
                 

Kan avkodningsprov i åk 2 förutsäga standardprov i svenska i åk 9? 
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Idag förs en diskussion om att nationella prov i läsning behövs i skolan. Hur ska då dessa prov se 
ut? Ett sätt är att konstruera omfattande och tidskrävande prov (både för eleverna och för lärarna) 
med avsikten att fånga in läsningens många olika aspekter. Fokus ligger här oftast på 
läsförståelse. Ett annat, kompletterande sätt är att använda enklare och korta läsprov, men som 
ändå förmår fånga in viktiga aspekter på läsförståelse. Det är det senare alternativet som denna 
text behandlar.  
 
Inom läsforskningen talar man ofta om två faktorer som förklarar individuella skillnader i 
läsförmåga, nämligen avkodningssäkerhet samt språklig förståelse. Dyslexi ses då som 
svårigheter med avkodningen medan nedsatt läsförståelse oftast kopplas till andra språkliga 
tillkortakommanden. I den allmänna debatten är det vanligt att man ser på läsförståelse som om 
det vore en enda, unidimensionell förmåga. Mycket talar däremot för att läsförståelse bör ses som 
ett mångdimensionellt begrepp, t.ex. på samma sätt som intelligensbegreppet som anses bestå av 
ett antal olika aspekter såsom spatial, verbal, logisk eller numerisk förmåga.  
 
I artikeln kommer jag att hävda att ett enkelt avkodningstest i åk 2 på ett bra sätt kan förklara 
skillnader i läsförmåga i åk 9, prövat med Standardprov i svenska. I de lägre åldrarna är 
sambandet mellan ordavkodningsförmåga och läsförståelse mycket högt (korrelationen mellan 
dessa faktorer ligger i storleksordningen 0,60-0,70 beroende vilka test som används). Kan man 
inte avkoda effektivt och flytande så påverkar detta självfallet på ett direkt sätt läsförståelsen. 
Efterhand som barnen blir äldre kommer fler faktorer än avkodning att påverka läsförståelsen; 
exempelvis elevernas ordförråd, omvärldsorientering, läsvanor, sociala bakgrund, motivation och 
koncentrationsförmåga.  
 
Metod 
Inom ramen för forskningsprojektet Läsutveckling Kronoberg genomfördes på våren 1989 i 
årskurs 2 två avkodningstest, dels Ordkedjor (Jacobson, 1993) där uppgiften var att med en penna 
markera mellanrummen av tre sammanskrivna ord (hejmatsnö) och dels testet OS400 där ett ord 
skulle matchas mot en av fyra alternativa bilder. Utöver dessa test gjordes även ett 
problemlösningsprov (Ravens matriser) där syftet var att få en uppfattning om elevernas icke-
verbala begåvning. Dessa test gjordes på över 2000 elever. Från denna grupp valdes 89 
läsretarderade elever samt 78 kontrollelever som låg på eller över medelvärde i läsförmåga. 
Elevernas resultat på Standardprov i svenska i dessa två grupper samlades in i årskurs 9 för 
höstterminen 1995.  
 
Textförståelsen i Standardprov 1 (1995) prövar enligt anvisningarna ”förmågan att snabbt finna 
sakuppgifter i ett faktamaterial. Det gäller läsförmåga för många vanliga, praktiska 
vardagssituationer, där bl. a kravet på snabbhet är realistisk, exempelvis vid TV-tittande. 
Instruktioner och anvisningar av olika slag ställer krav på människan att kunna överblicka och 
orientera sig i en textmängd, finna relevanta uppgifter och sålla bort andra. Frågorna är utformade 
så att svaren i princip bör kunna bedömas som helt korrekta eller helt felaktiga”. 



Textförståelsen i Standardprov 2 ”innehåller litterära texter och vill pröva elevernas förmåga att 
tolka och förstå. Det som prövas är elevernas förmåga att kunna engagera sig, ta ställning till 
innehållet i texten, jämföra texter med varandra i olika avseenden och visa lyhördhet också för 
sådant som står mellan raderna. Hur väl eleven förstår ord, begrepp och speciella formuleringar i 
texten har också betydelse för en läsförståelse på djupet. Svaren kan vanligen bedömas som mer 
eller mindre rimliga”. 
 
 
Resultat 
Resultaten visar att skillnaden i utgångsvärden mellan grupperna på lästestet Ordkedjor i åk 2 är 
mycket stor. I genomsnitt 11,0 ordkedjor för den lässvaga gruppen jämfört med 34,1 ordkedjor 
för kontrollgruppen (t=27,5 p<.001). Även på det andra avkodningstestet, OS 400, var skillnaden 
mellan grupperna mycket stor, 73 poäng jämfört med 196 (t=28,6 p<.001). Däremot är det knappt 
någon skillnad mellan grupperna när det gäller icke-verbal kognitiv förmåga. Här hade 
försöksgruppen 18,2 korrekta svar jämfört med 20,4 för kontrollgruppen (t=2,4 p<.02). Detta 
visar att grupperna begåvningsmässigt var likvärdiga medan avkodningsförmågan uppvisade 
mycket stora skillnader.  
 
