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Sammanfattning	
Föreliggande studie är kvantitativ och resultatet bygger delvis på sekundärdata från av 256 

gymnasielevers slutbetyg i 6 olika gymnasiegemensamma ämnen, samt resultatet av 

avkodningstestet Djur samma elever utförde först terminen på gymnasiet. Urvalet av elever är de 

som som fick stanine 1 – 3 på avkodningstestet Djur. Min primärdata bygger på resultat från 17 

elever i år ett på gymnasiet, resultat från två olika avkodningstest samt en mätning av deras 

semantiska ordflödesförmåga. Syftet med min studie har för det första varit att undersöka om 

olika avkodningstest mäter olika förmågor hos eleverna inom det givna området. Detta gjorde jag 

genom att undersöka samband mellan två olika avkodningstest och testens samband med 

semantiskt ordflöde. Sambandet testen emellan var svagt vilket resulterade i en slutsats att olika 

avkodningstest mäter olika förmågor inom området. Båda avkodningstesten korrelerade däremot 

starkt med elevernas semantiska ordflödesförmåga, vilket visar på att testen till viss del även 

mäter elevers ordförståelse. Eftersom viss kritik har framkommit om att avkodningstestet Djur 

missgynnar elever som läser svenska som andraspråk (SVA) ville jag undersöka om så var fallet. 

Det gjorde jag genom att på olika sätt jämföra avkodningstestets resultat med elevers resultat som 

läser svenska som förstaspråk (Sv1). Syftet med detta var att synliggöra om skillnaden finns 

mellan dessa elevgrupper. Resultatet i min studie visar att SVA-gruppen missgynnas i testet. 

Gruppen andraspråkselever missgynnas i avkodningstestet och  slutsatser jag kom fram till var att 

uppmärksamma vad som kan ligga bakom sämre resultat för gruppen; lässvårigheter eller 

språkliga svårigheter. Syftet med min tredje och sista fråga handlar om att lyfta frågan om vad 

som påverkar elevers betyg på gymnasienivå. Detta gjorde jag genom att undersöka samband 

mellan några av elevernas gymnasiegemensamma ämnens betyg och  det avkodningstest som 

utfördes då de gick sin första termin på gymnasiet. Att välja just avkodning som en variabel var 

intressant eftersom  att gymnasieskolorna i Linköpings kommun tilldelas ekonomiska resurser 

utifrån vad avkodningstestet visar samt elevens meritvärde från år 9 på grundskolan. Min studies 

resultat visade att avkodning endast hade en litet till medelstarkt samband med elevernas 

slutbetyg.  

 



   

Abstract	
This study is quantitative and partly based on secondary data from 256 student in secondary 

school, final grade in 6 different secondary school subjects, and the results of the decoding test 

Djur same students performed the first semester of high school. The selection of the students are 

the ones who got stanine 1-3 on the decoding test Djur. My primary data is based on results from 

17 students in their first year of high school, results from two different decoding test and a 

measuring their semantic fluency ability. The purpose of my study is first to investigate whether 

different decoding tests measure different abilities of students in the given field. I did this by 

examining the relationship between two different decoding test and the test is associated with 

semantic fluency ability. The correlation between the tests were weak, which resulted in a 

conclusion that different decoding tests measure different abilities in the field. Both decoding 

tests correlated contrariwise strongly with students’ semantic fluency, indicating the tests to some 

extent also measures students' vocabulary. Because some criticism has emerged that decoding 

test called Djur (Anilmals) disfavours, students who have Swedish as a second language (SVA), I 

wanted to investigate if this was the case. I did this through comparing the results of the decoding 

test Djur with the students' results, who have Swedish as a first language (SV1). The aim was to 

highlight the difference between these groups of students. The results of my study show that the 

VA group disadvantaged in the test. Group second language learners are disadvantaged in 

decoding the test and the conclusions I came up with was to pay attention to what may be behind 

the lower performance of the group; reading disabilities or language difficulties. The purpose of 

my third and final question is about raising the question of what affects students' grades in the 

secondary school. I did this by examining the relationship between some of the students' grades 

in common subjects and results of the decoding tests they did in their first semester in secondary 

school. Choosing the decoding as a variable was interesting because the secondary schools in 

Linköping are given financial resources based on the results from the decoding test and students’ 

grades from year 9 of primary school. My studies results showed that decode only had a small to 

medium strong connection with students' final grades.  
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Inledning		
I mitt arbete som specialpedagog på gymnasiet möter jag många ungdomar som upplever sig ha 

svårigheter med läsning. För att synliggöra brister och styrkor i läsfärdighet utför skolorna ofta 

regelbundna tester, men det finns flera olika slags tester att välja på, några som snabbt går att 

genomföra och andra tester som tar längre tid och dessutom kräver en djupare analys och mer 

efterarbete. Avkodningstest Djur - lästest, är ett kvantitativt avkodningstest har utförts i 

Linköpings kommun sedan år 2001 hos elever i början av deras första år på gymnasiet. Syftet 

med screeningtestet är att få syn på elever som ligger lågt vad gäller ordavkodning (Herrström, 

2002) vilken är en grundläggande faktor för individens läsförmåga (Høien & Lundberg, 2013). 

Testresultatet för Djur ligger också till grund för kommunens bedömning av hur läsförmågan 

utvecklas för gymnasieungdomarna från år till år. Tillsammans med meritvärde från 

grundskolans betyg fungerar även resultatet av avkodningstestet Djur som en faktor vid 

avgörandet av hur mycket ekonomiska resurser som ska tilldelas varje skola (Bildningsnämnden, 

2015). Enligt Bildningsnämnden (2015) är det viktigt att elever som är i behov av stöd på detta 

sätt fångas upp och får ett likvärdigt stöd oavsett vilken skola de går på.  

Eleverna i Linköpings kommun har sedan 2001 enligt Bildningsnämnden (2015) fördubblat sin 

svårigheter med läsning, detta mätt med resultat från avkodningstestet Djur. I en artikel i Östgöta-

Correspondenten uttrycker Karin Granbom Ellison, ordförande i bildningsnämnden med politiskt 

ansvar för gymnasiet (2015, 22 okt.), sin oro över att elevernas låga resultat i Djur-testet år 2015. 

Ellison (2015, 22 okt.) beskriver de nedåtgående resultaten som ett bekymmer, eftersom läs- och 

skrivförmågan påverkar gymnasieskolans alla ämnen. Oro för sjunkande läsförståelse bland våra 

elever finns givetvis inte bara på lokal nivå utan även PISA-rapporter pekar på sjunkande resultat 

gällande bl.a. läsförståelse (Sverige, 2013). Då det finns en uppsjö av olika test att använda sig av 

för att mäta elevers läsförmåga, känns angeläget för mig som blivande specialpedagog och 

praktiker att få veta vad ett testresultat berättar om läsförmågan. Testet Djur är ett avkodningstest, 

inte ett läsförståelsetest menar Herrström (2002) som också har utvecklat en särskild formel för 

att räkna ut den slutgiltiga testpoängen (läs mer under rubriken Djurtestet), detta enligt författaren 

för att urskilja elever med allvarliga avkodningssvårigheter och sviktande begreppsuppfattning 

eller abstraktionsförmåga.  
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Tidigare forskning visar att olika test som vi praktiker använder för att mäta ett område av 

elevens läsförmåga, visar sig lägga tyngdpunkt på olika förmågor inom området. Keenan och 

Meenan (2014) jämförde fyra olika amerikanska standardiserade tester som mäter läsförståelse. 

Resultatet visade att endast 20 av 995 elever fick låga resultat på alla test. Den genomsnittliga 

överlappning mellan testerna var 43 %, vilket enligt Keenan och Meenan (2014) visar på att 

testerna mäter olika sidor av läsförståelse. Alla fyra testen mäter läsförståelse men trots det menar 

Keenan och Meenan (2014) att elevers svårigheter identifieras olika beroende på vilket lästest 

man väljer att använda, eftersom de testar olika förmågor hos eleverna. Detta kan göra oss 

praktiker uppmärksamma på att även resultaten för avkodningstest kan bli olika beroende på 

vilket test vi väljer att använda. Därför är det intressant att undersöka samband mellan två 

avkodningstest och vilka delar av avkodningsförmågan de mäter hos elever.  

Testet Djur har fått viss kritik och kommer att 2016 bytas ut mot ett annat avkodningstest i 

Linköpings kommun (Ellison, 2015, 22 okt.). Kritiken gäller att testet Djur är svårare för 

elevgruppen med svenska som andraspråk (Herrström, 2002). Det är därför intressant att se hur 

andraspråkselever lyckas på avkodningstestet Djur jämfört med förstaspråkselever och om någon 

av grupperna gynnas respektive missgynnas. Ett av gymnasieskolans övergripande mål är att ge 

eleverna möjlighet att nå den kunskap som krävs för att uppfylla kraven för en examen 

(Skolverket, 2011). Därför anser jag att det är mycket intressant att i detta fall se hur starkt 

sambandet är mellan en elevs förmåga att koda av ord och densammes prestation i skolan mätt i 

betyg, eftersom betyg summativt mäter kunskapsmål. 

Syfte	och	frågeställning	
Syftet med denna studie är bland annat att undersöka om det går att se samband mellan två olika 

avkodningstest och semantisk ordflödesförmåga. Detta för att uppmärksamma om 

avkodningstest, liksom Keenan och Meenans (2014) lästest,  mäter olika förmågor inom samma 

område. Studien vill även lyfta frågan kring hur våra andraspråkselever lyckas i avkodningstest 

och hur man som praktiker ska tolka nämnda elevers resultat. Till sist finns även ett intresse av 

att se hur starkt samband det finns mellan avkodningstest och elevers betyg.  Därmed väcka 

tankar kring hur gymnasieskolan värderar resultat på avkodningstest i förhållande till betyg som 

summativt mäter kunskapsmål.  För att få svar på frågor kring ovan beskrivna samband och 

jämförelser blir studiens frågeställningar: 
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Frågeställningar: 

1. Finns det samband mellan resultaten på avkodningstesten Djur och Ordkedjor och den 

semantiska ordflödesförmågan och påverkas avkodningstesten av elevernas semantiska 

ordflödesförmåga? 

2. Hur väl lyckas elever som har svenska som andraspråk i avkodningstestet jämfört med 

elever som har svenska som förstaspråk? 

3. Vilka samband finns mellan avkodningstestet Djur i år 1 på gymnasiet och 

urvalsgruppens betyg i de gymnasiegemensamma kurserna Svenska1 (Sv1)/Svenska som 

andraspråk (SVA), Matematik1 (Ma1), Engelska5 (Eng5), Historia1 (Hi1), Religion1 

(Re1) och Naturkunskap1 (Nk1)?  

 

Teori	och	tidigare	forskning		
I följande avsnitt ger jag under rubriken; Avkodning och läsförståelse en bakgrund till vad läsning 

innebär och hur man ser brister i läsförmågan. För att möta min första frågeställning som handlar 

om samband mellan avkodningstest och semantiskt ordflöde, vill jag här förklara vad läsförmåga 

innebär och specifikt vad avkodning innebär och vilken koppling avkodning har till ordflöde. För 

att ge en teoretisk grund till frågeställning nummer två, går jag under rubriken; Avkodning och 

läsförståelse hos andraspråkselever mer specifikt in på forskning om språkutvecklingen hos de 

elever som läser svenska som andraspråk. Detta för att lyfta nämnda elevgrupps förutsättningar 

att lyckas på ett avkodningstest, på samma villkor som elever med svenska som förstaspråk.  Min 

tredje frågeställning som handlar om samband mellan avkodningstestets resultat och elevernas 

betyg möts under rubriken Avkodning och andra akademiska förmågors påverkan på betyg, med 

teori och forskning kring ämnet. För att få ett perspektiv på avkodningens roll vad gäller 

skolprestationer, berörs även andra komponenter som kan påverka elevernas resultat i skolan. 

Eftersom min studie berör äldre elever i gymnasieåldern vill jag i teorin gå igenom hur 

svårigheter med läsning i tidiga år fortsätter att påverka elever även på längre sikt. Under 

rubriken Matteuseffekten går det att läsa mer om det. Hur elevers läsförmåga kan påverka ämne 

matematik har fått en egen rubrik, så också engelska. Matematik, svenska och engelska är tre 

ämnen eleverna måste ha minst betyg E i för att få en gymnasieexamen. Därför tilldelas engelska 

och matematik egna stycken under rubrikerna; Läsförmåga kopplad till matematikprestation och 
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Läsförmåga kopplad till prestation i engelska. Det finns flera påverkansfaktorer för elevers 

skolprestation än de jag av utrymmesskäl väljer att ta upp i teoridelen och i min undersökning. 

Som exempel på andra faktorer som påverkar elevers resultat kan vara genus, socioekonomisk 

bakgrund, skolkultur och vilket gymnasieprogram eleverna läser (Jackson, 2002, 2010; Lahelma 

& Öhrn, 2011; Smith, 2007; Öhrn & Holm, 2014). 

