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Sammanfattning 
 

Det finns många olika typer av tester som används på gymnasium och i grundskolor för att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter hos elever. Dessa tester saknar dock vetenskaplig utprövning och dokumentation, men används ändå. Det 

finns därför ett syfte att granska och analyseras aktuella tester. Detta arbete har jämfört två tester som förekommer på 

skolor i Linköpings kommun. De två tester som jämförts i studien är ett kartläggningstest – Kartläggaren och ett 

screeningtest – Läskedjor-2.  

 

Kartläggaren och Läskedjor-2 har båda flera delprov, vilka har analyserats separat. Allt materialet har analyserats med 

hjälp av en kritisk hermeneutisk analysmetod. Metoden är baserad på Phillips & Browns fem steg för kritisk hermeneutisk 

analys. Resultatet för varje test har sammanställts i en tabell samt diskurerats utifrån tre aspekter: tidsaspekt, 

innehållsaspekt och bedömningsaspekt.  Med hjälp av analysen blev många skillnader tydliga, men den största skiljelinjen 

mellan testerna är normeringen av testen och testernas höga respektive låga validitet och reliabilitet. Kartläggaren en 

intern normering som baseras på användarnas resultat vilket inte återspeglar ett nationellt snitt. Läskedjor-2 är däremot 

mer tillförlitligt normerat och genererar ett staninevärde för varje elev. 
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1. Inledning 
 
I vårt tidigare arbete Ett osynligt handikapp: En studie om läsproblematikens orsaker och 

skolans ansvar (2015) har vi granskat vilken forskning som finns rörande olika typer av tester 

som identifierar läsproblematik. Vi fann då en djungel av olika typer av tester, där alla saknade 

vetenskaplig utprövning. Detta betyder alltså att man inte kan säkerställa validitet och reliabilitet 

för de tester som används i svenska skolor idag. SBU, Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, har skrivit en vetenskaplig rapport som innehåller en undersökning kring de tester 

som används i skolor i Sverige. I rapporten skriver SBU (2014: 13) att: 

 

I Sverige används mer än 50 olika tester för att upptäcka och utreda barn med dyslexi. Inget av testerna är 

vetenskapligt utvärderat dvs det saknas studier som undersöker om de är tillförlitliga och mäter det som 

avses.  

 

Bristen på forskning kring testers användning i skolan väckte vårt intresse att granska specifika 

tester som säger sig identifiera läs- och skrivproblematik. Kommuner och skolor söker efter bra 

tester som ska ha funktionen att screena eleverna i början av en termin eller i övergången mellan 

grundskola och gymnasiet. Det finns test som både har utvecklats och använts inom 

forskningsprojekt för läs- och skrivsvårigheter, men dessa har inte nått till skolorna (Myrberg & 

Lange 2006: 16). Anledningarna till detta är svåra att fastställa men man kan tänka sig att det 

beror på att anpassningen från forskning till skola inte är möjlig. Dock är det högst möjligt att 

granska och forska om de tester som används i skolverksamheten. 

 

Som vi kunde läsa tidigare skriver SBU att de tester som skoloranvänder sig av saknar 

vetenskaplig utvärdering. Gör man en enkel googling eller söker efter artiklar om tester och 

utvärdering av tester finns inte mycket att finna. Detta bör uppmärksammas då dessa tester har 

många olika intressenter, till exempel privata företag, skolmyndigheter, läromedelsföretag, 

kommuner, och forskare (Myrberg & Lange 2006: 16). Då det finns många och olika typer av 

intressenter är det viktigt att säkerställa att testet inte skapas och säljs för ekonomisk vinning 

utan för att utveckla och underlätta verksamheten i skolan. Då avsaknaden av forskning är så stor 

anser vi det som både viktigt och intressant att uppmärksamma vilka tester för läs- och 

skrivsvårigheter som används inom kommunen som vi lever och verkar i. 
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1.1 Linköpings kommun 

Skollagen (SFS 2010:800) informerar om elevers rätt till stöd i skolan och vad skolan har för 

skyldigheter gentemot eleverna. I detta stödjande arbete finns olika tillvägagångssätt som skolan 

kan använda sig av. Ett exempel på tillvägagångssätt är att arbeta med olika typer av tester. Ett 

vanligt sätt att arbeta med tester är att genomföra ett för- och eftertest i början och slutet av ett 

läsår eller en termin. Hur man arbetar skiljer sig mellan skolor och kommuner. Linköpings 

kommun har sedan flera år tillbaka använt ett och samma screeningtest på alla kommunala 

skolor. Detta test har nu bytts ut och det är därför viktigt att uppmärksamma och granska det nya 

testet som ersätter det föregående. 

 

”Linköping – den moderna lärdomsstaden – med en ständig strävan efter hög kvalitet i skola och 

barnomsorg” (Linköpings kommun 2016). Så skriver Linköpings kommun på sin hemsida. 

Resten av texten vittnar om en stor satsning på skola och barnomsorg där trygghet och 

kunskapsutveckling premieras. Kommunen arbetar aktivt för att utveckla både skolverksamheten 

och sina elever, vilket innebär att screening- och kartläggningstest blir en stor del av arbetet. Det 

är därför av vikt att granska det screeningtest som kommer att börja användas på alla kommunala 

skolor i kommunen. Då det också är populärt med kartläggningstest i kommunen är det viktigt att 

även inkludera detta i undersökningen. Det finns bland annat ett digitalt kartläggningstest som 

används runt om i Sverige. I Linköpings kommun används det idag i liten skala men allt fler 

skolor är intresserade av att börja använda det och därför är det med i vår jämförande studie. Det 

är intressant att jämföra dessa tester då båda testerna i princip helt saknar vetenskaplig 

utvärdering och dokumentation. Det är också intressant att jämföra dessa tester då det ena anses 

någorlunda reliabelt och valitt enligt SBU, och det andra inte nämns i SBU:s rapport. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka och analysera de tester som anses vara aktuella i Linköpings 

kommun, nämligen ett kartläggningstest - Kartläggaren och ett screeningtest - Läskedjor-2. 

● Hur är testerna Kartläggaren och Läskedjor-2 uppbyggda? 

● Hur talar det textuella innehållet i testerna till mottagaren? 

● Vilka likheter och skillnader finns det mellan testerna? 
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1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel ett introduceras uppsatsen och syfte och frågeställningar presenteras. I kapitel två 

presenteras tidigare forskning och olika begrepp och definitioner. I kapitel tre presenteras den 

analysmetod och det material som har använts i undersökningen. I kapitel fyra presenteras 

resultaten av analysen samt en jämförelse mellan de två testerna. I kapitel fem diskuteras 

resultaten av analysen utifrån tre övergripande aspekter: tidsaspekt, instruktionsaspekt och 

bedömningsaspekt. 
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2. Teori 

Detta kapitel presenterar bland annat tidigare forskning kring tester för läs- och skrivsvårigheter 

samt förklara specifika begrepp som är aktuella för den här uppsatsen. Det ges även en förklaring 

över vad som menas med ett kartläggningstest och ett screeningtest. 

2.1 Tidigare forskning 

Inom området specialpedagogik finns det mycket forskning, både svensk och internationell. 

Dock verkar forskningen inte handla om tester och metoder som specialpedagoger kan använda 

sig av i sin verksamhet. Istället verkar den mer inriktad på annat som till exempel integration, 

riskfaktorer och individuell utveckling (Björck-Åkesson & Nilholm 2007: 15). Man skulle kunna 

tänka sig att dessa forskningsområden har en koppling till tester och utvecklingen av tester för 

skolans verksamhet, men det finns ingen bekräftad källa på detta.  Däremot presenterar SBU i sin 

rapport Dyslexi hos barn och ungdomar – tester och insatser: en systematisk litteraturöversikt 

från 2014, att det inte finns någon vetenskaplig utvärdering för de tester som används i 

skolverksamheten. Än mer anmärkningsvärt blir detta då det enligt god praxis vid identifikation 

av läs- och skrivsvårigheter skall ingå någon form av test - screening/kartläggning. Läs- och 

skrivtest förekommer även i skolan för andra syften än identifikation av svårigheter. Det kan då 

exempelvis röra sig om resultatuppföljning (Myrberg & Lange 2006: 16-17).  

 

I SBU:s rapport presenteras över 50 tester för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter som inte är 

vetenskapligt utvärderade men som används i skolverksamheten (SBU 2014: 13). Troligtvis är 

dessa tester några av de som Myrberg och Lange syftar på. Dock presenterar Myrberg & Lange 

(2006: 16) tester som används inom forskning och som då troligtvis är mer vetenskapligt 

utvärderade och har högre validitet och reliabilitet. Dock når inte dessa tester skolans värld. 

Varför det inte finns eller verkar bedrivas forskning inom området tester för kartläggning och 

screening i skolan är svårt att besvara. Det verkar finnas en avsaknad av intresse för detta 

område. Forskningsläget idag 2016 verkar vara samma som SBU presenterade 2014, det vill säga 

att det saknas aktuell forskning om tester.  

 

2.2 Begrepp och definitioner 

SBU (2014: 35) beskriver olika typer av problematik man kan ha vid dyslexi eller annan läs- och 

skrivproblematik. Det viktigaste de vill presentera är problem med att avkoda och/eller känna 
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igen ord. Det är dock viktigt att lyfta att denna problematik inte nödvändigtvis innebär att en 

person har dyslexi. 

För att tydliggöra begreppet läs- och skrivproblematik infogas figur 1, vilken är en modell gjord 

av Christer Jacobson (2006). Den ger en överskådlig bild av faktorer som kan påverka en elevs 

läs- och skrivförmåga. 

  

figur 1. Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 

 

(Egen bearbetning av Jacobson 2006). 

 

Skolinspektionen råder till att uttrycka sig i form av elever i läsproblematik och/eller dyslexi 

snarare än med (Skolinspektionen 2011: 6). Därför kommer denna formulering att användas 

genomgående i uppsatsen. Läsförmåga innebär enligt SBU (2014: 157) att man behärskar 

”ordavkodning, non-ordläsning och/eller läshastighet av enstaka ord/non-ord alternativt av 

sammanhängande text samt stavning”. Med non-ord menas en bokstavskombination som liknar 

svenska ord men saknar betydelse (SBU 2014: 180). 
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De två testerna som förekommer i den här uppsatsen är Kartläggaren och Läskedjor-2, dessa 

refererar till hur man med hjälp av normering kan bestämma elevers förmågor. För att få ett 

tillförlitligt normvärde krävs att ett större antal individer gjort testet. Deras testresultat behandlas 

statistiskt och utifrån det kan en standardpoäng bestämmas (SBU 2014: 181). I ett av testerna 

som analyseras i uppsatsen räknas ett staninevärde ut baserat på elevens resultat. Stanine är en 

skala mellan 1-9 och beroende på vad eleven får för värde på denna skala kan läraren uttala sig 

om elevens styrkor och svagheter (ACER 2011: 1).  

