelse där obligatoriska tester genomförs skulle eventuellt ge ett annorlunda resultat. 
Diskussioner runt betydelsen och vikten av god undervisning av läsförståelse har de senaste åren fått 
en betydligt större plats i skolorna än diskussioner runt stavning och t.ex. god undervisning av 
stavningsregler. Detta skulle troligen avspeglas i bedömmarkvaliteten. 
Det vore även intressant med framtida studier vilka undersöker ett eventuellt samband med väl 
utvecklade kollegiala diskussioner och mer utvecklade lärarbedömningar inom läs- och skrivområdet. 
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Bilaga 1 Missivbrev 
170212 
Till dig som undervisar elever i åk 2: Information och förfrågan om deltagande i en studie 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till speciallärare, inriktning mot språk, läs- och skrivutveckling på 
Stockholms universitet. I utbildningen till speciallärare ingår att genomföra en uppsats på avancerad 
nivå. Syftet med vår studie/uppsats är att undersöka hur lärares uppfattning om elevers 
stavningsfärdigheter överensstämmer med elevernas resultat på ett stavningstest.  Vi vill också 
undersöka lärarnas uppfattning om och erfarenheter av tester av stavningsfärdigheter.  
Därför vänder vi oss till dig som är lärare och undervisar i åk 2. Du tillfrågas härmed att delta i studien 
genom att genomföra en skattning av dina elevers stavningsfärdigheter och att medverka i en intervju. 
Under februari månad kommer vi skicka dig ett informationsbrev till vårdnadshavarna gällande 
studien. Detta brev ska du maila till föräldrarna. Här uppmanas de att snarast kontakta er lärare om de 
inte vill att deras barn ska delta i studien.  
När de vårdnadshavare som inte vill att deras barn ska medverka i studien har fått möjlighet att 
kontakta dig kommer vi till skolan/klassen och ger dig en skattningsblankett och information. Dagen 
efter återkommer vi och utför testet. Vi kommer enbart att använda oss av elevernas testresultat i syfte 
att jämföra dem med din skattning. Eleverna kommer att tilldelas ett id-nummer av dig både i 
skattningen och på testblanketterna så att materialet är avidentifierat och eleverna därmed anonyma för 
oss och i studien.  Vi kommer senare kontakta dig för en passande tid för en intervju som beräknas ta 
ca 30 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in och behandlas konfidentiellt. Inga obehöriga 
kommer ta del av svaren eller intervjuinspelningarna och dessa kommer endast att användas i denna 
studie. Inspelningarna kommer att raderas när studien är slutförd och uppsatsen är godkänd. Efter 
intervjun kommer vi att ge en återkoppling på elevernas resultat. Ditt deltagande är frivilligt och du 
har rätt att avbryta din medverkan när som helst. I uppsatsen kommer inte ditt eller skolans namn 
nämnas. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Carina Milton                               
Ulrika Salomonsson- Ahlsgård 
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Bilaga 2 Samtyckesbrev 
Information om deltagande i en studie 
 
Hej! 
Vi är två lärare som vidareutbildar oss till speciallärare vid Stockholms universitet. I utbildningen 
ingår att genomföra ett examensarbete vilket vi gör nu under våren 2017. 
Vi vill undersöka hur klasslärares uppfattning om elevers stavningsfärdigheter överensstämmer med 
elevernas resultat på ett stavningstest. Vi kommer att genomföra ett stavningstest där vi läser upp 20 
vanligt förekommande ord, vilka eleverna ska skriva/stava. Detta kommer att ske under februari och 
det genomförs i helklass. Före testet kommer klassläraren att, utifrån sin uppfattning, skatta 
stavningsfärdigheter hos eleverna i klassen. Det är alltså överensstämmelsen mellan lärarskattningar 
och testresultat vi vill undersöka för grupper av elever och inte ditt/ert barns stavningsfärdigheter. 
Alla elever är avidentifierade och inga namn används. Klassläraren kommer att tilldela eleverna varsitt 
nummer och det är endast detta nr som kommer att stå på blanketterna eleverna skriver orden på. Det 
är bara klassläraren som kommer att veta vilket barn som har vilket nummer.  Klassläraren kommer att 
dela ut blanketterna samt samla in dem men det är vi som kommer läsa upp orden som eleverna ska 
skriva. Klassläraren kommer att få veta elevernas resultat i form av de numrerade blanketterna. Detta 
gör att vi ej kan koppla ihop vilket resultat respektive elev har. Vi använder inte heller namn på skolor 
eller lärare i uppsatsen och allt material kommer, när examensarbetet är godkänt, att förstöras. Om en 
elev inte vill göra testet eller vill avbryta under tiden har vi avtalat med fritidspersonal som finns till 
hands och tar då hand om dessa elever. 
Om ni inte vill att ert barn ska delta så kontakta er klasslärare senast 2017-02-29. Ni behöver ej ange 
orsak till varför ni ej vill att ert barn ska delta. 
 