 

Avkodning	och	läsförståelse		
För att få en teoretisk bakgrund till min första frågeställning som testar sambandet mellan 

resultaten på avkodningstesten Djur och Ordkedjor och den semantiska ordflödesförmågan vill 

jag koppla till tidigare forskning som beskriver vad avkodning och läsförståelse innebär. 

Eftersom studien innehåller test av semantiskt ordflöde, behandlas även det begreppet ordflöde 

teoretisk i detta avsnitt.   

 

The	simple	view	of	reading	
Forskarna Gough och Tunmer (1986) etablerade modellen The simple view of reading redan 

1986, det vill säga att läsförståelsen är beroende av avkodning och språklig förståelse: 

Läsförståelse = Avkodning * Språklig förståelse. Myrberg (2007) beskriver Gough och Tunmers 

(1986) modell som en föreningen mellan två på 70-talet olika sätt att se på läsförståelse, där den 

ena synen menar att avkodning är grunden för läsförståelsen, medan den andra synen hävdar att 

man genom det talade ordet, erfarenheter och förförståelse når en större förståelse av vad man 

läser. Även Høien (1990) beskriver de två olika sätten att se på hur läsinlärning ska gå till, där 

den ena linjen hävdar att själva tekniken och fonologin är viktigast, medan den andra linjen i dess 

extrem menar att fonologin inte alls är viktigt för att förstå det man läser. The simple view of 

reading vill visa på läsförståelsens beroende av både avkodningsförmåga och språklig förmåga 

(Gough & Tunmer, 1986). I formeln ovan; Läsförståelse = Avkodning * Språklig förståelse, finns 

en variation för varje variabel mellan 0 – 1, där 0 står för oförmåga och 1 för perfektion. Här blir 

det tydligt att om individen är oförmögen att koda av finns ingen läsförståelse. Lika så om 

individen saknar den språkliga förståelsen finns ingen möjlighet att förstå vad som kodas av 

(Gough & Tunmer, 1986). 
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Modellen The simple view of reading kan användas för att förklara lässvårigheter på tre olika sätt. 

Aaron (1997) menar att det kan finnas brister i avkodningsförmågan samtidigt som den språkliga 

förståelsen finns, liksom att det finns specifika svårigheter med den språkliga förståelsen 

kombinerad med en fungerande avkodning. En tredje svårighet med läsförmågan är en 

kombination av dem båda, av Aaron (1997) kallad generalized reading disability, som också 

menar att elever i denna grupp oftast också har utmärkande kognitiva svårigheter. Det är alltså 

inte alla lässvårigheter som orsakas av fonologiska svårigheter, utan det finns också faktorer i 

miljön som påverkar såsom brist på lästräning eller att man inte blivit tillräckligt exponerad av 

skriftspråket och även kognitiva brister och en allmän sen utveckling hos individen kan påverka 

läsförmågan negativt (Gustafson, 2000). Myrberg (2007) skriver att 84 % av eleverna i åldern 8 – 

14 år inte har något problem med vare sig förståelse eller avkodning av text. Av de elever som 

har svårigheter hittas avkodningssvårigheter i de lägre åldrarna och de specifika 

förståelseproblemen i ökar med elevens ålder. Har eleven däremot problem likt generalized 

reading disability är dessa svårigheter konstanta under skoltiden (Myrberg, 2007).  

 

Avkodning	
Vad innebär avkodning? Enligt Westlund (2009) handlar avkodning om att lära sig hur språket är 

uppbyggt kring olika tecken som bildar ord och som kan sättas ihop och tas isär i olika bitar. 

Avkodning handlar om att knäcka läskoden (Westlund, 2009). Snow, Burns och Griffin (1998) 

menar att elever med Svagare fonologisk medvetenhet visar på större svårigheter att lära sig läsa. 

Författarna hävdar vidare att för att eleven ska kunna förstå innebörden i texter är det 

grundläggande att eleven vet vad alfabetet innebär, hur språket kan delas upp i stavelser som 

bildar enskilda ord  och även se hur dessa stavelser kan bilda meningar. Høien och Lundberg 

(1992) beskriver olika stadier i ett barns läsutveckling, där det första stadier kallas pseudoläsning 

vilket innebär att barnet använder kontextuella ledtrådar och ”läser” omgivningen utan att 

fokusera på texten. Det andra stadiet kallas det logografiska – visuella stadiet där barnet 

uppmärksammar speciella särdrag hos orden som dess längd, form eller begynnelsebokstav. 

Stadie tre kallas av Høien och Lundberg (1992) för det alfabetiska – fonemiska stadiet och det är 

nu som barnet börjar ljuda då nya ord läses. Det fjärde och sista stadiet i barnets läsutveckling 

kallar författarna för det ortografiska – morfemiska stadiet. I det fjärde stadiet är 

ordigenkänningsprocessen helt automatiserad och barnet läser snabbt och säkert utan att behöva 
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fundera eller ljuda. Ju bättre avkodningsförmågan blir (det det ortografiska – morfemiska stadiet ) 

desto minder beroende blir läsaren är av kontexten för att säkert känna igen och läsa orden 

(Høien och Lundberg, 1992).  

 

Avkodning räknas till den tekniska delen av läsningen och för att klara av att koda av är det 

nödvändigt att läsaren förstår hur skriftspråket är uppbyggt. Den fonologiska avkodningen räknas 

till det tredje stadiet (det alfabetiska – fonemiska) i Høien och Lundbergs (1992) 

läsutvecklingsmodell. Det innebär att man förstår innebörden av språkets fonem (språkljud) och 

dess grafem (skrivtecken) (Høien & Lundberg, 1999). Den fonologiska avkodningen, att läsa 

genom att ljuda sig fram är viktig i början av läsutvecklingen och utgör en grund för att senare 

kunna klara av att avkoda ortografiskt, genom direkt ordigenkänning (Høien & Lundberg, 1999). 

För att testa den fonologiska avkodningsförmågan används ofta läsning av nonsensord, ord som 

inte finns på riktigt utan kräver förmågan att känna till språkets fonem och grafem (Gough & 

Wren, 1998). Den ortografiska avkodningen förutsätter att den fonologiska avkodningen fungerar 

(god kunskap om fonem och grafem) men kräver också hur delar kan sättas samman till större 

enheter som hela ord eller morfem (Høien & Lundberg, 1999). Den ortografiska avkodningen 

tillhör det fjärde stadiet i Høien och Lundbergs (1992) läsutvecklingsmodell. 

	

Två	test	som	mäter	avkodningsförmågan	
I min studie har jag använt mig av resultat från två olika avkodningstest; Ordkedjor och Djur – 

lästest. Jag vill här kort ge en teoretisk bakgrund för testen, beskriven av de personer som 

utvecklat desamma. En bakgrund som beskriver vad testen mäter och hur de är utformade. Under 

metodavsnittet beskriver jag mer i detalj hur de två avkodningstesten fungerar och administreras.  

Testet Djur är utvecklat av Herrström (2002) som beskriver testet som ett avkodningstest – inte 

ett läsförståelsetest, som är tänkt att vara en kartläggande snabbanalys av en grupp eller enskilda 

elever. Testet går ut på att eleverna ska identifiera olika djurbeteckningar. Herrström (2002) 

skriver att man inte ens behöver vara läskunnig för att känna igen de flesta djurbeteckningarna i 

listan, utan hävdar att ett rimligt intresse för djur och en vana att se på djur- och naturprogram i 

TV räcker för att hamna på en adekvat nivå. Herrström (2002) menar att djurbeteckningar är en 

lämplig kategori att använda, beteckningar som de flesta människor känner till utan att ens 

behöva vara läskunniga. Vidare menar författaren att testet gynnar de elever som utvecklat sin 
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morfologiska förmåga eftersom 73 av 115 djurbeteckningar utgörs av sammansatta eller böjda 

ord.  

Det har enligt Herrström (2002) framkommit kritik om att testet Djur är svårare för elever med 

svenska som andraspråk än för elever med svenska som modersmål. Om andraspråkselevers 

resultat skriver Herrström (2002) att ett begränsat ordförråd visserligen kan påverka resultatet för 

några av dessa elever men att även andraspråkselever kan ha avkodningssvårigheter, vilket man 

ska uppmärksamma och utreda vidare. Språkförståelsen är kopplad till ordförrådet, men 

avkodningen ska kunna fungera oavsett om eleven förstår ordet eller ej (Herrström, 2002).  

Avkodningstestet Ordkedjor är utvecklat av Jacobson (2014) och dess syfte är att identifiera 

avkodningsbrister hos elever. Språkförståelse får testas på annat sätt, i Ordkedjor går det 

emellertid att urskilja brister i ordförståelse (Jacobson, 2014). Författaren skriver också att god 

morfemisk kunskap ger bättre resultat eftersom individen då lärt sig känna igen ord, 

automatiserat och lagrat dem i långtidsminnet, en utveckling som pågår upp till de senare 

tonåren. Orden är valda så att de ska ställa små krav på läsförståelse men med krav på att orden 

ska behöva läsas. I normeringen för Ordkedjor deltar även elever med invandrarbakgrund. Enligt 

Jacobson (2014) förväntas elever med annat förstaspråk än svenska och/eller som bott i Sverige 

kortare tid än 2-3 år, att klara Ordkedjor sämre. Det har dock visat sig att dessa elever klarar 

testet Ordkedjor väldigt bra, trots en kort tid i Sverige. Även inom denna grupp finns förstås 

variationer. Utan att förstå vad alla ord betyder kan utlandsfödda elever ha en bra känsla för 

ordens uppbyggnad och därmed klara Ordkedjor nästan lika bra som svenskfödda elever menar 

Jacobson (2014).  

 
Ordflöde	
Studiens första frågeställning ämnar delvis att undersöka sambandet mellan avkodningstesterna 

och semantiskt ordflöde. Därför finns det anledning att se hur forskning beskriver ordflöde. 

Høien och Lundberg (1992) beskriver det sista stadiet i läsutvecklingen som det ortografiska – 

morfemiska stadiet, där avkodningen sker automatiskt utan att orden behövs ljudas fram. 

Författarna menar att ju bättre avkodningsförmågan blir desto snabbare känner läsaren igen ordet 

och kan benämna orden snabbt utan stöd av kontext. Svårigheter med ordmobiliseringsförmågan, 

vilken mäts med ordflödestest, identifieras ofta hos personer där svårigheterna att hitta ord är 
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större än förmågan att förstå ord, menar Messer och  Dockrell (2006). Man har ”orden på tungan” 

men har svårighet att få fram dem. Enligt Messer och Dockrell (2013) har 25 % av våra elever 

med läs- språk- och skrivsvårigheter även svårt med ordmobiliseringsförmågan. Svårigheter med 

ordmobiliseringsförmågan växer inte bort och det är framför allt den semantiska förmågan 

(ordförrådet), mer än den fonologiska förmågan som enligt Messer och Dockrells (2013) studie 

var grunden till läs- språk- och skrivsvårigheterna hos elever över tid. Viktigt att komma ihåg 

skriver Messer och Dockrell (2006) vidare, är att det låga resultatet i mätning av ordflöde i vissa 

fall helt enkelt på att personen saknar orden i sin vokabulär. Författarna påvisar vidare att vissa 

ord kan vara svåra att få fram eftersom de är lågfrekventa, att de blandas ihop med andra liknade 

ord eller att det är ord man tar till sig senare i livet. McGregor (2013), beskriver ordförrådet i 

djup och bredd. Ordförrådets bredd handlar om hur många ord man kan, vilket våra 

standardiserade tester mäter. Ordförrådets djup handlar däremot om hur bra man förstår orden i 

sitt ordförråd, vilket enligt McGregor (2013) är svårare att mäta i standardiserade test.  

 

För att ge en teoretisk grund för min frågeställning som undersöker sambandet mellan 

avkodningstestet Djur och semantiskt ordflöde är det relevant att beskriva vad olika 

ordflödestester mäter. Ordflöde går att mäta på olika sätt där ett kan vara en semantisk mätning, 

dvs att under en begränsad tid benämna exempelvis olika slags djur. En annan mätning av 

ordflödet är fonologisk inriktad, dvs att under en begränsad tid benämna ord som som börjar på 

en viss bokstav (Messer & Dockrell, 2013). Capitani, Laiacona och Barbarotto (1999) jämförde 

olika kategorierna som djur, frukt, fordon och verktyg och såg att djur var den kategori som inte 

gynnade något av könen mer än det andra. Högst resultat på semantiskt ordflöde erhölls vid 

testning av kategorin djur. En studie av Vellutino, Scanlon och Spearing (1995) testade bland 

annat semantiskt ordflöde hos 60 elever i årskurs 2 och 6. Resultatet visade att brist på semantisk 

ordflöde inte är någon orsak till lässvårigheter hos läsSvaga elever under den perioden då 

läsinlärningen sker, men däremot för äldre läsare som haft lässvårigheter under en längre tid. 

Lundberg (1998) använde både semantisk och fonologisk ordflödestestning i en studie där han 

testade  ordmobiliseringsförmågan hos en grupp dyslektiska läsare och en grupp normalläsare i 

åldern 8-13 år, likaså med samma gruppering fast i åldern 16-38 år. I det semantiska testet mätte 

forskaren hur lång tid det tog för varje grupp att säga 10 ord inom två kategorier – djur och mat. 