 

Slutligen är reliabilitet och validitet något som diskuteras i uppsatsen. Detta diskuteras i 

förhållande till uppsatsen i sig, men också den analysmetod som används samt i förhållande till 

de tester som analyseras. Med reliabilitet menas precision eller hur pass tillförlitligt ett test är. 

Hög reliabilitet innebär en liten mängd slumpmässiga fel (SBU 2014: 182). Med validitet menas 

noggrannhet eller hur väl man mäter det som avses (SBU 2014: 184). 

 

2.3 Vad är ett screeningtest respektive kartläggningstest? 

De två tester som analyserats i den här undersökningen är ett kartläggningstest och ett 

screeningtest. Screeningtest används som ett verktyg för att testa till exempel en åldersgrupp i 

skolan och fånga upp de som befinner sig i olika typer av problematik (Myrberg 2007: 60). 

Resultaten av testet kan sedan ligga till grund för vidare individuell utredning av eleverna. För att 

kunna anpassa och ge extra stöd kan skolan då använda sig av olika kartläggningstest för att 

kartlägga eleven och dess problematik (Myrberg 2007: 61). Screeningtestet uppmärksammar en 

elevs problematik och kartläggningstester används för att bland annat kartlägga elevens 

färdigheter som en grund för resursfördelning (Høien & Lundberg 2013: 164). 

 

2.4 Vad är ett bra test? 

SBU:s rapport har listat vilka tester som skulle kunna anses bra respektive mindre bra. Inget test 

hade dock tillräckligt mycket vetenskaplig utvärdering och dokumentation för att godkännas helt, 

men granskningen visar ändå vilka tester som har mer eller mindre validitet och reliabilitet (SBU 

2014: 144). Deras utlåtande om hög validitet och reliabilitet är utgångspunkten för vad vi 

klassificerar som bra tester här i denna uppsats. 
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SBU betonar dock genomgående att bristen på forskning gör att resultatet ändå inte är helt 

tillförlitligt, vilket vi är medvetna om. De test som fått högst ”betyg” i deras jämförelser 

innehåller tre övergripande punkter: Hög reliabilitet och validitet, de är normerade samt att tester 

genomförs på individ nivå eller gruppnivå (SBU 2014:147-152): 

 

Testerna som SBU (2014) presenterar innehåller någon eller några av variablerna som 

presenteras i figur 2.  

 

figur 2. Variabler för tester 

Variabler 

 Fonologi 

 Fonologisk medvetenhet 

 Läsförståelse 

 Läshastighet 

 Rättskrivning 

 Ordförståelse 

 Ordavkodning 

 Minne 

 Hörförståelse 

 Självskattning 

 Attityd  

 RAN (Rapid Automatizised Naming)  

Källa: SBU 2014: 181. 

 

SBU betonar även att det är viktigt med utbildad personal som kan tolka testresultaten och göra 

något av det efter avslutat test. Det behövs därför en eller flera personer på skolan som har 

kompetens i testinnehåll, kan rätta testerna och läsa av testresultaten (SBU 2014: 145). Ett bra 

test bör då innehålla någon/några av de listade variablerna ovan, samt att skolan har utbildad 

personal för att kunna dra nytta av testet. 
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2.5 Muntliga instruktioner 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram för- och nackdelar med muntliga instruktioner då de är en stor 

del av det ena testet som analyserats. Muntliga instruktioner kan bli problematiskt för 

andraspråkselever, speciellt om instruktionerna är i flera led, eftersom att det kan vara svårt att 

förstå och komma ihåg dessa (Gibbons 2013: 55). Elever med till exempel Aspergers syndrom 

och ADHD/DAMP gynnas av att instruktioner upprepas, antingen att läraren säger instruktionen 

flera gånger eller att eleven själv får upprepa instruktionen (Wirkberg 2007: 48; Winter 2008: 

35). För elever som befinner sig i inlärningssvårigheter och/eller är i behov av särskilt stöd 

uppmuntras lärare att ägna mycket tid åt instruktioner. Det är en viktig del i undervisningen och 

man bör då vara flexibel för att på olika sätt nå alla elever. Det kan göras genom att man både 

skriftligt, muntligt och visuellt ger instruktioner till eleverna (Westwood 2011: 12). 
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3. Metod och material 

I den här uppsatsen utgår vi från ett hermeneutiskt arbetssätt där vi gick fram och tillbaka och 

granskade en texts olika delar. De granskades utifrån en kritisk hermeneutisk princip. Detta 

kapitel introducerar den analysmetod som vi inspirerats av, samt diskuterar hermeneutikens 

validitet och reliabilitet för den här uppsatsen. 

 

Under arbetsprocessen har vi tillsammans samlat in allt material och delat upp det mellan oss för 

att individuellt skriva och fördjupa oss i olika delar. Vi har arbetat i ett Google-dokument och har 

därför följt varandras processer hela tiden och gett löpande respons och korrigerat varandras 

texter. Allt textmaterial har korrigerats och skrivits tillsammans. 

 

3.1 Kritisk hermeneutisk textanalys 

Kritisk teori är diffus i sin beskrivning av tillvägagångssätt och huruvida det finns på förhand 

bestämda kriterier att följa vid en kritisk hermeneutisk analys (Kristensson Uggla 1994: 310-

311). Dock finns en studie från 1993 av Nelson Phillips och John L. Brown där företagsmaterial 

tolkats utifrån på förhand bestämda steg för kritisk hermeneutisk teori. Lennart Hellspong och 

Per Ledin (1997: 258) presenterar en analysmodell där de delar in en text i tre delar: kontext, 

struktur och stil, vilka syftar till att tolka och förstå en text. 

 

Phillips och Brown (1993: 1551-1552) har fler dimensioner i sin modell och menar att det finns 

fem generella delar av en text. Delarna skapar en ram för hur man kan gå tillväga i en textanalys.  

Den första delen heter The intentional aspect. Här menar man att en text är en produkt av någon 

och förväntas tas emot av någon. En text är inte en naturlig händelse, utan ett resultat av en 

avsiktlig handling. I en analys betyder det att man ska reda ut vem det är som har skrivit texten 

och vem mottagaren förväntas vara (Phillips & Brown 1993: 1552). Den andra delen heter The 

referential aspect. En text är alltså en avsiktlig handling och konstruktion som representerar 

något, refererar till något eller säger något om någonting. Vad handlar texten om? Vad säger 

den? (Phillips & Brown 1993: 1552).  

 

The contextual aspect är den tredje delen av en text. En texts kontext är viktig. Hur texten 

skapas, vem som skapar den och i vilken form den presenteras påverkar textens mening och syfte 

(Phillips & Brown 1993: 1552). The conventional aspect är den fjärde delen av en text. För att en 

text ska vara meningsfull måste den följa vissa lagar och regler som målgruppen för texten kan ta 
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till sig. Är textens målgrupp barn i låga åldrar ska man helst inte skriva en text innehållande 

fackspråk och svåra ord och begrepp. Texten måste skrivas på ett sådant sätt att barnen förstår 

det som står (Phillips & Brown 1993: 1552). Den sista delen av en text heter The structural 

aspect. Det handlar om textens struktur. En text kan se ut på olika sätt. Ett brev har en viss 

struktur medan en novell har en annan. Båda texttyperna innehåller ord, men det är hur orden är 

strukturerade som avgör vad det är för slags text (Phillips & Brown 1993: 1553).  

 

Hellspong och Ledins (1997) tre delar skulle kunna ses som en sammanfattning av de fem delar 

som Phillips och Brown (1993) presenterar. Gemensamt för de två modellerna är att de lämpar 

sig väl för brukstextanalys och att texten delas in i flera delar. Hellspong och Ledin (1997: 47) 

trycker på att man inte skall bruka analysmodeller som en statisk mall och ”mala” sin text genom 

mallen, utan istället använda sitt sunda förnuft för hur mycket av mallen man vill använda. 

Därför har vi konstruerat en egen analysmodell utifrån Phillips och Browns fem steg och den 

presenteras i figur 3. 

figur 3. Analysmodell. 

 Den första delen, bakgrund, handlar om vem som har skrivit testerna och testernas 

bakgrund. 

 I den andra delen, tillblivelse, undersöker vi hur texten är skapad och i vilken form den 

presenteras för mottagaren. 

 Den tredje delen, mottagare, handlar om mottagaren och förståelsen för det som står, till 

exempel instruktioner och dylikt  

 Den fjärde delen, texten, handlar om vad testen representerar, alltså vad testerna säger och 

vad dem handlar om.  

 Den sista delen, struktur, handlar om strukturen, hur ser testerna ut?  

 

3.2 Analysmetod 

Analysmodellen har applicerats på två tester, vilka är Kartläggaren och Läskedjor-2. Det är ett 

kartläggningstest respektive ett screeningtest som används i skolor i Linköpings kommun men 

även i andra delar av Sverige. Nedan följer en presentation av hur analysmodellen har 

applicerats.  
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I bakgrundsanalysen, som handlar om vem det är som har skapat testerna, möttes vi av en del 

hinder. Varken Kartläggaren eller Läskedjor-2 har särskilt mycket information att tillgå som 

handlar om skaparna av testet. Det som finns tillgängligt presenteras i Figur 4 och i Figur 10.  

 

Tillblivelse är den andra delen i vår analysmodell. De tester vi har analyserat skiljer sig åt 

gällande det format som det presenteras i för elever. Det ena utförs på dator och det andra på 

papper, trots detta var det inga svårigheter att genomföra analysen. 

 

Då texterna vi analyserar är två tester som används i skolmiljö och är utformade för att användas 

av elever, finner vi den tredje delen i vår analysmetod väldigt aktuell. Vem är mottagaren för 

testerna? Är utformningen av testerna riktade mot den ålder det säger sig vara? Vi finner det 

viktigt att testerna har ett innehåll som är möjligt att tillgodogöra sig för alla elever. Enligt oss 

ska ett test vara tillgängligt för alla elever som går i skolan, vilket är svårt. Det är därför viktigt 

att material, övningar och instruktioner inte exkluderar någon. Anpassning för svenska som 

andraspråkselever borde därför ses över. 

