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Samhällets ökade krav på skriftspråklighet medför att funktionshinder kopplat till läs- 
och skrivsvårigheter ökar. Samtidigt visar internationella läsundersökningar på en sämre 
litteracitetsutveckling för elever med annat modersmål än svenska. Dessa elevers 
språkliga förmågor och eventuella svårigheter är ofta svårbedömda och 
kartläggningsmaterial som testar elevernas språkförmåga på båda språk lyser i dagsläget 
med sin frånvaro. Flera studier visar på att flerspråkiga elever på så vis riskerar att såväl 
över- som underidentifieras vid dyslektiska svårigheter. I Norge har ett material 
utarbetats där flerspråkiga elever kartläggs på sitt modersmål parallellt med en 
kartläggning på norska (Bøyesen 2005). Syftet med arbetet är att undersöka om 
kartläggningsmaterialet kan vara ett hjälpmedel för att minska över- respektive 
underidentifiering av flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter.  
Elever intressanta för studien var de med arabisktalande bakgrund. Detta oavsett om 
arabiska eller svenska utgör elevens modersmål. I metoddelen motiveras elevurvalet 
kopplat till det material som använts i studien. I resultatet kan tre undertyper av elever 
urskiljas, där en grupp elever kan tänkas bli överidentifierad och två grupper kunde 
tänkas bli underidentifierade med enbart testning på svenska. Resultatet indikerar vidare 
att materialet kan vara en hjälp för att minska över- respektive underidentifiering genom 
att urskilja elevprofiler som eventuellt inte hade upptäckts med testningar på enbart 
svenska. 
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Förord 
Redan tidigt i utbildningen fick vi ta del av vilka svårigheter som fanns när det gäller att 
identifiera flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. Vetskapen om att det finns 
lite forskat kring denna problematik väckte vårt intresse för att utöka kunskaperna inom 
ämnet.  
Studien har utvecklats enligt en process som har framskridit genom de resultat som 
framkommit samt den analys som gjorts av insamlade resultat och data. Detta har gett 
oss fördjupade kunskaper inom området läs- och skrivsvårigheter och fått oss att inse 
vikten av att alla elever, och då särskilt de som redan tillhör en minoritet, får den hjälp 
de behöver. Det är en speciallärare/specialpedagogs viktigaste arbetsuppgift att värna 
om elever i svårigheter och att ta deras problematik på största allvar. Efter arbetets 
slutförande har våra insikter kring svårigheter, men även styrkor, hos flerspråkiga elever 
med läs- och skrivsvårigheter fördjupats. 
Arbetet med undersökningen har fungerat mycket tack vare det fantastiska stöd och 
samarbete som modersmålsläraren på skolan har bidragit med, då det inte hade varit 
möjligt att genomföra studien utan hennes kunskaper i det arabiska språket. Även de 
elever, föräldrar och lärare som har ställt upp på att låta oss utföra tillhörande tester har 
gjort stor nytta då det annars hade varit omöjligt att genomföra uppgiften. Vi vill också 
tacka Liv Bøyesen som givmilt har delat med sig av sitt material redan innan det blivit 
utgivet i Sverige eller översatt via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som 
sedan ett år tillbaka har arbetat med en testbeskrivning på svenska. Vi har också fått ta 
del av icke fullt färdigställda normeringar som har hjälpt oss med kategoriseringen 
under arbetets gång. 
Sist men inte minst vill vi även tacka vår handledare Ing-Marie Sandberg, som stått ut 
med våra frågor, funderingar och ändringar ända till slutet. 
 
Camilla Johnsson & Madelene Rootzén 
Jönköping, Göteborg & Växjö  i november 2013 
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1 Inledning	  
Intresset för arbetets ämnesval väcktes tidigt under utbildningens gång då vi båda 
upptäckte att vi hade en gemensam bakgrund; våra första år som lärare präglades av ett 
arbete kring och med elever med en flerspråkig bakgrund. En del av dem var födda i 
Sverige men hade vuxit upp i familjer där även ett annat språk talades, medan andra 
hade kommit till vårt land under de tidigare åren av sitt liv. I de klasser vi arbetade med 
under våra första år som lärare, var majoriteten flerspråkiga elever. Detta bidrog till att 
skapa en rutin att arbeta med språk ur ett annat perspektiv än den enspråkiga norm som 
annars ofta råder i landet. När en flerspråkig, arabisktalande pojke i år tre plötsligt 
upptäcktes som icke läskunnig blev detta en riktig tankeställare. Pojken hade under tre 
års tid gett sken av att hänga med i läsningen och han kunde föra samtal på svenska som 
fungerade i vardagen. Det som sedan uppdagades var att pojken hade grava läs- och 
skrivsvårigheter och att han hade lärt sig läseboken helt utantill. Som nyutbildad och 
oerfaren lärare var det mycket svårt att veta vad som faktiskt var orsaken till hans 
lässvårigheter och vilka åtgärder som behövdes sättas in för att hjälpa pojken vidare i 
sin utveckling och kunskapsinhämtning. Även att välja ”rätt” läsinlärningsmetod kändes 
i det här fallet som en mycket förvirrande och svår uppgift, då pojkens två språk skiljde 
sig så markant från varandra. 
Under våra verksamma år som lärare har vi vid ett flertal tillfällen mött just flerspråkiga 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Komplexiteten i detta har varit att avgöra om deras 
problematik grundat sig i språksvårigheter kopplat till skriftspråkstillägnandet på ett 
andraspråk eller specifika svårigheter som till exempel dyslexi. Under 
speciallärarutbildningen fortsatte vi att stöta på samma tendens; dessa elever bekräftas 
vara svåra att identifiera och hitta rätt undervisning för, vilket på sikt kan påverka deras 
möjligheter att verka i ett demokratiskt samhälle. 
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2 Bakgrund	  
2.1 Läsningens	  betydelse	  i	  dagens	  samhälle	  
För att kunna delta i det demokratiska samhället krävs en grundläggande läs- och 
skrivförmåga (Elbro 2004; Høien & Lundberg 1999; Lundberg 2010; Samuelsson 
2009). The Programme for International Student Assessment (PISA) (Skolverket 2010) 
avser att testa sådana kunskaper som anses vara av betydelse i vuxenlivet. Vid testning 
av dessa kunskaper når en femtedel av eleverna inte upp till en godtagbar nivå vad 
gäller läsning och läsförståelse, vilket i sin tur innebär svårigheter med att ta till sig 
skriftspråklig information. Detta leder till svårigheter med att kunna påverka i dagens 
samhälle eftersom det växande informationsutbudet ger ett ökat behov av att kunna 
sovra bland stora textmängder, använda sig av olika lässtrategier och att kritiskt granska 
informationsflödet. För detta krävs en god läsförmåga som omfattar både avkodning 
och förståelse.  

2.2 Flerspråkiga	  elevers	  måluppfyllelse	  
Internationella läsundersökningar som Progress in International Reading Literacy Study 
(PIRLS) och PISA visar på en sämre litteracitetsutveckling för minoritetsspråkselever 
(Skolverket 2006). Vidare pekar resultaten på att likvärdigheten i utbildningsväsendet i 
Sverige är lägre än genomsnittet bland samtliga medverkande länder när det gäller 
skillnader i skolframgång mellan elever med annat modersmål än svenska och elever 
med svenska som modersmål (Skolverket 2010). Detta visar sig bland annat genom att 
andelen elever med utländsk bakgrund presterar sämre än infödda elever på 
läsförståelsetest. Enligt Lundberg (2010) kan gruppen elever med flerspråkig bakgrund 
anses vara särskilt utsatt. Då varken PISA eller PIRLS innehåller renodlade 
avkodningstest har fokus legat på läsförståelse. Wedin (2011) nämner att den språkliga 
mångfalden under de senaste femtio åren har ökat i såväl skola som samhälle. Skolan 
bör därför förändras mot ett flerspråkighetsperspektiv istället för att, som nu, utgå från 
en enspråkig norm då det gäller att ta till vara på elevernas språkliga resurser genom att 
se vad de kan på de olika språken. För att nå skolframgång krävs både god läsförmåga 
och ett språk som är kunskapsrelaterat (Cummins 1984). Detta kallas då för skolspråk 
och syftar på det språk som används i läromedelstexter. Cummins skiljer här på 
vardagsspråk, som tar cirka två år för andraspråksinlärare att lära sig, och skolspråk, 
som tar mellan fem och åtta år att lära sig. Detta kan vara en del av förklaringen till att 
flerspråkiga elever får en lägre måluppfyllelse i skolan. 

2.3 Över-‐	  respektive	  underidentifiering	  av	  flerspråkiga	  elever	  
Det råder en motsättning i forskarvärlden om identifiering av dyslexi hos flerspråkiga 
elever. Trots identiska förutsättningar mellan enspråkiga och flerspråkiga elever 
gällande utbildningsnivå i hemmet misslyckas dessa elever att nå en god läs- och 
skrivkunnighet (Skolverket 2000). I vissa fall tolkas dessa misslyckanden som dyslexi 
istället för läs- och skrivsvårigheter, som kan ha flera olika orsaker och oftast är 
tillfälliga. Denna typ av feldiagnos kan härledas till en överidentifiering av flerspråkiga 
elever. Skolverket (2006) visar på att det finns exempel på elever som har fått 
speciallärarinsatser där det egentligen hade behövts en kombination av 
modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och svenska som 
andraspråk. För elever som läser på sitt andraspråk skylls ofta lässvårigheter på problem 
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med språkförståelsen vilket istället kan leda till en underidentifiering gällande läsningen 
(Elbro 2004, Hedman 2010, Cline & Shamsi 2000). Andra läsforskare menar dock att 
dessa elever normalt inte har lika stora svårigheter med avkodningen som med 
förståelsen (Nielsen 1998). Trots olika fokus på läsningen verkar risken för 
underidentifiering hos elever med flerspråkig bakgrund väga över.  

2.4 Avkodning	  kontra	  läsförståelse	  
Häggström (2010) samt Høien & Lundberg (1999) stärker teorin genom att påstå att de 
primära symptomen hos en elev med läsförståelseproblem oftast är just 
avkodningssvårigheter. Hyltenstam (2010) uppmärksammar detta vidare genom att peka 
på det faktum att forskningen gällande flerspråkiga elevers språkutveckling traditionellt 
sett har riktat in sig på problematiken gällande läsförståelse, men att fokus nu även 
riktas mot att flerspråkiga elever även bör kartläggas för eventuella dyslektiska 
svårigheter. Även Wolff (2009) och Hedman (2010) har genomfört studier som syftar 
till att identifiera olika subgrupper bland läsare för att hitta orsaken till läs- och 
skrivsvårigheter och på så sätt finna adekvata åtgärder. Dessa studier pekar vidare på att 
det är viktigt att kartlägga elevers svårigheter på båda språk för att inte riskera att 
elevers avkodningssvårigheter tolkas som generella svårigheter med andraspråket. 
Diskussionen kring avkodning och förståelse är viktig då det gäller att hitta orsaken till 
elevernas svårigheter för att på så sätt kunna sätta in rätt åtgärder. Komplexiteten ligger 
i att resonemanget i sig kan bli en bidragande orsak till att flerspråkiga elever faller 
mellan stolarna när det gäller utredning av sina lässvårigheter. Diskussionen stannar då 
kring frågan om vad som är viktigast för elevens läsutveckling; avkodning eller 
förståelse. För att kunna rikta fokus på elevens fortsatta träning krävs kunskap om 
avkodningens och läsförståelsens ömsesidiga betydelse för varandra (Gough & Tunmer 
1986) samt strategier för att upptäcka och ringa in vilken av de båda faktorerna som 
bidrar till svårigheterna. När orsaken till svårigheterna har identifierats krävs det sedan 
att skolan kan sätta in adekvata åtgärder för eleven (Håkansson 2003). 

2.5 Olika	  läsmetoder	  
Debatten kring elevers läsning i skolan har påverkat valet av läsinlärningsmetod 
(Stadler 1994). Meningsskiljaktigheter kring den mest användbara 
läsundervisningsmetoden för nybörjare har lett till att olika trender har regerat i olika 
tider. Krav har också ställts på forskningen om att hitta den bästa läsinlärningsmetoden 
och fördelar och nackdelar med de olika metoderna har noga vägts mot varandra. Olika 
metoder har kritiserats och konsekvenserna har blivit att många lärare har blivit osäkra 
på vilken metod som är bäst att använda. Komplexiteten i frågan blir på så vis ännu mer 
framträdande när det gäller flerspråkiga elever som dels har en annan språkbakgrund 
byggd på en helt annan ortografisk struktur än det svenska språket. 

2.6 Samarbete	  mellan	  yrkeskategorier	  
Samarbete mellan olika professioner i skolan är viktigt för att kunna sätta in adekvata 
åtgärder (Cline & Shamsi, 2000, Bøyesen 2006). Tidigare har en regerande enspråkig 
norm bidragit till att flerspråkiga elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter enbart 
har testats på svenska. En orsak till detta har även varit att personal, med kunskaper om 
elevens andra språk, inte funnits tillgänglig eller utnyttjats dåligt. För att göra en rättvis 
bedömning av elevens språkfärdigheter krävs ett samarbete med modersmålslärare, 
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eftersom denna ofta har goda kunskaper om elevernas modersmål (Bøyesen 2006). Då 
olika språk har olika ortografier blir det orimligt att undervisande lärare ska besitta 
tillräcklig kunskap inom samtliga språk i en flerspråkig klass. De pedagogiska 
konsekvenserna kan då bli att läraren använder samma kartläggningsmaterial till alla 
elever i klassen oavsett språkbakgrund. Bøyesen menar att en djup jämförelse; 
kontrastiv analys, bör utföras mellan de olika språken vilket är svårt att utföra och hinna 
med för den enskilda läraren. Därför behövs material som översiktligt kan identifiera 
elever med lässvårigheter på båda språken för att stödja lärarna i sin bedömning (Cline 
& Shamsi 2000, Bøyesen 2006, Hedman 2010). 

2.7 Vikten	  av	  kartläggning	  
I dagsläget är ett sådant kartläggningsmaterial, avsett för testning av flerspråkiga elever, 
en bristvara (Hedman 2010). Detta medför att flerspråkiga elever ofta utför tester 
anpassade och normerade efter enspråkiga elever. Det uppmätta resultatet kan då bli 
sämre än den faktiska förmågan (Bøyesen 2006) och kan härledas till teorin om en 
eventuell överidentifiering. Användningen av tester normerade för enspråkiga elever 
kan på så sätt leda till feldiagnostisering och i förlängningen marginalisering av 
flerspråkiga individer (Cummins 1984). Skolinspektionen (2010) har uppmärksammat 
denna problematik och påpekar att skolorna måste förbättra kartläggningen av 
flerspråkiga barns språkliga förmågor så att varken över- eller underidentifiering sker. 
Skolverket (2007) påpekar att det är oklart vilka behov flerspråkiga elever har och vilka 
insatser skolan bör göra. Detta medför i sin tur fel åtgärder med en minskad 
kunskapsinhämtning som följd. 
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3 Syftesbeskrivning	  
I Norge har kartläggningsmaterial avsett för testning av flerspråkiga elevers läsförmåga 
tagits fram av Liv Bøyesen (2005). Eleven testas på både modersmålet och 
andraspråket.  
Syftet är därför att undersöka om detta material kan vara ett stöd för lärare att identifiera 
flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter för att på så sätt minska över- 
respektive underidentifieringen av dessa elever. 
 

3.1 Frågeställningar	  

• Hur kan elever som riskerar att överidentifieras med test på enbart svenska 
identifieras med hjälp av materialet? 

• Hur kan elever som riskerar att underidentifieras med test på enbart svenska 
identifieras med hjälp av materialet? 

• Hur ser sambandet mellan de arabiska testerna och likartade svenska tester ut? 
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4 Litteraturgenomgång	  
4.1 Teoretiska	  utgångspunkter	  
Studien utgår från The Simple View of Reading (Gough & Tunmer 1986), på svenska 
vanligen översatt till läsning = avkodning x förståelse (L=AxF). Enligt L=AxF handlar 
läsning om två faktorer som samspelar med varandra. Formeln uttrycker att läsning inte 
kan ske om enbart den ena faktorn finns med och inte den andra. Således kan inte 
läsning finnas om enbart avkodning utan förståelse behandlas. Tvärt om kan det inte 
heller kallas läsning, om enbart förståelse utan en fungerande avkodning används. 
Tidigare har motsättningar gällande vad läsning är resulterat i det stora läskriget som 
pågick i USA under 50-talet. I Sverige fortsatte denna debatt då det på 70-talet 
lanserades två nya metoder för läsinlärning som bottnade i denna kontrovers (Hjälme 
1999). Även idag finns motsättningar kvar gällande samma fråga. För att inte 
flerspråkiga elever med lässvårigheter ska hamna mellan stolarna i detta läskrig är det 
viktigt att finna elever som annars hade kunnat över- respektive underidentifieras utan 
en kartläggning på båda språk. L=AxF har tidigare även använts för att identifiera olika 
subgrupper med läsproblematik och på liknande vis har vi i vår studie använt formeln 
för att försöka identifiera flerspråkiga elever med lässvårigheter. 
I studien har mest vikt lagts vid avkodningen eftersom läsförståelsen har haft en tendens 
att belysas mer under det senaste årtiondet, även i nationella studier som PISA och 
PIRLS. Dock bör beaktas att det enligt L=AxF inte går att bortse från den ena faktorn 
helt och hållet. Även om fokus läggs på avkodningen kan förståelsen ändå ha en 
påverkan och ett inflytande enligt L=AxF; om man inte förstår det man läser, behöver 
mer kraft läggas på avkodningen då man inte kan använda kontexten till själva 
avkodningen. På så sätt kan en sämre förståelse påverka avkodningen negativt (Cline & 
Shamsi 2000). Författarna menar dock att de flesta flerspråkiga elever inte har 
avkodningsproblem utan svårigheter med förståelsen.  
Det kritiska i att lägga fokus på den ena faktorn är att risken för över- respektive 
underidentifiering faktiskt kan öka. Om fokus läggs på läsförståelse är risken att elever 
med avkodningssvårigheter underidentifieras. Tvärt om, om vikten läggs på 
avkodningen, är risken att eleverna inte får den hjälp de behöver med sina 
språksvårigheter.  