Det visade sig att det var ganska liten skillnad mellan normalläsarna och dyslektikerna i det 
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semantiska testet. Skillnaden var desto större mellan normalläsarna och dyslektikerna i det 

fonologiska testet. Lundberg (1998) drar därmed slutsatsen att ett fonologiskt ordflödestest är 

lämpligt att använda vid diagnostisering av dyslexi. 

	

Avkodning	och	läsförståelse	hos	andraspråkselever	
För att få en teoretisk bakgrund till min frågeställning som berör jämförelsen av 

avkodningsresultaten mellan elever med svenska som förstaspråk (SV1-elever) och elever med 

svenska som andraspråk (SVA-elever), bör vi veta något om vad tidigare forskning säger om 

språkinlärning för den senare gruppen och hur man hos samma grupp skiljer mellan avkodnings- 

och språksvårigheter. Viberg (1993) menar att det tar tid lära sig ett andraspråk och skriver att 

nyanlända barn i skolåldern tenderar att komma ikapp svenskfödda jämnåriga i muntlig 

kommunikation efter ca två år. Det tar emellertid längre tid för andraspråkselever att hinna ikapp 

svenskfödda elever i skolans läsämnen, nämligen mellan 4 - 8 år (Viberg, 1993). Vissa skillnader 

ses i barnens ålder vid flytten till det nya landet, längst tid tar det för för de barn som anlänt i 

tidigt ålder eftersom modersmålsinlärningen då ofta avbryts. Snabbast går det för elever i 8 – 11 

årsåldern, eftersom de har en bra språklig grund på modersmålet och utvecklade kognitiva 

färdigheter. För äldre elever tar det längre tid att tillägna sig språket i skolan eftersom de 

språkliga kraven då ökar fortare än de kognitiva färdigheterna (Viberg, 1993). Beroende på i 

vilket stadie eleverna befinner sig i sin sin läsutveckling på sitt modersmål lyckas eleverna olika 

vad gäller inlärningen av sitt andraspråk. Elever som har med sig grammatiska baskunskaper på 

sitt förstaspråk har ett försprång i sin språkinlärning (Gibbons, 2006). Om en elev ska utföra ett 

avkodningstest med djurbeteckningar med olika sammansättningar och böjningar, gynnas elever 

som har en väl utvecklad morfologiska förmåga (Herrström, 2002). Gibbons (2006) menar också 

att det måste finnas en koppling mellan det som eleven läser och det som eleven redan vet 

(förförståelse) för att förstå innebörden. Vidare skriver författaren att färdighet inom semantik 

(förstå uttryck), syntaktik (veta hur språket är uppbyggt) och grafematik (känna till samband 

mellan ljud – bokstav) är tre typer av kunskap som behövs för att förstå en text. Bøyesen (2008) 

beskriver olika alfabetiska språks ortografier som mer eller mindre djupa och därmed påverkar 

läsinlärningen på olika sätt (vilket beskrivs mer under rubriken Läsförmåga kopplad till 

prestation i engelska). Exempel på ytliga ortografier och därmed lättare att avkoda, är språk som 

somaliska, turkiska och spanska. Det svenska språket ligger på en mellannivå vad gäller 



 

 10 

svårighetsgrad för avkodning, vilket är bra att ha i minnet då andraspråkselever utför ett svenskt 

avkodningstest.  

En del av att förstå det man läser är alltså kopplad till den semantiska kunskapen, den som 

avkodningstestet Djur mäter då testet går ut på att identifiera djurbeteckningar (Messer & 

Dockrell, 2013). Om en elev får lågt resultat på avkodningstestet Djur råder skaparen av testet att 

det görs en vidare utredning för att identifiera bakomliggande orsaker (Herrström, 2002).  En 

orsak kan vara att orden i ett avkodningstest inte finns i elevens vokabulär och att vissa ord är 

lågfrekventa och därmed inte exponerats tillräckligt för att eleven koda av automatiserat (Messer 

& Dockrell, 2006).  Att testa avkodningsförmågan hos en tvåspråkig elev kräver en kartläggning 

på de båda språken menar Hedman (2009) i sin avhandling. Om man låter elever med svenska 

som andraspråk utföra avkodningstest enbart på svenska, kan resultat bli så pass lågt att det skulle 

tolkas som att det finns svårigheter kopplade till dyslexi. Å andra sidan menar Hedman (2009) att 

det finns elever med svenska som andraspråk som hela sin skoltid brottas med läs- och 

skrivsvårigheter, både på det nya språket och på sitt modersmål men som aldrig blir 

uppmärksammade. Just på grund av att skolan tolkar svårigheterna till det fakta att de är 

andraspråkselever. Bøyesen (2006) som utvecklat ett material för kartläggning av avkodning och 

läsförståelse hos andraspråkselever för skolår 1-2, menar på att man först bör kartlägga eleven på 

sitt modersmål. Kartläggning på andraspråket ska enbart ses som ett komplement. Lindén (2010) 

efterlyser mer samarbetet mellan skolans olika professioner då kartläggning av 

andraspråkselevers läsförmåga ska utföras. Samarbete med modersmålslärarna ses som mycket 

viktigt för att få ett rättvist resultat på exempelvis avkodningstest.  

 
Avkodning	och	akademiska	förmågors	påverkan	på	betyg	
I min tredje frågeställning vill jag undersöka sambandet mellan avkodningstestet Djur i år 1 på 

gymnasiet och urvalsgruppens betyg i de gymnasiegemensamma kurserna Svenska1 

(Sv1)/Svenska som andraspråk (SVA), Matematik1 (Ma1), Engelska5 (Eng5), Historia1 (Hi1), 

Religion1 (Re1) och Naturkunskap1 (Nk1). Betyg ses som en summativ bedömning men fram 

tills betyget är satt sker förhoppningsvis en formativ process. Därför är det relevant att här ta upp 

forskning som även visar på akademiska förmågor för äldre elever, andra förmågor än själva 

avkodningen som krävs för att möta de kunskapskrav som betygskriterierna ställer.  
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Vi har tidigare kunnat konstatera att hos äldre elever som uppvisar avkodningssvårigheter är det 

snarare den semantiska förmågan (ordförståelsen) som ställer till bekymmer när det gäller 

läsfärdighet mer än fonologiska förmågan (Messer och Dockrells, 2013).  Om eleven däremot har 

problem med både fonologi och förståelse ser forskare att dessa svårigheter är konstanta under 

hela skoltiden (Myrberg, 2007). Syftet med att testa elevernas avkodningsförmåga i år ett på 

gymnasiet i Linköpings kommun är att identifiera elever i behov av stöd. Detta för att eleverna 

lättare ska nå de kunskapsmål som behövs för att läraren ska göra en summativ bedömning i form 

av betyg. Samuelsson (2016) beskriver bedömning av elevernas kunskaper som följer. Ett 

summativ omdöme handlar om att lägga samman de kunskaper eleven har visat i ett ämne i ett 

betyg eller skriftligt omdöme. Formativ bedömning handlar mer om en lärandeprocess hos eleven 

för att främja dennes kunskapsutveckling. Dessa två bedömningssätt behöver enligt Samuelsson 

(2016) inte stå i motsats till varandra, där exempelvis ett prov med ett summativt 

bedömningsresultat kan användas för att visa eleven vilka kunskaper som behöver utvecklas för 

att nå önskade betygsmål. Samuelsson (2016) påvisar också att den bedömning eleverna får i 

skolan kan vara av livsavgörande betydelse då det kan handla om villkor för att komma vidare till 

högre studier eller för hur individens självbild kan cementeras.  

	

Literacy	
Uccelli, Galloway, Barr, Meneses och Dobbs (2014) såg i sin studie att det utöver ett akademiskt 

ordförråd finns flera språkliga förmågor som kan bidra till läsförståelse av olika texter som 

förekommer i skolans olika discipliner. De 6 olika förmågorna kallar Uccelli et al. (2014) 
för ”CALS” – Core Academic Language Skills, och presenteras som: Unpacking complex words 

- att kunna ”packa upp” text med mycket information vilket är viktigt för att ta till sig information 

i akademiska texter, Comprehending comlpex sentences - att förstå komplexa meningar, 

Connecting ideas - att förstå akademiska samtalsmarkörer som t.ex. även om eller med andra ord, 

Tracking themes - att kunna koppla ord eller fraser i en text till något som nämnts tidigare, 

Organizing argumentative texts - att kunna strukturera en akademisk text, Awareness of academic 

register - att kunna definiera begrepp på ett akademiskt kärnfullt sätt. Uccelli, Galloway, Barr, 

Meneses och Dobbs (2015) ville senare undersöka hur CALS relaterar till läsförståelse och såg 

att CALS var signifikant relaterat till läsförståelse. 59 % av variationen i läsförståelsen kunde 

enligt forskarnas resultat förklaras av CALS. 
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För äldre elever, de som finns med i min studie, ligger vuxenlivet nära. I min undersökning har 

jag med ämnen som religion, historia, naturkunskap och svenska vilka alla har kursmål som 

kräver förmåga att analyser, reflektera och dra slutsatser (Skolverket, 2011). Kraven i samhället 

ökar och förmågan att ta till sig text, information för att delta i samhället kopplas mer ihop med 

begreppet literacy än med läskunnighet, där det senare mer står för en stabil förmåga att kunna 

avkoda och förstå text (Skolverket, 1996). Literacy handlar om att förutom läsförmåga också 

delar som kunskaper, strategier och förmågor som utvecklas under hela livet och i interaktion 

med andra (Skolverket, 2010). PISA avser att mäta elevers kunskaper och färdigheter som kan 

kopplas ihop med vardagsliv och det livslånga lärandet mer än mätning mot länders olika 

kursmål (Sverige, 2013). Elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap turas om 

att mätas i PISAs undersökningar. Reading literacy är ett begrepp i PISAs undersökning som är 

en bredare mätning än att bara gälla läsförmågan (Sverige, 2013). Här testas elever på förmågan 

att dra slutsatser, kunna reflektera och tolka samt dra paralleller till egna erfarenheter, som också 

betygskriterierna i ämnena historia, religion och naturkunskap kräver på gymnasienivå 

(Skolverket, 2011). 

 

Matteuseffekten	
Eleverna som är med i föreliggande studie har lågt resultat på avkodningstestet Djur, där 

staninevärdet ligger mellan 1-3. Jag kommer här nedan beskriva  vad Matteuseffekten är och vad 

den gör eftersom den påverkar elever som just befinner sig i den ålder mina urvalselever 

representerar.  Enligt Rigney (2010, 1 dec.) är begreppet ”Matteuseffekten” är ett uttryck som 

myntades år 1968 av sociologen Robert Merton med syfte att beskriva ett vanligt mönster i det 

social systemet – att fördelar tenderar att generera ytterligare fördelar. Uttrycket 

”Matteuseffekten” har sin grund i en passage ur Bibeln där Matteus beskriver att de rikare ska bli 

ännu rikare och de fattiga ännu fattigare (Rigney, 2010, 1 dec.).  

 

Stanovich (1986) använde sig av begreppet Matteuseffekten och relaterade det till läsutveckling 

då han studerade barn med lässvårigheter. Han menade att elever som hade det svårt med 

läsinlärningen kom på efterkälken ännu mer längre fram i skolåldern, både vad gällde 

läsutveckling, motivation, ordförråd och läsförståelse.  Vidare såg Stanovich (1986) att elever 
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som hade en god läsinlärning hittade motivation att läsa ännu mer och bli ännu bättre läsare. 

Kempe, Eriksson-Gustavsson och Samuelsson (2011) såg emellertid i sin studie att 

Matteuseffekten inte hade så stor påverkan på elever mellan åk 1 och åk 3. Den effekt som kunde 

lika gärna förklaras med läskulturen i hemmet. En förklaring till Matteuseffektens ringa påverkan 

i nämnda studie skulle kunna vara att i åldern 7 – 9 fokuseras enligt Chall (1996) träning för att 

lära sig läsa, medan från 10 års ålder fokuseras läsning för att lära sig. En större studie som 

sträckte sig under en längre period (från 10 år till dess att barnen var 16 år) visade på att de elever 

som från 10 års ålder hade god läsförmåga ökade sitt ordförråd snabbare än de elever som vid 

samma ålder hade lägre läsförmåga (Duff, Tomblin & Catts, 2015). Forskarna testade eleverna 

avkodning, genom att de fick läsa listor med ord. Klyftan mellan eleverna med svag läsförmåga 

och eleverna med god läsförmåga var konstant. Eleverna med god läsförmåga ökade sitt 

ordförråd i snabbare takt jämfört med de elever som var svagare i läsning redan från 10 år ålder 

(Duff et al., 2015). Om inte tidiga åtgärder sätts in kvarstår alltså Matteuseffekten och påverkar 

inlärningen under senare skolår och möjligheten att lyckas i teoretiska ämnen (Myrberg, 

2001). Myrberg (2007) skriver att om inte eleven utvecklar sin läsförmåga under skoltiden, 

hänger denne inte med då kravnivån ökar i skolan. Eleverna som är representerade i min studie 

kan mycket väl befinna sig här och därför är det av särskilt intresse att se sambandet mellan 

avkodningssvårigheter och betyg. Känslan av att inte vara en bra läsare kommer att påverkar 

självuppfattningen negativt och kan lätt leda in en ond cirkel då eleven upplever det svårt att 

lyckas.  

