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SAMMANFATTNING

• Via sti!elsen LegiLexis läsfärdighetstester har vi analyserat elevers testresultat  
på två läsfärdighetstester: avkodning och läsförståelse.

• Totalt har resultat från drygt 145 000 elever i årskurs 1–3 analyserats – drygt 60 000 
elever har testats under coronapandemin och drygt 85 000 elever innan pandemin.

• Ingen ”coronae"ekt” kunde ses på något mått i någon årskurs inom respektive 
färdig het, oavsett om man undersökte medelvärden, standardavvikelser eller  
andelen elever inom olika nivåer.

• Slutsatsen är att läsförmågan hos svenska lågstadieelever generellt inte har  
påverkats negativt av coronapandemin, men att det både innan och under pandemin 
är många elever som inte lär sig läsa under lågstadieåren.

BAKGRUND OCH SYFTE
Att lära barn att läsa är ett av de absolut viktigaste uppdragen skolan 
och då framförallt lågstadiet har. Utan fungerande läsförmåga är det 
svårt att lyckas i såväl skola som senare arbetsliv. Våren 2020 
drabbades världen och även Sverige av coronapandemin som 
fortsatt pågår. Det !nns nu många rapporter kring e"ekter av 
coronapandemin för skolbarns skolgång och inlärning runt 
om i världen. Även om Sverige inte har stängt ned sina grund-
skolor under någon del av pandemin, så har många skolor 
kämpat med både elev- och lärarfrånvaro och påföljande 
stress och svårigheter med kontinuitet i utbildningen. Detta 
riskerar självklart att bland annat påverka barns läsutveck-
ling och läsförmåga negativt. 

I Sverige saknas dock tyvärr o#ciell statistik från lågstadiet 
då de årliga nationella proven ställdes in för elever i åk 3 under 
vårterminen 2020. Under vår terminen 2021 genomfördes de nationella 
proven igen, men inrappor teringen till Statistiska centralbyrån (SCB) 
ställdes in för att minska belastningen för skolorna. 

Via sti$elsen LegiLexi har vi fått tillgång till nationell data insamlad via deras 
digitala screeningverktyg som gjort det möjligt att analysera e"ekterna av pandemin på elevers 
läsutveckling under lågstadietiden.
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Sy$et med denna rapport är att se om det är någon skillnad i läsfärdigheter hos elever i årskurs 1, 2 och 
3 under coronapandemin jämfört med åren innan pandemin. Datan kommer från drygt 60 000 elever 
i årskurs 1–3 som genomfört LegiLexi-testningar under den nationellt sett mest intensiva pandemi-
perioden, det vill säga höstterminen 2020 till vårterminen 2021 (pandemivåg 2 och 3). Resultaten från 
dessa elever jämförs med testresultat från drygt 85%000 elever i samma årskurser som genomfört Legi-
Lexis tester åren innan pandemin, höstterminerna 16/17/18/19 till vårterminerna 17/18/19.

Deltesterna som vi undersökt är dels avkodning, där eleverna ombeds läsa så många ord som möjligt 
från en ordlista på en minut, och läsförståelse, där eleverna läser korta texter och väljer rätt bild av fem 
alternativ (åk 1) eller läser längre texter och väljer rätt textsvar från fyra olika alternativ (åk 2 och 3). 
Dessa två deltester avspeglar dels den viktiga tekniska läsningen, som är fokus för den tidiga läsunder-
visningen, och dels meningen och målet med att läsa – det vill säga förståelsen.

Alla elever som genomfört dessa deltester i LegiLexi höst, vinter och/eller vår har inkluderats (även 
om de bara deltagit en gång), och därför varierar det exakta antalet elever per grupp och deltest vid 
varje mättillfälle från drygt 6 000 elever till drygt 31 000 elever (se tabell på sidan 5). För avkodning 
inkluderades 152 309 unika testningar under pandemin och 172 659 i jämförelsedatan. För läsförståelse 
inkluderades totalt 165 117 unika testningar under pandemin, och 192 159 i jämförelsedatan.