 

Den fjärde delen handlar om texten, alltså vad testerna säger och vad de handlar om. Här 

granskades instruktionernas utformning och tilltal. Då Kartläggarens instruktioner gällande 

övningarna var skriftliga och fanns tillgängliga inför varje delprov var det smidigt att applicera 

den här delen av analysen på dessa. I Läskedjor-2 används muntliga instruktioner inför varje 

delprov, vilka inte finns tillgängliga i tryck för eleven. Dock finns det en handledning 

innehållandes en manual över vad man kan säga till eleverna inför delproven. Däremot valde vi 

att inte analysera denna manual då eleven inte möter vid testtillfället, och är inte något som 

läraren måste använda sig av när hon eller han instruerar eleven. Därför var det mer komplicerat 

att applicera den här analysdelen på Läskedjor-2.  

 

Strukturen är den femte och sista delen i vår analysmetod och som granskar den struktur som 

testerna har. Det är viktigt att eleven inte störs av testernas utformning och därav presterar sämre 

än vad de egentligen skulle ha gjort. Den analysmetod vi har använt oss av har varit till stor hjälp 

i vår jämförelse av testerna. Då vi har utgått från den i båda analyserna säkerställer det 

granskning av likvärdiga delar, vilket gör att jämförelsen blir mer aktuell. 
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3.3 Validitet och reliabilitet 

Före 1970 ansågs det problematiskt att använda validitet som ett begrepp ihop med metoden 

hermeneutik. Validitet ansågs som en synonym med begreppet sanning och därav mer lämpligt 

att använda inom kvantitativ forskning och positivism (Ödman 2005: 84). Idag har man ändrat 

dessa tankar och validitet anses applicerbar i både kvalitativ och kvantitativ forskning. 

 

Det finns en problematik som bör lyftas fram när det gäller analysmetoden hermeneutik. Att 

arbeta utifrån den hermeneutiska cirkeln eller spiralen kan skapa viss validitetsproblematik, 

eftersom forskarens subjektiva åsikter lätt kan hamna i centrum (Ödman 2005: 91). Med hjälp av 

den hermeneutiska spiralen har vårt arbete skett i olika faser. Vi fick först en förfrågan från 

Linköpings kommun om att genomföra en undersökning av Kartläggaren. Då vi inte kände till 

den sedan tidigare började vi genom att skapa oss en bild av verktyget och vad det innehöll. 

Sedan fick vi reda på att man kommer börja använda Läskedjor-2 i alla kommunala skolor i 

Linköping. På grund av det bestämde vi oss för att genomföra en jämförelse av dessa två. Då 

Kartläggaren är ett mycket större test med fler delprov var vi tvungna att skala ner det så att 

testen blev mer jämförbara. När nedskalningen var gjord fördjupade vi oss i Kartläggarens olika 

textdelar och applicerade vår analysmodell på texten, samma gjordes för Läskedjor-2.  

 

Upptäcker man ny information när man genomför en undersökning finns det en risk att man 

tolkar om den för att den ska passa in och stämma överens med tidigare förståelse. En annan risk 

är också att man avfärdar information på grund av personliga åsikter om upphovsmannen till 

informationen (Ödman 1979: 105). Man bör därför närma sig texten både subjektivt och 

objektivt. Allt för mycket gissningar i tolkningsarbetet bör undvikas för att inte skapa för mycket 

självbekräftelse och subjektivitet (Ödman 2005: 92). I och med att vi använde vår analysmodell 

med olika delar, hjälpte det till att kliva in och ur textens olika delar, och ändå behålla 

objektivitet. Det gjorde att ju mer vi arbetade med texterna desto djupare och mer förändrad 

förståelse. När man tolkar texter kan man använda sig av falsifiering för att på ett mer 

vetenskapligt sätt ställa två kontrasterande tolkningar mot varandra för att utröna vilken tolkning 

som är mer sannolik än den andra (Ödman 2005: 92). Falsifiering skulle kunna vara ett bra sätt 

för att öka objektiviteten i arbetet och hjälpa till med analysen av olika tolkningar, men för den 

här uppsatsen kommer vi istället att utgå från en egen analysmodell med fem delar. Genom att 

använda den konkretiseras också tillvägagångssättet för analysen. Det gör det möjligt för andra 

att utföra samma analys och på så sätt stärks också reliabiliteten i arbetet. 
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3.4 Urval, begränsningar och etiskt perspektiv 

Idén till arbetet kom efter en förfrågan från Linköpings kommun. Ulrika Örtenberg, som är 

övergripande specialpedagog på enheten för läs-, skriv- och språkstöd för gymnasieskolor i 

Linköping, skickade en förfrågan om vi var intresserade av att studera ett test på marknaden. Att 

få denna förfrågan, att inte själv behöva söka upp och välja ut tester, skulle kunna vara en typ av 

bekvämlighetsurval, men då inte med samma betydelse som det bekvämlighetsurval Bryman 

(2002: 114) presenterar. Han menar att ett bekvämlighetsurval handlar mer om population och att 

personer då finns tillgängliga i forskarens närhet. Istället ser vi det faktum att vi blev tillfrågade 

och fick testen presenterade för oss, som vår population. Testerna fanns då tillgängliga och 

därmed är det ett bekvämlighetsurval.  

 

Då det saknas forskning kring användningen av tester har vi valt att utgå från vad SBU (2014) 

kommit fram till rörande vilka tester som är bra. De listar flertalet tester men endast ett fåtal är 

godkända som användbara. Även om Läskedjor-2 inte är testat av SBU är föregångaren det, och 

den senaste versionen består av samma delar med några få ändringar. Testet är också normerat 

och resultatet är baserat på sammanlagt cirka 9000 elevers resultat (Jacobson 2015:8).  

 

Under arbetets gång fanns det en viss problematik med materialinsamlingen gällande 

Kartläggaren. Det finns lite information tillgänglig på Kartläggarens hemsida och i princip 

ingenting skrivet om Kartläggaren i tidskrifter, artiklar eller andra publikationer. Det gjorde det 

svårt att få en överblick av Kartläggaren. Vi försökte ringa och tala med de ansvariga på 

Mystudyweb Sweden AB är ägare av testet i Sverige, men på grund av att ingen av oss i 

dagsläget arbetar på en skola ville de inte svara på några av våra frågor. Vi gjorde även försök att 

höra av oss via e-post och hemsidans live-chatt men utan resultat. Vi ville gärna ta del av testet 

men då måste man köpa det. Dock hade vi den turen att det i mitten av mars 2016 hölls en 

informationsträff, för olika aktörer i Linköpings kommun, om att arbeta med Kartläggaren. Efter 

den träffen fick vi tillgång till en gratis demoversion av Kartläggaren. Den var dock bara 

tillgänglig under en kort period men vi kunde då ta del av testet, vilket gav oss materialet för 

detta arbete.  

 

För att ta del av materialet på mystudyweb (som man gärna skall köpa till Kartläggaren) 

registrerade vi oss för en gratis tvåveckors-period för att kunna gå djupare i materialet. Dessvärre 

var man inte fullvärdig medlem under gratisperioden och alla uppgifter gick inte att ta del av. 

Det var mycket som fortfarande var dolt för oss. Registrering gick enkelt och trots att det skulle 
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krävas målsmans tillstånd så gick det bra att både registrera sig och göra uppgifterna utan att en 

målsman behöver godkänna något. Vad gäller betalning vet vi dock inte hur involverad målsman 

blir då vi avslutade kontot innan någon betalning behövde ske. 

 

Ur ett etiskt perspektiv har det varit problematiskt att fysiskt inkludera det material som vi 

analyserar i uppsatsen. Då demoversionen inte finns tillgänglig för allmänheten är det svårt att 

bevisa vad som är rätt och fel när det kommer till det material som vi analyserar. Därför har vi 

valt att citera och inte transkribera från testet för att höja värdet och undvika att data ses som 

förvanskad eller fabricerad (Thornberg & Fejes 2015: 268). Kartläggaren är dessutom mån om 

att skydda sitt material på webbsidan och för att inte bryta mot några copyrightregler har vi valt 

att inte använda några bilder från Kartläggaren. Dock har vi inkluderat bilder från 

kompletteringsmaterialet mystudyweb då dessa bilder, och en del av deras material, finns fullt 

tillgängligt på deras hemsida mystudyweb.com. De är måna om att man inte får använda eller 

publicera deras material och därför har vi valt att enbart inkludera det material som man kan ta 

del av utan att vara medlem. 

 

Bryman (2002: 278) skriver om hur man som forskare kan få tillträde till den miljö man har valt 

att undersöka. För att underlätta tillträdet till en specifik miljö kan man anta en dold eller hemlig 

roll och inte berätta att man är forskare. I vår undersökning kontaktade vi ägarna till 

Kartläggaren, men de ville dock inte prata med oss eller svara på frågor då vi inte var anställda 

vid en skola. Vid ett tillfälle som detta hade vi kunnat anta en dold roll och undanhållit 

information om vilka vi var och istället utgett oss för att arbeta som lärare. Vi valde dock att inte 

göra det då vi ändå hade tillgång till material och kunde samla tillräcklig information för vår 

undersökning. 
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4. Kartläggaren och Läskedjor-2 

I Linköpings kommun har en för ändamålet anställd person fått i uppdrag att undersöka vilket 

test som skulle kunna passa bäst för screening av alla elever i kommunen. Testet utförs av elever 

i grundskolan upp till år 1 på gymnasiet i syfte att identifiera eventuell läs- och skrivproblematik. 

Det här kapitlet kommer att presentera resultatet av den analysmodell som applicerats på 

testerna.  

 

4.1 Kartläggaren 

Kartläggaren är översatt från norska av företaget MyStudyWeb Sweden AB (mystudyweb1). 

Kartläggaren är ett digitalt verktyg som kan användas för kartläggning i Svenska, Engelska och 

Matematik (Kartläggaren 2014c). Testet är tillgängligt för elever från årskurs 4 upp till år 1 i 

gymnasiet. Kartläggarens hemsida uppmanar till att köpa tjänsten mystudyweb för att få 

övningar och material som eleverna kan arbeta med när testet är gjort och styrkor respektive 

svagheter har blivit synliga. Dock finns det bara övningar i mystudyweb för årskurs 4-9 

(Kartläggaren 2014b). 

 

Kartläggaren är normerat efter resultaten av tidigare genomförda tester. Eleven får ett resultat 

utifrån en norm för varje ämne och delprov. Den norm som visas beskriver Kartläggaren som 

”normen (det nationella genomsnittet) för varje ämne och varje delprov.” (Kartläggaren 2014d). 