 

Att vara en duktig läsare hör inte bara ihop med att lyckas i skolan menar Köller, Möller och 

Retelsdorf (2014), utan är även en viktig faktor för att kunna ta en aktiv del i samhället. I denna 

undersökning ville Köller et al. (2014) se sambandet mellan elevens självbild vad gäller 

läsförmågan och elevens läsfärdigheten och hur en god självbild vad gäller läsning påverkar 

läsförmågan och vice versa. Det finns alltså en ömsesidig effekt mellan dess variabler - 

självuppfattning och prestation i läsfärdighet. Resultatet visar att en god självbild hos eleven vad 

gäller läsning skapar en bättre läsfärdighet. I början på gymnasiet visade sig att självbilden hade 

stor betydelse för elevens läsfärdighet. Då en elev börjar gymnasiet kan dennes självuppfattning 

av läsförmåga påverkas beroende på ökat eller minskat prestationskrav jämfört med grundskolan. 
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Minskas elevens självuppfattning vad gäller läsförmåga påverkar även elevens skolresultat 

negativ, vilket stämmer väl överens med Myrbergs (2001) sätt att beskriva Matteuseffekten.  

 

Läsförmåga	kopplad	till	matematikprestation		
För att bli behörig till högre studier krävs minst betyg E i matematik. Det är också ett ämne som 

återkommer i PISA-undersökningarna där elevers matematiska förmåga jämförs internationellt 

(Sverige, 2013). De elever som finns med i min studie visar enligt avkodningstestet Djur på 

svårigheter med avkodning och därför är det av intresse att mäta sambandet mellan testresultatet 

och elevernas slutbetyg i matematik. I föreliggande studie finns både elever med svenska som 

modersmål med så väl som elever med annat modersmål än svenska. Elever med flerspråkig 

bakgrund har det betydligt svårare att klara kunskapsmålen i matematik än vad enspråkiga, 

svenskfödda elever har (Sverige, 2008). Rapporten nämner att det även finns språkliga problem 

bland svenskfödda ungdomar som inverkar negativt på deras matematikresultat. Det är 

textbaserade matematikuppgifter som ger lässvaga elever problem eftersom svåra ord, 

främmande uttryck, brist på förmåga att tolka och dra egna slutsatser är sådant som tar kraft från 

elevens möjlighet att fokusera på själva matematikproblemet (Sverige, 2008). Det finns ett 

samband mellan elevers läsförmåga och deras prestationer i matematik hävdar rapporten 

(Sverige, 2008).  

 

Även Lunde (2011) skriver att svårigheter i matematik går att koppla till svårigheter med läsning 

men att det finns flera förklaringar till elevers problem med matematik – t.ex. arbetsminne, 

specifika språksvårigheter och uppmärksamhetsstörning. Lunde (2011) menar att svårigheter med 

den fonologiska avkodningsförmågan kan orsaka svårigheter i både med läsning och matematik. 

Om eleven däremot har en fungerande läsförmåga men svårigheter med matematik handlar det 

om en Svag taluppfattning (Lunde, 2011). Enligt en studie utförd av Jordan, Hanich och Kaplan 

(2003) kan en elev uppvisa enbart matematiksvårigheter eller enbart lässvårigheter (här kopplade 

till fonologisk avkodning). Svårigheterna behöver inte alltid hänga ihop. Dessa elever ligger 

enligt studiens resultat på ungefär samma nivå vad gäller problemlösning i matematik. 

Problemlösning i matematik innebär förmåga att förstå orden och sammanhanget i texten, vilket 

enligt Jordan et al. (2003) kan vara styrkan hos en elev med enbart matematiksvårigheter. Vidare 

kan förståelsen av beräkningsprinciper, hur man går tillväga vid aritmetiska operationer, vara 
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styrkan hos en elev som har lässvårigheter men en Svaghet hos en elev med 

matematiksvårigheter Jordan et al. (2003). Lunde (2011) skriver att en ökad läsfärdighet påverkar 

utvecklingen i matematik positivt under elevens lågstadietid, men en fortsatt Svag läskompetens 

efter årskurs tre kan få eleverna att fastna i sina matematiksvårigheter (jmf Matteuseffekten).  Då 

framför allt när det gäller problemlösning och matematikuppgifter med text hävdar Lunde (2011). 

Reikerås (2006) såg att läsförmåga påverkar bara en liten del av elevernas färdigheter inom det 

aritmetiska matematikområdet. Författaren menar också att skillnader mellan elever med 

matematiksvårigheter och elever med lässvårigheter minskar med stigande ålder. Den grupp som 

klarade matematiken sämst var den grupp som hade både läs- och matematiksvårigheter.  

 

Läsförmåga	kopplad	till	prestation	i	engelska	
För att bli behörig till högre studier krävs även i engelska ett betyg på minst E-nivå. De elever 

som finns med i min studie har enligt testresultat svårigheter med avkodning på svenska språket, 

vilket gör det relevant att se hur sådana svårigheter korrelerar med elevens slutbetyg i 

engelskämnet. För att ge en forskningsbakgrund till min tredje frågeställning vill jag här gå 

djupare in på frågan om läsförmåga kopplade till prestation i engelska och hur eventuella 

avkodningssvårigheter kan påverka elevers prestation i ämnet.   

 

Läsinlärningen går lättare och snabbare på vissa språk vilket beror på att språkets skriftsystem 

och mönster mellan språkets fonem (språkljud) och dess grafem (skrivtecken) är mer regelbunden 

och enkel i sin relation än andra språk (Bøyesen, 2008). Det engelska språket är ett exempel på 

ett språk som inte tillhör det enkla att lära sig. Bøyesen (2008) skriver att det engelska språket har 

en djup ortografi (språkets skriftsystem och mönster) där förhållandet mellan fonem och grafem 

är oregelbundet och kännetecknas av många undantag. Därför menar författaren vidare kan man 

se att det finns flera personer som uppvisar dyslexi i engelsktalande länder än det gör i 

exempelvis Italien, där ortografierna är ytliga och lättare att avkoda. Elever med svenska som 

modersmål och som också har läs- och skrivsvårigheter, uppvisar ofta svårigheter med att lära sig 

engelska (Jacobson, 2009). För att nå framgång med inlärningen av ett främmande språk behövs 

en fonologisk, ortografisk och syntaktiska förmåga även på förstaspråket, går att läsa i Jacobson 

(2009). Även Lundahl (2012) menar att nämnda förmågor är viktiga, så även semantik och att 

kunna läsa mellan raderna. Enligt Lundahl (2012) finns även andra saker som påverkar elevernas 
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bristande förmåga att förstå texter, som till exempel, bristande läsvana, dåligt ordförråd, 

otillräckliga bakgrundskunskaper och brist på engagemang och motivation. Strategier som 

underlättar engelskainlärningen menar Lundahl (2012) kan vara goda bakgrundskunskaper i 

ämnet som studeras eller att man med hjälp av textens sammanhang kompenserar eventuella 

avkodningssvårigheter.  

 

Men enligt Miller-Guron och Lundberg (2000) har en del elever med läs- och skrivproblem 

lättare att lära sig att läsa engelska som andraspråk jämfört med hur inlärningen av förstaspråket 

upplevdes, detta för att elever lärt sig strategier för att ortografiskt koda av ord på engelska. ”A 

second bite of the apple”, är ett begrepp myntat av Miller-Guron och Lundberg (2000) och har att 

göra med det faktum att vissa elever med avkodningssvårigheter föredra att läsa på engelska 

istället för på svenska. Dessa elever upplever att de får en ny chans att lära sig ett språk jämfört 

med den ursprungliga läsinlärningen. Självförtroendet stärks och strategier som att använda 

ortografi istället för fonologi för att läsa och komma ihåg ord kan användas.  

 

 Annat som trots avkodningssvårigheter kan ge god påverkan på engelskinlärningen, hävdar 

Jacobson (2009) är positiva upplevelser av det engelska språket. Inlärningen av det engelska 

språket har ofta enligt skett på ett annat vis jämfört med läsinlärningen i årskurs 1, menar 

författarna vidare, till exempel via utlandsvistelser eller att försöka förstå instruktioner på 

engelska till något spel man tycker är roligt (Jacobson, 2009). I en studie utförd av Jacobson 

(2009) beskrivs sambandet mellan avkodningsutvecklingen i svenska och i engelska. Testen 

utfördes på elever i årskurs 4 – 9 och en grupp lärarstudenter med medelåldern 27 år. Resultatet 

visade på att det svenska avkodningstestet låg högre än det engelska och störst var skillnaden i 

årskurs 4 och för lärarstudenterna var skillnaden så gott som obefintlig. Ökningstakten för 

resultatet på de engelska ordavkodningstestet ökade snabbt under mellan- och högstadiet, för att i 

årskurs nio plana ut till samma nivå som det svenska avkodningstestet (Jacobson, 2009). Den 

snabba ökningstakten av det engelska avkodningstestet kan också förklaras med faktorn 

”vocabulary size”. I det engelska språket har alltså eleverna inte lika många konkurrerande ord att 

välja på som det det svenska avkodningstestet, därför går avkodningen snabbare (Jacobson, 

2009).  
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Metod	
Urval		
För att besvara studiens frågeställningen om samband mellan avkodningstestresultatet i år 1 på 

gymnasiet och urvalsgruppens betyg i de gymnasiegemensamma kurserna Sv1/SVA, Ma1, Eng5, 

Hi1, Re1 och Nk1, har  data använts som samlats in från en årskull elever i Linköpings kommun 

med gymnasiestart 2013. Mängden data innehåller uppgifter om elever, skola, program och 

testresultat (stanine och råpoäng) för eleverna. Totalt fanns resultat med från 592 elever, elever 

både från kommunala skolor och friskolor. Förfrågan om att vara med i studien skickades till 

friskolorna men ingen friskola ville delta. Urvalet av elever jag ville studera var elever med 

stanine 1 - 3 på avkodningstestet Djur. De elever som hamnar på staninevärde mellan 1 - 3 är 

elever som presterar lägre än den rekommenderande normen i en standardiserad skala på 1 – 9 

och bör därmed uppmärksammas. Totalt blev antalet 256 elever som deltar i undersökningen.  

För att besvara frågeställningen om samband mellan resultaten på avkodningstestet Djur och 

deltestet Ordkedjor i LäsKedjor2 och den semantiska ordflödesförmågan hos elever i år 1 på 

gymnasiet, har jag samlat in egen data. Jag valde en skola i en grannkommun där inget av 

avkodningstesten genomförts, ej heller test av ordflödesförmågan. Hur avkodningstesterna 

genomförs beskrivs under rubriken Material. Det var 17 elever som utförde testen alla vid ett och 

samma tillfälle. Eleverna gick ett studieförberedande program där både elever med svenska som 

andraspråk och förstaspråkselever var representerade. Att antalet elever bara var 17 har i 

sammanhanget ingen betydelse för testets syfte, då syftet här var att undersöka samband mellan 

testen. De 17 elevernas individuella resultat var i sammanhanget ointressant för att användas som 

stickprov ur populationen.  

Urvalet av betyg har delvis styrts av vilka ämnena eleverna läst klart och betygsatts i februari 

2016, men också av vilka ämnen som känns relevanta att ha med i studien. Jag har valt att ha med 

några av de gymnasiegemensamma ämnena i min studie. Med gymnasiegemensamma ämnen 

menas de ämnen alla gymnasielever läser, oavsett vilket program de valt att gå, vilka bl.a. är 

Sv1/SVA, Ma1, Eng5, Hi1, Re1 och Nk1. För att ge studien validitet är det av intresse att ta med 

kurser som är kopplade till krav för att få gymnasieexamen och kurser som kan kopplas till 

PISAs internationella mätningar. Ma1, Eng5 och Sv1/SVA är bl. a. kurser elever minst måste ha 

betyg E i för att få ut en gymnasieexamen. PISA rapporterar växelvis om elevers läsförmåga, 



 

 18 

matematik och naturvetenskapliga kunskaper. Kursen Nk1 blir då relevant att ha med i 

undersökningen. Jag har även valt att ta med kurserna Hi1 och Re1 eftersom de innehåller 

kursmål som stämmer överens med vad PISA mäter då elevers läsförmåga internationellt testas. 

Som förmågan att dra slutsatser, kunna reflektera och tolka samt dra paralleller till egna 

erfarenheter. Förmågor som kräver läsförståelse vilken enligt begreppet “The simple view of 

reading” är beroende av avkodning och språklig förståelse, och i föreliggande studie fokuseras 

just avkodningen.  