4.2 Flerspråkighet	  

Den moderna forskningen kring flerspråkighet började i slutet av 1960-talet 
(Abrahamsson & Hyltenstam 2010). Tankar från behaviorismen påverkade synen på hur 
ett andraspråk utvecklades. Detta medförde att skillnader som uppvisades i en persons 
språkbehärskning i olika språk förklarades med att förstaspråket påverkade målspråket, 
det vill säga det språk som skulle läras in. Detta skedde genom transfer, det vill säga att 
inläraren ansågs föra över strukturer från modersmålet och använda dessa i det språk 
som skulle läras in. Synen kring flerspråkighetsutvecklingen utvecklades sedan mot en 
förståelse för typiska utvecklingsstadier som till stor del påminde om barns naturliga 
språkutveckling i målspråket. I och med denna upptäckt föddes tankar om första- och 
andraspråksinlärning som en och samma process och begreppet interimspråk började 
användas. Oavsett modersmål gjordes samma feltyper vid inlärningen av andraspråket 
och liknande utvecklingsstadier genomgicks. Genom experiment och studier tillkom 
den så kallade träningshypotesen som pekar på att en kritisk period i språkinlärningen 
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endast påverkar inlärningens uppnådda nivå om en avvikande förstaspråksinlärning har 
skett. I motsats mot denna teori presenterades även mognadshypotesen som förespråkar 
ett avtagande av språkinlärningsförmåga efter en viss ålder oavsett 
förstaspråksinlärning.  
Tillägnandet av ett andraspråk sker ibland via en så kallad U-formad utveckling 
(Axelsson 2010). Med detta menas att utvecklingen inte är linjär, utan inläraren återgår 
ibland till en enklare form av språket innan det befästs permanent. Under utvecklingen 
tenderar inläraren att förenkla och övergeneralisera språket. Förenklingsspråk är 
telegramliknande och utelämnar ofta ändelser, artiklar och prepositioner medan 
övergeneralisering kännetecknas av en överanvändning av ord och böjningar. 
En flerspråkig individ använder mer än ett språk i vardagen (Hyltenstam 2010). 
Språkbehärskningen måste inte vara densamma på båda/alla språken och språkförmågan 
behöver inte ligga på en infödds nivå för att en individ ska betecknas som flerspråkig. 
Norrby & Håkansson (2007) beskriver tvåspråkighet på likartat sätt, nämligen 
användning eller behärskning av två språk. Flerspråkighet och tvåspråkighet är därmed i 
princip samma fenomen.  
När en flerspråkig individ tillägnar sig språk benämns dessa som förstaspråk, 
andraspråk etc. (Abrahamsson 2009). Ordningstalen betecknar den ordningsföljd i 
vilken språken tillägnas. Förstaspråket tillägnas således först och sker genom samvaro 
med föräldrar och omgivning. Andraspråket är det  

språk som lärts in i den miljö där språket används och fungerar som huvudsakligt 
kommunikationsspråk (s. 14).  

Begreppen anger sålunda inte behärskning av respektive språk. Enligt Norrby & 
Håkansson (2007) innebär förstaspråk och modersmål samma sak. Vissa individer växer 
upp med två eller flera språk i sin närhet och lär då in dessa språk samtidigt, vilket 
vanligen benämns simultan tvåspråkighet. I motsats till detta finns successiv 
tvåspråkighet, vilket innebär att det ena språket lärts in innan inlärning av det andra 
språket påbörjas.  
Flerspråkiga individer växer ofta upp med ett eller flera minoritetsspråk, det vill säga 
språk som i ett flerspråkigt samhälle används av en språklig minoritet (Damber 2010; 
Norrby & Håkansson 2007). Förr eller senare möter de också landets majoritetsspråk, 
det vill säga det språk som i ett flerspråkigt samhälle används av den dominerande 
befolkningsgruppen.  

4.3 Skriftspråks	  olika	  uppbyggnad	  
Alla skriftsystem som använder bokstavsskrift kodas på likartat sätt (Rayner & 
Pollatsek 1989). Det finns dock en skiljelinje mellan de skriftspråk som bygger på 
ljudbaserade tecken och de som bygger på begreppsbaserade tecken. De skriftspråk som 
bygger på ljudbaserade tecken kan vara uppbyggda på olika sätt, antingen på så sätt att 
ett tecken representerar ett eller flera ljud eller att ett tecken motsvarar en stavelse. Både 
det latinska och det arabiska skriftsystemet är ljudbaserade skriftsystem. För en elev 
som kan läsa med hjälp av det latinska alfabetet bör det inte innebära en svårighet att 
läsa på ett annat språk som använder sig av samma skriftsystem. Svårigheterna kan 
dock öka om eleven lärt sig läsa med något annat alfabetiskt skriftsystem, såsom 
exempelvis det arabiska skriftsystemet.  
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Fonem är språkets minsta betydelseskiljande enheter, det vill säga de ljud som används i 
språket (Bjar 2010; Elbro 2004; Høien & Lundberg 2013). Vid skrivandet används 
grafem, de tecken vi vanligtvis kallar bokstäver. Det finns inget en-till-en förhållande 
mellan fonem och grafem; grafemen är istället symboler som används vid skrivandet 
och varje grafem kan motsvara ett eller flera fonem. De olika språken i världen har olika 
många fonem men brukar innehålla mellan 25 och 50 stycken. Dessa kan kombineras 
med varandra på olika sätt beroende på vilket språk som används, vilket kallas fonotax. 
Vid inlärning av ett nytt språk kan det uppstå svårigheter med att anamma de fonem 
som inte finns i modersmålet. Även andra faktorer som till exempel likhet mellan 
språken kan bidra till en mer eller mindre lyckad läsinlärning på svenska. 

4.4 Läsning	  

4.4.1 Fonologisk	  medvetenhet	  

För att läsning, enligt L=AxF, ska ske krävs en språklig grund att stå på. När ett barn 
ska lära sig läsa, måste det bli medvetet om fonologin och förstå att orden kan skiljas 
från varandra i en viss struktur, den alfabetiska principen (Høien & Lundberg 1999). 
Fonologisk medvetenhet börjar med en förståelse för vilka ord en mening är uppbyggd 
av, fortsätter vidare med stavelseuppbyggnad och slutar med den svåraste nivån; 
förståelse av fonem och fonemisk medvetenhet (Høien & Lundberg 2013). När barnet 
befinner sig här är det redo att lära sig den alfabetiska principen. Kunskapen börjar i det 
muntliga tillägnandet för att sedan, med hjälp av bokstavskunskap, gå vidare till en 
avkodning av skriftliga ord.  

Flerspråkiga barn utvecklar parallella fonologiska system tidigt, vilka inte är 
självständiga utan påverkar varandra (Hedman 2009; Holm & Dodd 1999). Därtill 
tenderar flerspråkiga individer ofta att nå en högre fonologisk medvetenhet än 
enspråkiga. Enligt detta resonemang borde flerspråkiga elever på så sätt nå en god 
avkodningsnivå i jämförelse med enspråkiga, svensktalande elever. Tester som visar på 
ett lågt resultat gällande fonologisk medvetenhet och avkodning hos dessa elever borde 
då indikera någon form av läs- och skrivsvårighet. Å andra sidan är det inte säkert att 
alla flerspråkiga elever har utvecklat en god fonologisk medvetenhet. Ett exempel är de 
elever som inte lär sig något av språken ordentligt och som visar bristfälliga kunskaper 
både på modersmålet och andraspråket.  

4.4.2 Avkodning	  

Vid avkodning av ord används främst två strategier, den fonologiska och den 
ortografiska, se figur 1 (Høien & Lundberg 1999; Stadler 1994; Wolff 2009). Den 
ortografiska strategin kallas även den direkta vägens strategi och innebär att 
avkodningen sker genom ett direkt visuellt igenkännande. Detta går automatiskt, vilket 
leder till en direkt förståelse för ordets mening och hur det ska uttalas. Vanligen 
används även morfem vid läsning och läsaren tar då hjälp av förstavelser och ändelser 
(Häggström 2010). Förutsättningen för ortografisk läsning är att läsaren har sett ordet ett 
antal gånger och på så sätt fått en ortografisk identitet eller minnesbild för 
långtidsminnet. Därför blir säker bokstavskunskap en nödvändighet i den ortografiska 
läsningen (Høien & Lundberg 1999). Den fonologiska strategin, eller den indirekta 
vägens strategi (att ljuda ihop ord), innebär att förståelsen tar en omväg från grafisk bild 
via fonologisk gestalt till förståelse av innehåll (Høien & Lundberg 1999; Stadler 1994). 
Den fonologiska strategin används när okända eller svårlästa ord läses eller i den tidiga 
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nybörjarläsningen. Barns avkodning bör utvecklas från en fonologisk strategi mot en 
ortografisk strategi målet är att som läsare växelvis använda olika strategier beroende på 
texttyp (Baron & Strawson 1976; Frost 2009; Høien & Lundberg 2013).  

 
Figur 1 Vid avkodning av ord används främst två strategier, den fonologiska och den ortografiska. (Stadler 1994, 
s.41) 

4.4.3 Läsinlärningsmetoder	  

Barn lär sig att läsa på olika sätt beroende på förmåga och omgivningens påverkan. I 
skolan tillämpas olika läsinlärningsmetoder beroende på lärarens kunnande, intresse, 
erfarenhet och övertygelse (Stadler 1994). Användandet av olika metoder har medfört 
en debatt om fördelar och nackdelar med de olika metoderna. Denna debatt har ofta 
handlar om analytisk kontra syntetisk metod, det vill säga om läsinlärning ska ske 
genom att läsaren går från helhet till delar eller från delar till helhet. I den praktiska 
vardagen handlar detta om huruvida helordsmetod eller ljudmetod är den bästa vägen. 

4.4.3.1 Ljudmetoden  
I Sverige är ljudmetoden, som i internationella sammanhang benämns fånigs, den 
vanligaste metoden vid läsinlärning (Stadler 1994). Styrkan i metoden ligger i att den i 
de flesta fall leder till en säkerhet i avkodningen och utgångspunkten är att grunden i 
alfabetisk läsning är goda associationer mellan bokstav och ljud, det vill säga mellan 
grafem och fonem. Ljudsäkerheten uppnås i metoden genom analys av ordens fonem 
vid läsning. Metoden utgår från det lätta och går mot det svåra och betonar repetition 
och automatisering. Ljudmetoden beskrivs som en syntetisk inlärningsmetod 
inlärningsmetod då det i början läggs stor vikt vid språkets ljuddelar för att sedan 
övergå till läsning av meningar och texter. Kritiken mot metoden har främst betonat 
dess tråkiga upplägg och tekniskt mekaniska läsning.  

4.4.3.2 Helordsmetoden 
Vid användning av helordsmetoden sker ingen undervisning om sambandet mellan 
grafem och fonem utan orden lärs istället in som bilder (Stadler 1994). Orden lärs in 
som helheter och det sker på så vis ingen ljudanalys. Metoden går ut på att eleven själv 
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ska upptäcka sambandet mellan fonem och grafem, det vill säga förstå den alfabetiska 
principen. I traditionell läsinlärning används metoden ofta för att lära in de vanligaste 
småorden i språket för att slippa avkoda dessa grafem för grafem. Styrkan skulle således 
ligga i att läsningen flyter på snabbare. Metoden passar även mycket små barn och 
elever med kognitivt nedsatt förmåga, då dessa kan ha svårigheter med att tillämpa den 
alfabetiska principen. I engelskan ingår helordsmetoden i nybörjarundervisningen, då 
den inkonsekventa stavningen visar på en komplexitet i förhållandet mellan ljud och 
bokstav. Det är då vanligt att eleven, som en strategi, gissar i sin nybörjarläsning. 
Svagheten i metoden är att risken för att eleven stannar i gissningsstadiet ökar då det 
kan vara en övermäktig uppgift att själv lista ut den alfabetiska principen. 

4.4.3.3 Gissare och tragglare- olika strategier vid svårigheter med avkodningen 
Avkodningen blir av olika anledningar svår för en del läsare. Individer som stöter på 
svårigheter med läsningen använder vanligen två strategier för att ta sig igenom en text; 
de gissar eller bearbetar ordet bokstav för bokstav (Melin & Delberger 1996). Dessa 
strategier brukar vanligen benämnas som gissning respektive traggling och används av 
både barn och vuxna så snart texten blir problematisk för läsaren att avkoda.  
Texter innehåller vanligen mer information än vad läsaren behöver (Melin & Delberger 
1996). Gissaren använder sig av denna, i vissa fall överflödiga, information för att på så 
sätt kunna göra rimliga antaganden vid läsning av texten. Detta medför att illustrationer, 
rubriker och liknande informativa inslag blir extra viktiga för gissaren. Gissaren är 
vanligen också duktig på att använda de syntaktiska ledtrådar texten ger och läser början 
av orden för att sedan gissa slutet. Exempelvis kan läsare som ligger i riskzonen för att 
utvecklas till gissare läsa ”stolen” istället för ”stolarna”. Sammantaget gör detta att 
gissaren oftast läser ungefär rätt. Även om avkodningen innehåller många fel görs sällan 
förväxlingar av ordklasser eller satsinledare. På så sätt väljer läsaren ett verb när det 
handlar om verb, även om det inte blir rätt verb. Gissaren upptäcker ibland de 
felläsningar som görs, men inte alltid. Vid upptäckten kan olika reaktioner framkallas 
för läsaren. Vissa gånger ignoreras felläsningen och läsaren fortsätter utan att korrigera 
sig. Andra gånger stannar läsaren upp och funderar över om det lästa är rimligt. En del 
gånger läses det fellästa stycket om och förhoppningsvis avkodas det korrekt. Gissarens 
lässtrategi överensstämmer till viss del med den analytiska principen, det vill säga att 
läsningen utgår från meningar och ord och därefter delar upp orden i grafem och fonem.  
Den andra typen av strategi vid svårigheter med avkodning av ord är traggling. (Melin 
& Delberger 1996). Tragglarens lässtrategi överensstämmer till viss del med den 
syntetiska metoden, det vill säga att läsningen tar sin början i grafemen och fonemen 
och sedan sammanfogas till större enheter; ord och meningar. Tragglaren ljudar sig 
igenom orden och tar sig på så sätt mödosamt igenom en text. För tragglaren kan detta 
göra att texten blir svårläst eftersom grafem och fonem inte alltid är kopplade med ett 
en-till-en-förhållande. Høien & Lundberg (1999) förklarar tragglare som att en del 
elever blir låsta vid sin tidiga lässtrategi och har svårt att komma vidare från denna. På 
så sätt hindras eleven att lära sig att variera i sina avkodningsstrategier vilket är 
nödvändigt för att bli en god läsare. 
Båda strategierna kan vara användbara i lässammanhang, men det är viktigt att läsaren 
inte fastnar i en strategi (Høien & Lundberg 1999). Detta hindrar då tillägnandet av 
varierade avkodningsstrategier vilket är nödvändigt för att uppnå god 
avkodningsfärdighet. Gissaren kan ibland gissa fel och på så sätt förstå helt fel, medan 
tragglaren kan fastna på enstaka bokstäver och sedan inte komma vidare. Både gissaren 
och tragglaren gör så att förståelsen uteblir på grund av sina strategier med 
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avkodningen. Detta kan kopplas till L=AxF genom att visa på sambandet mellan 
avkodning och förståelse. Genom att känna till och känna igen de två olika strategierna 
kan risken för över- respektive underidentifiering undvikas. 