Vad innebär normen? I Kartläggarens supportcenter (Kartläggaren 2014d) står det uttryckligen 

att normen för testresultatet inte är ett betyg utan vad ”vi” definierar som baskunskaper i de tre 

ämnena svenska, engelska och matematik. Vilka dessa ”vi” är framkommer inte i texten, men 

man kan anta att det är personerna som äger mystudyweb och Kartläggaren. Det står också att 

deras definition av baskunskaper i ämnena inte behöver stämma överens med läroplanens 

beskrivning av baskunskaper (Kartläggaren 2014d). Aktuella uppgifter om hur många 

kommuner, skolor eller användare Kartläggaren har finns inte på hemsidan. Dock finns en 

nyhetsuppdatering från 2014 om att Kartläggaren används i 20 % av landets kommuner 

(Kartläggaren 2014e). Testet är internetbaserat, självrättande och kan tillsammans med tjänsten 

mystudyweb erbjuda övningar och lektionsmaterial baserat på elevens resultat (Kartläggaren 

2014a).  
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4.1.1. mystudyweb 

MyStudyWeb Sweden AB ägs av två privatpersoner där den ena har bakgrund som 

grundskollärare och den andra inom onlinespelsbranchen (mystudyweb2). Verktyget 

mystudyweb är ”en nyskapande tjänst av hög kvalitet som hjälper dig att förbättra ditt resultat i 

skolan och kan användas både som läromedel och som läxhjälp” (mystudyweb3). Tjänsten 

erbjuder övningar och lektionsmaterial till elever i år 4 till och med år 9 och riktar sig till både 

skolor och privatpersoner. På hemsidan finns en flik med information som riktar sig direkt till 

skolor och lärare. Det finns också en flik som riktar sig direkt till eleven och en som riktar sig 

direkt till föräldrar. Texten på de olika flikarna uppmanar till att köpa och starta mystudyweb. 

Texten som riktar sig till föräldrar innehåller flera argument om hur tjänsten gynnar deras 

relation till sina barn (mystudyweb4). 

 

Enligt användarvillkoren (mystudyweb9) måste man vara 18 år eller ha målsmans tillstånd för att 

registrera sig på mystudyweb. Dock krävs det inte att man anger sin ålder vid registrering. Detta 

gäller i alla fall för testversionen. Då den är gratis, är det möjligt att detta ändras när den övergår 

till att bli en betalversion. Tjänsten erbjuder eleverna videoklipp med föreläsningar och därefter 

övningar i ämnena: Svenska, Engelska, Matematik, Kemi, Biologi och Fysik. När man är 

inloggad i mystudyweb och gör övningar samlar användaren på sig KP (kunskapspoäng) som 

registreras i en topplista. Det registreras också en topplista över hur många timmar man är 

inloggad och arbetar med uppgifter och övningar. Den användare med mest KP och den med 

flest timmar hamnar högst upp på listan. Listan redovisar, namn, födelseår, ort och skola. För att 

inte få sina uppgifter redovisade på topplistan måste man göra ett aktivt val att inte delta, annars 

redovisas det automatiskt. Listan är tillgänglig för alla som besöker webbsidan mystudyweb.com 

(mystudyweb10). 

 

4.2 Bakgrund, tillblivelse och mottagare 

I vår analys har vi använt oss av fem steg. Dessa är bakgrund, tillblivelse, mottagare, text och 

struktur. När vi utförde analysen upptäckte vi att tre av analysdelarna nämligen bakgrund, 

tillblivelse och mottagare, var samma för alla delprov. Vi har därför valt att presentera dem 

gemensamt i en tabell i figur 4, eftersom de är övergripande för alla delar av analysen.  
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figur 4. Sammanställning av bakgrund, tillblivelse och mottagare. 

Analysdelar Summering 

Bakgrund  Översatt från norska till svenska.  

 Ägs av MyStudyWeb Sweden AB 

Tillblivelse  Internetbaserat test som görs på dator 

Mottagare  Eleven 

 År 1 på gymnasiet. 

 

4.3 Delprov ett - Ordbild 

På Kartläggarens hemsida kan man läsa om de olika delarna av testet. Delprov ett - ordbild, 

beskrivs som ett test där ”Eleven får se en kort glimt av ett ord och ska därefter välja vilket ord 

som visades bland 5 ord som liknar varandra.” (Kartläggaren 2014a). 

 

I Kartläggarens första delprov får eleven se ett ord och skall sedan välja samma ord i en meny. 

Instruktionen, som kan ses nedan, förklarar vad eleven skall göra i uppgiften i fem stycken 

bestående av enstaka meningar. Enligt instruktionen kommer ett ord att visas till vänster i bild 

och eleven skall sedan välja rätt ord. Genomför man uppgiften ser man dock att ordet inte alls 

visas till vänster utan i mitten av bilden och att svarsalternativen listas under ordet. Instruktionen 

säger sedan att orden kommer visas för användaren i snabbare och snabbare takt, detta sker dock 

inte. Orden man skall välja mellan visas för användaren med olika intervall (bilaga 1).  

 

Instruktionen för Ordbild (Kartläggaren demoversion): 

 

Hur snabbt kan du läsa enskilda ord? 

 
Orden visas i fältet till vänster, ett i taget. Du ska försöka läsa varje ord innan det försvinner. 

 
När ordet är borta får du se en lista med flera ord, dels det som nyss visades och dels några som 

liknar det. Du ska klicka på ordet som visades. 

 
När du har klickat i listan får du strax se nästa ord. Visningstiden blir kortare och kortare, så du 

måste hänga med! 
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Om du är osäker på vilket ord som visades är det viktigt att du klickar på ”inte uppfattat”. Du ska 

alltså INTE gissa!  

 

Som man kan se är instruktionen tydlig med att användaren inte får gissa utan i stället skall svara 

att han/hon inte vet. I figur 5 presenteras en sammanställning av resultaten för analysdelarna. 

 

figur 5. Ordbild. 

Analysdelar Summering 

Texten ● Du-tilltal 

● Instruktioner 

● Uppmaningar 

Struktur ● Tidsbegränsat 

● Ord visas med olika tidsintervall 

● Ett ord och sex svarsalternativ 

 

4.4 Delprov två - Söka i text 

Kartläggarens hemsida (Kartläggaren 2014a) beskriver delprov två – ”Söka i text” som ett test 

där:  

Eleven ska söka igenom en text efter ett bestämt ord. Eleven klickar på raden som innehåller 

ordet. Bara ordets exakta form och stavning räknas som korrekt.  

 

Delprov två går ut på att söka efter ett specifikt ord i texten. Det finns inga uppgifter om någon 

tidsbegränsning men instruktionen säger att man skall vara snabb. Det visar sig dock att om man 

är för långsam kanske man inte hinner läsa hela texten, då mätningar visar att hela texten enbart 

visas i en minut. Instruktionen ger inga upplysningar om man kan ångra sig ifall man klickar på 

fel ord, det står endast att fel svar ger minuspoäng. Gör man uppgiften visar det sig att man inte 

kan ångra något efter att man har markerat fel ord.  

 

Eleven uppmanas i instruktionen att göra en demo-övning flera gånger för att få en känsla för hur 

snabbt hon/han måste läsa. Dock är demo-övningen 30 sekunder kortare och har en kortare text 

som ska läsas än vad den riktiga uppgiften har. Det går här att ifrågasätta hur man skall få en 
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känsla för hur snabb man behöver vara när det väl gäller, då uppgifterna är så olika. 

Instruktionen till uppgiften kan läsas nedan (Kartläggaren demoversion): 

 

Här gäller det att hitta ett bestämt ord i texten så snabbt som möjligt. 

 

Du ska klicka en gång på alla rader som innehåller exakt samma sökord som visas i fältet till 

vänster. Se till att inte klicka på sammansatta ord eller ord som liknar sökordet! 

 

Du får poängavdrag om du klickar fel. 

 

Du kan börja klicka på raderna som innehåller sökordet direkt när du har startat uppgiften. Du 

kan få en uppfattning om hur snabbt du måste arbeta genom att göra den korta DEMO-övningen 

ett par gånger. Du kan sedan fortsätta att arbeta i samma takt när du startar själva uppgiften. 

 

Som framgår av citatet är texten väldigt luftig och flera och enskilda meningar separeras i 

stycken. Om detta hjälper eller stjälper läsförståelsen kan diskuteras vidare. Nedan, i figur 6, 

presenteras en sammanställning av resultaten för de olika analysdelarna. 

 

figur 6. Söka i text. 

Analysdelar Summering 

Texten ● Du-tilltal 

● Instruktion om tillvägagångssätt 

● Information om poängavdrag vid fel svar 

Struktur ● 27 rader text (ej fulla meningar) 

● Tidsbegränsning till enminut 

● Går ej att ändra om man markerar fel ord 

 

4.5 Delprov tre - Skumma igenom text 

På testets hemsida beskrivs det tredje delprovet följande: ”Eleven ska snabbt läsa en text och 

fokusera på att komma ihåg innehållet. När texten har försvunnit kommer fyra flervalsfrågor om 

innehållet.” (Kartläggaren 2014a).  
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Det tredje delprovet går ut på att man ska ”skumma” igenom en text för att sedan svara på frågor 

gällande innehållet. Uppgiften heter ”Skumma igenom text” (Kartläggaren 2014a) men 

instruktionen (Kartläggaren demoversion) säger att man ska: 

 

Kan du hitta det viktigaste innehållet i en text? 

 

Läs texten noggrant och i jämn lästakt. 

 

När texten har försvunnit får du några frågor om innehållet.  

 

Man kan ifrågasätta om detta gör det tydligare för användaren att läsa eller om dispositionen 

förvirrar. Eleven har ungefär en minut på sig att läsa igenom texten som är 16 rader lång. 

Instruktion om tidsbegränsningen saknas. Nedan, i figur 7, presenteras en sammanställning av 

resultaten för de olika analysdelarna. 

 

figur 7. Skumma igenom text. 

Analysdelar Summering 

Texten ● Du-tilltal 

● Tre separerademeningar med instruktioner 

● Retoriskfråga 

Struktur ● Tidsbegränsning till en minut (saknas instruktion om det) 

● Fyrafrågor 

● 16 rader varav tio meningar av varierande längd 

● Frågor med fem svarsalternativ 

 

4.6 Delprov fyra - Läsförståelse 1 

Det fjärde delprovet går ut på att eleven ska läsa en text och svara på frågor om texten. Delprovet 

beskrivs på Kartläggarens hemsida (Kartläggaren 2014a): 

 



 

24 
 

I detta delprov ska eleven läsa en text rad för rad och fokusera på att komma ihåg innehållet. Bara 

en rad åt gången visas tydligt. När texten tar slut kommer fyra flervalsfrågor om innehållet. 