	

Procedur	och	analys	av	data	
Figur 1 nedan sammanfattar och illustrerar studiens frågeställningar och vilken procedur och 

analys som krävs för att få fram ett resultat. Från vänster till figurens mitt, frågeställning ett som 

handlar om sambandet mellan semantiskt ordflöde, Ordkedjor och Djur – Lästest. Syftet med 

frågeställning två är att jämföra testresultaten på Djur – Lästest mellan elevgrupperna som läst 

SV1 och SVA, vilket figurens mitt illustrerar. Från figurens mitt och ut till höger visas min tredje 

frågeställning som undersöker sambandet mellan Djur – Lästest och skolprestation/betyg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkodningstestet Djur och deltestet Ordkedjor i LäsKedjor2 administrerades enligt den 

handledning vardera test erbjuder (Jacobson, 2014 & Herrström, 2002). Den semantiska 

ordflödesförmågan testades på så sätt att eleverna en och en under 30 sek ombads att utan 

bildstöd mobilisera så många djurbeteckningar som möjligt. Jag valde att testa det semantiska 

ordflödesförmågan eftersom det framför allt den semantiska förmågan (ordförrådet), mer än den 

SKOLPRESTATION, 
BETYG 

SV1/SVA 
SEMANTISKT 

ORDFLÖDE 

ORDKEDJOR DJUR - LÄSTEST 

Figur 1. Studiens frågeställningar och krav på analys. Dubbelpilar illustrerar studiet av samband 
(Pearson) och enkelpil skillnader mellan gruppen (t-test). 
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fonologiska förmågan som enligt Messer och Dockrells (2013) är grunden till läs- språk- och 

skrivsvårigheterna hos elever över tid. Eleverna som är med i studien går första året på gymnasiet 

och bör räknas som att de därmed haft långvarig avkodningssvårigheter.  

 

På alla korrelationstest som har med avkodningstestet Djur att göra, har jag vid analysen av data 

valt att göra mätning både med testpoäng och med totalpoäng som rådata. Detta för att se om 

sambandet blir olika om man jämför råpoäng omräknat enligt formeln på testet Djur, eller 

råpoäng enligt antal rätt eleverna fått. Då kritik har framförts om att testet Djur är svårare för 

elever med svenska som andraspråk (Herrström, 2002) har jag valt att jämföra antalet fel i 

gruppen med elever som läst SVA med gruppen elever som läst Sv1. 

 

Variablerna; avkodningstestresultat, ordflödesresultat och betyg jag ska undersöka sambandet 

mellan är alla kvantitativa mått. För att beräkna samband mellan resultat i avkodning och 

ordflöde samt betyg användes i denna studie Pearsons produktmomentkorrelation. Herrström 

(2002) skriver att provtestningarna ligger till grund för lästestet Djurs poängsättning och 

normering och olika läsmissar eleverna har gjort har bedömts olika. Utifrån denna bedömning har 

Herrström (2002) utarbetat en formel för att räkna ut råpoäng som i Djurtestet kallas testpoäng. 

För att se vilken påverka formeln har på korrelationstesten har jag även valt att analysera 

sambanden utifrån antalet rätt eleverna har på lästestet Djur. Den råpoängen har jag valt att kalla 

totalpoäng. I Tabell 1 nedan förklaras hur de olika råpoängen räknas ut för testpoäng respektive 

totalpoäng i avkodningstestet Djur. Om en elev exempelvis har hunnit läsa 41 djurbeteckningar 

och har missat 10 av de 41 lästa, multipliceras dessa 10 med 3. Missade djurbeteckningar räknas 

som feltyp f1. Samma elev markerar 2 icke-djurord (t.ex. räksallad), de två felmarkerade orden 

multipliceras med 9. Felmarkerade ord räknas som feltyp f2. 
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Tabell 1. 

Hur råpoäng räknas ut för testpoäng respektive totalpoäng i avkodningstestet Djur. f1 = feltyp 

1, missade djurbeteckningar), f2 = feltyp 2, ett markerat icke-djurord 

Steg i uträkning Testpoäng  Totalpoäng 

Antal lästa djurbeteckningar 41  41 

Eleven gör 10 f1 och 2 f2 (10 · 3)+ (2 · 9) = 48 fel  10 + 2 = 12 fel 

Antal rätt 41 – 48 = -7  41 – 12 = 29 

Råpoäng -7  29 

 

För att möta min andra frågeställning tänker jag ska analysera om det finns någon skillnad i 

antalet gjord f1 och f2 vad gäller elever som läst Sv1 och elever som läst SVA, genom oberoende 

T-test . Gruppen måste enligt Djurfeldt (2010) var tillräckligt stor för att uppfylla kravet på 

normalitet och även variansen i de olika grupperna måste vara någorlunda lika, vilket ska 

undersökas innan T-testet genomförs. Min tredje frågeställning om samband mellan 

avkodningstestet Djur och betyg görs med hjälp av Pearsons produktmomentkorrelation. Som 

verktyg använder jag statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för 

att utföra de beräkningar min studie kräver. Pearsons R är ett mått på sambandens riktning och 

styrka (som betecknas med ett litet r) och för att skriva fram sambandsresultaten har jag använt 

mig av den intervallbeskrivning mellan +1 till -1 som finns i Carlström och Carlström (2007). 

Där beskrivs intervallen som följer; +1 = fullständigt positivt samband, +0.99 till + 0,70 = starkt 

positivt samband, +0,69 till +0,40 = ganska starkt positivt samband, +0,39 till +0,20 = ganska 

svagt positivt samband, +0,19 till +0,01 = mycket svagt positivt samband, 0 = inget samband. 

Samma intervallbeskrivning gäller för negativa samband, dvs -0,01 till -1. 

 

Betygsskalan mäts i 6 steg där A-E är lika med godkända resultat och där F är lika med inte 

godkänt resultat (Skolverket, 2012). För att få ett siffervärde att räkna med i SPSS har jag med 

stöd av Djurfeldt (2010) bytt namn på betygsbeteckningarna till att F=1, E=2, D=3, C=4, B=5 

och A=6. I vissa fall saknas det betyg i för studien aktuella ämnen, detta bortfall av betyg har jag 

gett värdet 99. Avsaknaden av betyg kan till exempel bero på att en klass ännu ej avslutat kursen 
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eller att kursen har förlängts för enstaka elever. I tabellerna under resultatsdelen nedan ses antalet 

elever med satta betyg som värdet n. 

 

Material		
Material som använts i min studie är resultat från avkodningstesten Djur och Ordkedjor och 

resultat från semantiskt ordflödestest samt elevers betyg i några av de gymnasiegemensamma 

ämnen. Resultaten för avkodningstestet Djur har jag fått genom Enheten för läs-, skriv- och 

språkstöd för gymnasieskolor i Linköping. Betygsuppgifter har jag erhållit av Bildningsnämnden 

i Linköping. Resultaten från avkodningstestet Djur och elevers betyg är alltså studiens 

sekundärdata. Studiens primärdata består av resultaten från avkodningstesterna Ordkedjor och 

Djur samt det semantiska ordflödestestet jag utförde med 17 elever i grannkommunen. Materialet 

består alltså av både sekundärdata och primärdata.  

Bryman (2011) skriver att det finns en stor mängd redan insamlad kvantitativ data i vårt samhälle 

som möjliggör ytterligare analys – sekundäranalys. En forskare kan alltså använda sig av tidigare 

framtagen data för att analysera ett stickprov av datamängden. Fördelar enligt Bryman (2011) 

med en sekundäranalys är att det spara tid som annars krävs för att samla in data på egen hand, 

uppsättningen av data är ofta av god kvalitet då urvalet är representativt och den möjliggör 

subgruppsanalys. Validiteten i den sekundärdata jag använder anser jag är tillfredställande då den 

innehåller de delar jag vill mäta sambandet mellan. Nackdelar som Bryman (2011) nämner är att 

sekundäranalytikern inte är bekant med materialet, att datamängden kan vara för omfattande och 

att det saknas nyckelvariabler som kan vara viktiga för att se vissa samband. I föreliggande studie 

är jag väl bekant med materialet eftersom jag själv bidragit till framtagen data.  

 

Beskrivning	av	avkodningstesterna	
Djurtestet 
Lästestet Djur är ett standardiserat, kvantitativt avkodningstest som bygger på testresultat från 

545 elever från årskurs 7 till första året på Komvux, år 1998. Under år 2001 testades 3013 

gymnasielever, detta för att standardisera testet även på gymnasienivå. Lästestet Djur är utformat 

som en ordlista med totalt 825 ord, varav 115 är orden är djurbeteckningar vilka kan vara enkla, 

sammansatta och stå i böjd form eller oböjd. Djurbeteckningarna har slumpvis blandats med ord 

ur tidningsartiklar och läses från vänster till höger. Under 5 minuters tyst läsning ska eleverna 
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markera djurbeteckningarna och undvika ord som lagts in för att distrahera, exempelvis stall och 

nos eller ord där förstaledet är en djurbeteckning t.ex. räksallad och ormbunke.  

Resultatet av provtestningarna år 1998 ligger till grund för lästestet Djurs poängsättning och 

normering. Vid normeringen har läshastighet och avkodningssäkerhet vägts mot varandra och 

olika läsmissar har bedömts olika. Utgångspunkten har varit att hitta en formel som ger ett nedre 

gränsvärde som visar på hur handikappande testpersonens läsförmågan beräknas vara (Herrström, 

2002). Författaren skriver att just själva utformning av testet som en ordlista gör att det även för 

normalläsaren tar längre tid att ta sig igenom testet, men att normalläsaren bör klara hälften av 

beteckningarna, dvs ca 57 målord. Eleven kan enligt poängsättningen ha två sorters fel, där f1 

(feltyp 1) är lika med missad djurbeteckning och där f2 (feltyp 2) är lika med ett markerat icke-

djurord, som till exempel räksallad. För varje f1 dras tre poäng av och för varje f2 dras nio poäng 

av. Har eleven alltså markerat orden räksallad och ormbunke (f2), räknas poängen 2*9=18. De 

senare felen, f2 menar Herrström (2002) är av allvarligare art som tyder på allvarliga 

avkodningsbrister eller i undantagsfall låg begreppsuppfattning eller abstraktionsförmåga, därav 

9 poängs avdrag. Normeringen för godkänd läshastighet är satt till minst 250 lästa ord av de 

totala 825 orden i listan.  

Det finns två sätt att rätta enligt Herrström (2002), där det ena syftar till att identifiera elever 

under normgränsen, elever som läser många ord men gör många fel. Det andra sättet att rätta ger 

enligt författaren en noggrannare kartläggning och möjlighet att nivåbestämma grupper och 

individer. I det sistnämnda sättet att rätta används ovan beskrivna poängberäkning. Det är också 

det sistnämnda sätt att bedöma elevers avkodningsförmåga jag kommer att fokusera på eftersom 

den sekundärdata jag använder mig av utgår just från den poängberäkningen.  

De råpoäng som senare räknas om till staninepoäng är differensen mellan antal lästa 

djurbeteckningar (grundpoäng) och elevens antal fel omräknat med hjälp av formeln som 

exemplifieras i Tabell 1. 

Ordkedjor 

LäsKedjor-2 är ett normerat screeningtest som bygger på ca 5000 elevers resultat insamlade 

under hösten 2013 och våren 2014. Under 1990 togs först testet Ordkedjor fram som senare 

utvecklades till Läskedjor med flera delar. Numera består testet av tre delar; Bokstavskedjor, 
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Ordkedjor och Meningskedjor som tillsammans testar läsförmågan, då speciellt med fokus på 

avkodningsförmågan menar författaren Jacobson (2014). Även en normerad engelsk version av 

ordkedjor finns nu att tillgå (Wordchains), som testar svenska elevers engelska ordavkodning. 

LäsKejdor-2 är tänkt att vara ett snabbt och reliabelt instrument för att bedöma elevers 

lästekniska förmåga. Testet är normerat från årskurs två till första året på gymnasiet. Jacobson 

(2014) beskriver LäsKejdor-2 främst som ett avkodningstest, både för test på grupper men också 

individuellt. Man kan enligt författaren använda testet vid flera tillfällen för att se hur långt en 

individ har kommit i sin avkodningsutveckling.  

Delen Ordkedjor i LäsKedjor-2 består av sekvenser (kedjor) av tre ord utan mellanslag, där 

testpersonen under två minuter ska dra streck mellan orden – två streck per sekvens. I 

ordkedjetestet finns det totalt 80 sådana sekvenser, exempelvis: snöbåtko, gulgrynute. Ordens 

längd varierar mellan två till sju bokstäver och det kan vara olika slags ord som räkneord, 

substantiv, verb mm. Vid testtillfället har eleverna två minuter på sig för varje deltest 

(Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor). I deltestet Ordkedjor ska två streck ska dras i 

varje sekvens för att markera de enstaka orden. Eleven får ett poäng för varje korrekt lösta 

sekvens, där den totala råpoängen kan bli 80. Elevens råpoäng förs sedan över till en normerad 

stanineskala.  