4.4.3.4 Avkodningens betydelse för flerspråkiga  

Läsinlärning kan vara känsligare för flerspråkiga elever än enspråkiga då det samtidigt 
innebär en anpassning till det svenska samhället (Fredriksson & Taube 2010). Axelsson 
(2010) påtalar också att flerspråkiga barn har en dubbel språkutveckling i skolan då de 
ofta ska lära sig läsa och skriva på svenska, trots att de inte kan använda det svenska 
språket till fullo i vardagslivet. För flerspråkiga barn blir då uppgiftens grad av 
situationsberoende och kognitiv svårighetsgrad avgörande, vilket Cummins (1986, 
1996, 2000 se Axelsson 2010, s.141) har vidareutvecklat genom följande modell:  

 
Figur 2 En uppgifts grad av situationsberoende och kognitiv svårighet. (Cummins 1986, 1996, 2000 se Axelsson 
2010, s.141) 

I skolans vardag är många av uppgifterna situationsbundna, på så sätt att eleverna deltar 
i kommunikationen och att instruktioner följs av tillfällen att fråga om. Ju mer stöd det 
finns desto mer situationsbunden blir alltså uppgiften. Uppgifter som ligger inom fält A 
blir därför lättast för eleverna att klara av och andraspråkselever klarar oftast snabbt av 
att utveckla en förmåga att delta i situationsbundna samtalssituationer. Beroende på hur 
långt eleverna kommit i sin avkodningsutveckling blir det olika fokus på uppgiften; de 
som har automatiserat avkodningen får på så vis en uppgift som hamnar i fält C där det 
krävs ytterst lite kognitiv kraft för att klara uppgiften. De elever som har svårigheter 
med avkodningen borde enligt denna tes hamna i fält B eller D, vilket innebär att de 
språkliga redskapen inte har automatiserats och en högre kognitiv insats krävs. Detta 
visar på att det är särskilt viktigt för dessa elever att få en automatiserad avkodning för 
att undvika ännu en inlärningssituation i de ”svåra” fälten. Axelsson menar dock att 
uppgifter som hamnar i fält C bör undvikas då uppgifter här inte utmanar eleverna, 
eftersom de inte anses ge ökad språk- och kunskapsutveckling. Typiska uppgifter i det 
här fältet beskrivs som mekaniska drillövningar så som memorering och 
ifyllnadsuppgifter av olika slag.  
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4.4.4 Avkodning	  och	  förståelse	  i	  samverkan	  

Avkodning är läsningens tekniska sida som tolkar skriftspråkets princip eller kod för att 
komma fram till vilket ord som står skrivet (Elbro 2004; Høien & Lundberg 1999; 
Stadler 1994). Processen omfattar den mer tids- och energikrävande avkodningen med 
ljudning, bokstavering och stavelseläsning och senare det automatiserade, direkta 
igenkännandet av ord som kännetecknar den goda läsaren. Det är avgörande för både 
läsutveckling och läsförståelse att läsaren uppnår en säker och snabb avkodning (Elbro 
2004; Høien & Lundberg 2013) Avkodningen blir på så sätt avgörande för läsförståelse. 
Välkända ord finns redan i läsarens ordförråd som en ortografisk identitet, dvs. som en 
känd följd av bokstäver (Elbro 2004). Detta bidrar till att mer kraft läggs på själva 
förståelsen av texten. 
Den andra sidan av läsning handlar om kognitiva resurser i en förståelseprocess där en 
annan sorts tankearbete krävs. Trots det komplexa i att läsa med förståelse menar Elbro 
(2004) att barn har en relativt välutvecklad språkförståelse när de börjar läsinlärningen i 
och med sin muntliga språkanvändning och dess strategier. Den stora utmaningen för 
barnen är då alltid avkodningen. Här kan flerspråkiga elever ofta ställas i kontrast då de 
inte alltid kan antas ha en god muntlig språkanvändning på svenska. Gough, Hoover & 
Peterson (1996) har visat på de båda läsfaktorerna genom studier baserade på mätningar 
av avkodning, läsförståelse samt hörförståelse oberoende av varandra. 
Undersökningarna visade att sambandet mellan avkodning och läsförståelse minskade 
över tid och att sambandet mellan läsförståelse och hörförståelse ökade. Enligt L=AxF 
finns det dock alltid ett samband mellan de båda faktorerna.  
Høien & Lundberg (1999) menar att ett utmärkande drag hos svaga läsare är att de 
måste använda olika hållpunkter i texten för att kompensera för sina svaga 
avkodningsfärdigheter. Dessa kan exempelvis tipsa läsaren om vilken typ av ordklass 
det lästa ordet har och var det passar in. Det kan också ge ledtrådar om vilken 
böjningsform ordet bör ha beroende på var i meningen det står. Här kan det antas att 
flerspråkiga elever har svårare att hitta dessa hållpunkter i texter då de olika språkens 
ortografier skiljer sig från varandra och att ordförrådet på svenska inte är tillräckligt 
uppbyggt. Resultatet skulle då bli större fokus på en avkodning som mer måste förlita 
sig på den fonologiska analysen och ljudningsprocessen än den snabbare ortografiska 
läsningen. Å ena sidan kan bristen på språkliga hållpunkter påverka avkodningen 
genom att eleven fastnar i ljudningen alltför mycket och utvecklas till en tragglare 
(Melin & Delberger 1996). Å andra sidan finns risken för att eleven drar slutsatser om 
ordet som ska avkodas utan att ha tillräckliga semantiska kunskaper i språket vilket 
skulle kunna utveckla eleven till en gissare.  
Vid läsning kan ord avkodas precis som de står eller försöka utläsas med hjälp av 
kontexten (Elbro 2004). Att gissa ord utifrån kontexten utan att avkoda ordentligt är 
svårt och chansen att gissa rätt är relativt låg. Høien & Lundberg (2013) menar att 
kontexten vanligtvis inte är till någon större hjälp för goda läsare men att den kan vara 
ett hjälpmedel i nybörjarläsarnas avkodning samt hos svaga avkodare. Enligt författarna 
har teorier tidigare funnits som menat att det omvända förhållandet har regerat, dvs. ju 
bättre läsare desto större behov av kontext. En anledning till detta kan vara att 
avkodning och förståelse inte skiljs åt vid en analys av L=AxF. Avkodningen är då inte 
beroende av kontexten på samma sätt som förståelsen är. Kontextens stora betydelse för 
läsfärdigheten återfinns när det gäller språkförståelse och läsförståelse som visas enligt 
figur 3. 
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Figur 3 Avkodningen av ord bygger både på de enskilda bokstäverna, delar av ord och på igenkännande av välkända 
ord, som redan har en ortografisk identitet i läsarens ordförråd. Pilarna visar färdigheternas inflytande på varandra. 
(Elbro 2004, s. 32) 

Enligt figur 3 spelar inte kontexten så stor roll för avkodningen men har en omfattande 
betydelse när det gäller språk- och läsförståelse och i sin tur läsfärdigheten. Dock kan 
den påverka avkodningen då den som ovan beskrivits kan ge sämre språkliga 
hållpunkter på grund av att det svenska språket inte är fullt utvecklat. Avkodningen 
skulle då påverkas i en negativ riktning. 
Høien & Lundberg (1999) menar att läsare med begränsad ordigenkänning delvis 
använder strategin att gissa med hjälp av olika hållpunkter i texten. Enligt denna 
förklaring skulle figur 3 då innehålla en pil från begränsat igenkännande av ord till 
kontext. Detta skulle kunna tänkas beröra flerspråkiga läsare med ett begränsat 
ordförråd på svenska. När läsningen sedan eventuellt når det ortografiska stadiet innebär 
detta att ordigenkänningen är fullt utbyggd och behovet av att använda kontexten 
minskar.  
Kontextens betydelse kan enligt figur 3 även tolkas som att de elever som är flitiga när 
det gäller att använda sig av kontexten och visar på en god läsförståelse kan ge sken av 
att även vara goda avkodare. Dessa elever kan göra tolkningar och gissningar med hjälp 
av kontexten och på så vis generera både många rätt och fel i en text med 
förståelsefrågor. Dessa elever blir viktiga att hitta för att minska risken för 
underidentifiering av flerspråkiga elever med lässvårigheter. 

4.4.5 Flerspråkig	  läsutveckling	  

När en flerspråkig individ ska lära sig att läsa och skriva går det till på likartat sätt som 
för en enspråkig individ (Hyltenstam 2010). Individen utgår från den muntliga 
behärskningen på det aktuella språket i samband med den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. För att utvecklingen ska ske på ett gynnsamt sätt behöver en god 
behärskning av modersmålet uppnås. Andraspråksinläraren kan ta hjälp av sin 
förstaspråksinlärning genom att använda de generella slutsatser om språks funktioner 
som lärts in och en metaspråklig medvetenhet som inte finns hos förstaspråksinlärare 
har då skapats hos individen (Axelsson 2010). Vid val av läsinlärningsmetod för 
flerspråkiga är det därför viktigt att se till olika språks ortografier (Håkansson 2003).  
När det gäller läsning hos flerspråkiga behöver båda faktorerna i L=AxF beaktas; 
avkodning och förståelse. Dock råder motstridigheter mellan forskarna, som tidigare 
nämnts, om vilken faktor som bör tilldelas högst betydelse. Enligt Cline & Shamsi 



  
 

 14 

(2000) har flerspråkiga elever i regel inte svårt för att avkoda på det nya språket. Om 
dessa elever däremot har en dålig avkodning efter genomgående undervisning, kan man 
inte anta att det har med förståelsen att göra. Denna teori väger mer mot förståelsen som 
bidragande faktor till flerspråkiga elevers svårigheter med läsningen och risken finns för 
underidentifiering. Å andra sidan kan elevens svårigheter verka större än de är vid 
lättare avkodningssvårigheter på grund av att eleven inte kan dra nytta av den språkliga 
kontexten. Risken för att under- respektive överidentifiera flerspråkiga elevers 
avkodning är med denna bakgrund stor och kunskap om båda fallgropar behövs. 

4.4.5.1 Ortografins betydelse för flerspråkigas läsning  
Ett språks ortografi kan påverka flerspråkiga elevers avkodning samt förståelse vid 
inlärning av ett andraspråk både positivt och negativt. Cline & Shamsi (2000) menar att 
andraspråket påverkas positivt om man har lärt sig att läsa på andraspråket. På det sättet 
blir typen av förstaspråk viktigt vid inlärning av andraspråket. Till och med mellan 
språk med olika ortografier blir detta viktigt. Studier visar att underliggande svårigheter 
vid dyslexi samverkar med det aktuella skriftsystemet och att dyslektiska svårigheter tar 
sig olika uttryck beroende på ortografi (Hedman 2010). 
I Hedmans (2009) omfattande studie kring spansk-svensktalande barn visar det sig att 
ortografin kan bidra till att resultaten blir påverkade på det ena eller andra språket och 
på så vis bidrar till över- respektive underidentifiering. I deltagarnas läsprofiler 
framkom även sannolika effekter av de skillnader som föreligger mellan spanskans och 
svenskans ortografi och stavelsestruktur. Svenskans mer oregelbundna ortografi 
förorsakade fler felläsningar än spanskans mer regelbundna ortografi. Denna bild 
överensstämmer med övrig forskning om ortografins inverkan. 
Eftersom olika språk har olika ortografier passar den syntetiska läsinlärningsmetoden 
vissa språk bättre och den analytiska metoden andra (Håkansson 2003). I de fall elever 
ska lära sig läsa på svenska och arabiska parallellt är den syntetiska metoden inte 
optimal som enda metod, eftersom den arabiska ortografin inte följer 
ljudningsprincipen. De arabiska konsonanterna ändrar utseende beroende på var i ordet 
de står och orden skrivs också ofta utan vokaler. Läsaren måste alltså använda sig av 
hela ordet och det sammanhang det står i för att kunna utläsa ordet. 

4.4.6 Faktorer	  som	  kan	  påverka	  flerspråkiga	  elevers	  läsutveckling	  

Det finns flera faktorer, utöver avkodning och förståelse, som kan påverka en 
flerspråkig individs läsning, se figur 4. Dessa kan exempelvis handla om kulturella 
skillnader mellan svenskan och elevernas modersmål (Fredriksson & Taube 2010). Det 
kulturella och hur eleverna ser på sin bakgrund och språkgrupp kan ha betydelse för 
deras läsutveckling på sitt andra språk (Cline & Shamsi 2000). Som synes i figur 4 kan 
de kulturella skillnaderna tolkas in i rutan för språkliga faktorer där det också kan 
avläsas ett samband med eventuella läs- och skrivsvårigheter. 
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Figur 4 Modell över ett antal faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (Jacobson 2006). 

Förstaspråkets bakgrund är även viktig när det gäller fonologisk och grammatisk 
struktur. Detta på grund av att ett likartat språk beträffande fonologi, grammatik och 
ordförråd borde underlätta inlärningen på samma sätt som att språk som är mycket olika 
borde göra det svårare att dra nytta av det som lärts in på det ena språket. För 
flerspråkiga elever kan det vara problematiskt att tillägna sig goda färdigheter i att dela 
upp orden i fonem, speciellt när språkljuden i elevens modersmål avviker mycket från 
ljuden i det nya språket (Høien & Lundberg 2013). Detta ställs i kontrast till Hedman 
(2009) och Holm & Dodd (1999), vilka menar att flerspråkiga elever ofta når en högre 
fonologisk medvetenhet än enspråkiga elever. Denna medvetenhet behöver å andra 
sidan inte gälla kunskaper om fonem utan kan tänkas rikta sig mer mot medvetenhet om 
språkets formsida och att ord som tändsticksask är längre än ordet tåg. För barn med 
flerspråkig bakgrund är dock inlärningen av automatiserade grafem-fonem-associationer 
ofta svårare, detta på grund av skillnader mellan modersmålet och målspråket. Både 
elever med dyslexi och elever med minoritetsspråklig bakgrund har ofta problem med 
att tillägna sig färdigheter i automatiserad grafem-fonem-omkodning. Detta kan i sin tur 
leda till överidentifiering då språksvårigheterna kan förväxlas med dyslexi. 
Skillnaden mellan svenska och arabiska är stor när det gäller till exempel grammatik 
och läs- och skrivriktning och denna skillnad kan medföra svårigheter att anamma det 
andra språket. Fredriksson & Taube (2001) påvisar att elevers läsning påverkas av den 
språkbakgrund de kommer ifrån. Sammanlagt studerades 19 språkgrupper, där svenska 
utgjorde en språkgrupp. Av de studerade språkgrupperna återfanns elever med arabiska 
som modersmål bland de som har det svårare med såväl ord- som textförståelse. Bland 
de elever som hade det lättast återfanns elever med engelska, franska, tyska och 
kinesiska som modersmål och bland de som hade det svårast återfanns elever med 
somali och romani som modersmål. Elever med arabiska som modersmål hamnade 
bland de sex sista språkgrupperna i båda deltesten.  
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4.4.7 Läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  	  

För att läsning ske ske behövs både avkodning och förståelse. Det finns barn i varje 
klass som får svårigheter med att rent tekniskt lära sig att läsa, avkoda, trots omfattande 
stödinsatser (Häggström 2010). Då det ofta kan handla om övergående svårigheter med 
de allra yngsta barnen, som kan bero på för lite träning, används begreppet läs- och 
skrivsvårigheter hellre än dyslexi i dessa fall. Flera olika moment i avkodningen kan då 
vara problematiska; att lyssna efter ljud i ord, utföra syntes eller segmentering samt att 
automatisera avkodningen längre fram i läsutvecklingen. För att kunna avkoda ord 
behöver barnet kunna skifta perspektiv från innehållet i språket till språkets formsida, 
det vill säga vara fonologiskt medvetet.  
De elever som har svårigheter med avkodningen är en mycket heterogen grupp och 
dessa svårigheter visar sig på olika sätt och har olika orsaker. För att kunna ge eleven 
anpassade stödåtgärder är det därför viktigt att se på de bakomliggande orsakerna, se 
figur 4. Om svårigheterna beror på brister i synen kan ett par glasögon vara den 
bidragande orsaken till att elevens läsproblem försvinner medan elever som har 
uppenbara fonologiska svårigheter behöver närma sig läsinlärningen från ett annat håll 
än den traditionella struktur som finns i klassen. I dessa fall kan även hjälp av en 
speciallärare vara nödvändig för att eleven ska kunna utveckla sin läsning vidare. 
Övriga faktorer som kan påverka elevens läsinlärning kan vara neuropsykiatriska 
funktionshinder som ADHD eller autism. I vissa fall kan även begåvningsfaktorer och 
mognad hos eleven påverka läsutvecklingen. Läs- och skrivsvårigheter kan med andra 
ord bero på olika faktorer medan dyslexi härstammar från fonologiska faktorer. 

4.4.7.1 Dyslexi 
Som synes i figur 4 har endast en del individer med läs- och skrivsvårigheter dyslexi. 
En siffra som flera forskare är överens om är att mellan 5 och 10 % av elever i skolan 
har dyslexi (Høien & Lundberg 2013; Stadler 1994) Över lag råder konsensus i 
forskarvärlden om att en bristande avkodning är den primära faktorn på manifest nivå 
och att den underliggande orsaken är fonologiska svårigheter (Høien & Lundberg 
2013). Vidare medför detta ofta många felläsningar vid avkodning av enskilda ord. 
Bokstavsinlärning är ofta ett stort problem under läsinlärningen för elever med dyslexi. 
Det abstrakta i både grafem och morfem kan göra sammankopplingen svår, vilket i sin 
tur kan leda till bokstavsförväxlingar.  
Det finns olika förklaringsmodeller gällande dyslexi. I den fonologiska 
förklaringsmodellen av dyslexi förklaras läs- och skrivsvårigheter utifrån specifika 
problem med fonologisk bearbetning (Hedman 2010). Problem med fonologisk 
bearbetning antas direkt påverkar den tekniska sidan av läsningen, avkodningen. Det 
finns alltså en stark koppling mellan fonologisk bearbetning och avkodningsförmåga. 
Svårigheter med avkodning kan dock ha andra orsaker än begränsningar i fonologisk 
bearbetning. Høien & Lundberg (1999) definierar dyslexi på följande sätt: 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna 
utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna 
som svårigheter med att uppnå en automatiserad avkodning vid läsning. Störningen 
kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen 
grå som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till 
grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om 
läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. 
Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att 
svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. (ss. 20-21) 
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Enligt Gough och Tunmer (1986) är läsning en kombination av avkodning och 
förståelse. Lässvårigheter kan däremot vara resultatet av tre olika orsaker; nedsatt 
avkodningsförmåga (dyslexi), nedsatt förståelse (hyperlexi) eller både och. Enligt detta 
resonemang kan elever på så sätt ha både avkodningssvårigheter (dyslexi) och 
förståelsenedsättning (hyperlexi). Wolff (2009) nämner de mest framträdande 
svårigheterna hos barn med dyslexi som långsam avkodning med många felläsningar. 
Detta kan tolkas som en blandning av de båda kategorierna tragglare och gissare (se 
kapitel 4.4.3.3).  

Dyslexi på flera språk 
Dyslexi är lika vanligt förekommande hos flerspråkiga som hos enspråkiga och kan ta 
sig uttryck på olika sätt beroende på skriftsystem och ortografi i givna språk (Bøyesen 
2006, Hedman 2009, Hyltenstam 2010; Salameh 2003). Parallella svårigheter med 
fonologisk bearbetning och avkodning ska då kunna observeras på båda/alla språken 
(Hedman 2009; Hyltenstam 2010; Høien & Lundberg 2013). Att upptäcka dessa elever 
är dock svårbedömt. Tillförlitliga metoder saknas för att kunna göra en rimlig 
bedömning på elevens alla språk, vilket kan leda till både över- och underidentifiering. 
För att flerspråkiga elever ska bli utredda för sina svårigheter och få en anpassad 
undervisning behöver kunskap om dessa förhållanden finnas på skolorna.  
När flerspråkiga elever ska identifieras kan det vara svårt att skilja mellan svårigheter 
relaterade till begränsade färdigheter i andraspråket och svårigheter som dyslexi som 
kräver specialpedagogiska åtgärder (Høien & Lundberg 2013). För att kunna ge en så 
rättvis bild som möjligt behövs kunskap om elevens läsförmåga på båda/samtliga språk. 
Egeberg (2007) menar att en indikator på dyslexi hos flerspråkiga elever är att de har 
svårigheter att läsa och skriva på modersmålet, trots adekvata språkfärdigheter och 
skriftspråksundervisning i detta språk. 