 

Det fjärde provet heter Läsförståelse 1 och innebär läsning av en text. Under uppgiften skall 

eleven själv trycka fram rad för rad av texten. Uppdelningen av rader är inte fulla meningar utan 

avkapade meningar med olika antal tecken per rad. Det första som möter läsaren är en 

uppmaning om att läsa i samma takt som när man annars läser. Det är inte säkert att man läser på 

fritiden och således kan härleda ”när du läser” till en familjär situation. Detta blir motsägelsefullt 

när man endast får läsa en rad i taget, vilket kan störa det normala läsflytet. Den blir en än mer 

motsägelsefull uppgift i och med att instruktionen vill uppmana till en viss lästakt men att man 

ändå klickar fram texten i sin egen hastighet utan tidsbegränsning. I instruktionen (Kartläggaren 

demoversion) kan man ännu en gång se uppdelningen i stycken av varierande längd: 

 

Du ska läsa texten i samma takt som du brukar använda när du läser. 

 

Du får bara se en rad åt gången. Flytta läsmarkeringen nedåt genom att trycka på nedåtpil-

tangenten. Försök att hålla så jämn takt som möjligt! 

 

När texten har försvunnit får du några frågor om innehållet. 

 

Gör DEMO-övningen ett par gånger innan du startar själva uppgiften, så att du vänjer dig vid att 

läsa på det här sättet! 

 

När man läser texten kan man se raden ovanför och under svagt, vilket kan störa läsflytet och 

göra det svårare att ta till sig informationen. Efter läsningen följer ett antal faktafrågor som man 

måste minnas informationen till. Svaren går att finna direkt i texten och kräver ingen djupare 

tankeverksamhet. Svaret skall inte skrivas utan användaren ges fem svarsalternativ att välja 

mellan. Nedan, i figur 8, presenteras en sammanställning av resultaten för de olika analysdelarna. 
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figur 8. Läsförståelse 1. 

Analysdelar Summering 

Texten ● Informerandeinstruktion 

● Beskrivning av hur testet går till 

● Rekommenderar att göra övningsprovet flera gånger 

Struktur ● Eleven måste aktivt klicka fram texten rad för rad 

● En rad är inte en fullständig mening 

● Tre rader visas samtidigt varav raden över och under den rad som är 

tänkt att läsas är suddiga 

● 25 rader text 

● Faktafrågor med fem svarsalternativ 

 

 

4.7 Delprov fem - Läsförståelse 2 

Det femte och sista delprovet, Läsförståelse 2, beskrivs följande: ”Detta delprov liknar det 

förgående [sic!], förutom att radernas visningshastighet bestäms av programmet. När texten är 

slut kommer fyra flervalsfrågor om innehållet.” (Kartläggaren 2014a). 

 

I det sista delprovet bestämmer programmet hur snabbt meningarna ska visas. Raderna i 

uppgiften är av varierande längd och visas mellan två till tre sekunder. Hela övningen tar en 

knapp minut. Testet som eleven gör är precis detsamma som den tidigare uppgiften, bortsett från 

att man här inte får mata fram raderna själv. Trots att uppgifterna i princip är samma är 

instruktionerna olika. Här informeras eleven om de tre raderna som kommer att visas. 

Instruktionen (Kartläggaren demoversion) är även här uppdelad i korta separerade meningar istället 

för ett stycke: 

 

Du ska försöka minnas innehållet i texten som visas. 

 

Texten flyttas uppåt i jämn takt, så du får hänga med! 
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Försök att hålla blicken fäst på den mellersta raden och koncentrera dig på innehållet. 

 

När texten har försvunnit får du några frågor om innehållet. 

 

Gör DEMO-övningen ett par gånger innan du startar själva uppgiften, så att du vänjer dig vid att 

läsa på det här sättet! 

 

 

Efter att texten är läst följer även här faktafrågor där uppgiften innebär att endast besvara frågor 

där svaret finns i texten. Eleven får även svarsalternativ att välja mellan. På grund av detta testas 

inte elevens förmåga gällande inferensläsning. I figur 9 presenteras en sammanställning av 

resultaten för de olika analysdelarna. 

 

figur 9. Läsförståelse 2. 

Analysdelar Summering 

Texten ● Fem separerademeningar med instruktioner 

● Du-tilltal 

● Uppmaningar om att använda minnet 

Struktur ● Texten rullar själv i olika hastighet 

● Första och sista raden visas i tre sekunder resterande rader i två 

sekunder 

● Tid för hela uppgiften är knappt en minut 

● Faktafrågor att besvara efter läsning 

 

 

4.8 Läskedjor-2 - Bakgrund, tillblivelse, mottagare 

När vi skulle genomföra analysen av Läskedjor-2 upptäckte vi att tre av analysdelarna var 

samma för alla delprov. Vi har därför valt att sammanställa dessa i figur 10. Läskedjor-2 är en 

uppdaterad version av ett test som heter Läskedjor. Läskedjor-2:s föregångare är ett av testerna 

som SBU listar som tillförlitligt. Med tillförlitligt menas att testet anses ha hög reliabilitet och 

validitet (SBU 2014: 149). Testet är framarbetat av Christer Jacobson (Niilo Mäki Instituutti), 
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docent i pedagogisk psykologi och legitimerad psykolog vid Linnéuniversitetet (SPSM 2016). 

1987 deltog Christer Jacobson i ett läsprojekt som heter Läsutveckling i Kronoberg där olika 

diagnostiska test arbetades fram. Testet Ordkedjor var ett av dessa, utifrån detta utvecklades 

testet Läskedjor och sedan Läskedjor-2 (Jacobson 2015:12). 

 

figur 10. Sammanställning av bakgrund, tillblivelse och mottagare. 

Analysdelar Summering 

Bakgrund  Framtaget Christer Jacobson. 

Tillblivelse  Uppdaterad version av Läskedjor. 

Mottagare  Elever i åk 1-9, år 1 på gymnasiet och 

vuxna. 

 

4.9 Delprov ett - Bokstavskedjor 

Första delprovet är en bokstavskedja. En sammanställning av resultaten av analysen kan ses i 

figur 11 nedan. I delprovet möts eleven av tre spalter med bokstavskedjor, totalt 96 stycken 

(Läskedjor-2 2014a). Testet går ut på att dra ett streck med en penna mellan de bokstäver som är 

samma - dubbelteckning. Det är två dubbelteckningar per kedja. 

 

figur 11. Bokstavskedjor. 

Analysdelar Summering 

Texten ● Instruktion för delprovet ges muntligt och visuellt på tavlan 

● Det finns tryckt manus läraren kan utgå ifrån 

● Bokstäverna å, ä och ö finns inte med bland bokstäverna i kedjorna 

Struktur ● Papper och pennatest 

● Tidsbegränsning två minuter 

● 96 stycken bokstavskedjor i tre spalter 

● Bokstavskedjor med olika kombinationer med två dubbelteckningar 

i varje 

● Streck skall dras mellan två likadana bokstäver 
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Instruktionen för bokstavskedjor ges muntligt. Läraren uppmanas att ge en tryckt instruktion 

muntligt till eleverna, vilken består av ett manus med repliker och handlingar (vad som skall 

skrivas på tavlan). Det finns inga tryckta instruktioner i det test som eleverna får, bara ett 

övningsexempel. En bild på hur övningsexemplet ser ut kan ses i figur 12. 

 

figur 12. Övningsexempel Bokstavskedjor. 

 

(Egen bearbetning efter Läskedjor-2). 

 

4.10 Delprov två - Ordkedjor 

Det andra delprovet heter Ordkedjor. Det liknar Bokstavkedjor men här är det fyra spalter med 

ordkedjor där eleven ska dra streck mellan de olika orden. Varje ordkedja innehåller tre ord 

(Läskedjor-2 2014b). En sammanställning av resultaten av analysen kan ses i figur 13. 
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figur 13. Ordkedjor. 

Analysdelar Summmering 

Texten ● Instruktion för delprovet ges muntligt och visuellt på tavlan 

● Det finns tryckt manus läraren kan utgå ifrån 

● Orden innehåller bokstäverna å, ä och ö 

Struktur ● 80 stycken ordkedjor 

● Varje kedja består av tre ord 

● Blandat substantiv, adjektiv, verb eller räkneord 

● Det första ordets längd varierar mellan två till sju bokstäver 

● Orden ställer inget krav på förförståelse eller ämnesspecifik kunskap 

● Tidsbegränsning två minuter 

 

 

I testets handledning kan man läsa att de ord som används i kedjorna ställer relativt låga krav på 

läsförståelse och att orden normalt sett finns i ordförrådet hos yngre barn (Jacobson 2015:13). En 

bild på övningsexemplet och exempel på ord som kan förekomma i uppgiften kan ses i figur 14. 

 

figur 14. Övningsexempel Ordkedjor. 

 

(Egen bearbetning efter Läskedjor-2). 
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4.11 Delprov tre - Meningskedjor 

Det tredje och sista delprovet heter Meningskedjor. En sammanställning av resultaten för 

analysdelarna presenteras i figur 15.  

 

figur 15. Meningskedjor. 

Analysdelar Summering 

Texten ● Instruktion för delprovet ges muntligt och visuellt på tavlan 

● Det finns tryckt manus läraren kan utgå ifrån 

● Bokstäverna å, ä och ö förekommer 

Struktur ● 90 meningar ihopsatta till 30 meningskedjor 

● Tidsbegränsning två minuter 

 

Delprovet går ut på att markera var en mening slutar och den andra börjar genom att dra streck 

mellan meningarna i kedjan och skapa språkligt korrekta meningar. Ett övningsexempel visas i 

figur 16. De meningar som används i testet kan anses passande till de åldrar som är målgruppen. 

Meningarnas innehåll säger inte något som kräver en specifik kunskap inom en viss kontext. 

Meningarna är 90 stycken ihopsatta till 30 meningskedjor (Läskedjor-2 2014c). Tiden är även 

här två minuter. 

 
figur 16. Övningsexempel Meningskedjor. 

 

(Egen bearbetning efter Läskedjor-2). 
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5. Testanalys och diskussion 

Detta kapitel analyserar de resultat som presenterats i kapitel fyra och diskutera olika likheter 

och skillnader mellan respektive test utifrån tre aspekter: tidsaspekt, instruktionsaspekt och 

bedömningsaspekt. Slutligen görs en jämförande diskussion mellan de två testerna. 

 

5.1 Kartläggaren 

Följande avsnitt diskuterar Kartläggaren utifrån de tre aspekterna tid, instruktion och 

bedömning. Detta för att förenkla den kommande jämförelsen av de två testerna. 