Etiska	överväganden		
För att kunna koppla eleverna till deras betyg har det varit nödvändigt med tillgång till både 

namn och personnummer på de elever som är med i studien. Efter att ha matat in nödvändig data 

har jag avidentifierat eleverna. I kvantitativa undersökningar är det enklare att hålla på 

anonymitet för deltagarna jämfört med kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). Betyg är en 

allmän handling (SOU, 2033:103) men min studie kommer inte att röja någon elevs identitet för 

att koppla samman elev och betyg. Enligt Nylén (2010) finns det vissa allmänna krav för 

användning av personuppgifter inom forskning. Nylén (2010) skriver att  personuppgifter enbart 

får användas om det finns ett tydligt och berättigat ändamål, att ändamålen måste vara konkreta. 

Det ska också finnas ett allmänintresse av det syfte som innebär att personuppgifter måste 

användas. Enligt Nylén (2010) räknas forskningssyfte så gott som alltid att gälla allmänintresset. 

I min studie behövdes personuppgifterna enbart för att möjliggöra en koppling mellan individ, 

avkodningsresultat och betyg. Därefter avidentifierades eleverna.  
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Eleverna som testades i grannkommunen, fick information om vad syftet var, att se samband 

mellan testet och ordflödet, men även att deras specialpedagog sedan skulle delge resultatet för de 

som ville. Jag har endast förnamn på eleverna från grannkommunen, inga andra personuppgifter. 

I arbetet som specialpedagog strävas efter att hela tiden utveckla elevernas förutsättningar att 

lyckas i skolan på individ- grupp- och organisationsnivå. Etikprövningslagen säger att forskning 

ska ta hänsyn till människovärdet och bidra till att generera ny kunskap till gagn för människa 

och samhälle. Forskningen får inte heller innebära risker för individers väl och ve (Nylén, 2010). 

Personernas identitet kopplat till resultat,  går inte att röja i föreliggande studie. Det är enbart jag 

som under arbetets gång haft tillgång till resultaten som jag fått in från Linköpings kommun i 

pappersform. 

	

Resultat	
För att enklar kunna tolka styrkan på sambanden i testen nedan ger jag här åter (finns på s. 20) en 

förklaring av Carlström och Carlströms (2006) intervallbeskrivning. Det är av intresse att veta 

dessa intervall då vissa resultat hamnar i neder delen respektive övre delen av intervallen, alltså 

nära ett starkare eller svagare samband.  Carlström och Carlströms (2006) beskriver intervallen 

som följer; +1 = fullständigt positivt samband, +0.99 till + 0,70 = starkt positivt samband, +0,69 

till +0,40 = ganska starkt positivt samband, +0,39 till +0,20 = ganska svagt positivt samband, 

+0,19 till +0,01 = mycket svagt positivt samband, 0 = inget samband. Styrkan på sambandet 

beskrivs med bokstaven r och signifikansen beskrivs med bokstaven p.  

	

Samband	mellan	avkodningstest	och	semantiskt	ordflöde	
För att svara på min första frågeställning testades sambandet mellan resultaten på 

avkodningstesten Djur och Ordkedjor och den semantiska ordflödesförmågan. Jag undersökte 

korrelationen mellan avkodningstesten Djur och Ordkedjor samt elevers semantiska 

ordflödesförmåga i årskurs 1 på gymnasiet. Som framgår av Tabell 2 här nedan fann jag ett starkt 

positivt samband mellan de två måtten Ordkedjor och semantiskt ordflöde (r=.70, p<.01). Då jag 

mätte sambandet mellan Djurtestet och semantiskt ordflöde gjorde jag det på två sätt. I den första 

mätningen använde jag mig av den råpoäng, så kallad testpoäng som räknas ut med hjälp av den 

särskilt utarbetade formeln Herrström (2002) använt sig av (se Tabell 1). Sambandet mellan 
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Djurtestet (med testpoäng) och semantiskt ordflöde blev då ganska starkt positivt (r=.57, p<.05). 

I den andra mätningen av sambandet mellan Djurtestet och semantiskt ordflöde använde jag mig 

av elevernas resultat utan omräknat till testpoäng, alltså antal lästa djurbeteckningar subtraherat 

med antal fel, av mig kallad totalpoäng (se Tabell 1). Detta för att se vad den utarbetade formeln 

har för påverkan på korrelationen mellan Djurtestet och semantiskt ordflöde. Sambandet mellan 

Djurtestet (med totalpoäng) och semantiskt ordflöde visade sig ha ett starkt positivt samband 

(r=.84, p<.01), starkare än sambandet mellan testpoäng och semantiskt ordflöde. 

Jag undersökte också korrelationen mellan de två avkodningstesten Djur och Ordkedjor i två 

olika mätningar. I den första mätningen använde jag mig av Djurtestets testpoäng. Resultatet blev 

ett svagt, icke statistiskt signifikant, ganska svagt positivt samband (r=.25, p>.05). I den andra 

mätningen, med Djurtestets totalpoäng fann jag en starkare korrelation (r=.71, p<.01), vilket ses 

som ett starkt positivt samband. Resultatet här skulle kunna bero på att alla fel eleven gör i Djur 

räknas som likvärdiga. f2-felen ger inte mer minuspoäng än vad f1-felen gör. 

Som Tabell 2 visar fann jag alltså att alla undersökta samband i denna frågeställning, förutom 

sambandet mellan Ordkedjor och Djur visade sig vara statistiskt signifikanta. Detta resultat skulle 

kunna bero på att råpoängen räknas ut på olika sätt i de olika avkodningstesterna och att testerna 

därmed mäter olika förmågor inom området avkodning hos eleverna. Resultatet visar även på att 

Tabell 2. 

Samband mellan avkodningstestet Djur (med både testpoäng och totalpoäng), Ordkedjor 

och semantiskt ordflöde. n = 17. 

 Djur Testpoäng  Djur Totalpoäng   Ordkedjor 

 r  r  r 

Djur Totalpoäng 0,65**  1  0,72** 

Ordkedjor 0,32  0,72**  1 

Semantiskt ordflöde 0,57*  0,84**  0,70** 

Not. * betyder p är mindre än 0,05, ** betyder p är mindre än 0,01. 
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båda avkodningstesten korrelerar statistiskt signifikant med semantisk ordavkodning, vilket kan 

tyda på att båda testen även rymmer delar som tester elevernas språkliga förmåga.  

 

Jämförelse	av	f1-fel	och	f2-fel	på	testet	Djur	mellan	SVA-elever	och	Sv1-

elever	
I studiens andra frågeställning vill jag jämföra avkodningsresultatet på Djur mellan de elever som 

läst Sv1 och den grupp elever som läst SVA. Detta för att se om någon av dessa grupper gynnas 

respektive missgynnas i avkodningstestet Djur. Tabell 3 visar jämförelsen mellan elevgrupperna 

och antalet gjorda f2-fel = feltyp 2 (ett markerat icke-djurord). Tabell 4 visar jämförelsen mellan 

samma gruppers antal gjorda f1-fel = feltyp 1 (missade djurbeteckningar).  

 

Tabell 3.  

Resultat av jämförelse mellan f2-fel och elevgrupper SVA och Sv1. f2-fel = felmarkerade 
ord som t.ex. räksallad, ormbunke, myggbettet. n = antal elever, M = medelvärde, SD = 
standardavvikelse 

 Elever som läst SVA  Elever som läst Sv1 

Feltyp n M SD  n M SD 

f2-fel 59 4,58 8,08  196 2,21 2,70 

 

Tabell 3 ovan visar på skillnaden för antal gjorda f2-fel i avkodningstestet mellan elever som läst 

SVA och elever som läst Sv1. Jag fann en statistik signifikant skillnad mellan grupperna för antal 

gjord f2-fel (t(62)= 2,2, p<.05). Resultatet skulle kunna bero på att avkodningstestet Djur även 

mäter elevernas språkliga förståelse vilket ger Sv1-eleverna ett försprång. Många av SVA-

eleverna kanske inte heller har hunnit utveckla den morfologiska förmågan i det nya språket som 

testet bygger på. Andraspråkselever kan därmed missgynnas i ett avkodningstest som Djur. 
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Tabell 4.  

Resultat av jämförelse mellan f1-fel och elever. f1-fel =  visar på antalet missade 
djurbeteckningar, som t.ex. kanin, hummern, råttornas. 

 Elever som läst SVA  Elever som läst Sv1 

Feltyp n M SD  n M SD 

f1-fel 59 23,42 11,77  196 19,98 12,02 

 

Jag har undersökt även skillnaden för antal gjorda f1-fel i avkodningstestet mellan elever som läst 

SVA och elever som läst Sv1. Resultat för antalet f1-fel presenteras i tabellen ovan. Jag fann 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna för antal gjord f1-fel (t(253)= 1,9, p>.05). Resultatet 

skulle kunna bero på att djurbeteckningarna inte kräver lika stor morfologiska förmåga som de 

sammansatt ord som räknas till feltyp f2. Här går det inte säga att någon särskild grupp gynnas 

respektive missgynnas. 

 

Jämförelse	av	testpoäng	och	totalpoäng	på	testet	Djur	mellan	SVA-elever	

och	Sv1-elever	
För att besvara frågeställning två i min studie ville jag även jämföra elevgruppernas SVA och 

Sv1 totala poäng på avkodningstestet Djur. Resultatet presenteras i Tabell 5 nedan.  

 

Tabell 5.  

Resultat av jämförelse mellan testpoäng och elever. Testpoäng =  elevens antal fel omräknat 

med hjälp av Herrströms (2002) formel. 

 Elever som läst SVA  Elever som läst Sv1 

Råpoäng n M SD  n M SD 

Testpoäng 59 -59 75  196 -8 27 

 

Jag har i Tabell 5 undersökt skillnaden i resultat mätt med råpoäng testpoäng och elever som läst 

SVA eller Sv1. Det visade sig finnas en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna (t(63)= -

5, p<.01). De elever som läst SVA får markant fler minuspoäng, vilket skulle kunna vara en följd 
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av att de gör fler fel på f2-orden än vad elever som läst Sv1 gör. I och med att varje f2-fel 

multipliceras med 9, drabbas SVA-eleverna av mer minuspoäng än vad Sv1-eleverna gör. Om jag 

istället mäter med råpoäng totalpoäng, blir det någon skillnad i resultat? Tabell 6 nedan ger svar. 

 

Tabell 6.  

Resultat av jämförelse mellan totalpoäng och elever. Totalpoäng =  råpoäng räknat efter 

antal rätt markerade djurbeteckningar. 

 Elever som läst SVA  Elever som läst Sv1 

Råpoäng n M SD  n M SD 

Totalpoäng  59 25 17  196 49 16 

 

Tabell 6 ovan presenteras resultatet som visar skillnaden mellan antal rätt (totalpoäng) och elever 

som läst SVA eller Sv1. Jag fann även här en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 

(t(253)= -10,33 p<.01). De elever som läst Sv1 får ett högre medel här än SVA-elever, vilket 

skulle kunna vara en följd av att de är mer bekanta med olika djurbeteckningar än vad SVA-

elever är och att Sv1-eleverna gör färre fel totalt. Standardavvikelsens är jämnare i Tabell 6 

jämfört med Tabell 5, vilket kan tolkas som att det inom gruppen SVA i Tabell 5 finns en stor 

spridning vad gäller språkkunskaperna. Den stora spridningen i Tabell 5 kan också ses som ett 

resultat av att använda råpoängen mätt med testpoängen. 

 

Samband	mellan	avkodning	och	prestation	i	Sv1/SVA,	Ma1	och	Eng	5	
Första delen av resultatet för frågeställning nummer tre presenteras här nedan i Tabell 7, den 

andra delen ses under nästa rubrik i Tabell 8. Detta på grund av mitt val att dela upp ämnena i två 

grupper; Sv1/SVA, Ma1 och Eng 5 för sig och Hi1, Re1, Nk1 för sig. I Tabell 7 presenteras 

sambanden mellan resultatet i avkodningstestet Djur och betygen för ämnena Sv1/SVA, Ma1 och 

Eng 5, ämnen vilka är en förutsättning för eleven få ta ut en yrkesexamen och/eller bli behörig för 

högre studier.  
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Tabell 7.  

Samband mellan avkodningstestet Djur och betyg i Sv1/SVA, Eng5 och Ma1. Testpoäng =  

råpoäng omräknad med hjälp av Herrströms (2002) formel. Totalpoäng =  råpoäng räknad 

efter antal rätt markerade djurbeteckningar 

 Svenska1/SVA  Matematik1  Engelska5 

Råpoäng  n r  n r  n r 

Testpoäng 246 0,16*  240 0,14*  240 0,13* 

Totalpoäng 246 0,36**  240 0,18**  240 0,28** 

Not. * betyder p är mindre än 0,05, ** betyder p är mindre än 0,01. 