Medelvärdesresultaten från standardproven i svenska redovisas i Figur 1. Vi kan här se att den 
stora skillnaden mellan grupperna kvarstår. På Standardprov 1, där maxpoängen var 24, hade 
försöksgruppen 9,6 poäng jämfört med 18,2 för kontrollgruppen (t= 13,5 p<.001). Denna skillnad 
var något större jämfört med Standardprov 2 (med maxpoängen 23), där försöksgruppen hade 9,9 
poäng och kontrollgruppen 15,6 (t=10,0 p<.001).  
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Figur 1: Medelvärdesresultat på standardprov 1 och 2 i årskurs 9 för den lässvaga  
              försöksgruppen och kontrollgruppen. 
 
 
Hittills har vi undersökt varje variabel för sig och funnit stora medelvärdesskillnader i läsförmåga 
mellan grupperna både i årskurs 2 och 9. Ett mer informativt sätt är att plotta två variabler mot 
varandra och exempelvis titta på sambandet mellan ordavkodningsprov gjorda i årskurs 2 och 
standarprov i årskurs 9. Figur 2 redovisar individuella resultat från ordkedjetestet och 
Standarprov 1 för försöks- respektive kontrollgruppen. Vi kan här se att många elever med låga 
resultat på Ordkedjor hade låga resultat på Standardprov 1, under 10 poäng, medan flertalet av 



kontrolleleverna hade resultat på standardprovet som var bättre än 10 poäng. Sambandet mellan 
de två variablerna är högt (r=.70). Det bör dock noteras att detta samband troligtvis är något 
överdrivet eftersom resultaten bygger på två grupper som befinner sig på respektive sida av en 
”normalfördelning”. 
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Figur 2: Resultat på Ordkedjor i årskurs 2 plottat mot resultat på Standarprov 1 i åk 9 för försöks- respektive  
              kontrollgruppen. 
 
Figur 2 redovisar en korrelation mellan två variabler. I tabell 1 redovisas samtliga korrelationer 
(Pearson) mellan de två ordavkodningstesten, Ravens matriser samt de två standardproven i 
svenska. Vi kan här se att sambanden mellan de två standardproven är högt (r=.79) 
avkodningstesten är högt vilket innebär att proven överlappar varandra till ungefär två 
tredjedelar. Sambandet mellan avkodningstesten Ordkedjor och OS400 och standardprovsresultat 
också är höga, något högre mot standardprov 1 där korrelationen blev 0,70 respektive 0,73 
jämfört med 0,60 för bägge testen mot standardprov 2. Däremot är korrelationen mellan Ravens 
matriser och samtliga fyra läsprov klart lägre, korrelationskoefficienterna låg mellan 0,21-0,33. 
Även här bör det dock noteras att sambanden mellan de använda lästesten kan vara något i 
överkant eftersom resultaten bygger på två grupper som befinner sig på respektive sida av en 
”normalfördelning”. 
 
Tabell 1: Interkorrelationer mellan Ordkedjor, OS400, Ravens matriser i årskurs 2 samt Standardprov 1 och 2 i 
svenska i årskurs 9. 
  
         OS400 Ravens matriser Standardprov 1 Standardprov 2   
Ordkedjor  
åk 2  ,89 ,24 ,70 ,60 

OS400  
åk2  ,21 ,73 ,60 

Ravens 
matriser  
åk 2 

  ,33 ,33 

Standardprov 1 
åk 9    ,79 



 
 
 
Diskussion 
Svaren på frågan i rubriken, dvs. om avkodningsprov i årskurs 2 kan förutsäga resultat på 
standardprov i svenska i årskurs 9, kan således besvaras med ett relativt starkt ja. Resultaten från 
korrelationsmatrisen (samt från multipel regression med de tre test som gjordes i årskurs 2 
inkluderade, vilket inte redovisas i denna artikel) visar att ungefär 40-50 % av variationen i 
läsfömåga i slutet av grundskolan kan förklaras av förmåga till ordavkodning tidigt i skolan. 
Elbro (personlig kommunikation, 2007) menar att den sammanfattande bilden från ett stort antal 
forskningsprojekt är att ca 40 % av läsförståelse kan förklaras av avkodning samt att ordförråd 
förklarar ytterligare ca 20 %. Det betyder att ungefär 40 % av variabiliteten i läsförmåga förklaras 
av andra bakomliggande faktorer. Att nära hälften av textförståelse vid läsning emellertid 
förklaras av avkodningsförmåga är viktigt att hålla i minnet. En konsekvens av detta är att 
läsprov i skolan, t ex nationella prov, bör innehålla tydliga moment där även ordavkodningen 
prövas.  
 
Även om poängen med läsning är att förstå det man läser kan man inte blunda för den tekniska 
sidan av läsningen, dvs. avkodningen får inte glömmas bort. Om man i nationella prov endast 
använder omfattande och ibland tidskrävande textförståelseprov utan att ha kontroll på 
ordavkodningen så vet man egentligen inte vad ett eventuellt lågt resultat kan bero på. Är det 
avkodningen som brister, det som utmärker barn med dyslexi, eller är det mer generella 
förståelseproblem, vilket är vanligare än problem med ordavkodning (Samuelsson & Svanfeldt, 
2002). Självfallet är detta av stort intresse om man vill stödja och hjälpa en enskild elev i 
skolarbetet.   
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