Över- respektive underidentifiering av dyslexi hos flerspråkiga 
Som tidigare nämnts kan fokus på den ena faktorn i L=AxF bidra till att elever hamnar 
mellan stolarna i en identifiering av läs- och skrivsvårigheter. Enligt Cline & Shamsi 
(2000) har flerspråkiga elever tidigare överrepresenterats i skolans specialundervisning. 
Detta kan ha berott på att deras svårigheter har överidentifierats på grund av en 
feltolkning av deras språkkunskaper och att dessa kunskaper i sin tur har skilt sig åt från 
enspråkiga elevers. Å andra sidan har samma elevkategori blivit underidentifierade på 
lokal nivå enligt Cline & Shamsi. Detta kan i sin tur bero på att svårigheter tolkas som 
naturliga och övergående då de beror på en avvikande språkbehärskning i det gällande 
majoritetsspråket. Få av dessa elever får specifik hjälp för sina svårigheter. Istället slås 
de samman och bedöms som grupp som svagare och har lägre förväntningar på sig. 
Hedmans (2009) studie påvisar exempel på såväl över- som underidentifiering av 
flerspråkiga elever, men indikerar att det är vanligare att elever under- än 
överidentifieras.  
En flerspråkig elev lär sig vanligen att läsa på sitt andraspråk och detta kan medföra att 
eleven får svårigheter med förståelsen av det lästa utan att ha dyslexi (Hedman 2010). 
När flerspråkiga elever endast testas på ett av sina språk, och då vanligen elevens 
andraspråk, kan det påverka elevens resultatprofil. Flerspråkiga elever kan lyckas olika 
bra på sina språk utan att ha dyslektiska svårigheter. I Hedmans studie förekommer 
elever som enbart testats på svenska och därefter identifierats för dyslexi. Elever som då 
är starkare på det icke testade språket kan därmed bli identifierade för dyslexi trots att 
svårigheterna inte förekommer på samtliga språk. En stor svårighet uppstår på detta vis 
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om flerspråkiga elever inte kan läsa på sitt förstaspråk, då problem med läsningen 
behöver identifieras på båda språken. 
Rädslan för överidentifiering hos flerspråkiga elever har lett till en underidentifiering 
(Cline & Shamsi 2000). Detta medför att elever inte testas trots att de har ihållande läs- 
och skrivsvårigheter. Dessa har istället förklarats med att eleven har begränsade 
kunskaper i andraspråket. Förutom en underidentifiering av dessa elever finns också en 
risk för att de inte identifieras tidigt. Anledningar till underidentifiering kan, förutom 
rädslan för överidentifiering, hänga samman med bristande kunskaper om flerspråkig 
läsutveckling. Detta överensstämmer med Hedmans (2009) slutsats om att 
underidentifiering är vanligare än överidentifiering. Frost (2000) menar att det främst är 
elever med milda svårigheter som riskerar att underidentifieras.  

4.4.7.2 Pedagogisk läs- och skrivkartläggning 
Det krävs stor kunskap hos lärare för att förstå på vilken nivå varje elev befinner sig. Att 
bedöma elevers andraspråk är således ingen enkel process. För att eleverna ska kunna få 
undervisning på rätt nivå krävs att pedagogisk personal kan göra en gedigen 
kartläggning. Studier indikerar att tidig identifikation och påföljande insatser är av stor 
vikt för elever med dyslexi (Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon 2004).  

Om man inte identifierar problemen tidigt, löper man stor risk att hamna i en situation 
där eleverna är resistenta även mot god pedagogik. Elever som inte utvecklar 
fonologisk medvetenhet, ordförråd och 'print awareness' (det vill säga bokstavskunskap 
och andra kunskaper om texter och läsning) under förskoleåren löper stor risk att 
misslyckas med sin läsning (Myrberg 2009, s. 345) 

Dessa tidiga insatser är mer effektiva än de som sätts in under senare skolår. Frost 
(2009) påtalar:  

…i svenska undersökningar har det framkommit att mer än 80 % av de potentiella 
fallen av läs- och skrivsvårigheter kan förhindras genom tidigt insatt diagnos och 
behandling” (s. 87).  

Screening 
Jacobson (2009) beskriver en utredningsmodell i tre steg där det första steget är en 
klassrumsbaserad screening av alla elever. Detta stöds av Myrberg & Lange (2006) som 
menar att en regelbunden screening av elevers läs- och skrivutveckling ökar chanserna 
att identifiera elever i svårigheter tidigt. 

Kartläggning  
Det andra steget i Jacobsons (2009) utredningsmodell är för elever med låga 
screeningresultat och innebär en fördjupad pedagogisk kartläggning som även kan följas 
av ett tredje steg med elevhälsans fulla kompetens som inslag. Även Stadler (1994) 
menar att elever som identifieras vid en screening ska få en utredning gjord så att 
undervisningen kan anpassas individuellt.  
Stadler (1994) beskriver kartläggning i pedagogiska sammanhang som sådant som 
framkommer vid systematiska undersökningar med standardiserade test. Kartläggning 
spelar en viktig roll inom det specialpedagogiska yrkesfältet då det handlar om att 
undanröja svårigheter. För att kunna sätta in korrekta stödåtgärder är det av yttersta vikt 
att undervisningen baseras på information som erhålls genom kartläggningsarbete 
(Høien & Lundberg 2103; Molander 1988; Myrberg & Lange 2006). Resultatet av 
kartläggningen pekar på vilka pedagogiska åtgärder som är lämpliga för att hjälpa 
lässvaga elever att uppnå adekvat läsfärdighet.  
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Jacobson (2009) menar att det är av yttersta vikt att kartläggningen genomförs av 
personer utbildade inom dyslexiområdet och att det är analysen och tolkningen av datan 
som är det svåra, inte själva testförfarandet. Även Stadler (1994) hävdar samma 
arbetsgång och specificerar att det bör göras en noggrannare analys av de 20 % lägsta 
resultaten med hjälp av fler test. Bruce (2010) har en något motsatt inställning till 
kartläggning där hon påtalar vikten av att kartlägga elevernas kunskaper och inte enbart 
fokusera på det eleven inte behärskar. 
Förutom tester som mäter läsförmågan på manifest nivå menar Wolff (2009) och 
Jacobson (2009) att ett testbatteri för att identifiera individer med dyslexi även bör 
innehålla fonologiska uppgifter på kognitiv nivå då svårigheter med 
avkodningsförmågan har en tendens att förbättras och ibland rent av försvinna längre 
upp i åldrarna. Stadler (1994) menar dock att standardiserade tester inte räcker vid en 
kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. Även andra faktorer, som exempelvis 
iakttagelser av elevens skolvardag, är viktiga att beakta. 
Svensson (2009) menar att forskare tidigare inte varit tydliga med att skilja mellan 
dyslektiska svårigheter och övriga läs- och skrivsvårigheter (se figur 4, kapitel 4.4.6). 
Svensson menar vidare att gränsen mellan de olika svårigheterna är flytande men att 
dyslexi ofta utmärks av fonologiska svårigheter samt en stark ärftlighet. Detta borde 
indikera att kartläggningar och screeningmaterial även bör innehålla en anamnes där 
eventuell ärftlighet hos familj och släkt finns med i frågeställningen.  

Kartläggning av flerspråkiga elever 
Hedman (2010) nämner att elever med flerspråkig bakgrund oftast kartläggs med hjälp 
av test som är utarbetade och normerade för enspråkiga elever som talar landets 
majoritetsspråk. Dock finns indikationer på att flerspråkiga elever faktiskt kan tjäna på 
att delta i dessa screeningtest, särskilt de uppgifter som testar fonologisk medvetenhet 
(Everatt, Adams & Smythe 2000). Tester utarbetade och normerade för flerspråkiga 
elever lyser i dagsläget med sin frånvaro (Hedman 2010). I Norge har Liv Bøyesen 
(2005) utarbetat ett material där elever genomför en kartläggning på modersmålet. 
Materialet kan användas i grupp som screeningmaterial eller för individuell 
kartläggning av elevens läsfärdighet på modersmålet. Parallellt med testning på 
modersmålet genomförs tester på andraspråket. 
Det är viktigt att ha kännedom om att det i testuppgifter kan finnas kulturella 
påverkansfaktorer, vilket medför att uppgifterna inte kan översättas direkt för att sedan 
användas för elever med en annan språkbakgrund (Peer & Reid 2000). Om det finns för 
liten insikt om elevens sociala och kulturella bakgrund, kan felaktiga slutsatser av 
testresultatet dras. Elevens dialekt kan också påverka testresultatet då testet ibland utförs 
på en dialekt som inte är densamma som eleven talar i hemmet.  

Flerspråkiga elevers språkutveckling på respektive språk bör bedömas parallellt 
(Sjöqvist 2005). För att denna bedömning ska kunna ske är en samverkan mellan 
modersmålslärare och lärare i svenska viktig (Bøyesen 2006; Sjöqvist 2005). Bøyesen 
menar till och med att lärare bör ha översiktlig kunskap om samtliga språk som 
förekommer i en klass med flerspråkiga elever. 

Det är alla lärares ansvar att arbeta med elevers språk- och kunskapsutveckling. Men 
alla lärare har inte och ska inte ha samma ansvar. Andraspråksläraren/svenskläraren har 
det övergripande ansvaret att göra en bedömning av elevens språkbehärskning… 
Modersmålsläraren har samma ansvar för modersmålet.  (Sjöqvist 2005, s. 68) 
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5 Metod	  	  
Nedan beskrivs de metodiska utgångspunkterna för studien. Undersökningsdesign samt 
undersökningsmetoder presenteras och en redogörelse för vilka forskningsstrategier 
som har använts beskrivs. Vidare redogörs för studiens upplägg och genomförande samt 
reliabilitet och validitet. 
Liljequist (1999) beskriver två vanliga huvudinriktningar inom vetenskapsfilosofin, 
hermeneutik och positivism. Positivismen har traditionellt handlat om att få fram den 
sanna kunskapen, medan hermeneutiken snarare har handlat om att förstå ett fenomen 
genom tolkningar. Positivismen strävar efter att kritiskt undersöka ett fenomen och 
därigenom använda fakta för att dra logiska slutsatser. Positivismen utgår från det 
mätbara för att dra generella slutsatser, genom utförande av tester för att på så sätt få 
prognoser som visar på hur eleven kan utvecklas vidare. I enlighet med detta 
resonemang vilar arbetet på en positivistisk grundsyn. 
Enligt såväl Tufte (2011) som Thurén (2007) kan syftet ange en kvantitativ ansats. Med 
en kvantitativ ansats ges det möjlighet att utifrån data generalisera och dra slutsatser.  

5.1 Metodval	  
Metoden ska fungera som ett instrument för att komma åt svaret på forskningsfrågan 
(Bryman 2011). Ett passande instrument för forskningsfrågan är i detta fall en 
jämförande studie, eftersom elevers resultat på avkodningstest på svenska respektive 
arabiska kommer att ställas mot varandra. Alternativet hade varit att göra en fallstudie 
av något eller några barn, men då materialets användbarhet som screeningmaterial är i 
fokus är fallstudien inte en adekvat design. Syftet anger inte att varje elev ska studeras 
ingående utan enbart att elevers avkodning på arabiska respektive svenska ska 
jämföras., vilket gör fallstudien otänkbar. 
Enligt Bryman (2011) ska datainsamlingen ske genom identiska metoder. Detta är inte 
helt genomförbart i arbetet, då det ena testet är på arabiska och det andra på svenska. 
Dock har test som är så lika som möjligt valts på respektive språk valts, för att 
datainsamlingen ska vara så identisk som möjligt. Då syftet är att undersöka om 
kartläggningsmaterialet kan vara ett hjälpmedel för att minska över- respektive 
underidentifiering av flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter medför det att 
identiska metoder inte kan användas till fullo.  

5.2 Urval	  
Urvalet av elever begränsades till en skola med en hög andel flerspråkiga elever, varav 
många med arabisk språkbakgrund. Arabiska utgör 18 % av det totala elevunderlaget i 
den svenska skolan och är den enskilt största språkgruppen bortsett från svenska 
(Statistiska Centralbyrån 2013). Av denna anledning har ett strategiskt urval gjorts 
(Kvale 1992) och studien riktas enbart mot elever med arabisk språkbakgrund. Det hade 
varit intressant att bredda urvalet till ytterligare någon eller några språkgrupper, men det 
var inte möjligt i det här skedet. Urvalets storlek samt tiden till förfogande begränsar 
därför generaliserbarheten.  
Skolan är belägen i ett område där den övervägande delen av de boende har en låg 
socioekonomisk status. Detta innebär att det finns en låg utbildningsgrad, yrkesstatus 
och inkomstnivå. I området finns viktiga instanser och samhällsfunktioner som 
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exempelvis post, bank, skola och bibliotek. Detta bidrar till en liten språklig input från 
omvärlden då de boende till största delen lever och verkar inom områdets gränser. En 
del av eleverna i urvalsgruppen är födda i Sverige, medan ett fåtal är födda utomlands. 
Området är beläget i en medelstor stad. 
Samtliga 24 arabiskatalande elever i år 2 på skolan erbjöds att delta i testningen. På 
grund av de relativt få elever som fanns att tillgå inom urvalsgruppen fanns det inget 
krav på att eleven hade fått modersmålsundervisning. Det fanns heller ingen kontroll av 
huruvida arabiska var elevens första- eller andraspråk, dock krävdes att både svenska 
och arabiska fanns i elevens vardag.  
Den valda årskursen motiverades i vårt inledande resonemang genom att eleverna bör 
ha uppnått en viss skriftspråklig kompetens samt att intentionen är att elever i 
svårigheter bör upptäckas så tidigt som möjligt för att kunna få rätt insatser (Myrberg & 
Lange 2006). Abrahamsson & Hyltenstam (2010) menar att barn når högre nivåer än 
vuxna i sin andraspråksutveckling och att tidigare forskning visat på att inlärning före 
sju års ålder är optimalt för utvecklingen. Därför blir en studie av elever som befinner 
sig kring samma ålder intressant. Dock innebar valet av årskurs tillsammans med 
urvalet elever att flera inte hade hunnit nå en skriftspråklig kompetens i det arabiska 
språket. I enstaka fall inte heller på svenska. Däremot befann sig de flesta av 
urvalseleverna i nybörjarläsningen på båda språken. 
Vid tidig identifiering är det viktigt att inte få för låga förväntningar som effekt (Cline 
& Shamsi 2000). Utvecklingen efter skolstart kan gå snabbt periodvis och en utredning 
kan på så sätt bli inaktuell fort. Å ena sidan finns det många flerspråkiga elever som i 
sin nybörjarläsning på andraspråket stöter på problem i sin läsning på grund av faktorer 
som språkförståelse och kulturella skillnader. Dessa faktorer kan påverka flerspråkiga 
elevers läsförståelse och avkodning, då ord i det svenska språket är nya och okända och 
inte kan sättas in i ett socialt sammanhang. Å andra sidan, finns det ett mindre antal som 
kommer att fortsätta ha svårigheter på avkodningsnivå som kan missas att upptäckas. 
Det behövs en balans mellan fördelarna gällande tidig identifiering och behovet att 
undvika låga förväntningar på flerspråkiga elever.  
Förslaget från skolans rektor om att genomföra de svenska testerna på samtliga elever i 
år 2 har noga övervägts, då rektorn menade att de arabisktalande eleverna kunde känna 
sig utpekade. Efter respons från modersmålslärare och föräldrar till de arabisktalande 
barnen ansågs detta inte nödvändigt då det enbart har uppfattats som viktigt och positivt 
av elevernas föräldrar att genomföra den arabiska testningen. Det var heller inte etiskt 
försvarbart att samla in data som sedan inte skulle användas i analysdelen.  

5.3 Genomförande	  
Först skickades informationsbrev ut till vårdnadshavare (se bilaga I) och elever (se 
bilaga II). Breven var skrivna på svenska samt översatta till arabiska. För att öka 
överensstämmelsen mellan de båda språken anlitades en oberoende översättningsfirma. 
I breven medföljde ett frankerat svarskuvert för att så många som möjligt skulle 
returnera svarstalongen. Då andelen svarande var lågt skickades en påminnelse ut, dock 
enbart på svenska. Detta berodde på att tidsramen för arbetet omöjliggjorde översättning 
av ännu ett brev. Slutligen kontaktades samtliga som inte svarat via telefon. Två av 
eleverna nåddes ej och kunde därför inte delta i testningen. Bortfallet blev därmed 2 av 
24 elever. Av de 22 elever som svarade valde 16 att delta i testningen. För att delta i 
testningen krävdes att både vårdnadshavare och elev samtyckte till deltagandet. I ett av 



  
 

 22 

fallen ville vårdnadshavaren att eleven skulle delta, medan eleven själv tackade nej. 
Detta medförde att eleven inte deltog i testningen. 
Den svenska testningen genomfördes vid ett tillfälle med samtliga elever och den 
arabiska testningen utfördes vid ett senare tillfälle. Båda testtillfällena skedde under 
skoltid. Testningen skedde i maj, vilket överensstämmer med den tidpunkt som anges i 
samtliga manualer. De svenska testerna genomfördes av oss. Den ena testledaren läste 
testmanualen medan den andra skötte tidtagning enligt testmanualerna. De arabiska 
testerna genomfördes av ordinarie modersmålslärare med instruktioner på arabiska i 
enlighet med materialets handledning. Modersmålsläraren fick hjälp av undervisande 
klasslärare.  