 

Av tabell 6 kan man utläsa att resultaten för avkodningstestet Djur har mycket svaga, positiva 

signifikanta samband med betygen för Ma1, Eng5 och Sv1/SVA då mätningen sker med råpoäng 

- testpoäng. Antal elever som fått betyg i nämnda ämnen låg mellan 240-246. Korrelationen 

mellan Sv1/SVA och avkodningstestets testpoäng hade mycket svagt, positivt samband (r=.16, 

p<.05), korrelationen mellan Ma1 och avkodningstestets testpoäng hade mycket svagt positivt 

samband (r=.14, p<.05) och även sambandet mellan Eng5 och avkodningstestets testpoäng visade 

sig vara mycket svagt positivt (R=.13, p<.05). Då mätning med rådata – totalpoäng utförs visar 

resultaten på ett starkare samband mellan skolprestation och avkodningstestet Djur. Korrelationen 

mellan Sv1/SVA och avkodningstestets totalpoäng blev här ganska svagt positivt (r=.36, p<.01), 

korrelationen mellan Ma1 och avkodningstestets totalpoäng var mycket svagt positiv (r=.18, 

p<.01) och sambandet mellan Eng5 och avkodningstestets totalpoäng visade sig vara ganska 

svagt positivt (r=.28, p<.01). 

 

Resultatet för sambanden mellan elevernas prestationer i Ma1, Eng5 och Sv1/SVA och elevernas 

avkodningsförmåga hade enligt mätningar med testpoäng, statistiskt signifikanta mycket svaga 

positiva samband. Då korrelationen istället testas med elevernas i antal rätt (totalpoäng), visas ett 

positivt ganska svagt statistiskt signifikant samband mellan elevers avkodningsförmåga och deras 

prestationer i Eng5 och Sv1/SVA.  Sambandet mellan Ma1 och totalpoäng var även mätt med 

totalpoäng, mycket svagt positivt, vilket kan beror på att den förmågan avkodningstestet mäter 

inte relaterar till de förmågor Ma1 kräver.  
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Samband	mellan	avkodning	och	prestation	i	Hi1,	Re1	och	Nk1	
Andra delen av resultatet för frågeställning nummer tre presenteras här nedan i Tabell 8. Tabell 8 

visar på korrelationen mellan avkodningstestet Djur och de gymnasiegemensamma ämnena Hi1, 

Re1, Nk1. 

 
Tabell 8. 

Samband mellan avkodningstestet Djur och betyg i Hi1, Re1 och Nk1. Testpoäng =  råpoäng 

omräknad med hjälp av Herrströms (2002) formel. Totalpoäng =  råpoäng räknad efter antal 

rätt markerade djurbeteckningar. 

 Historia1  Religion1  Naturkunskap1 

Råpoäng  n r  n r  n r 

Testpoäng 191 0,24**  101 0,3**  157 0,2* 

Totalpoäng 191 0,38**  101 0,46**  157 0,34** 

Not. * betyder p är mindre än 0,05, ** betyder p är mindre än 0,01. 
 
Som framgår av tabell 8 visar sig sambanden mellan avkodningstestet mätt med råpoäng – 

testpoäng och prestationerna i ämnena Hi1, Re1, Nk1 vara ganska svaga statistiskt signifikanta. 

Korrelationen mellan avkodningstestet och prestationen i Re1 fann jag vara ganska svagt positivt 

(r=.3, p<.01) så även sambanden mellan avkodningstestet och Hi1 (r=.24, p<.01) tillika Nk1 

(r=.2, p<.05). Då mätning med råpoäng – totalpoäng utförs visar resultaten på ett starkare 

samband mellan skolprestation och avkodningstestet Djur. Korrelationen mellan Hi1 och 

avkodningstestets totalpoäng mättes till ganska svagt positivt (r=.38, p<.01), korrelationen mellan 

Re1 och avkodningstestets totalpoäng såg vara ganska starkt positivt (r=.46 p<.01) och 

sambandet mellan Nk1 och avkodningstestets totalpoäng visade sig ha ganska svagt positivt 

samband (r=.34, p<.01).  

 

Resultatet för sambanden mellan elevernas prestationer i Hi1, Re1 och Nk1 och elevernas 

avkodningsförmåga hade enligt mätningar efter handledningens formel, testpoäng (Herrström, 

2002) ganska svaga samband. Då korrelationen istället testas med elevernas i antal rätt 
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(totalpoäng), visas ett starkare statistiskt signifikant samband mellan elevers avkodningsförmåga 

och deras prestationer i här testade ämnen. Även om sambanden mellan Hi1/Nk1 och totalpoäng 

räknas som ”ganska svaga” hamnar sambandet inom intervallets övre nivå, allts nära ett ganska 

starkt samband (se intervallbeskrivningen under rubriken Procedur och analys av data, s. 20)  Det 

starka sambandet skulle kunna vara en följd av att historia, religion och naturkunskap är ämnen 

som kräver mycket läsning och förståelse av akademiskt textinnehåll.  

 

Diskussion	
Metoddiskussion	 
Jag har använt mig av ett tillgänglighetsurval då jag valt elever som ska vara med i studien. 

Enligt Bryman (2011) används tillgänglighetsurval då forskaren redan har underlag tillgängligt 

för studien. En risk med detta urvalssystem är att det blir svårt att generalisera resultaten på 

populationen om man bara tagit personer som råkat finnas i ens närhet. Mitt tillgänglighetsurval 

bygger emellertid på data med elever som har ett visst testresultat, ett stickprov av en viss 

population, nämligen elever med låga värden vad gäller ordavkodning. Mitt urval är alltså ett 

stickprov ur den population jag valt att undersöka – elever med avkodningssvårigheter som testet 

mäter. Även om man inte får med alla elever i ett urval kan man med hjälp av ett stickprov dra 

vissa slutsatser som gäller för hela den population som valts att undersökas (Djurfeldt, 2010). 

Kritik mot en kvantitativ studie av detta slag kan vara att relationer mellan variablerna analysen 

ger blir en statisk bild av verkligheten (Bryman, 2011), som lämnar en lucka om vad som sker 

med eleverna i urvalsgruppen mellan avkodningstestresultatet och slutbetygen. Validitet och 

reliabilitet är viktigt för trovärdigheten i en kvantitativ studie. Validiteten handlar om giltigheten i 

det som ska mätas och reliabilitet handlar om hur vi mäter (Djurfeldt, 2010). I min studie finns 

256 elever med vilket här ökar reliabiliteten. Den data som i studien används som mätinstrument 

är tydliga och svåra att misstolka och stärker även den studiens reliabilitet. Vad gäller studiens 

validitet mäts här samband som är relevanta inte bara för praktiker inom specialpedagogik utan 

även för myndigheter och beslutsfattande politiker i det avseendet att det borde vara intressant att 

se vad ett test mäter och dess samband med elever skolprestation.  
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Figur 2 här nedan visar på vad föreliggande studie avser att mäta och några andra 

påverkansfaktorer studien inte har med i undersökningen. Studien ser på sambandet mellan 

avkodningstestet Djur och semantiskt ordflöde samt mellan avkodningstestet Djur och betyg. 

Givetvis finns det fler faktorer som påverkar både läsförståelsen, den språkliga förståelsen och 

elevers skolprestation (se skuggade fält i figur 2), vilket jag också påvisat under teoridelen. Här 

har jag emellertid avgränsat mig till att se på samband med avkodning, eftersom bl.a. det 

testresultatet på Djur påverkar vilket ekonomiskt ersättning gymnasieskolor i Linköping får för 

elever i behov av stöd. Som figuren nedan visar säger inte heller mitt resultat något om vilken 

ekonomisk ersättning gymnasieskolorna har fått från kommunen, inte heller eventuella 

stödåtgärder som satts in av skolorna och hur de påverkat eleverna med låga resultat på 

avkodningstestet (se skuggade fält i figur 2). Jag har efterlyst information om åtgärdsprogram 

finns från de kommunala skolorna men inte fått svar från alla skolor. Bortfallet av data gällande 

åtgärdsprogram, tidsbegränsning och examensarbetets omfång,  begränsar denna studie till att 

gälla undersökning av samband mellan avkodningstest och ordflöde samt mellan avkodning och 

betyg (se vita fält i figur 2). 

 

 

    

	

	
 

Figur 2. Vita fält visar på vad studien mäter, skuggade fält visar vilka andra påverkansfaktorer 
studien inte har med eller där bara vissa delar berörs. 
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Resultatsdiskussion		

Samband	mellan	avkodningstesten	Djur,	Ordkedjor	och	semantiskt	ordflöde	

Den första frågeställningen sammanfattas i Figur 3 här nedan. Det ganska svaga positiva 

sambandet (mätt med testpoäng) mellan de båda avkodningstesten som Figur 3 visar, tyder på att 

de båda avkodningstesterna mäter olika delar av avkodningen hos eleverna. Sambandet mellan 

avkodningstestet Ordkedjor och semantiskt ordflöde visar på en statistisk signifikant korrelation, 

vilket tyder på att Ordkedjor är ett avkodningstest som berör det semantiska området och vice 

versa. Även avkodningstestet Djur är statistiskt signifikant med den semantiska förmågan hos 

eleverna.  

 

 

 

Den semantiska förmågan riktar sig till mer till elevens språkförståelse/ordförståelse än till själva 

förmågan att koda av ord. De elever som är med i föreliggande studie går år 1 på gymnasiet och 

brist på semantiskt ordflöde något man ser på äldre elever som haft lässvårigheter under en längre 

tid. Eleverna gör färre fel i Ordkedjor än vad de gör i Djur, vilket kan tyda på att de ord som 

används i Ordkedjor är ord som exponerats mer för eleverna. Det kan också bero på att 

avkodningstest Ordkedjor pågår under 2 minuter medan Djur pågår i 5 minuter. Om man är en 

svag läsare kan det vara lättare att hålla fokus en kortare tid – därav färre fel i Ordkedjor. Då 

läsaren ser ett ord (morfem) många gånger skapas en ortografisk minnesbild i långtidsminnet, 

vilket gör det lättare att plocka fram ordet vid behov. Brist på morfemisk kunskap borde därför 

            
            Djur   Ordkedjor 
 
 
 
 
 
 
 
         Semantiskt ordflöde 

ganska svagt samband 
(r=.25, p>.05) 

starkt samband 
(r=.71, p<.01) 

ganska starkt samband 
(r=.57, p<.05) 
 

Figur 3. 

 Sambanden mellan avkodningstesten Djur, Ordkedjor och semantiskt ordflöde. 
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påverka resultaten på båda avkodningstesten negativt. Sambandet mellan semantiskt ordflöde och 

de båda avkodningstesten kan ha sin förklaring i att lässvaga elever i 16-årsåldern har en svag 

automatisering vad gäller ortografiska minnesbilder av ord. Båda testen säger sig vara 

avkodningstest men mina resultat visar också på starka statistiska samband med elevernas 
ordförståelse (vilket även Jacobson, 2014 och Herrström, 2002 skriver). Det är naturligtvis inte 

något negativt att testa elevernas ordförståelse, men man bör som praktiker vara medveten om 

vad olika test mäter, beroende på vilken förmåga det är man vill testa. I avkodningstestet Djur 

prövas både elevernas djurkunskaper men även deras morfemiska kunskap. Ordkedjor mäter 

främst avkodning men också aspekten ordförståelse av elevens läsförmåga.  

 

Det ganska svaga sambandet mellan avkodningstesten Djur och Ordkedjor kan förklaras med att 

de mäter olika förmågor inom området avkodning men också inom området ordförståelse. 
Djurbeteckningarna i Herrströms (2002) ordlistan testar elevernas djurkunskaper och kan vara 
enkla, sammansatta eller böjda vilket ger problem om den morfologiska strategin för avkodning 
inte är tillräckligt utvecklad. Ordkedjor utgår från olika ord, ej begränsade till en viss kategori. 
När jag istället mäter sambandet med Djurtestets totalpoäng, alltså utan att eleverna får 
minuspoäng vid vissa felmarkerade ord, får Ordkedjor och Djur ett starkare samband. Då blir 
testen mer likvärdiga i vilka förmågor de testar hos eleverna.  

 
Det låter enkelt och självklart men i praktiken mer komplicerat – beroende på hur uttrycken 

används och vad de får för betydelse. Både lästekniken och den språkliga förståelsen är 

väsentliga delar för att läsförståelsen ska bli så bra som möjligt. I föreliggande studie har det 

presenterats att avkodningsförmågan är viktigast i de läger åldrarna och att är den språkliga 

bristen som ställer till det mest för äldre elever (Keenan & Meenans, 2014; Høien, 1990; 

Vellutino et al., 1995). Kanske är det bra att gymnasiet fokuserar på att lyfta den språkliga 

förståelsen mer än den fonologiska avkodningen? Återigen menar jag att det är betydelsefullt att 

som praktiker vara medveten om vilka test man använder och i vilket syfte.  

Jämförelse	mellan	elevgrupperna	SV1	och	SVA	
I studiens andra frågeställning undersöktes hur de elever som läst SVA klarade avkodningstestet 

Djur jämfört med de elever som läst Sv1. Resultatet visar på en statistiskt signifikant skillnad 

mellan de elever som har svenska som förstaspråk jämfört med gruppen andraspråkselever, trots 
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att Sv1-eleverna med sina låga staninepoäng (stanine 1-3) räknas till gruppen svaga läsare. 