Med vänlig hälsning 
Carina Milton och Ulrika Salomonsson Ahlsgård 
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Bilaga 3 Skattningsinformation 
 
Information om skattningsförfarande för deltagande i studie av Carina Milton & Ulrika Ahlsgård 
Salomonsson. 
Bifogat skattningsschema fylls i av dig som lärare utifrån en klasslista. Tex. Elev 1 på 
skattningsschemat=elev 1 på klasslistan. Du kan likaväl börja nerifrån på klasslistan. Det enda som är 
viktigt är att du VET vilket nummer varje elev representerar.  Denna elev kommer under 
genomförandet av stavningsscreeningen bli tilldelad (av dig som klasslärare) rätt numrerade 
svarsblankett. Detta är viktigt att följa då den gjorda skattningen blir ointressant om vi inte efteråt 
analyserar skattningen i förhållande till rätt svarsblankett. Vi vill be dig att utifrån din uppfattning 
skatta respektive elevs stavningsfärdigheter genom att sätta kryss på en skala uppdelad i 5 nivåer: 
Klart till betydligt under genomsnittsområdet- 1, Genomsnittsområdets nedre del till något under 
genomsnittsområdet- 2, inom genomsnittsområdet- 3, Genomsnittsområdets övre del till något över 
genomsnittsområdet-4, Klart till betydligt över genomsnittsområdet- 5.                                                                              
Vid skattningen kommer du att ha tillgång till en lista på de ord som ingår i stavningsscreeningen.  
 
 
För skattningen                         För genomförandet 

                             svarsblankett elev A1                   svarblankett elev A2                      svarsblankett elev A3 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 

 
2 

 
               3 

 
4 

 
5 

Elev A1           
Elev A2           
Elev A3           

Klasslista  
Andersson, Erik 
Augustsson, Elin 
Bengtsson, Anna 
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Skattningsblankett 
 
 1 2                   3 4 5 

Elev A1      

Elev A2      

Elev A3      

Elev A4      

Elev A5      

Elev A6      

Elev A7      

Elev A8      

Elev A9      

Elev A10      

Elev A11      

Elev A12      

Elev A13      

Elev A14      

Elev A15      

Elev A16      

Elev A17      

Elev A18      

Elev A19      

Elev A20      

Elev A21      

Elev A22      

Elev A23      

Elev A24      

Elev A25      

Elev A26      

Elev A27      

 
 
 
 

1= Klart till betydligt under 
genomsnittsområdet 
2= Genomsnittsområdets 
nedre del till något under 
genomsnittsområdet 
3= inom 
genomsnittsområdet  
4= Genomsnittsområdets 
övre del till något över 
genomsnittsområdet 
5= Klart till betydligt över 
genomsnittsområdet 
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Bilaga 4 Intervjuguide 
Intervjuguide Ulrika & Carina 
 
• Hur många elever undervisar du? 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vilken utbildning har du? Och från vilka år? 
• Har du fått ta del av någon fortbildning om läs-och skrivundervisning? Vilken/vilka? 
• Har du fått ta del av någon fortbildning om bedömning? Vilken/vilka? 
• Hur upplever du din möjlighet till kollegiala diskussioner runt bedömning? Kvalitet? 
 
 
• När du skattade elevernas stavningsfärdigheter, vilka erfarenheter använde du dig av då? 
• Använder ni tester för att identifiera elevers stavningsfärdigheter? 
• Om det görs: Vilka och hur ofta? 
• Om det görs : Vem gör det? Lärare/specialpedagog-lärare? 
• Om inte läraren-hur/när presenteras resultatet? 
• På vilket mer/annat sätt upplever du att du får kunskap om elevernas stavningsfärdigheter? 
 
• Om tester görs : 
• Tar eleven del av resultatet? På vilket sätt? 
• Tar föräldrar del av resultatet? På vilket sätt? 
• Hur används resultatet i den fortsatta undervisningsplaneringen? 
• Om det görs: På vilket sätt? Individanpassat, helgrupp? 
• Vilken erfarenhet har du av att göra/sätta in extra anpassningar/stöd  beroende på dessa resultat? 
• Vilken erfarenhet har du av att extra anpassningar/stöd sätts in beroende på dessa resultat? 
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