 

5.1.1 Tidsaspekt  

Kartläggaren innehåller delprov som är tidsbegränsade men det finns ingen information om 

tidsbegränsningen i uppgiftsinstruktionen. Delproven har varierande tidsbegränsning. Mätningar 

på delprov två visar att texten enbart visas i en minut. Det innebär att användaren måste läsa de 

27 raderna i ett snabbt tempo för att hinna med och är man då en långsam läsare kan detta bli ett 

problem. Tidspressen kan göra att eleven förhastar sig i tryckandet och markerar fel rad. Det går 

därefter inte att ändra sitt svar utan det står fast. 

 

Alla delprov och Kartläggaren i sin helhet kan avbrytas när som helst och påbörjas igen vid ett 

annat tillfälle. Omtidsaspekten på de olika delproven har en betydelse för testets reliabilitet och 

validitet är det sannolikt att möjligheten att göra om testet gör att resultatet inte är lika 

tillförlitligt. Om en elev avbryter ett test och återupptar det senare har han/hon fått tid att tänka 

eller öva på uppgifterna till nästa gång. Detta gör att testresultatet får mindre reliabilitet. Det blir 

svårt att jämföra resultaten mellan eleverna ifall vissa har avbrutit testet och vissa inte. Detta 

leder till att normvärdet blir mindre pålitligt, eftersom eleverna inte har haft samma 

förutsättningar. 

 

Tid för hela Kartläggaren (hela provet för svenska) är 45 minuter. Det är lång tid för en elev att 

hålla fokus och möjligheten finns att eleven till slut bara vill bli färdig och klickar igenom 

övningarna utan att anstränga sig. Det leder till att elevens slutresultat inte blir tillförlitligt. Att 

hålla fokus i 45 minuter på en lektion kan vara svårt för elever och att då även genomföra ett 

prov kan bli ett stressmoment. Dessutom är 45 minuter en uppskattad tid och det kan hända att 

eleven behöva mer tid för att klara av alla delprov, vilket gör att de måste hålla fokus ännu 

längre. 
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5.1.2 Instruktionsaspekt 

Instruktionerna för de olika delproven varierar i struktur och längd. Men gemensamt för dem är 

att alla utelämnar viktig information och har en inkonsekvent styckeindelning. Det står inte 

skrivet i instruktionen för något delprov att det finns en tidsbegränsning, trots att det finns en. 

Det är istället något som eleven upptäcker under provets gång. Att det är tidsbegränsat kan anses 

som viktig information då eleven annars inte anstränger sig så mycket som han/hon behöver 

göra, vilket leder till ett felaktigt resultat ifall uppgiften inte blir färdig.  

 

Den inkonsekventa styckeindelningen som finns genomgående för alla delprov, vilket visar sig 

genom att instruktionerna är indelade i stycken av varierande längd. Ofta består ett stycke av 

enskilda meningar och detta resulterar i att en instruktion kan innehålla tre stycken som är 

uppdelade i tremeningar. Man kan tänka sig att detta är för att man vill göra instruktionen luftig 

och lätt att förstå, men uppdelningen förstärker bara den förvirring och felaktighet som redan 

råder.  

 

Ett tydligt exempel på när instruktionen inte stämmer med uppgiften sker redan i uppgift ett. 

Uppgiftsinstruktionen är delvis felaktig och säger att det ord som skall läsas visas till vänster i 

bild. Så är dock inte fallet. Ordet visas i mitten av bilden och sedan visas olika svarsalternativ i 

en meny under. Varför den felaktiga instruktionen finns med kan man fråga sig då det inte enbart 

är förvirrande men också vilseledande. Eleven är beredd på en sak men något annat sker. Det kan 

vara så att uppgiften har uppdaterats och nu ser annorlunda ut än tidigare, men om så är fallet 

borde man även uppdatera instruktionerna. Ett annat exempel på när instruktionen inte stämmer 

med uppgiften finns i delprov två. Där ska eleven söka i texten efter ett specifikt ord. 

Instruktionen säger ingenting om vad som händer om eleven markerar fel ord i texten, utan det 

enda som framgår är att man inte får göra fel. När provet genomförs inser visar det sig dock att 

ifall fel ord markeras av misstag går det inte att ångra sig. Det kan innebära att om elev markerar 

fel och får minuspoäng på grund av ett misstag kan resultatet bli missvisande. 

 

I delprov två kan man också fråga sig vad poängen är. Instruktionen uppmanar eleven att göra 

den korta demo-övningen för att få en uppfattning om hur snabbt man behöver göra uppgiften. 

Då demo-övningen har hälften så lång text och tid ifrågasätter vi om man får rätt övning inför 

testet. Blir man förberedd på rätt sätt? Det kan självklart finnas en poäng med att ha korta 

övningsuppgifter för att man inte ska bli trött redan innan testet börjar men då bör det kanske 
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framgå i instruktionen att övningen är kortare än den riktiga uppgiften. Att ha en kort 

övningsuppgift i början, som instruktionen säger är en bra övning inför testet, kan göra att eleven 

blir förvånad eller förvirrad när den riktiga uppgiften kommer och därav drabbas av stress och 

underpresterar. 

 

Exempel på förvirrande instruktioner kan ses i delprov tre, Skumma igenom text. I instruktionen 

står det sedan att man ska läsa texten noggrant och i jämn lästakt. Dessa formuleringar kan anses 

paradoxala då det kan vara svårt att skumma igenom en text samtidigt som man läser noggrant. 

Tidsbegränsningen är på en minut för den 16 rader långa texten men det framgår inte i 

instruktionen. Risken finns därför att eleverna uppfattar provet olika och vissa skummar väldigt 

fort medan andra läser noggrant och kanske inte blir färdiga. Ett annat exempel på förvirrande 

instruktioner återfinns i delprov fyra. Där skall eleven läsa i den takt som han/hon brukar läsa. 

Det blir förvirrande ifall eleven inte brukar läsa hemma och att det kan variera hur snabbt man 

läser beroende på i vilket sammanhang eller vilken typ av text man läser. Det är oklart varför 

man uppmanas att läsa i en viss takt när man själv får reglera takten på texten genom 

piltangenterna. Det finns ingen tidsbegränsning på provet och varför läshastigheten spelar roll 

framgår inte. Vad blir då poängen med uppgiften? 

 

Avslutningsvis gällande förvirrande instruktioner kan man lyfta fram det faktum att de två sista 

uppgifterna är precis samma uppgift förutom att dataprogrammet reglerar hastigheten istället för 

att eleven gör det själv. Då instruktionerna skiljer sig kan man få en uppfattning om att det är 

olika uppgifter, men det är samma sak som testas. Instruktionerna kan ses i kapitel fyra och där 

kan man se den avsevärda skillnaden mellan instruktionerna. I instruktionen för uppgift fyra står 

det att: ”Du får bara se en rad åt gången” (Kartläggaren demoversion) och för uppgift fem står 

det att: ”Försök att hålla blicken fäst på den mellersta raden och koncentrera dig på innehållet.” 

(Kartläggaren demoversion). Dessa ord ger uppfattningen om att det i uppgift fyra endast 

kommer visas en rad text åt gången och att det i uppgift fem kommer att visas fler än en rad. Det 

visas dock tre rader text i båda uppgifterna där mittenraden är skarp och raden under och över är 

suddig. Istället för att ha två olika instruktioner för uppgifterna skulle Kartläggaren nog vinna på 

att ha samma instruktion för samma uppgift då eleven redan är bekant med den första 

instruktionen och uppgiften. Vi frågar oss därför vilka fördelar som finns med att beskriva 

samma sak på två olika sätt och dessutom beskriva den ena uppgiften felaktigt, men vi kan inte 

komma på några bra anledningar för detta. 
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Slutligen bör sista delen av första delprovets instruktion betonas i en diskussion. Instruktionen 

trycker mycket på att man inte får gissa i övningen. Hur säkerställs det att eleven inte gissar? Det 

finns ingen tidsbegränsning på provet och flera alternativ att välja på. Eleven skall inte själv 

skriva rätt svar utan välja utifrån ett antal olika alternativ. Som tidigare nämnt är övningen 

konstruerad så att eleven ser ett ord i någon sekund (bilaga 1). När ordet försvinner visas fyra 

liknande ord som eleven ska markera ett ord för att svara. Är eleven inte helt säker får han eller 

hon inte gissa, utan klicka i det sjätte svarsalternativet, vilket är ”Inte uppfattat” (Kartläggaren 

demoversion). Det skulle vara intressant att veta vad syftet är med att man inte får gissa samt hur 

det säkerställs. Däremot, då det inte gått att få kontakt med någon ansvarig för Kartläggaren 

förblir frågan obesvarad. Vår tanke om hur man lättare skulle kunna undvika gissningar är ifall 

eleven fick skriva rätt svar själv istället för att välja det ur en meny. På så sätt blir det svårare att 

gissa på ett ord som är likt rätt svar. 

 

5.1.3 Bedömningsaspekt 

Ett av Kartläggarens tyngsta försäljningsargument är att provet är helt självrättande med syfte att 

det skall spara tid för lärarna. Dock finns risken att man tappar lärar-elev-kontakten och då inte 

kan säkerställa elevens förståelse för resultatet. När eleven också lämnas helt på egen hand med 

provet och sitt resultat, särskilt om skolan köpt till mystudyweb, blir eleven ensam ansvarig för 

sin utveckling. Detta eftersom mystudyweb genererar övningar som är baserade på Kartläggarens 

resultat, vilka eleven bör göra för att utvecklas. 

 

Kartläggaren använder ett normvärde som de ställer elevernas resultat mot. Normvärdet är 

baserat på de elever som gjort testet tidigare och är inte ett genomsnitt över landet. Användarens 

resultat på uppgifterna visas som procent av normen för varje ämne och delprov. Den norm som 

visas för varje ämne och delprov beskriver de som ”normen (det nationella genomsnittet)” 

(Kartläggaren 2014d). Kartläggaren används inte i hela Sverige och inte heller av alla skolor, 

vilket tyder på att det som står där inte stämmer. Texten insinuerar att det är ett genomsnitt av 

hela landet vilket bör anses felaktigt. Det är bara de skolor och klasser som gjort testet som kan 

bidra till statistiken och normvärdet. Om eleverna då är ovanligt hög- eller lågpresterande 

föregående år blir normvärdet förändrat. Man kan då ifrågasätta om man kan göra en jämförelse 

mellan elever och klasser med ett ständigt förändrat normvärde varje år. 
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Det finns ingen tillgänglig information som säger att läraren skulle kunna översätta 

Kartläggarens normvärde till ett staninevärde. Möjligheten finns alltid att göra så, men då man 

inte vet vilken storlek på population Kartläggarens normvärde är baserat på kan det bli svårt att 

få fram ett tillförlitligt staninevärde och det finns då en risk att resultatet blir missvisande (jfr 

ACER 2011). 