Standardavvikelsen i SVA-gruppen som visas i Tabell 5 visar på en stor spridning. Då resultatet 

tolkas ses att många andraspråkselever drabbas hårt i bedömningen då avkodningstestet Djur 

mäts med råpoäng testpoäng. Varje f2-fel som eleverna gör i testet multipliceras med 9 och då 

hamnar många elever på många minuspoäng. Det finns en stor spridning i gruppen SVA-elever 

vilket kan förstås med att eleverna varit i Sverige olika lång tid och att de anammat språket olika 

snabbt. Det är inte bara tidsaspekten som spelar in för våra andraspråkselever utan även det 

faktum att det svenska språkets ortografi räknas som ett mellansvårt språk att ta sig an, jämfört 

mot somaliskan som har en ytligare ortografi (Bøyesen, 2008).  

 

En tredje förklaring förutom tidsaspekt och ortografiska svårigheter i svenska språket, kan vara 

att de elever som läst Sv1 är mer bekanta med testets djurbeteckningar än vad SVA-elever är. 

Herrström (2002) hävdar att djurbeteckningar är något som de flesta borde klara av, som är 

någorlunda naturintresserade och har sett på naturprogram på TV. Enligt min mening är 

vetskapen om olika djurbeteckningar ordkunskap som ser olika ut beroende på vilken del av 

världen man är uppvuxen i och vilka förutsättningar man har haft vad gäller t.ex. att se på 

naturprogram på TV. Den  morfemiska kunskapen är olika utvecklad hos alla elever, men i 

avkodningstestet Djur blir detta särskilt märkbart hos vara andraspråkselever tro jag. 

Djurbeteckningarna i testet är sammansatta och böjda på olika sätt som enligt mig borde kräva ett 

både väl utvecklat ordförråd tillika morfemisk kunskap för möjlighet att uppnå ett bra resultat.  

 

Ett lågt resultat på avkodningstestet Djur menar Herrström (2002) är lika med defekter i 

avkodningen eller i undantagsfall vara lika med problem med begreppsuppfattning eller 

abstraktionsförmåga. Om detta stämmer skulle resultatet av t-testet tolkas som att det är dubbelt 

så många elever som läser SVA som har defekter i avkodningen. Eller handlar det om andra 

språkliga svårigheter, som exempelvis brister i ordförrådet? Eftersom studiens T-test visade att 

elever med svenska som andraspråk drabbades mer av f2-felen, är det enligt mig väsentligt att 

diskutera både resultaten mätta med testpoäng och mätta med totalpoäng. Herrström (2002) 

skriver att om en invandrarelev läser med acceptabel hastig men gör många f1-fel finns det 

sannolikt inga avkodningsproblem. I mätningen med totalpoängen som råpoäng alltså antal rätt 

eleven gör, var skillnaden mindre mellan SVA-elever och Sv1-elever. Som praktiker bör man 



 

 36 

vara medveten om att andraspråkselever kan ha nått olika långt i sin språkutveckling på det nya 

språket. Ett lågt resultat behöver alltså inte bero på avkodningssvårigheter utan på svårigheter 

med att lära sig språket eller brister i ordförråd. Då det gäller avkodningstestet Djur vill det till att 

eleven har en väl utvecklad semantiks förmåga inom det givna ämnet djur, vilket inte är 

självklart. Om en elev kommer från en annan kultur är det inte säkert att denne vet vad t.ex. en 

koltrast är eller att räksallad inte är ett sorts djur. Frågeställning nummer två i föreliggande studie 

ville se hur väl andraspråkselever lyckas i avkodningstestet Djur jämfört med den grupp elever 

som har svenska som sitt modersmål, och studiens resultat visar på att den första gruppen 

missgynnas av olika skäl i detta test.  

Samband	mellan	avkodningstestet	Djur	och	betyg	

I studien tredje och sista frågeställning undersöktes korrelation mellan resultatet på 

avkodningstestet Djur och några av elevernas slutbetyg. Mätningen för sambandet visade sig vara 

statistiskt signifikant, mycket svagt till ganska svagt då råpoäng testpoäng används, så som 

handledningen för testet föreskriver. De låga resultaten på avkodningen verkar alltså ha en liten 

effekt på elevernas skolprestation mätt i betyg. Eleverna i studiens urval har troligen haft 

lässvårigheter under hela sin skoltid, eftersom det är vanligt att dessa svårighet cementeras och 

hänger kvar långt upp i skolåldern (Matteuseffekten). Det blir alltså missvisande att hävda att ett 

lågt resultat på avkodningstestet kommer att leda till att eleven misslyckas i skolan. Fler 

prediktorer som inte testas i min studie måste vägas in ( se Figur 2). Resultaten för sambanden 

mellan elevernas prestationer i Ma1, Eng5 och Sv1/SVA och elevernas avkodningsförmåga enligt 

mätningar efter handledningens formel, testpoäng (Herrström, 2002) visade sig vara mycket 

svaga. Mellan elevernas prestationer i Hi1, Re1 och Nk1 och elevernas avkodningsförmåga 

visade mätningar efter testpoäng ett ganska svagt samband. Då sambandet istället testas med 

elevernas i antal rätt (totalpoäng), visas ett starkare statistiskt signifikant samband mellan elevers 

avkodningsförmåga och deras prestationer i alla här testade kurser. Resultatet i studien visar 

alltså på att uppvisade olikheter i elevers avkodningsförmåga inte bara beror på vilket test som 

används utan även hur råpoängen räknas ut. 

 

A second bite of the apple, är ett begrepp som berättar att elever trots avkodningssvårigheter kan 

lyckas väl i ämnet engelska (Miller-Guron & Lundberg, 2000). En positiv inlärning och 

ortografiska strategier kan ge elever ett stärkt självförtroende och möjlighet att därmed lyfta sina 
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betyg. Korrelationen mellan avkodning mätt med testpoäng och betyget i Eng5 var mycket svagt, 

medan sambandet mellan avkodning mätt med totalpoäng och betyget i Eng5 var ganska svagt. 

Engelska och matematik var de variabler som korrelerade svagast med Djur-resultatet av de 

ämnen som använts i testet. Sambandet mätt med testpoäng var svagare än sambandet mätt med 

totalpoäng. Men även totalpoängens samband visade endast på ett mycket svagt till ganska svagt 

samband.  Svårigheter i matematik går att koppla till svårigheter med läsning (Sverige, 2008; 

Lunde, 2011; Jordan et al., 2003) men att det finns flera förklaringar till elevers problem med 

matematik – t.ex. arbetsminne, specifika språksvårigheter och uppmärksamhetsstörning. Av de 

studier jag läst kopplas matematiksvårigheter oftast till fonologiska avkodningssvårigheter och 

inte semantiska (Reikerås, 2007; Vukovic och Siegel, 2010), vilket också föreliggande studies 

resultat visar. Sambandet mellan matematikprestation och avkodning verkar bero på elevers 

ålder, vilken sorts matematik som testat (aritmetik eller problemlösning), under hur lång period 

testningen sker och vilken del av avkodningen som testas. Det flera forskare emellertid ser är att 

elever trots lässvårigheter kan lyckas i ämnet matematik (Vukovic och Siegel, 2010; Hakkarainen 

et al., 2012). Något det mycket svaga sambandet mellan betyget i Ma1 och avkodningstestet Djur 

i föreliggande studie också pekar på.  

 

Det finns andra förmågor förutom ett gott akademiskt ordförråd för att lyckas med sina 

skolresultat och för att fungera i vardagsliv och samhälle. Flera kursmål i ämnena historia, 

religion, naturkunskap och svenska handlar om att kunna reflektera, analysera, uttrycka sig och 

skriva på ett akademiskt språk. Avkodningstestet Djurs mycket svaga till ganska starka samband 

med betygen visar på att det i gymnasieåldern finns fler förmågor att sträva efter än bara 

avkodningsförmåga för att lyckas med sina skolprestationer.  Exempel på sådana förmågor 

hittade Uccelli et al., (2015) i sin studie. Kanske är det andra akademiska färdigheter än 

avkodning som ska fokuseras för äldre elever för att stärka läsförmågan och därmed öka deras 

skolprestationer? En svag avkodningsförmåga, en svag självuppfattning när det gäller läsförmåga 

och brister i att tänka och uttrycka sig akademiskt är faktorer som påverkar betyg negativt.  

 

Slutsatser	

Olika	avkodningstest	mäter	olika	förmågor	inom	området	

Syftet med studiens första frågeställning var att göra praktiker uppmärksamma på att olika test 

inom samma område kan mäta olika förmågor hos eleverna. Studien ville undersöka samband 
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mellan två olika avkodningstest och elevers semantiska ordflödesförmåga kopplad till dessa test. 

Avkodningstestet Djur tar 5 minuter att genomföra och är enligt undersökningens resultat i 

föreliggande studie kopplat till den semantiska förmågan. Det testar alltså inte i första hand den 

tekniska avkodningsförmågan som är kopplad till dyslexi. Avkodningstestet Djur missgynnar 

andraspråkselever och elever som av olika skäl har en sämre morfologisk utvecklad förmåga. 

Med det inte sagt att Djur är ett dåligt test, men en viktig slutsats är att testet mäter inte bara 

elevers avkodningsförmåga utan även den semantiska förmågan, vilken som skrivet slår olika 

mot vissa grupper. Är då avkodningstestet Djur ett bra verktyg att använda sig av för att mäta 

gymnasieelevers läsförmåga? I vilket fall bör finnas en tydlighet om vad i läsförmågan är som 

testats, att ett avkodningstest inte är ett läsförståelsetest, utan mäter endast en del av läsförmågan. 

Det skulle vara av intresse att vidare undersöka hur testning av läsförmåga skulle kunna utföras 

på ett mer precis sätt, alltså test som enbart pröva avkodning och test som enbart prövar språklig 

förståelse. Intressant vore också att fördjupa frågan om hur praktiker testar vidare de elever som 

fått lågt staninevärde på ett avkodningstest som exempelvis Djur.  

 
SVA-elever	missgynnas	i	avkodningstest	

Syftet med studiens andra frågeställning var att se hur elever som läst SVA lyckas i 

avkodningstestet Djur jämfört med elever som läst Sv1. Resultaten i undersökningen visar på att 

andraspråkseleverna missgynnas i testet Djur. Med ett ökat antal nyanlända elever i 

gymnasieskolan får kommer vi också få ett sämre resultat på avkodningstesten. Det är därför av 

stor vikt anser jag att praktiker vet vad test mäter och hur de kan gynna respektive missgynna 

vissa grupper. Ett lågt resultat på avkodningstestet Djur är förenat med att det följs upp och att 

eleven testas vidare. Vad är det då praktiker ska följa upp i elevgruppen som har svenska som 

andraspråk – lässvårigheter eller svårigheter med språket? Ska alla följas upp, är det möjligt rent 

praktiskt? Enligt The simple view of reading är läsförståelsen beroende av avkodning och språklig 

förståelse. För att identifiera elever med avkodningssvårigheter krävs test som enbart mäter den 

förmågan. Om vi däremot vill identifiera elever som har svårigheter med språket ska vi praktiker 

använda oss av andra test. För framtida forskning är det av intresse att hitta olika metoder för att 

identifiera olika svårigheter för våra andraspråkselever. Särskilt som gymnasieskolan får  en 

växande grupp andraspråkselever som är i behov av stöd för att kunna utveckla sina språkliga 

förmågor så bra som möjligt. Det är skillnad på att ha lässvårigheter och på att ha svårt med 

språket. Redan nu finns material för skolåren 1-2, men med ett växande antal nyanlända elever 
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efterlyses kartläggningsmaterial för avkodning även för äldre elever.  
	

Avkodning,	en	liten	påverkansfaktor	för	slutbetyg	på	gymnasiet		

Syftet med studiens tredje och sista frågeställning var att lyfta frågan om värdet med ett 
avkodningstest kopplat till skolprestation mätt med betyg. Det gjordes genom att undersöka  
samband mellan avkodningstestet Djur och elevers betyg. Föreliggande studies resultat visar på 
mycket svaga till ganska starka samband mellan testet Djur och betyg. Vi har också sett att det 
finns andra akademiska förmågor förutom avkodning som påverkar elevers betyg. Självfallet 
finns det andra faktorer (se Figur 2) som spelar in under en elevs gymnasietid och som påverkar 
hur eleven ska lyckas i skolan – områden jag inte tar upp i denna studie. Min slutsats vad gäller 
min tredje frågeställning blir att vi måste få en större helhetsbild om vad som påverkar elevernas 
skolprestationer och betyg. Andra områden som spelar stor roll för hur eleverna lyckas under 
gymnasiet är hur väl de kan hantera det akademiska språket och hur de har möjlighet att utveckla 
olika akademiska förmågor. Historia, religion och naturkunskap är akademiskt krävande 
skolämnen. Här ser vi också ett starkare samband mellan avkodningstestet och betyg. Det vore 
intressant att inom vidare forskning fokusera vilka språkliga förmågor, förutom avkodning som 
kan utveckla eleven i positiv riktning vad gäller skolprestationer och hur man gör detta och hur vi 
praktiker skulle kunna mäta dessa förmågor.  
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