5.3.1 Undersökningsinstrument	  

Kartläggningsmaterialet på arabiska (Bøyesen, 2005) ligger som grund för testningen. 
Hela materialet består av tio deltest, uppdelade i två häften, samt en testmanual som är 
skriven på arabiska och norska parallellt. Häftena är tänkta att användas i klass två 
respektive tre och eventuellt uppåt. Manualen beskriver att testen kan användas i de 
avsedda klasserna och då företrädesvis som gruppscreening. Vidare nämns att testerna 
kan användas för äldre elever och då företrädesvis enskilt.  
Häftet avsett för elever i andra klass består av följande deltest: 

• Bokstavsdiktering 
• Skriva första bokstaven i ord 
• Koppla samman stora och små bokstäver 
• Skriva sista bokstaven i ord 
• Ord och bild (ett ord och fyra bilder att välja mellan) 
• Bild och ord (en bild och fyra ord att välja mellan) 

Häftet avsett för elever i tredje klass består av följande deltest: 

• Ordkedjor 
• Koppla samman en mening till rätt bild (fyra bilder att välja mellan) 
• Gåtor där eleven får några meningar som gemensamt leder fram till en specifik 

bild 
• Skriftlig instruktion 

I enlighet med syftet valdes de deltest som primärt testar avkodning ut. Med tanke på att 
ett strategiskt urval gjorts finns en risk att det resultat som uppmäts inte alls är 
generaliserbart till populationen (Bryman 2011). Om ett sannolikhetsurval hade gjorts 
hade signifikansen kunnat testas och på så sätt stärka studiens tillförlitlighet. Detta 
medför att de resultat som uppmäts enbart kan anses gälla för den aktuella gruppen. 
Resultatet kan ändå fungera som en fingervisning om materialets användbarhet, men är 
då inte möjligt att generalisera till populationen i stort.  
Sammantaget valdes fyra deltest ut. Då det arabiska testmaterialet inte givits ut i 
Sverige fanns det inga rekommenderade svenska tester att tillgå. Därför baserades 
urvalet av svenska tester på en bedömning av innehållet i testerna på de båda språken. 
Innehållet i de svenska respektive arabiska testen skulle enligt dessa kriterier vara så väl 
överensstämmande som möjligt. De svenska tester som valdes ut var Ord & bild 
(Olofsson & Söderberg Juhlander 2013), Bild & ord (Olofsson & Söderberg Juhlander 
2013), Vilken bild är rätt? (Annell, Lundberg & Leven 2001), deltestet Ordkedjor i 
Läskedjor (Jacobson 2001). Vilken bild är rätt? valdes ut, trots att det primärt inte testar 
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avkodning. Detta för att se om faktorn F i formeln L=AxF påverkar resultatet. 
Ordkedjetestet och läsförståelsetestet återfinns i häftet för äldre elever och kan därför 
antas vara något komplicerat för urvalsgruppen. Anledningen till att endast deltestet 
Ordkedjor valdes i testet Läskedjor var att det enbart fanns Ordkedjor i det arabiska 
materialet. Fortsättningsvis används den svenska benämningen för såväl svenska som 
arabiska test, dock anges vilket språk som menas. Som ovan beskrivits användes 
svenska och arabiska test som ansågs vara så lika varandra som möjligt. Nedan följer en 
beskrivning av samtliga använda test.  
 
• Ordkedjor 

o Svenska 
Eleven läser under två minuter räckor av bokstäver. Dessa räckor ska delas upp 
i fyra ord genom att streck dras mellan orden. Exempelvis  
g o d f i c k a h e m u n g e och eleven ska då dra streck mellan orden god ficka 
hem unge. I samtliga räckor ska tre streck dras. Testet består av 64 uppgifter 
och är inte specifikt avsett för årskursen utan kan användas även med äldre 
elever. 

o Arabiska 
Eleven läser under två minuter räckor av bokstäver. Dessa räckor ska delas upp 
i tre ord genom att streck dras mellan orden. I samtliga räckor ska två streck 
dras. Testet består av 16 uppgifter. 

• Ord & bild 
o Svenska 

Testet består av 40 uppgifter och eleven har två minuter på sig. Varje uppgift 
består av ett ord och fyra tillhörande bilder. Eleven ska läsa ordet och dra ett 
streck över rätt bild. 

o Arabiska 
Testet består av 21 uppgifter och eleven har två minuter på sig. Varje uppgift 
består av ett ord och fyra tillhörande bilder. Eleven ska läsa ordet och dra ett 
streck över rätt bild. 

• Bild & ord 
o Svenska 

Testet består av 40 uppgifter och eleven har två minuter på sig. Varje uppgift 
består av en bild och fyra tillhörande skrivna ord. Eleven tittar på bilden och 
ska dra ett streck över rätt ord.  

o Arabiska 
Testet består av 21 uppgifter och eleven har två minuter på sig. Varje uppgift 
består av en bild och fyra tillhörande skrivna ord. Eleven tittar på bilden och 
ska dra ett streck över rätt ord.  

• Vilken bild är rätt? 
o Svenska 

Testet består av 74 uppgifter. Varje uppgift består av fyra bilder och en 
tillhörande mening. Eleven ska läsa meningen och välja vilken bild som passar 
till meningen. Den svenska testningen kan utföras på fem eller tio minuter. I 
detta fall valdes femminutersgränsen för att göra testningen så likvärdig den 
arabiska som möjligt. 
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o Arabiska 
Testet består av 16 uppgifter. Varje uppgift består av fyra bilder och en 
tillhörande mening. Eleven ska läsa meningen och välja vilken bild som passar 
till meningen. Den arabiska testningen utförs på fyra minuter.  

Som synes i beskrivningen av ordkedjetestet stämmer inte förfarandet överens i den 
svenska och den arabiska testningen då det svenska testet bestod av räckor med fyra ord 
och det arabiska testet av tre ord. Det svenska testet finns med både tre och fyra ord. 
Testet med tre ord används för yngre elever och testet med fyra ord används för äldre 
elever. Då vi primärt arbetar med äldre elever uppmärksammades inte detta inför 
testningen och därför användes testet med fyra ord på svenska. I samband med 
bearbetningen gjordes därför en omräkning av resultatet, se vidare kapitel 5.3.3.  

5.3.2 Validitet	  och	  reliabilitet	  

Det finns enligt Bryman (2011) tre viktiga kriterier för en vetenskaplig studie; 
reliabilitet, validitet och replikation. Enligt Tufte (2007) är det extra viktigt att beakta 
validitet och reliabilitet i samband med kvantitativa, induktiva undersökningar. Den 
kvantitativa undersökningen handlar om att kvantifiera det mätbara och då är det viktigt 
att det som avses att mätas verkligen mäts och att det mäts på ett så korrekt sätt som 
möjligt. En problematik med validiteten är att tre av testen som används är flervalstest. 
Eleverna kan då gissa och få ett högre resultat än deras faktiska förmåga. 
Ordkedjor (Jacobson 2001) är ansett som ett test med relativt hög validitet, i manualen 
anges sambandet mellan meningskedjor och lärarnas skattning av eleverna till 0,54. 
Validiteten i övriga deltest anges inte i manualerna. Det arabiska testets validitet testas i 
viss mån i studien genom att jämföra huruvida de använda testen mäter samma sak, det 
vill säga om det finns något samband dem emellan (Byström 1998). Körner & 
Wahlgren (2005) påtalar att extremvärden i en undersökning kan påverka sambandet 
märkbart. Med tanke på det begränsade underlaget för studien kan därmed ett enda 
värde påverka i hög grad.  
Validiteten påverkas i hög grad av reliabiliteten i utförandet (Tufte 2011). För att öka 
reliabiliteten användes test med tydliga manualer. Samtliga tester på svenska utfördes 
av en och samma student, där ytterligare en student närvarade som observatör. De 
arabiska testerna utfördes av en modersmålslärare med universitetsutbildning i 
standardarabiska. Modersmålsläraren tog hjälp av en klasslärare som observatör, då det 
blev svårt att hitta en tid som passade både modersmålslärare och studenter samtidigt. 
Testledningen för den arabiska delen kan, på grund av språket, inte kontrolleras. För att 
öka reliabiliteten ytterligare kunde ännu en arabisktalande person närvarat vid 
testningen, något som inte var genomförbart på grund av tidsaspekten.  

5.3.3 	  Bearbetning	  av	  data	  

När testerna genomförts samlades dessa in och rättades. De svenska testerna rättades av 
oss och de arabiska testerna rättades av modersmålsläraren. Därefter träffade vi 
modersmålsläraren för att gå igenom elevernas resultat. Vid detta möte förklarade 
modersmålsläraren de arabiska resultaten och gick igenom vad eleverna verkade anse 
som lätt respektive svårt i de olika deltesten. Hon redogjorde också kortfattat för 
elevernas vistelsetid i Sverige samt om hur modersmålsundervisningen varit upplagd för 
eleverna. Trots att detta var relevant för studien samt tolkning av resultatet, togs inte 
informationen med i redovisningen. Detta på grund av att resultatet inte baserades på en 
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analys av varje enskild elev utan enbart användes som ett screeninginstrument på 
gruppnivå.  
När samtliga test rättats sammanställdes dessa. Varje elev avidentifierades då genom att 
istället tilldelas ett nummer. Därefter förstördes listan med elevernas namn. För att 
kunna jämföra resultaten på ordkedjetesten användes en formel för att räkna fram ett 
uppskattat värde av elevernas resultat. Formeln som användes hämtades från Jacobson 
(2013) och angavs som: antalet rätta Ordkedjor med tre ord multiplicerat med 0,65 
genererar ett uppskattat värde för antalet rätta Ordkedjor med fyra ord. 
För att kunna jämföra elevers resultat på flera test krävs att resultaten räknas om så att 
samtliga test har medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1, vilket kallas z-värde. Z-värde 
räknas ut med hjälp av formeln: (värde-medelvärde)/standardavvikelsen. Efter att 
ordkedjetesten räknats om beräknades därför z-värdet för de olika testen. Såväl antalet 
rätta svar som antalet felsvar räknades om. Därefter gjordes grupperingar av resultatet i 
olika elevprofiler. Grupperingarna gjordes på följande sätt: 

• Elevprofil 1 –Elever som lyckas bättre på arabiska än svenska 

Medelvärdet för varje elevs antal rätta svar på arabiska respektive svenska 
räknades ut. Därefter valdes de elever ut som på svenska hade ett resultat under 
det gemensamma medelvärdet och på arabiska över det gemensamma 
medelvärdet. Dessa elevers resultat räknades samman för respektive test och 
därefter beräknades ett medelvärde för varje test. Dessa redovisades sedan som 
en gemensam profil. 

• Elevprofil 2 –Elever som gör få rätt och många fel på båda språken 

Medelvärdet för varje elevs antal rätta respektive felaktiga svar totalt räknades 
ut. De elever som hade fler fel än det gemensamma medelvärdet valdes ut och 
bildade elevprofilen. I elevprofilen redovisas språken separat.  

• Elevprofil 3 –Elever som har många rätt och många fel på svenska och få rätt 
och relativt få fel på arabiska 

Medelvärdet för varje elevs antal rätta respektive felaktiga svar totalt räknades 
ut. Därefter valdes de elever ut, vars medelvärde på både antal rätt och antal fel 
låg över det gemensamma medelvärdet, det vill säga elever som gjorde fler fel 
och fler rätt än genomsnittet. Denna beräkning genererade samma elever 
oberoende av om deltestet ”Vilken bild är rätt?” räknades med eller inte. 

För att besvara frågeställningen kring ett eventuellt samband mellan de arabiska och de 
svenska testerna, gjordes en beräkning av sambandet mellan samtliga kombinationer av 
test. Sambandet anges då med en siffra mellan -1 och 1, där 0 anger att inget samband 
finns mellan variablerna (Körner & Wahlgren 2005). I figur 5 illustreras hur samband 
mellan två variabler kan åskådliggöras beroende på om ett samband inte kan uppmätas 
eller om det uppmäts ett positivt eller negativt samband.  
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Figur 5 Illustration av samband 

Det första diagrammet i figur 5 anger att inget samband kan uppmätas. Ett exempel på 
detta skulle kunna vara om sambandet mellan kön och favoritgodis mäts. Det andra 
diagrammet anger att det finns ett högt samband mellan de två variablerna, exempelvis 
ålder och antal yrkesverksamma år. Det tredje diagrammet anger att det finns ett starkt 
negativt samband, exempelvis att hastigheten för någon som springer blir lägre för 
antalet uppmätta kilometer. 
Reliabilitet i testsammanhang mäts vanligen genom att ett test genomförs vid upprepade 
tillfällen och att resultaten därefter jämförs (Vejde & Leander 2000). I denna studie är 
tillvägagångssättet ett annat, nämligen att samma elevgrupp genomför två testningar. 
Detta innebär att elevgruppen i praktiken utgör både försöksgrupp och kontrollgrupp. 
Både de svenska och de arabiska testerna har tidigare jämförts inom språkgruppen, inte 
med ett annat språk.  

5.3.4 Analys	  av	  resultat	  

Tufte (2011) anger att analys av data i en kvantitativ undersökning görs i två steg. I det 
första steget görs en analys av enskilda variabler, vilket kan sägas vara den analys som 
görs av elevprofilerna. I det följande steget görs en analys av sambandet mellan 
variabler, vilket i detta sammanhang är den beräkning av samband mellan testerna som 
utförts. Förutom de strikt matematiska analyser som görs kopplas även resultaten 
samman med den litteratur som redovisats tidigare. Analysen redovisas i samband med 
resultatredovisningen. 

5.4 Etiska	  överväganden	  
Undersökningen baseras på etiska överväganden enligt det grundläggande 
individskyddskravets fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Forskaretik handlar 
om att ta hänsyn till och skydda deltagare och försökspersoner som berörs av 
forskningen. Etik är teorins motsvarighet till moralens praktik. Etiken bör alltid 
anpassas efter varje enskilt fall; den beror på kontexten, ämnena och metoderna. 
(Alderson & Morrow 2011). I all forskning bör frågan vad forskningen är till för och 
vilka den gagnar ställas. Föreliggande jämförande studie kan komma till gagn på flera 
plan i samhället; lärare, elever (elever med annat modersmål än svenska) samt även 
samhället ur ett vidare perspektiv.  
I enlighet med informations- och samtyckeskravet delades information till både 
vårdnadshavare och barn ut, där möjlighet fanns att själva avgöra om deltagande i 
testningen eller inte (Alderson & Morrow 2011; Bryman 2011). För att säkerställa 
informations- och samtyckeskravet skedde detta både på svenska och arabiska. 
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Konfidentialitetskravet avser att säkerställas genom avidentifiering av källdata via 
kodnamn (Vetenskapsrådet 2002). Det är av yttersta vikt att ingen koppling kan göras 
från data till uppgiftsgivaren.  
Efter diskussioner oss studenter emellan samt med rådgivande från modersmålsläraren 
kom vi fram till att det var etiskt försvarbart att låta samtliga arabiskatalande elever 
genomföra testerna trots att samtliga inte kunde läsa och skriva på arabiska. Vi var noga 
med att berätta att de när som helst kunde avbryta testningen.  
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6 Resultat	  och	  analys	  
I följande kapitel presenteras resultat av tester samt en analys av dessa. Vidare redovisas 
resultat och analys kopplat till den litteratur som redovisats i litteraturgenomgången. 
Resultatet redovisas sammanvävt med tillhörande analys och koppling till litteratur för 
att ge en tydlighet i det som framkommer. Resultatet redovisas vidare med hjälp av 
resultatprofiler i tre underkapitel, i enlighet med de frågeställningar som ligger till grund 
för arbetet.  
Samtliga värden i resultatet anges i z-värde. En fullständig sammanställning av 
resultatet återfinns i bilaga III. I diagrammen utgör den vågräta axeln medelvärdet, 
vilket är z=0. Det innebär således att en stapel som pekar på ett positivt z-värde är ett 
resultat över medelvärdet och en stapel med ett negativt z-värde är ett resultat under 
medelvärdet.    

6.1 Hur	  kan	  elever	  som	  riskerar	  att	  överidentifieras	  med	  test	  
på	  enbart	  svenska	  identifieras	  med	  hjälp	  av	  materialet?	  

6.1.1 Elevprofil	  1	  -‐Elever	  som	  lyckas	  bättre	  på	  arabiska	  än	  svenska	  

 
Diagram 1 Elevprofil 1 -elever som lyckas bättre på arabiska än svenska. 

I elevprofil 1 (diagram 1) kan en resultatprofil där eleven lyckas bra på arabiska, men 
klart sämre på svenska anas. Om eleven endast testas på svenska är risken stor att denna 
överidentifieras genom ett antagande av underliggande svårigheter. Vid en mätning på 
arabiska framkommer att eleven har en bättre avkodningsförmåga än vad som anges 
med en testning enbart på svenska. För att eleven ska anses ha svårigheter krävs att 
dessa identifieras på elevens samtliga språk (Hedman 2009; Hyltenstam 2010, Høien & 
Lundberg 2013). Elever har i vissa fall identifierats enbart med stöd av standardiserade 
lästest på andraspråket utan att en vidare utredning gjorts på modersmålet (Hedman 
2009). I denna elevprofil kan det därmed anas att elevens svårigheter med avkodningen 
på svenska har andra grunder än dyslektiska. Dock måste elevens svårigheter tas på 
allvar och åtgärder sättas in (Høien & Lundberg 2013; Wolff 2009).  
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6.1.1.1 Läs- och skrivsvårigheter men inte dyslexi 
Enligt det resonemang som förts kring figur 4 (kapitel 4.4.6), har eleven läs- och 
skrivsvårigheter, men som synes i diagram 1 troligen inte av dyslektisk art. Det är då 
viktigt att analysera andra orsaker till elevens svårigheter. Dessa finns, enligt figur 4, 
troligen i elevens språkförmåga på svenska, men även andra orsaker kan tänkas finnas. 
Enligt Svensson (2009) har denna distinktion inte alltid gjorts, men behöver göras i 
dessa elevers situation. 
Elbro (2004) påtalar vikten av språkförståelse för att läsfärdigheten ska fungera. Enligt 
figur 3 (kapitel 4.4.4) har de enskilda orden stor vikt för såväl avkodning som 
språkförståelse, medan kontexten har störst vikt för språkförståelsen. Ovanstående elev 
har svårigheter med de enskilda orden på svenska, men inte på arabiska. Detta bidrar till 
elevens bristande avkodning och elevens bristande språkförståelse på svenska och 
medför att en elev med denna profil kan överidentifieras på svenska eftersom eleven 
troligen har avkodningssvårigheter på samma språk. På arabiska fungerar kopplingen 
mellan de enskilda orden och såväl avkodningen som språkförståelsen och 
svårigheterna återfinns därmed inte på elevens modersmål.  