 

Normen visar genomsnittet på alla användares resultat. Det finns dessvärre ingen aktuell statistik 

på hemsidan över vilka skolor eller hur många kommuner som använder Kartläggaren. Det finns 

en nyhetsuppdatering om att Kartläggaren används i 20 % av landets kommuner (Kartläggaren 

2014e). Det finns dock inga uppgifter om hur många skolor per kommun som använder 

Kartläggaren. Då detta var ett par år sedan finns det anledning att tro att detta inte stämmer 

längre, då siffrorna borde ha ökat eller minskat, men det finns inga bekräftade uppgifter på detta.  

 

Med tanke på att mystudyweb som ligger bakom materialet i Kartläggaren inte nödvändigtvis 

anser baskunskaperna för delproven stämma överens med läroplanen. De har istället en egen 

definition av baskunskaper. Det är anmärkningsvärt att det inte framgår vad deras definition av 

dessa är. Om övningarna i svenska, engelska och matematik inte stämmer överens med 

läroplanen, vad är då syftet med att göra dem när verktygets övergripande syfte är att förbättra 

elevers skolresultat? Även om baskunskaperna matchar ämnesplanens kunskapsmål väl idag kan 

det hela tiden ändras då ägarna inte har någon obligation mot Skolverket att följa speciella 

styrdokument. Ägarna är alltså fria att ändra testet för egen vinnings skull när som helst. 

 

En sista punkt vi vill belysa här är validitetsaspekten av hela testet. Då alla övningar kommer i 

samma följd för alla elever finns möjligheter att fuska eller att ta genvägar. Särskilt om man 

avslutar testet innan det är slutfört. Då alla får samma frågor kan den som gjort klart testet 

meddela frågorna till sina kamrater. Att inte alla elever slutför provet under samma tillfälle 

bidrar också till mindre tillförlitliga resultat. Detta skulle kunna förbättras genom fler övningar 

som genereras slumpmässigt för eleverna och att det inte går att avbryta testet. Det finns också 

en risk att eleverna hjälper varandra om de placeras för nära varandra under provet. Slutligen är 

vi tveksamma till om elevens kunskaper inom ett område kan bedöma efter endast en genomförd 

uppgift. 
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5.2 Läskedjor-2 

Följande avsnitt diskuterar Läskedjor-2 utifrån de tre aspekterna tid, instruktion och bedömning. 

Detta för att förenkla den kommande jämförelsen av de två testerna. 

 
5.2.1 Tidsaspekt 

Läskedjor-2 består av tre delprov och alla prov har samma tid, vilken är två minuter. Exkluderat 

från dessa två minuter är instruktionerna, vilka ges före respektive deltest startar. Då eleven 

endast har två minuter på sig att genomföra ett deltest kan det finnas en risk att eleven gör flera 

slarvfel istället för att svara ordentligt. Däremot informeras eleven om tidsbegränsningen, men 

även om att ingen kommer hinna klart uppgifterna under två minuter och att eleven bara ska 

arbeta så långt han eller hon hinner. Detta kan ha en lugnande effekt hos eleven som därför inte 

behöver slarva sig igenom testet. Fördelen med att deltesterna endast tar två minuter vardera är 

att hela testet tar 15-20 minuter att genomföra, inklusive instruktioner. Den korta tiden minskar 

risken för att eleven ska tröttna på testet och tappar fokus under uppgifterna, vilket gör att 

validiteten hos testet förstärks. Då det inte heller tar så lång tid hinner läraren genomföra testet 

på mindre än en lektion och behöver alltså inte viga flera lektionstimmar åt att eleven ska bli 

klar. Det är fördelaktigt med ett kort test som kan genomföras på en lektion förutsatt att man får 

ut tillräcklig information på den korta tiden. 

 

5.2.2 Instruktionsaspekt 

Instruktionen som läraren kan ge eleverna är tydligt nedskriven som ett manus. Varje delprov 

inleds med gemensamma övningar och instruktioner och läraren är med eleven genom hela 

provet och kan på så sätt minska risken för missförstånd. Läraren finns alltså tillgänglig för 

frågor om eleven inte förstår. Fördelar med muntlighet är att läraren kan anpassa sig efter sin 

målgrupp. Risken finns att läraren uttrycker sig olika i olika klasser, dock borde det inte spela så 

stor roll hur instruktionen uttrycks, bara eleven förstår hur testet skall genomföras. 

 

Instruktionen är inte något måste för läraren att följa. Då instruktionen är muntlig, kommer vi 

inte att analysera instruktionerna närmare, men lyfta en diskussion om muntliga instruktioner i 

allmänhet. Det som kan bli problematiskt med muntliga instruktioner är att om eleven är väldigt 

nervös finns det en risk att han eller hon inte tar till sig den information som ges. Om eleven 

även har gjort tester tidigare och inte haft någon bra upplevelse kanske detta kan påverka 
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situationen negativt då detta kan ge en känsla av obehag. Då finns en risk att eleven sitter och 

fokuserar på annat istället för att lyssna på instruktionen. 

 

Det finns även andra anledningar till varför muntliga instruktioner kan ställa till bekymmer. 

Enligt Gibbons (2013) är det extra problematiskt för andraspråkselever om instruktioner är 

muntliga. Särskilt om instruktionerna är i flera steg. Kanske är det anledningen till eller så är det 

bara ett sammanträffande, att instruktionerna för delproven i Läskedjor-2 ges separat inför varje 

delprov. Det är inga instruktioner i flera steg utan endast information om vad man skall göra i 

kommande delprov. För elever med Asperger underlättar det ifall instruktionen är skriftlig då 

man kan ha den tillgänglig hela tiden (jfr Winter 2008: 35). Dock skall man då tänka på att 

upprepa instruktioner ofta och flera gånger. Det gynnar inte bara elever med Asperger syndrom 

utan även elever med ADHD/DAMP. Man kan då även låta eleven upprepa själv för att visa att 

den har förstått (jfr Wirkberg 2007: 48). En fördel med Läskedjor-2 är därför att läraren har 

möjlighet att upprepa och lägga tid på att ge alla elever instruktionerna. För elever i 

inlärningssvårigheter är det viktigt att lägga tid på instruktionerna för att säkerställa att alla har 

förstått (jfr Westwood 2011: 12). Ytterligare en fördel här är att instruktionerna för Läskedjor-2 

både instrueras muntligt men övningsuppgifterna görs gemensamt visuellt på tavlan. Läraren har 

även möjlighet att vara flexibel i hur instruktionerna skall ges samt säkerställa att alla har förstått 

uppgiften. 

 

5.2.3 Bedömningaspekt 

Läskedjor-2 är inte självrättande vilket kräver att skolpersonal rättar och administrerar testet 

själva. För att rätta provet och tolka testresultaten och det staninevärde som genereras krävs det 

att det finns minst en lärare som är insatt i provet. Då läraren rättar proven själv får han/hon en 

förståelse för sina elevers styrkor och svagheter och kan följa upp med samtal och ge eleven dess 

resultat. På så sätt stärks lärar-elev-relationen och läraren kan få en möjlighet att höra elevens 

syn på tillvaron. I och med att det är ett papper och pennatest kan man som lärare följa elevens 

arbetsprocess genom att se när han/hon gjort fel vid en uppgift. Att kunna följa elevers 

tankegångar kan vara intressant i sig men speciellt när man gör uppföljningstest för att se hur 

eleven har utvecklats. 
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5.3 Jämförande diskussion 

Nedan följer en jämförande diskussion mellan Kartläggaren och Läskedjor-2. Den utgår från 

samma tre aspekter som analysen tidigare har presenterats i. 

 

5.3.1 Tidsaspekt 

Läskedjor-2 har en utsatt tid som är känd från början och är alltså ingenting som kommer som en 

överraskning för eleven. I Kartläggaren däremot, varierar tiden från uppgift till uppgift och 

eleven blir då överraskad ett flertal gånger när tiden tar slut. Tiden i Läskedjor-2 är anpassad så 

att eleven inte skall hinna göra färdigt uppgiften för att få poäng och visa sina färdigheter medan 

eleven i Kartläggaren måste göra färdigt alla uppgifter inom utsatt tid (där längden inte är känd 

för eleven) för att få poäng och visa sina färdigheter. 

 

På Kartläggarens hemsida finns information om att testet tar ca 45 minuter, vilket är nästan tre 

gånger så lång tid somLäskedjor-2. Kartläggaren testar, enligt ägarna, många fler aspekter än 

Läskedjor-2 vilket kan berättiga tidsomfånget. 

 

5.3.2 Instruktionsaspekt 

Instruktionerna för de två testen är vitt skilda. I Kartläggaren lämnas eleven på egen hand med 

att förstå instruktioner och övningar, medan läraren går igenom instruktioner och övningar med 

eleverna inför Läskedjor-2. På Kartläggarens hemsida kan man läsa att läraren inte behöver 

befinna sig i närheten när eleverna utför testet, vilket gör att om eleverna har några frågor kan 

dessa inte besvaras. I Läskedjor-2 befinner sig läraren hela tiden i närheten av eleven då 

instruktionerna ges före varje delprov samt att läraren ska ta tid under varje delprov. 

Kartläggarens instruktioner är sparsamma och korta, där anledningen till det skulle kunna vara 

att vara så tydlig som möjligt. Dock är instruktionerna kanske för korta, och då läraren inte finns 

i närheten, snarare stjälper än hjälper det eleverna. 

 

5.3.3 Bedömningsaspekt 

I likhet med instruktionerna skiljer sig även bedömningsaspekten åt mellan testerna. Denna 

analys har enbart fokuserat på en del av Kartläggaren men en jämförbar och bred analys går 

ändå att göra. 
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Kartläggaren är ett självrättande test som rättas så fort eleven är klar med uppgifterna och 

resultatet levereras direkt till läraren i form av en digital elevprofil. Läskedjor-2 kräver att en 

lärare är insatt i testet och har kunskaper om hur man räknar ut staninevärdet på testet. Har man 

köpt till mystudyweb till Kartläggaren genereras övningar och uppgifter för eleven baserat på 

resultatet. Använder man däremot Läskedjor-2 behöver läraren själv skapa dessa övningar och 

uppgifter för eleven. Man skulle kunna anse att skapa övningar och uppgifter för elever efter 

deras behov är en del av en lärares jobb och något eftersträvansvärt. Men, det är ändå förståeligt 

att man tycker det är bekvämt att få uppgifter och övningar serverade. Det sparar både tid och 

energi för läraren, dock har läraren ingen kontroll över övningarnas innehåll, progression eller 

utformning. Det verkar dessutom oklart om övningarna möter baskunskaperna och vad dessa 

baskunskaper innebär.  