ANALYS OCH RESULTAT
LegiLexi-datan har visualiserats och analyserats på &era olika sätt. Dels genom medelvärden och 
standard avvikelser, och dels genom de sex nivåerna som datan presenteras i för lärarna. Den 
kompletterande analysen av nivåer gjordes för att se till att medelvärden inte döljer 
skillnader i till exempel i andelen elever med svag/stark läsförmåga under 
corona pandemin jämfört med åren innan pandemin.

Elevernas läsutveckling har inte förändrats 
under pandemin

En medelvärdesanalys av resultaten från två läsfärdighetstester, 
avkod ning och läsförståelse, visar tydligt att medelvärdet för 
elever innan och under pandemin följer liknande kurvor. Elev-
erna utvecklar sin avkodningsförmåga och sin läsförståelse under 
läsåret (höst – vinter – vår).

I graferna på nästa sida visar de mörkare linjerna resultaten 
från eleverna i respektive årskurs under coronapandemin och 
ljusa linjerna resultaten från jämförelsegruppen baserat på resultat 
åren innan pandemin:
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Sammantaget tyder dessa resultat på att det inte !nns någon negativ ”coronae"ekt” på läsförmågan hos 
lågstadieelever i Sverige: medelvärden från mätningarna under coronapandemin ligger generellt sett 
något över mätningarna från tidigare år. Skillnaden är så pass liten att man inte bör dra några slutsatser 
om att pandemin ha# en positiv inverkan på elevers läsutveckling.

Kly!orna i läsfärdigheter har inte  
ökat under pandemin

Testresultatens spridning (uttryckt i standardavvikelser) skiljer sig 
inte nämnvärt mellan mätningarna under coronapandemin och 
tidigare mättillfällen. Om pandemin hade lett till att vissa 
elever blivit markant mycket bättre och andra halkat e#er 
rejält så hade det kunnat visa sig i form av en ökad stan-
dardavvikelse från medelvärdet, men med en fortsatt  
 ”normal” medelvärdeskurva. Vi ser dock inte några 
tendenser till detta i vår data som presenteras i 
tabellen på nästa sida:
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I stapeldiagrammen presenteras andelen elever som hamnar på respektive LegiLexi-nivå per årskurs. 
Nivåerna är kopplade till läroplanens mål, där nivå 2 motsvarar godkänt för åk 1, nivå 3 motsvarar 
godkänt för åk 2 och nivå 4 motsvarar godkänt för åk 3. Stapeln till vänster i varje par är fördelningen av 
resultat i de olika nivåerna under coronapandemin och stapeln till höger är fördelningen för jämförelse-
gruppen. Andelen elever per nivå och testtillfälle är snarlik; inte heller här går det att se någon tydlig 
coronae"ekt, varken på avkodning eller på läsförståelse:

Avkodning Läsförståelse*

testomgång medel std antal elever medel std antal elever

Årskurs
1

höst 20 25.6 21.7 10,942 4.2 3.2 12,026

jämf. höst 24.8 22.1 15,209 4.0 3.2 17,247

vinter 20/21 39.1 22.8 16,465 6.0 3.4 17,434

jämf. vinter 38.6 22.7 23,479 5.7 3.4 26,250

vår 21 49.5 23.0 17,866 7.5 3.0 18,315

jämf. vår 47.3 23.5 11,791 6.8 3.3 13,612

Årskurs
2

höst 20 54.5 24.3 20,984 8.0 3.9 21,613

jämf. höst 53.8 24.5 27,529 7.7 3.9 28,550

vinter 20/21 65.1 23.8 19,475 9.6 4.0 21,417

jämf. vinter 64.3 24.3 28,684 9.3 4.0 31,667

vår 21 72.0 23.0 19,288 10.9 4.0 21,127

jämf. vår 69.9 23.6 14,204 10.4 4.1 15,646

Årskurs
3

höst 20 74.2 24.1 20,053 11.0 4.0 22,158

jämf. höst 72.5 24.1 25,659 10.7 4.0 28,735

vinter 20/21 81.2 23.4 15,965 12.3 3.8 18,482

jämf. vinter 79.8 23.9 19,875 11.8 3.8 23,233

vår 21 85.5 23.0 11,271 13.0 4.0 12,545

jämf. vår 83.0 24.4 6,229 12.3 3.8 7,219

* Läsförståelsedeltestet har maxpoäng 12 i åk 1, och maxpoäng 18 i åk 2 och 3.
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SLUTSATS
När LegiLexi-resultat från deltesterna avkodning och läsförståelse från drygt 60%000 elever under corona-
pandemin jämfördes med resultat från drygt 85%000 elever innan coronapandemin kunde inga tydliga 
skillnader ses. Dessa data stödjer alltså inte någon generell negativ ”coronae"ekt” på läsförmågan hos 
lågstadieelever i Sverige. Självklart är det ändå så att läsförmågan och läsutvecklingen hos vissa enskilda 
elever kan ha påverkats negativt av utmaningarna under coronapandemin på grund av till exempel stor 
frånvaro eller stress, eller svårigheter att få tillgång till extra stöd på grund av frånvarande lärare. Det är 
också möjligt att de elever med störst frånvaro inte är med i dessa resultat, e$ersom de utöver att missa 
undervisning också kan ha uteblivit från screeningtillfällen och därför inte !nns med i datan.

I denna rapport presenterar vi tvärsnittsdata. Det betyder att det inte alltid är samma elever vid varje 
mättillfälle. LegiLexis tester och nivåer bygger på kunskaper och färdigheter som man ska tillägna sig 
under lågstadiet och nivåerna utgår från läroplanens mål, vilket gör att även om en elev inte testas vid 
alla tillfällen förväntas undervisning och utveckling ändå ske i samma takt.

Vi gjorde dock även en kompletterande analys där endast de elever som testats 
vid alla tre testtillfällen togs med, det vill säga en longitudinell analys som 
gör att man kan följa utvecklingen hos en speci!k grupp elever. Inte 
heller med detta urval kunde någon coronae"ekt ses, och e$ersom 
det var betydligt färre elever som hade genomfört LegiLexi vid alla 
tre testtillfällen så valde vi att endast presentera tvär snittsdata. 

Vi har även undersökt data från vårterminen 2020 då pande-
min startade (första vågen), både utifrån tvärsnittsdata och 
longitudinellt, och inte heller under den perioden kunde 
någon negativ coronae"ekt observeras.
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LegiLexi-data från ett stort antal elever runt om i Sverige stödjer alltså 
inte att coronapandemin har ha! någon generell negativ e"ekt på 
utvecklingen av avkodning och läsförståelse hos elever i lågstadiet. 
Det vi dock kan konstatera är att det i båda grupperna av elever 
är en relativt stor andel elever vars resultat ligger långt ifrån att 
nå målen i såväl avkodning som läsförståelse på vårterminen i 
respektive årskurs.

11–13#% av eleverna i åk 3 har en läsförståelse på nivå 2 eller 
lägre vilket är innebär en mycket begränsad läsförmåga. Så även 
om vi inte ser några negativa ”coronae"ekter” på barns läsin-
lärning så $nns det i Sverige idag många elever som inte lär sig att 
läsa under lågstadieåren.

PRESENTATION AV FORSKARNA
• Linda Fälth är docent vid Institutionen för pedagogik och lärande på 

Linnéuniversitetet i Växjö.

• Anna Eva Hallin är biträdande lektor vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk  
vetenskap, intervention och teknik på Karolinska Institutet i Stockholm.

• !omas Nordström är universitetslektor vid Institutionen för psykologi på  
Linnéuniversitetet i Växjö.

MER OM LEGILEXI

LegiLexi är en icke vinstdrivande sti!else som vill bidra till att alla barn lär sig att läsa 
och har bland annat utvecklat ett gratis och forskningsbaserat digitalt screening verktyg 
som i nuläget används av 21 000 F-3-lärare från alla Sveriges 290 kommuner. Lärare 
uppmuntras att använda verktyget med samtliga elever tre gånger per läsår för att följa 
utvecklingen av både läsförståelse och de olika delförmågor man vet är viktiga för att 
bli en god läsare, bland annat avkodning och språkförståelse. Detta gör det möjligt att 
både sätta in rätt sorts tidiga insatser, där lärarna får stöd av LegiLexis kunskapsbank, 
och följa e"ekterna av dessa insatser över tid.