6.1.1.2 Språkens olika ortografi 
Språkens ortografi möjliggör olika lästekniker (Håkansson 2003). Elever med 
ovanstående profil kan tänkas behärska den ortografiska strategin, som används i 
arabiskan, medan de har svårare för den fonologiska strategin, som i högre grad används 
i svenskan (Høien & Lundberg 1999; Stadler 1994). Att inte behärska den fonologiska 
strategin är en varningssignal med tanke på att svårigheter med fonologisk bearbetning 
är ett huvudkriterium för dyslexi. Dock har personer med dyslektiska svårigheter 
vanligtvis svårt att anamma den ortografiska strategin (Høien & Lundberg 1999). Med 
detta i åtanke kan därmed elever med denna profil antingen riskera att överidentifieras 
eller underidentifieras i termer av dyslexi. Det kan å andra sidan också handla om elever 
som lärt sig att läsa på arabiska först och sedan inte har tillräckliga kunskaper om 
läsmetoder på svenska (Håkansson 2003).  
Bland elever med ovanstående resultatprofil återfinns troligen nyanlända elever. Dessa 
elever har lärt sig läsa på arabiska och har då lärt sig att tillämpa en ortografisk strategi. 
När eleven sedan ska läsa på svenska behärskas troligen inte den fonologiska strategin i 
tillräckligt hög grad. Eleven språkförståelse på svenska är då troligen inte tillräckligt 
god för att de kontextuella ledtrådarna ska kunna användas. För dessa elever är det 
viktigt med en insikt hos undervisande lärare om problematiken med språks olika 
ortografi (Håkansson 2003) Dessa elever gagnas också av ett gott samarbete mellan 
olika yrkeskategorier (Cline & Shamsi 2000).  

6.1.1.3 Anpassning till det svenska samhället 
Flerspråkiga elever som lär sig att läsa på svenska anpassas samtidigt till det svenska 
samhället (Fredriksson & Taube 2010). Detta medför att elever med ovanstående profil 
kan ha svårigheter med anpassningen till det svenska språket. Eventuellt är elevens 
muntliga språkbehärskning bättre på arabiska än svenska och resultatet kan då vara en 
bristande språkförmåga. Även Cline & Shamsi (2000) påpekar att elevens svårigheter 
kan verka större än de är i verkligheten, om eleven på grund av bristande språkförståelse 
inte kan ta hjälp av kontexten. Denna bristande språkförståelse kan eventuellt ha sin 
grund i att skolan är det område där eleven möter det svenska språket. Inom området där 
eleverna bor är de under sin fritid begränsade till att enbart möta människor med 
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arabiska som modersmål eller andra personer med svenska som andra språk. Personer 
med svenska som förstaspråk är underrepresenterade i områdets språkkontext. 
I denna profil kan nyanlända elever antas återfinnas, men också elever som har en god 
språkförmåga på modersmålet och en sämre på andraspråket. Hedman (2009) påvisar i 
sin studie elever med en profil liknande ovanstående där dessa då har blivit 
överidentifierade. 

6.2 Hur	  kan	  elever	  som	  riskerar	  att	  underidentifieras	  med	  test	  
på	  enbart	  svenska	  identifieras	  med	  hjälp	  av	  materialet?	  

6.2.1 Elevprofil	  2	  -‐Elever	  som	  gör	  få	  rätt	  och	  många	  fel	  på	  båda	  språken	  

 
Diagram 2 Elevprofil 2 Elever som gör få rätt och många fel på båda språken 

I elevprofil 2 (diagram 2) återfinns elever som gör många fel och få rätt på såväl 
svenska som arabiska. Om dessa elever enbart testas på svenska finns risken att 
mängden fel förklaras med att de har svårigheter med det svenska språket (Cline & 
Shamsi 2000; Wolff 2009). När den svenska testningen kompletteras med den arabiska 
testningen syns dock att svårigheterna återfinns även på arabiska. I enlighet med 
Hedmans (2009) resultat av elever som underidentifierats under sin skoltid bör dessa 
elever utredas vidare för eventuella läs- och skrivsvårigheter då det är tydligt att elevens 
svårigheter manifesteras på såväl svenska som arabiska. 
Wolff (2009) nämner att en långsam avkodning i kombination med många felläsningar 
är utmärkande för barn med dyslexi. Trots detta finns faran att elever med ovanstående 
resultatprofil underidentifieras eftersom slutsatsen om att det beror på övergående 
svårigheter med språkbehärskningen på andraspråket kan dras (Cline & Shamsi 2000). 
Dessa elever riskerar då att få felaktigt stöd i skolan.  

6.2.1.1 Gissare och tragglare 
Elever med denna profil kan eventuellt ha tillägnat sig såväl gissnings- som 
tragglingsstrategier i sin avkodning (Melin & Dellberger 1996). Detta genererar en 
långsam avkodning som präglas av att eleven gissar när den inte fungerar. Detta medför 
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i sin tur att eleven inte klarar av att läsa samtliga uppgifter korrekt utan gissar vad det 
står. På testet Ordkedjor har eleven inga fel på arabiska, men heller inte många rätt. På 
svenska har eleven fler rätt och märkbart fler fel. Detta test är mycket svårt att gissa på, 
varför en gissningsstrategi inte alls är användbar. På övriga deltest kan eleven gissa 
genom att läsa en del av ordet/meningen och sedan markera en av bilderna. Detta gör att 
gissningsstrategin blir mer användbar, men också mer vansklig. Som synes ökar antalet 
fel i samma takt som antalet rätt minskar. I deltestet Vilken bild är rätt? gör eleven som 
flest fel och samtidigt minst rätt. Detta kan indikera att eleven har svårigheter med 
förståelsen, men också att eleven har svårigheter med avkodningen. Elever med den här 
typen av profiler kan lätt antas ha språksvårigheter och därmed underidentifieras (Cline 
& Shamsi 2000).  

6.2.2 Elevprofil	  3	  -‐Elever	  som	  gör	  många	  rätt	  och	  många	  fel	  på	  svenska	  och	  få	  
rätt	  och	  relativt	  få	  fel	  på	  arabiska	  

 
Diagram 3 Elevprofil 3 -elever som gör många rätt och många fel på svenska och få rätt och relativt få fel på 
arabiska 

I elevprofil 3 (diagram 3) återfinns de elever som på svenska uppvisar en relativt god 
avkodning avseende hastigheten, men som gör många fel. Enligt resonemanget kring 
figur 3 i kapitel 4.4.4 påtalas att de elever som använder kontexten i hög grad och på så 
vis uppmäter relativt goda resultat i läsförståelsetest kan misstas för goda avkodare. 
Dessa elever gör ofta många rätt i kombination med många fel, precis som eleverna i 
denna elevprofil. Här blir det därmed viktigt att utreda varför eleven gör många fel och 
inte enbart hänvisa detta till bristande språkförståelse och på så sätt underidentifiera. På 
arabiska uppmäts inte samma goda avkodningsförmåga. Eventuellt kan dessa elever 
med en kartläggning enbart på svenska antas ha språksvårigheter utan några 
underliggande dyslektiska svårigheter. Med en komplettering på arabiska kan det 
däremot anas att eleverna eventuellt har svårigheter med avkodningen. När testningen 
enbart görs på svenska, kan det antagas att eleven har tillägnat sig en gissningsstrategi 
eller att den har svårigheter med förståelsen. Med testning, även på arabiska, gör eleven 
färre rätt, men också färre fel. Eleven skulle här kunna tänkas bli underidentifierad med 
en testning enbart på svenska.  
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6.2.2.1 Språkens olika ortografi 
En annan tänkbar anledning till elevens resultatprofil kan vara att eleven har svårt med 
ljudning. Om eleven lärt sig läsa på svenska med hjälp av den syntetiska metoden kan 
det vara svårt att överföra detta till arabiskan, med tanke på skillnaderna i språkens 
ortografi (Håkansson 2003). Om eleven därtill inte till fullo behärskar ljudningen blir 
svårigheterna ännu större.  
Elever med liknande profil kan, i enlighet med figur 4 (kapitel 4.4.6), på svenska ge 
sken av att vara goda avkodare så länge kontexten ger tillräckligt många ledtrådar som 
tolkas korrekt av eleven. I testen som används räcker dock inte kontextens ledtrådar 
eftersom de är så pass likartade. När då eleven tvingas använda sig av en annan 
avkodningsstrategi uppvisar eleven svårigheter. Med tanke på det ringa antalet rätt på 
arabiska har eleven inte tillägnat sig tillräckliga ortografiska avkodningsstrategier, då 
resultatet på arabiska inte heller är tillfredsställande. Sammantaget kan dessa elever 
eventuellt antas ha underliggande dyslektiska svårigheter som behöver utredas vidare 
för att undanröja eventuell underidentifiering. Hedman (2010) påtalar också att 
svårigheterna tar sig olika uttryck beroende på språkets ortografi, något som kan skönjas 
i denna elevprofil. 

6.2.2.2 Gissare 
Flerspråkiga elever med denna typ av resultatprofil anses ibland ha svårigheter av 
övergående art på grund av bristande behärskning av andraspråket (Cline & Shamsi 
2000). Gissaren kännetecknas av en långsam avkodning med många fel och/eller en 
avkodning med många rätt i kombination med många fel (Melin & Delberger 1996). 
Ovanstående resultatprofil innehåller samtliga delar av detta. På svenska uppvisar 
eleven en relativt god avkodningshastighet som präglas av många felläsningar och på 
arabiska uppvisar eleven en långsammare avkodningshastighet som präglas av 
felläsningar, även om det är något färre än på den svenska delen. En anledning till att 
mängden felläsningar är färre på arabiska än svenska, kan troligen vara att eleven inte 
hinner läsa lika mycket på arabiska. Detta gör att eleven faller inom kategorin gissare på 
båda språken och det borde därmed inte främst handla om bristande förståelse. Efter en 
identifiering av detta slag bör en vidare kartläggning göras i enlighet med Jacobsons 
(2009) och Stadlers (1994) resonemang om vidare kartläggning av elever som 
identifieras i en tidig screening.  

6.3 Hur	  ser	  sambandet	  mellan	  de	  arabiska	  testerna	  och	  
likartade	  svenska	  tester	  ut?	  
Då materialet som använts i studien ännu inte var färdigställt på svenska och inga 
rekommendationer angående svenska tester fanns, var det nödvändigt att välja ut tester 
som var så lika de arabiska testerna som möjligt. Detta för att kunna göra en jämförelse 
mellan elevernas avkodning på båda språken. De svenska tester som valdes ut är sedan 
tidigare väl använda som kartläggningsmaterial i den specialpedagogiska verksamheten 
och anses därför ha en hög tillförlitlighet. De arabiska testerna har ännu inte använts på 
ett tillräckligt stort urval och kan därför inte bedömas som tillförlitliga.  
I enlighet med syftet var det intressant att jämföra de arabiska och svenska testerna med 
varandra för att se om det finns ett samband dem emellan. Teorin bygger då på att ett 
högt samband indikerar tillförlitlighet i att använda materialet som ett redskap för att 
motverka över- respektive underidentifiering av flerspråkiga elever. På motsvarande sätt 
indikerar ett lågt samband att materialet eventuellt inte mäter samma sak på båda 
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språken och på så sätt inte kan användas som ett tillförlitligt redskap för ovanstående 
syfte.  
När de arabiska testerna jämförs med de svenska, indikeras ett ickesamband emellan 
mellan Ordkedjor, Ord & bild och Bild & ord, se tabell 1. Det kan tolkas som att det 
inte finns något samband alls mellan de tre test som främst testar avkodning, eftersom 
sambandet mellan dessa är i princip obefintligt i studien. Det kan tolkas som att studien 
behöver upprepas och att resultaten sedan kan jämföras med varandra, eftersom det är 
på detta sätt reliabiliteten vanligen testas (Vejde & Leander 2000). I denna studie har 
testen jämförts sinsemellan, medan reliabiliteten snarare borde testas genom att den 
arabiska testningen utförs på flera grupper av elever och att resultaten sedan jämförs 
med samma deltest. 

 
 

Vilken bild är rätt? uppmäter det negativa sambandet -0,27, se tabell 1. Detta innebär att 
elever som lyckas bra på svenska lyckas sämre på arabiska och tvärt om. Orsaken till 
det negativa sambandet utreds inte i denna studie. Dock kan en anledning till det 
negativa sambandet mellan Vilken bild är rätt? på svenska och arabiska antas vara, att 
testet på svenska är avsett för elever i klass två och tre, medan det på arabiska är avsett 
för elever i klass tre. Modersmålsläraren påtalade efter testningen att eleverna inte hade 
stött på flera av orden tidigare och att en del av orden kan härröra från standardarabiska 
samt att eleverna i vissa fall talar en annan dialekt av arabiska. Detta kan ha bidragit till 
att eleverna hade lättare för testet på svenska. Om urvalet av elever hade baserats på 
elever ur klass tre istället för klass två kunde sambandet eventuellt blivit högre.  
Enligt Körner & Wahlgren (2005) påverkar varje elevs resultat sambandet i hög grad 
med tanke på det begränsade urvalet. Ju mindre ett urval är desto större vikt läggs vid 
varje enskilt resultat. Detta medför en hög risk för felanalyser. Av denna anledning kan 
inga egentliga slutsatser dras av resultatet, även om det indikerar ett mycket lågt 
samband mellan de svenska och arabiska testerna. Som tidigare beskrivits kan 
sambandet ha påverkats av att testen är utformade för något olika åldrar och därmed 
kunnat antas bli något högre om det testats på en annan urvalsgrupp.  
Vidare har elevernas läskunnighet inte kontrollerats inför studien. Det kan därför antas 
att eleverna är duktigare avkodare på svenska än arabiska, med tanke på den tid som 
skiljer åt i antalet övningstimmar för de båda språken, se figur 4 (kap 4.4.5). Med 
anledning av detta är risken större att eleverna har gissat på arabiska än svenska, vilket 
påverkar reliabiliteten och därmed sambandet mellan testerna.  
En ytterligare aspekt gällande det låga sambandet är mängden uppgifter i de olika 
testen. Få uppgifter i ett test minskar reliabiliteten, eftersom ett högt resultat då kan 
härledas till slumpen. Om testet innehåller många uppgifter är risken för att slumpen 
påverkar resultatet mindre. De arabiska testerna innehåller färre uppgifter än de 

Jämförda tester Samband 

Samband mellan Ordkedjor på arabiska och svenska 0,04 
Samband mellan Ord & bild på arabiska och svenska -0,01 
Samband mellan Bild & ord på arabiska och svenska -0,07 
Samband mellan Vilken bild är rätt? på arabiska och svenska -0,27 

Tabell 1 Samband mellan arabiska test och svenska test 
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svenska, troligen eftersom de arabiska testerna är delar av ett större testmaterial. Dock 
hann eleverna med likartat antal uppgifter på arabiska och svenska, vilket talar mot det 
faktum att detta kan ha inverkat i allt för hög grad. 
Reliabiliteten testas vanligen genom att samma test utförs flera gånger och därefter mäts 
sambandet mellan dessa test (Vejde & Leander 2000). Detta är inte gjort i vår studie; 
istället har olika test jämförts. För att testa det arabiska materialet bör därför retest 
genomföras och därefter kan sambandet mellan testtillfällena mätas. Eventuellt blir då 
sambandet högre. Det samband som uppmäts i vår studie syftar främst till att se hur 
sambandet mellan de svenska och de arabiska testerna ser ut.  
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7 Diskussion	  
7.1 Metoddiskussion	  

7.1.1 Metodval	  

Studien är genomförd med en kvantitativ metod, vilken används för att få fram 
jämförbara data. Eftersom syftet är att undersöka om detta material kan vara ett stöd för 
lärare att identifiera flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter för att på så sätt 
minska över- respektive underidentifieringen av dessa elever är vikten av jämförbara 
data central. Genom att istället använda en kvalitativ metod hade delvis andra resultat 
kunnat framkomma, men syftet hade då behövts ändras. Med en kvalitativ metod kunde 
lärarna ha intervjuats för att få framföra sina åsikter om vilka elever som hade riskerat 
att bli över- eller underidentifierad.  