 

En av Läskedjor-2:s största styrkor är att testet genererar ett staninevärde. Med hjälp av det 

värdet kan läraren snabbt se om eleven behöver extra stöd eller inte. Till skillnad från Läskedjor-

2 genererar inte Kartläggaren ett värde så som stanine, vilket kan vara problematiskt. Ett 

staninevärde är ett tillförlitligt värde som ofta används och kan sägas ha hög tillförlitlighet och 

därför är resultatet en bra grund att utgå ifrån för att fortsätta elevens individuella utveckling. Om 

en elev får ett resultat som motsvarar ett staninevärde som ligger på tre eller lägre är det 

nödvändigt att tillföra extra resurser (ACER 2011). Kartläggaren genererar ett normvärde för 

eleven, som i det här fallet är baserat på resultaten från de som gjort Kartläggaren. Elevernas 

resultat visas som procent av normvärdet, men hur låg den här procenten ska vara för att extra 

resurser ska tillsättas är oklart. Uppgifterna om hur många elever och skolor som normvärdet 

baseras på finns dessvärre inte att tillgå men säkert är i alla fall att värdet inte speglar ett 

nationellt snitt. Det finns vissa farhågor med att utgå från Kartläggarens normvärde. Problem 

som kan uppstå är att skolan endast låter elever i en ”svag” klass göra Kartläggaren eller att 

skolor med låga resultat köper in Kartläggaren för att stötta sina elever. Detta gör då att det så 

kallade normvärdet förändras därefter, vilket innebär att det sin tillförlitlighet. 

 

5.3.4 Efter genomfört test 

Vad kan och gör man med resultaten som genereras efter en screening eller kartläggning? 

Kartläggaren vill gärna sälja tjänsten mystudyweb som komplement med uppgifter för eleverna 

att arbeta med efter att de fått sina resultat. Dock, som tidigare nämnt, kan man anse att skapa 

dessa uppgifter för eleverna är en del av lärarens arbete och något eftersträvansvärt. 



 

40 
 

 

Resultatet som genereras efter att Kartläggaren har genomförts behöver inte rättas eller tolkas av 

någon personal på skolan utan det ordnar programmet själv. Problematiken med detta har 

diskuterats tidigare men något som är värt att nämna igen är att distansen mellan läraren och 

eleven växer. Programmet Kartläggaren utesluter läraren på många plan. Det kan därför vara 

mer gynnsamt att inte köpa till mystudyweb till Kartläggaren för att återskapa banden mellan 

läraren och eleven. Då kan läraren och eleven tillsammans diskutera och uppmärksamma 

svårigheter som eleven har. Kartläggaren kan göras i alla årskurser till och med gymnasiet, men 

mystudyweb erbjuder inte arbetsmaterial för gymnasieelever. Så den tjänsten bör inte köpas till i 

gymnasieskolor. 

 

Hur resultatet ser ut när det genereras vet vi inte då vi inte fått tillgång till en fullvärdig version 

av Kartläggaren. Dock vet vi att resultatet som eleven får på respektive uppgift är baserat på ett 

normvärde som inte är helt tillförlitligt. Detta gör att vi är tveksamma till om man kan lita på 

resultaten överhuvudtaget. Resultatet av den kartläggning som genereras av Kartläggaren kan 

användas till att få en uppfattning om möjliga problemområden som eleven kan hamna i. Dock är 

inte Kartläggarens validitet eller reliabilitet fastställd, så säkerheten i att Kartläggarens 

testuppgifter och att det resultat som genereras är tillförlitligt går inte att uttala sig om.  

 

Resultatet av Läskedjor-2 genererar uppgifter om eleverna som hjälper lärare/skolan att möta den 

eventuella problematik som elever kan befinna sig i. Då Läskedjor-2 är ett screeningtest används 

det för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Efter screeningen kan man sedan gå vidare 

med kartläggning för att strukturera upp en studiegång som passar eleven. I kartläggningen kan 

man som lärare göra upp en plan på hur man pedagogiskt ska gå tillväga för att eleven ska ta till 

sig undervisningen på ett bättre sätt. Detta sker inte på samma sätt efter Kartläggaren, då 

verktyget endast genererar förslag på uppgifter och lektioner från mystudyweb som eleven ska 

arbeta med för att höja sina resultat. Läraren ska alltså inte behöva tänka på att strukturera om sin 

egen undervisning för att på ett bättre sätt få med alla elever, eleverna skall arbeta självständigt 

med uppgifter för att utvecklas. 

 

5.3.5 Ett bra test enligt SBU 

SBU listar i sin rapport olika tester som fått hög validitet och reliabilitet och därav klassificerats 

som godkända test. Läskedjor-2:s föregångare är listad i rapporten och är verifierat att det testar 
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ordavkodning. Läskedjor-2 är en uppdaterad version och man kan anta att den testar i princip 

likvärdiga färdigheter. 

 

Kartläggarens övningar är många och utifrån rubrikerna på övningarna kan man säga att 

Kartläggaren testar ordavkodning, läshastighet, läsförståelse och även minne i och med 

uppgifterna som skall besvaras efter flera övningar. Detta är då bara första delen av 

Kartläggaren så fler färdigheter går säkert att lägga till listan. Dock saknas forskning kring 

Kartläggaren och det är svårt att fastslå ifall de olika delproven testar det de utger sig för att 

testa. Något som kan ifrågasättas, utan att någon grundligare forskning gjorts och enbart baserat 

på det vi upplevt av Kartläggaren, är ifall de olika färdigheterna verkligen testas. Denna fråga 

lyfts då man endast gör en uppgift på varje färdighet. Ordavkodningen gör man för flera ord men 

inte alls i samma utsträckning som i Läskedjor-2. Där syftar alla tre delarna till att uppvisa 

ordavkodning, i Kartläggaren skall eleven bara göra 15 uppgifter. Söka i text och skumma 

igenom text gör eleven endast i en text, medan läsförståelse testas eleven på i två texter. När 

eleven läser en text och besvarar frågor är det endast faktafrågor där svaret finns direkt i texten. 

Det innebär att ingen läsning mellan raderna eller inferensläsning krävs. Läsförståelse kan testas 

på olika sätt och detta sätt behöver inte vara dåligt, men man kan ändå ifrågasätta om endast två 

uppgifter kan visa elevens färdigheter. 

 

SBU:s granskning visar att prov som erbjöd möjlighet för eleverna att skatta sig själva var bra. 

Då fanns möjligheten för eleven att själv reflektera över sina kunskaper och informera läraren 

om sina styrkor och svagheter. Som en följd av ett test uppmuntras också till exempel lärar-elev-

samtal. Det finns risk att dessa faller bort i och med användandet av Kartläggaren. Läraren 

utelämnas på många sätt både under provet då eleven genomför det själv vid en dator och efter 

provet när resultaten självrättas och övningar i mystudyweb genereras. Självklart kan man 

inkludera läraren på flera sätt i Kartläggaren och hela den processen men risken finns att då det 

inte faller sig naturligt kan det falla bort helt. En fördel för Kartläggaren är dock att testet sköter 

sig själv. Läskedjor-2 däremot kräver både tid och kunskap från personal i och med rättning och 

tolkning av resultat.  

 

Vad är då ett bra test? Då varken validitet eller reliabilitet finns uppmätt för Kartläggaren är det 

svårt att uttala sig om detta. Föregångaren till Läskedjor-2 har i alla fall fastställd hög validitet 

och reliabilitet efter SBU:s granskning. Kartläggaren och Läskedjor-2 är mycket olika. 

Utformningen skiljer sig i att det ena är internetbaserat och det andra genomförs med papper och 
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penna. Bakgrunden till testerna är att det ena är översatt från norska och det andra har en svensk 

upphovsman. För att kunna uttala sig om vilket test som är bäst skulle en grundligare analys 

behöva göras. Detta eftersom att vi saknar information om pedagogiska tankar bakom 

Kartläggarens delprov, information om översättningsbyrån eller översättare samt tillgång till den 

“riktiga” Kartläggaren och inte demoversionen. 

 

5.4 Vidare forskning 

Med endast en förhållandevis enkel analysmetod för de två testerna har vi kunnat identifiera flera 

svagheter, styrkor, likheter och skillnader. Med en mer avancerad metod skulle man kunna 

identifiera ännu mer och göra ännu djupare analyser. Därför skulle det vara intressant att vidare 

granska hur väl Kartläggarens uppgifter stämmer överens med vad det är tänkt att testa. Speciellt 

då det är ett mångfacetterat test med extramaterial i form av mystudyweb som är tänkt att 

utveckla eleverna baserat på testresultaten. Det vore därför intressant att veta hur hög validitet 

och reliabilitet Kartläggaren faktiskt har. Man skulle också med fördel kunna fördjupa sig i 

mystudywebs uppgifter. Då de själva skriver att de baskunskaper som de utgår ifrån inte 

nödvändigtvis behöver stämma överens med läroplanen. Vad är det då för uppgifter de har hittat 

på och varför ska man göra dem? 

 

Det är både viktigt och nödvändigt att mer forskning görs kring tester för läs- och 

skrivsvårigheter då dessa används flitigt inom skolan. Även forskning kring digitala testverktyg 

anser vi nödvändigt då digitalisering av skolan ständigt sker. Särskilt viktigt blir det att forska 

inom detta område då allt fler skolor “digitaliseras” i takt med teknikens framväxt och att det 

troligtvis kommer in fler och fler digitala testverktyg i klassrummen.
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Bilaga 1 

Ordbild Sekunder 

1 1.05 

2 1.45 

3 1.13 

4 1.01 

5 0.99 

6 1.18 

7 1.6 

8 1.6 

9 00.40 

10 00.30 

11 00.88 

12 1.01 

13 00.63 

14 00.50 

15 1.10 
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Bilaga 2 

 

Bild 1.mystudywebs startsida (mystudyweb5). 

 

 

Bild 2. Övning i mystudyweb. Fråga om kristen kultur. Bild egen bearbetning (mystudyweb6). 
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Bild 3. Övning i mystudyweb. Bilden på hjälmen är inte den sport som utövas i texten. Bild egen 

bearbetning(mystudyweb7). 

 

 

Bild 4. Övning i mystudyweb. Här måste man ha läst Bamse för att kunna besvara övningen. Bild 

egen bearbetning (mystudyweb8). 