7.1.2 Urval	  

Det har påpekats flera gånger att urvalet är litet. För att bredda urvalet hade det varit 
intressant att utföra tester på elever på fler skolor med liknande elevunderlag. Ett annat 
sätt att bredda urvalet hade också varit att utöka med någon språkgrupp, vilket dock 
hade medfört att ytterligare en modersmålslärare hade behövts engageras i studien. I det 
fallet hade reliabiliteten i undersökningen blivit svårare att kontrollera. Tidsramarna för 
studien omöjliggjorde dock detta, vilket kan ha påverkat resultatet 
Studiens urval riktade sig mot elever med arabiskspråkig bakgrund. Dock sattes inga 
krav på att eleverna skulle deltagit i modersmålsundervisning och inte heller att de 
skulle kunna läsa på arabiska. Detta berodde främst på att gruppen arabisktalande elever 
inte var tillräckligt stor i den utvalda ålderskategorin; därmed behövdes samtliga finnas 
med i urvalet för att få tillräckligt många elever för studien. Tidsaspekten omöjliggjorde 
även att flera skolor deltog i studien, därför begränsades vi till enbart en skola. I 
efterhand, med den nya och fördjupade kunskap som tillägnats i och med arbetets 
färdigställande, har betänkande kring urvalsgruppen utvecklats. Flera forskare 
poängterar vikten av modersmålsundervisning. Detta är i sig inget nytt i forskarvärlden 
men det har i efterhand påverkat våra tankar kring urvalet av elever då vi vid studiens 
början inte hade något krav på att dessa hade fått modersmålsundervisning. Det hade i 
efterhand varit klokt att ta reda på mer om elevernas språkliga bakgrund, om de kunde 
läsa och skriva på båda språken samt hur länge de hade fått möjlighet till 
modersmålsundervisning. Hyltenstam (2010) betonar vikten av modersmåls-
undervisning genom att belysa att en god behärskning av modersmålet behöver uppnås 
för att läsutvecklingen ska ske på ett gynnsamt sätt. Med tanke på studiens fokus kring 
risken för över- respektive underidentifiering, kan urvalet bidra till denna 
felidentifiering på grund av att inga krav angående modersmålsundervisning ställdes. 
Elever som med materialet identifieras som svaga avkodare kan på så vis 
överidentifieras då deras resultat i själva verket kan bero på bristen av tillräcklig 
läsundervisning på modersmålet. Cline & Shamsi (2000) styrker denna teori då de 
menar att det nya språket påverkas positivt om man har lärt sig att läsa på modersmålet. 
Egeberg (2007) ställer vidare teorin på sin spets genom att betona att en indikator på 
dyslexi hos flerspråkiga elever är att de har svårigheter att läsa och skriva på 
modersmålet, trots adekvata språkfärdigheter och skriftspråksundervisning i detta språk. 
Då det är just dessa elever vi har försökt identifiera med hjälp av materialet, borde 
urvalet istället ha koncentrerats till flerspråkiga elever med adekvata 
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skriftspråkskunskaper i arabiska. Här kunde modersmålsläraren varit delaktig i att välja 
ut elever som hon ansåg ha dessa kunskaper. Eventuellt hade då eleverna varit äldre till 
bekostnad av den vikt vi har lagt vid tidig identifiering. Valet av elevgrupp kan på så vis 
ha påverkat studiens resultat och minskat resultatets reliabilitet. 
Några av de arabiska test som valdes är avsedda för äldre elever. Eventuellt hade det 
varit bättre att använda test enbart avsedda för åldersgruppen och/eller ändra 
urvalsgrupp. De motsvarande svenska testerna är avsedda för åldersgruppen och detta 
bidrog till att vi ändå valde att genomföra icke åldersanpassade tester på arabiska. Detta 
påverkade troligtvis elevernas resultat mer än vi på förhand hade trott, särskilt gällande 
deltestet Vilken bild är rätt?. Modersmålsläraren påtalade att läsförståelsetestet är svårt 
för eleverna i klass två eftersom de inte har kommit så pass långt i sin läsutveckling på 
arabiska.  
När det gäller valet av ålder kan även elevernas skriftspråkliga kompetens på arabiska 
och svenska anses ha haft betydelse för tolkningen av resultatet. Då en del elever inte 
hade lärt sig att läsa och skriva tillräckligt väl på arabiska och en del inte lärt sig på 
svenska påverkas analysen av deras resultat. Även slump och gissningsstrategier kan ha 
medverkat till feltolkningar och bör därmed tolkas med försiktighet. 

7.1.3 Genomförande	  

Flertalet av de valda testerna baseras enbart på avkodning. Enligt Gough & Tunmer 
(1986) borde det, med tanke på L=AxF, inte vara möjligt att enbart titta på avkodningen 
när det gäller läsning. Enligt tidigare forskning gällande dyslexi är termen specifikt 
kopplat till avkodning. Dock bör formeln för läsning innebära att läsning inte kan 
existera utan förståelsen kopplad till avkodningen. Denna diskussion bidrar till valet av 
deltestet ”Vilken bild är rätt?”. 
I enlighet med konfidentialitetskravet har all data avidentifierats (Vetenskapsrådet 
2002). Detta medför att de elever som i studien uppvisar svårigheter inte kommer att 
utredas vidare i detta skede. Ett sätt att motverka detta hade varit att från början meddela 
deltagare samt vårdnadshavare och skolpersonal om att den/de elever som eventuellt 
kunde befaras befinna sig i riskzonen för dyslexi skulle uppmärksammas genom att 
informationen vidarebefordrades till skolan. Detta hade eventuellt medfört ett lägre 
deltagande. Dock kan den övergripande informationen i nuläget meddelas skolan så att 
de i sin tur kan genomföra en screening med hjälp av materialet.  
Testningen genomfördes i studien med samma elever på två språk, vilket medförde att 
försöksgruppen och kontrollgruppen i praktiken utgjordes av samma elever. När det 
arabiska materialet tidigare har testats har detta skett enbart på arabiska. Genom en 
sådan jämförelse förväntas reliabiliteten öka. Studien hade även kunnat innehålla 
kvalitativa inslag vilket hade kunnat minska eventuella felmarginaler. Exempelvis hade 
resultaten av elevernas avkodning på testerna på båda språk kunnat ställas mot en 
bedömning av samma elevers avkodning, gjord av modersmålslärare samt undervisande 
svensklärare. 

7.1.4 Bearbetning	  

Resultatet redovisas med hjälp av elevprofiler för att tydliggöra och åskådliggöra för 
läsaren. Det är också ett sätt att försöka generalisera resultatet. Elevprofilerna tillkom då 
resultatet analyserades med hjälp av litteraturen. När jämförelser gjordes, växte grupper 
av elever fram med ett resultat liknande de elever som förekommer i Hedmans (2009) 
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studie. För att inte elevprofilerna skulle baseras enbart på våra egna tankar och 
värderingar gjordes matematiska beräkningar. Vi tänkte först även göra en kvalitativ 
bedömning av elevernas resultat, men valde istället en kvantitativ beräkning då vi anser 
det viktigt att kunna göra om samma undersökning vid ett senare tillfälle, i enlighet med 
Brymans (2011) och Tuftes (2007) resonemang om replikation av kvalitativa 
undersökningar. Om studien skulle göras på nytt hade ett inslag av kvalitativ bedömning 
i form av intervju av modersmålsläraren varit intressant.  På så vis hade information 
kring elevernas modersmålsundervisning kunnat redovisas och användas i analysen. 
För att besvara frågeställningen kring ett eventuellt samband mellan de arabiska och de 
svenska testerna, gjordes en beräkning av sambandet mellan samtliga kombinationer av 
test med hjälp av den förprogrammerade koden i Excel. Denna beräkning är av intresse 
för syftet, men kan inte tilldelas en tillförlitlighet när det gäller resultatet då de svenska 
testerna sedan tidigare är utprövade medan de arabiska testerna är nyligen utarbetade 
och inte utprövade på ett större urval. Resultaten i jämförelsen bör därför ses som ett 
första steg i att finna likartade tester på båda språken och kan eventuellt användas för 
vidare testning av en större elevgrupp. 

7.2 Resultatdiskussion	  

7.2.1 Över-‐	  respektive	  underidentifiering	  

Frågorna som ställdes gällande materialets användbarhet för att minska över- respektive 
underidentifiering har besvarats i studien. Resultatet visar olika elevprofiler som skulle 
kunna bli såväl under- som överidentifierade i enighet med syftet. Här ger testningar på 
båda språken olika resultat i jämförelse med om enbart tester på svenska skulle utföras, 
vilket visar på vikten av att frångå den tidigare enspråkiga norm som bidragit till att alla 
elever, oavsett språkbakgrund, testas med samma material. Elever som enligt de svenska 
testerna eventuellt skulle underidentifieras, uppmärksammas istället i en jämförelse 
mellan de arabiska och svenska testerna. En tendens till underidentifiering utan material 
på båda språken kan på så sätt stämma överens med de tidigare undersökningar som 
gjorts och som visar på att enspråkiga normer och tester kan leda till feldiagnostisering 
(Cline & Shamsi 2000; Hedman 2009). En över- respektive underidentifiering skulle i 
sin tur även kunna leda till en lägre måluppfyllelse då dessa elever eventuellt inte skulle 
få särskilt stöd eller att det särskilda stödet baseras på en felaktig slutsats om elevens 
behov, i linje med flera undersökningars resonemang (Fredriksson & Taube 2010; 
Svensson 2009). Materialet kan på så vis endast användas för identifiering om eleven 
kan läsa på båda språk. De elever som enbart kan läsa på ett av språken är även de 
viktiga att utreda men detta är något som inte ryms i den här studien. 
Enligt formeln L=AxF går det inte att bortse från någon av faktorerna förståelse eller 
avkodning. Vi har i studien lagt större vikt vid avkodningen och på så sätt uteslutit 
förståelsen. Även om fokus har lagts på avkodningen kan förståelsen likväl ha en 
påverkan och ett inflytande enligt formeln. De båda faktorernas ömsesidiga påverkan på 
varandra kan på så vis försvåra identifieringen av enbart avkodningsproblematik. Det 
kritiska i att lägga fokus på den ena faktorn är att risken för över- respektive 
underidentifiering faktiskt kan öka. Om fokus läggs på läsförståelse är risken att elever 
med avkodningssvårigheter underidentifieras. Tvärt om, om vikten läggs på 
avkodningen, är risken att eleverna inte får den hjälp de behöver med sina 
språksvårigheter som till exempel ordförståelse, handledning på modersmål, 
läsförståelsestrategier med mera.  
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Även kontextens påverkan kan riskera en säker identifiering av enbart avkodningen. 
Forskarna är här oense om kontextens påverkan på avkodning kontra förståelse (Elbro 
2004; Høien & Lundberg 1999). Oberoende av om man väljer att se kontexten som en 
bidragande faktor till en god avkodning eller inte kan konstateras att flerspråkiga elever 
löper större risk att avkoda ord i en löpande text fel då de inte har representationer för 
lika många ord som enspråkiga svenska har. Riskerna för att utveckla felaktiga 
strategier ökar och eleverna riskerar att utvecklas till gissare, på grund av att 
ordkännedomen fattas, eller tragglare, på grund av en utebliven kontext. 

7.2.2 Materialets	  användbarhet	  

Vår undersökning visar, i enlighet med Hedmans (2009) studie, risken för såväl över- 
som underidentifiering av flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta talar 
för materialets användbarhet. Dock är det viktigt att beakta skillnaden i läsfärdighet 
beroende på elevers bakgrund. Elever som är nyanlända och varken klarar den svenska 
eller den arabiska delen behöver inte ligga i riskzonen för dyslexi, utan svårigheterna 
kan bero på bristande skolgång.  
Høien & Lundberg (2013) belyser de svårigheter med kartläggning av flerspråkiga 
elever som visar på det komplexa i att veta om det är avkodningen eller förståelsen som 
brister. Materialet är inte i tillräcklig grad ett stöd i identifieringen av vilken av dessa 
svårigheter som är det största problemet för eleven; det är fortfarande, efter testningar 
med materialet, svårt att avgöra vad svårigheterna beror på. Trots olika kategoriseringar 
kan det återfinnas flera olika typer av elever under varje kategori vilket försvårar en 
identifiering. Materialet går inte heller på djupet då frågan om varför eleven använder 
en felaktig strategi inte besvaras. Eleven kan exempelvis ha antingen allmänna 
språksvårigheter, en låg begåvning eller avkodningssvårigheter. Detta ingick förvisso 
inte i vår frågeställning men borde ändå tilldelas vikt i granskningen av ett nytt material.  
Vidare är våra slutsatser att materialet istället kan fungera som det 
identifikationsinstrument som Jacobson (2009) och Stadler (1994) menar bör användas 
för att uppmärksamma vilka elever som är i behov av en vidare kartläggning.  
Något som är viktigt att beakta är att materialet är utarbetat på standardarabiska. Många 
elever med arabiska som modersmål talar en annan dialekt av arabiskan, vilket kan ge 
stor inverkan på deras resultat. Ord som förekommer i testet kan vara helt obekanta för 
dessa elever eftersom de har en annan dialektal bakgrund. Vidare har flera elever med 
arabiska som modersmål också ett eller flera ytterligare modersmål, men använder 
arabiska som skriftspråk. Det medför att elever med exempelvis assyriska som 
förstaspråk lär sig att läsa på arabiska och svenska som då båda är deras andraspråk eller 
tredjespråk.  
Arabiskans ortografi kan också påverka läsningen genom att öka svårigheten att avkoda 
om orden inte redan finns i läsarens vokabulär. Som Stadler (1994) visar i sin modell 
(figur 1, kapitel 4.4.2) skiljer sig på så vis tillvägagångssättet för att läsa markant mellan 
svenska och arabiska då svenska ord ljudas samman (den indirekta vägen) och arabiskan 
läses ortografiskt (den direkta vägen). Då sättet att lära sig läsa på ser mycket olika ut på 
arabiska och svenska, blir det komplext att jämföra kunskaperna i de båda språken. Det 
som tolkas som nybörjarläsning på arabiska kan exempelvis ses som ett högre 
framskridet stadium i läsningen på svenska. Detta på grund av att det arabiska språket 
använder en ortografisk läsningsstrategi istället för ljudning. På så vis kan en skillnad i 
läsningen upptäckas och i sin tur leda till en felidentifiering. Detta påverkar materialets 
användbarhet negativt. Detta kan även kopplas till resonemanget om de två olika 
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strategier som används vid avkodning (Höien & Lundberg 1999). Den fonologiska 
strategin behövs när läsaren ska avkoda ett okänt ord eller ett nonsensord. Detta kan 
handla om många ord när det gäller flerspråkiga elever då bristen på ordförståelse gör 
att ord på svenska och även på arabiska upplevs som nya eller som nonsensord. Vid låg 
ordförståelse sätts då en fonologisk strategi in, vilket kan påverka elever med 
arabisktalande bakgrund då arabiska strategiskt bygger på en ortografis läsning mer än 
en fonologisk.  
För att en flerspråkig elev ska anses ha dyslexi ska även fonologiska svårigheter finnas 
på samtliga testade språk (Hedman 2009). Det arabiska materialet testar inte elevernas 
fonologiska förmåga och kan därför inte kartlägga huruvida eleven har dyslexi eller 
inte. Då sättet att lära sig läsa på ser mycket olika ut på arabiska och svenska, blir det 
komplext att jämföra kunskaperna i de båda språken. Det som tolkas som 
nybörjarläsning på arabiska kan exempelvis ses som ett högre framskridet stadium i 
läsningen på svenska. Detta på grund av att det arabiska språket använder en ortografisk 
läsningsstrategi istället för ljudning. På så vis kan en skillnad i läsningen upptäckas och 
i sin tur leda till en felidentifiering. Detta påverkar materialets användbarhet negativt. 
Detta kan även kopplas till resonemanget om de två olika strategier som används vid 
avkodning (Höien & Lundberg 1999). Den fonologiska strategin behövs när läsaren ska 
avkoda ett okänt ord eller ett nonsensord. Detta kan handla om många ord när det gäller 
flerspråkiga elever då bristen på ordförståelse gör att ord på svenska och även på 
arabiska upplevs som nya eller som nonsensord. Vid låg ordförståelse sätts då en 
fonologisk strategi in, vilket kan påverka elever med arabisktalande bakgrund då 
arabiska strategiskt bygger på en ortografis läsning mer än en fonologisk. I dagsläget 
håller Liv Bøyesen (som har utarbetat det använda materialet) på att utveckla ett 
liknande material som även mäter elevens fonologiska förmåga. Detta test kan då tänkas 
vara steg två i den kartläggningsmodell som Jacobson (2009) och Stadler (1994) 
förespråkar. Vi ser därför med tillförsikt fram emot att få undersöka vidare om det nya 
materialet kan vara ett ytterligare led i att minska över- respektive underidentifieringen 
av flerspråkiga elever. 

7.2.3 Tre	  olika	  elevprofiler	  

Efter bearbetning av materialet framträdde tre olika elevprofiler;  
I elevprofil 1 finns elever som lyckas bra på arabiska, men klart sämre på svenska. Om 
eleven endast testas på svenska är risken stor att denna överidentifieras genom ett 
antagande av underliggande svårigheter. Vid en mätning på arabiska framkommer att 
eleven har en bättre avkodningsförmåga än vad som anges med en testning enbart på 
svenska. Denna elevprofil är intressant men tidigare studier visar på att det är vanligare 
att flerspråkiga elever underidentifieras än överidentifieras. Dock är en vetskap om 
elevprofilen viktig då den specialpedagogiska uppgiften handlar om att tillgodose alla 
elever och då även de som befinner sig i en minoritet. 
I elevprofil 2 återfinns elever som gör många fel och få rätt på såväl svenska som 
arabiska. Denna elevprofil kan tyckas vara mer intressant än de övriga två då den 
överensstämmer med den typ av underidentifiering som redovisas av bland annat Cline 
& Shamsi (2000) och Wolff (2009). Om dessa elever enbart testas på svenska finns 
risken att mängden fel förklaras med att de har svårigheter med det svenska språket. När 
den svenska testningen kompletteras med den arabiska testningen syns dock att 
svårigheterna återfinns även på arabiska. Elever i elevprofil 2 bör därför särskilt 
uppmärksammas i den specialpedagogiska verksamheten då risken finns att de förbises 
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helt när det gäller risken för dyslexi. För att överhuvudtaget kunna hitta dessa elever är 
det nödvändigt att frångå den enspråkiga testnorm som i nuläget finns på våra svenska 
skolor och införa testning på elevens båda språk. Det är viktigt att tänket kring 
flerspråkig testning finns med i skolans läs- och skrivutvecklingsplan och införlivas som 
en rutin istället för att bli ett undantag på de skolor specialutbildad personal råkar 
finnas. I enlighet med Hedmans (2009) resultat av elever som underidentifierats under 
sin skoltid bör dessa elever även utredas vidare, efter testning på båda språk, för 
eventuella läs- och skrivsvårigheter då det är tydligt att elevens svårigheter manifesteras 
på såväl svenska som arabiska. En annan faktor att uppmärksamma kring elevprofil 2 är 
att de som de flesta andra flerspråkiga elever behöver en kombination av olika 
stödåtgärder för att tillgodose sina behov. Modersmålsundervisning likväl som 
studiestöd på modersmålet i kombination med specialinsatta resurser kring avkodningen 
(förebyggande, kompenserande och träning) är då exempel på åtgärder som behöver ske 
i samverkan med varandra, precis som Skolverket (2006) tidigare uttryckt. Kravet på 
samarbetet mellan de olika professionerna blir i elevprofil 2 särskilt tydligt och 
intressant när det gäller skolutvecklingfrågor som rör flerspråkighet, läs- och 
skrivsvårigheter och marginalisering.  
I elevprofil 3 återfinns de elever som på svenska uppvisar en relativt god avkodning 
avseende hastigheten, men som gör många fel. Eventuellt kan dessa elever med en 
kartläggning enbart på svenska antas ha språksvårigheter utan några underliggande 
dyslektiska svårigheter. Med en komplettering på arabiska kan det däremot anas att 
eleverna eventuellt har svårigheter med avkodningen då de gör färre rätt men också 
färre fel. Det långsammare tempot i avkodningen på arabiska för elevprofil 3 kan bero 
på flera olika faktorer. Det kan handla om att eleverna har svårare för att lära sig avkoda 
enligt den ortografiska strategi som gäller för arabiskan. Det kan också vara så att de har 
en sämre ordkunskap på arabiska än på svenska och att de därför inte har fullt så många 
ord att jämföra med från sitt mentala lexikon (Baron & Strawson 1976). Detta kan i sig 
vara en orsak till det långsammare tempot. I och med att elevprofilen har många 
tänkbara orsaker till skillnaden i resultatet på testningen i de båda språken, blir den 
också svårare att tolka och därmed mindre intressant ur ett större perspektiv. Dock är 
det viktigt att, precis som i elevprofil 1, ha kunskaper och kännedom om denna kategori 
elever för att på så sätt inte marginalisera elevernas svårigheter.  

7.2.4 Samband	  mellan	  de	  arabiska	  och	  svenska	  testerna	  	  

När det gäller sambandet mellan de arabiska respektive svenska testerna, har 
frågeställningen visserligen besvarats men urvalets ringa storlek bidrar till att resultatet 
inte kan anses tillförlitligt eller generaliserbart. Å ena sidan kan även antalet uppgifter, 
som tidigare nämnts, ha bidragit till att ett lägre samband uppmättes då de arabiska 
testen innehöll färre antal uppgifter än de svenska testen. Å andra sidan borde detta inte 
påverka resultatet nämnvärt, då eleverna inte hann slutföra mer än några få uppgifter 
inom varje deltest. I resultatet kan vidare anas att ett samband mellan testerna är svårt 
att uppnå på grund av flera faktorer så som olika ortografier, språklig behärskning och 
olika avkodningsstrategier. Det är viktigt att testerna på de olika språken har ett 
samband då de är tänkta att mäta elevers avkodning på båda språken. Om inte samma 
sak mäts på arabiska respektive svenska, kan heller inga jämförelser göras mellan 
språken. Det är som tidigare nämnt ett kriterium att avkodningssvårigheter ska kunna 
skönjas på flerspråkiga elevers båda språk för att misstänka läs- och skrivsvårigheter. 
Sambandet blir på så sätt avgörande när det gäller över- respektive underidentifiering. 
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Elevernas läskunnighet kontrollerades inte inför studien, varken på svenska eller 
arabiska. Eleverna har troligen en sämre avkodningsförmåga på arabiska än svenska, 
vilket påverkar reliabiliteten och i förlängningen det eventuella samband som finns 
mellan testerna. Eventuellt kan ett högre samband mellan testerna uppmätas om 
elevernas läsförmåga är likvärdig på båda språken. Vid en eventuell replikation, det vill 
säga upprepning av studien, bör denna aspekt beaktas.  
Sambandet skulle kunnat stärkas om eleverna hade hunnit med fler uppgifter på 
respektive test. Samtliga tester som användes hade en tidsgräns för att elevernas resultat 
skulle kunna jämföras med en kontrollgrupp. Eleverna i studien jämfördes inte med 
dessa kontrollgrupper och tidsaspekten i manualerna blev därmed inte lika viktig ur 
reliabilitetshänseende. För att öka reliabiliteten i studien kunde eleverna därför fått 
arbeta med respektive test en något längre stund. Eleverna hade då troligen hunnit med 
fler uppgifter och sambandet hade då kunnat bli mer pålitligt.   

7.2.5 Samverkan	  mellan	  olika	  yrkesgrupper	  

Materialets användbarhet bygger på en samverkan mellan modersmålslärare och 
speciallärare/specialpedagog. Vikten av samverkan påpekas av både Bøyesen (2006) 
och Sjöqvist (2005) trots att ett sådant samarbete ofta lyser med sin frånvaro i 
verksamheten. I kommunen där undersökningen gjorts anställs inte modersmålslärare av 
de enskilda skolorna; detta sker istället centralt. Modersmålslärarna har ofta en 
ambulerande arbetsplats med många skolor i sitt upptagningsområde, ju mindre 
språkgrupp ju fler skolor. Detta bidrar till svårigheter kring samarbete. För att istället 
möjliggöra detta, krävs troligen en kraftansträngning centralt där beslutsfattare 
omorganiserar och prioriterar om när det gäller undervisningen. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för närvarande med att översätta 
materialet till svenska. De erbjuder i samband med detta utbildningstillfällen kring 
materialet där krav på ett samarbete mellan modersmålslärare och 
speciallärare/specialpedagog/annan lärare ställs för en medverkan. För att detta ska vara 
möjligt krävs ett samarbete som i dagsläget inte existerar på de flesta skolor. Vår 
erfarenhet säger att modersmålslärare ofta inte är en del av det dagliga arbetet i skolan 
och inte heller en naturlig del i arbetslagen på skolor vilket i sin tur minskar möjligheten 
för samarbete.  
Vi är medvetna om att undersökningen vi genomfört är liten och att det därmed inte går 
att dra några generella slutsatser av resultatet. Om elevunderlaget hade varit större hade 
eventuellt andra slutsatser kunnat dras.  

7.2.6 Låga	  förväntningar	  

De förväntningar som finns gällande flerspråkiga elevers läsning kan i sig utgöra en risk 
för underidentifiering. I det arabiska testmaterialet anges kritiska gränser för när elever 
ska uppmärksammas. Den kritiska gränsen i det arabiska materialet pekar på att det 
räcker att ha några enstaka rätt för att eleven ska räknas som godkänd och antas vara 
utan svårigheter. Kanske ligger inte problemet i elevernas bakgrund utan i de låga 
förväntningar som finns. Här kan förlitandet på normerade tester och dess resultat bidra 
till att vi sänker våra förväntningar på de här eleverna och accepterar en lägre nivå på 
läsning än för enspråkigt svensktalande elever. På detta sätt lever den enspråkiga 
normen vidare. 
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7.2.7 Pedagogiska	  behov	  samt	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  

I denna studie har fokus legat på hur över- och underidentifiering kan förhindras med 
hjälp av ett material som testar avkodning på elevens båda språk. En grundläggande 
utgångspunkt när det gäller pedagogiska behov bör vara att varje elev får det stöd 
han/hon behöver i skolan oavsett svårigheter. Enligt detta resonemang ska exempelvis 
flerspråkiga elever med dyslexi få motsvarande stödresurser som dyslektiska elever med 
svenska som modersmål. För att detta ska kunna ske, behöver en säkerhet kring dessa 
elevers svårigheter utvecklas. Det behövs ökade kunskaper om och förståelse för vad 
dyslexi – liksom tvåspråkig utveckling och lärande på ett andraspråk kan innebära. Här 
är vår roll som speciallärare viktig i förmedlingen av kunskaper till elever, föräldrar och 
övrig personal i skolans värld. För att eleverna ska kunna få undervisning på rätt nivå 
krävs vidare att pedagogisk personal kan göra en gedigen kartläggning. Att flerspråkiga 
elever identifieras blir en del av speciallärarens ansvar och därför behöver en 
kartläggning av dessa elevers läskunskaper finnas med i skolans läs- och 
skrivutvecklingsplan. Viktigt att beakta är de olika roller och kunskaper som 
speciallärare och specialpedagoger innehar. Denna studie kan tänkas vara en hjälp för 
lärare, specialpedagoger och speciallärare utan fördjupade kunskaper inom läs- och 
skrivområdet då samtliga yrkesgrupper behöver ett väl fungerande 
kartläggningsmaterial och kompetenta modersmålslärare som kan genomföra 
kartläggningen med eleverna på deras modersmål. Studien har visat på vikten av detta. 
Studien visar vidare att det finns material som kan underlätta för en korrekt identifiering 
av flerspråkiga elevers språksvårigheter. Ett sådant material som har jämförts i studien 
kan vara en del i att minska flerspråkiga elevers behov av särskilt stöd då de 
överdiagnostiseras vid testning på enbart ett språk. Detta borde vara kärnan bland 
speciallärares arbetsuppgifter; att minska elevers behov av särskilt stöd. Det hade dock 
varit intressant att ställa materialets testresultat i jämförelse med en mer kvalitativ 
undersökning i form av intervjuer för att kunna dra adekvata slutsatser. Vidare styrker 
det testade materialet vikten av samverkan mellan specialpedagogik, 
modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk. Det blir även 
viktigt för lärarutbildningarna att i framtiden förbereda lärare att möta den här gruppen 
elever och se till att ett samarbete mellan de olika yrkeskategorierna blir välkänd och 
naturlig redan från början av utbildningen. Här behövs även mer forskning om 
flerspråkig utveckling i förhållande till dyslexi. 
Med tanke på de resultat som frambringats i studien är det relevant för det 
specialpedagogiska området att utföra en replikation av studien på ett större urval elever 
samt elever med olika språkbakgrunder. Det vore intressant att undersöka om de 
elevprofiler som framkommit i studien även kan skönjas i ett vidare urval av elever. Vid 
en eventuell replikation är det viktigt att de brister som påpekats i denna studie beaktas, 
för att på så sätt minska reliabilitetsbristen i den arabiska delen av studien. 
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Bilagor	  
Bilaga	  I	  Brev	  till	  vårdnadshavare	  

Information till vårdnadshavare  
 
Vi är två studenter som går sista terminen på speciallärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet i Växjö med inriktning mot språk- läs- och skrivutveckling. Under 
vårterminen och början av höstterminen kommer vi att genomföra en kartläggning av 
läsförmågan hos flerspråkiga elever med arabiska som modersmål. Anledningen till 
detta är att flerspråkiga elever inte alltid får rätt hjälp i skolan. 
 
Eleven kommer att testas både på svenska och standardarabiska (det handlar enbart 
om en testning av skriftspråket). Det är enbart själva lästekniken som kommer att 
testas, inte läsförståelsen.  
 
Testerna på arabiska genomförs av modersmålslärare X.X. och de svenska testerna 
genomförs av oss. Eleverna kommer att träffa oss vid två tillfällen; ett tillfälle för den 
svenska testningen och ett tillfälle för den arabiska testningen. Testningarna kommer 
att ske under ordinarie skoltid. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultaten kommer att presenteras så att inga enskilda barn eller skolor kommer att 
kunna identifieras. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och du eller ditt barn har rätt att när som helst avbryta 
deltagandet utan att motivera detta. Vi vill nu fråga dig om du tillåter att ditt barn 
deltar i undersökningen. Fyll i och skicka svarstalongen till oss oavsett om du 
godkänner eller inte. Frankerat kuvert medföljer. Var vänlig och skicka in kuvertet 
omgående men senast den 10 maj. 
 
Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta Camilla Johnsson på telefon 
XXX eller mail XXX eller Madelene Rootzén på telefon XXX eller mail XXX För frågor 
på arabiska kan du kontakta X.X. på telefon XXX. 
 
Med vänliga hälsningar Camilla Johnsson och Madelene Rootzén 
 
 
SVARSTALONG 
Barnets namn  ___________________________ 
 
Samtycke till deltagande ska ske i samråd med barnet. 

 
! JA, mitt barn får delta i kartläggningen 
! NEJ, mitt barn får inte delta i kartläggningen 
 

 
Barnets underskrift…………………………………………………………… 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: ......................................................................... 
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معلووماتت إإلى أأووليیاء ااألموورر  

 
 نحنن ططالبتانن نددررسس االفصلل ااألخيیرر في بررنامج تعليیمم االمعلميینن االخاّصيینن في جامعة ليینيیا في فاكشوو مع ااختصاصص

تططوويیرر االلغة وواالقررااءةة وواالكتابة. أأثناء فصلل االرربيیع االددررااسي ووبدداايیة فصلل االخرريیفف االددررااسي٬، سووفف نقوومم بإعدداادد 
ددررااسة حوولل االمقددررةة االقررااءةة على لددىى االتالميیذذ االمتعدددديینن االلغاتت وواالناططقيینن باللغة االعرربيیة كلغة أأمم. وواالسببب ووررااء 

اً على االمساعددةة االصحيیحة في االمددررسة.ذذلكك هھھھوو أأنن االتالميیذذ االمتعدددديینن االلغاتت ال يیحصلوونن دداائم  
 

سنختبرر االتلميیذذ باللغتيینن االسوويیدديیة وواالعرربيیة االفصحى (ووهھھھذذاا يیتعلقق باختبارر االلغة االمكتووبة فقطط). وولنن يیتمم ااختبارر االقددررةة 
على فهھمم ما يیقررأأهه االتلميیذذ؛ ووإإنما تقنيیة االقررااءةة فقطط.  

 
نقوومم نحنن باختباررااتت االلغة االسوويیدديیة. سيیلتقي االتالميیذذ بنا تقوومم باختباررااتت االلغة االعرربيیة معلمة االلغة ااألمم ٬، بيینما س

مررتيینن؛ ااألوولى الختبارر االلغة االسوويیدديیة وواالثانيیة الختبارر االلغة االعرربيیة. ستجرريي ااالختباررااتت أأثناء ددوواامم االمددررسة 
يینن االعادديي. ووستجرريي معالجة ااألجووبة بططرريیقة سرّريیة ووسووفف نقددمم االنتائج بططرريیقة ال تكشفف هھھھوويیة ااألططفالل االمشاررك

ووااسمم االمددررسة.  
 

إإنن االمشارركة ااختيیارريیة تماما٬ً، وويیحقق لكك وولططفلكك ااالنسحابب منن االمشارركة في أأيي ووقتت بددوونن تقدديیمم أأيي تبرريیرر. وونوودّد 
ااآلنن أأنن نسألكك إإذذاا ما كنتت تسمح لططفلكك االمشارركة في هھھھذذهه االددررااسة. االررجاء أأنن تمأل أأرروومة ااإلجابة ووتررسلهھ إإليینا٬، 

 ً ً مددفووعع ااألجوورر االبرريیدديیة. االررجاء أأنن تررسلل االمظظررفف بأسررعع بغضّض االنظظرر عّما إإذذاا كنتت موواافقا أأمم ال. نررفقق مظظررفا
مايیوو/أأيیارر. 10ووقتت ممكنن قبلل   

 
  ) على االهھاتفف ررقممCamilla Johnssonإإذذاا كانن لدديیكك أأيي ااستفسارر فإننا نررحبب باتصالكك بكاميیلال يیووهھھھانسوونن (

) على االهھاتفف ررقمم  أأوو Madelene Rootzénأأوو عنن ططرريیقق االبرريیدد ااإللكتررووني:  أأوو ااالتصالل بماددليینن ررووتسيینن (
عنن ططرريیقق االبرريیدد ااإللكتررووني: وولتووجيیهھ ااألسئلة باللغة االعرربيیة يیمكنكك ااالتصالل بآمالل حنا ددااوودد على االهھاتفف ررقمم .  

 
مع أأططيیبب االتحيیاتت منن كاميیلال يیووهھھھانسوونن ووماددليینن ررووتسيینن  

 
 
 
 

أأرروومة ااإلجابة  
 

___________________________________ااسمم االططفلل:   
 

يیجبب أأنن تتمم االموواافقة على االمشارركة بالتشاوورر مع االططفلل.  
 

نعمم٬، أأسمح بمشارركة ططفلي في االددررااسة !  
ال٬، ال أأسمح بمشارركة ططفلي في االددررااسة !  

 
 

……………………………………………….……………تووقيیع االططفلل:   
 
 

………………………………………………تووقيیع وولي ااألمرر:   
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Bilaga	  II	  Brev	  till	  elev	  
 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter som ska bli speciallärare. Vi håller just nu på med ett 
arbete som handlar om läsning.  
 
Arbetet går ut på att se hur elever läser på svenska och arabiska. Detta sker 
på skoltid. Vi undrar om du kan tänka dig att vara med. 
  
Det är helt frivilligt att vara med och du väljer själv hur du vill göra. Om du 
väljer att vara med kan du när som helst ångra dig och sluta. När 
undersökningen är klar kommer vi att skriva om det i en uppsats men, men 
vi kommer inte att tala om vilka elever det handlar om. 
 
Dina föräldrar får ett eget brev med information. Prata om det hemma och 
bestäm tillsammans om du ska vara med eller inte. På dina föräldrars brev 
finns en lapp att fylla i som ska skickas tillbaka till oss. 
 
Har du frågor kan du kontakta Camilla eller Madelene (se nedan). 
 
Vänliga hälsningar  
 
Camilla Johnsson 
 
Madelene Rootzén  
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ررسالة إإلى االتلميیذذ  
 

مررحبا٬ً،  
 

نحنن ططالبتانن سنتخرّرجج منن االجامعة كمعلمتيینن خاّصتيینن. وونقوومم ااآلنن بمشررووعع ددررااسي حوولل االقررااءةة.  
 

االتالميیذذ باللغتيینن االسوويیدديیة وواالعرربيیة. وويیجرريي ذذلكك أأثناء  معررفة كيیفيیة قررااءةةهھھھوو االمشررووعع  هھھھددفف
ما إإذذاا كانن منن االممكنن أأنن تشارركك في هھھھذذاا ااألمرر. ررغبب أأنن نعررففاالددوواامم في االمددررسة. وون  

 
مشارركتكك ااختيیارريیة تماما٬ً، ووأأنتت تقرررر بنفسكك كيیفيیة االقيیامم بذذلكك. إإذذاا قررررتت االمشارركة٬، يیمكنكك أأنن 

عع جاهھھھززاا٬ً، سووفف نكتبب عنهھ في بحثث وولكننا لنن نذذكرر عنددما سيیكوونن االمشررووووتنسحبب في أأيي ووقتت. 
أأسماء االتالميیذذ االمشارركيینن.  

 
سووفف يیحصلل وواالددااكك على ررسالة منفصلة تحتوويي على االمعلووماتت االالززمة. نررجوو أأنن تتحددثوواا معاً 
في االبيیتت بشأنن مشارركتكك أأوو عددمم مشارركتكك. في االررسالة االتي سيیستلمهھا وواالددااكك تووجدد ووررقة تحتاجج 

تهھا إإليینا.إإلى ملئهھا ووإإعادد  
 

إإذذاا كانن لدديیكك أأيي سؤؤاالل٬، يیمكنكك أأنن تتصلل بكاميیلال أأوو ماددليینن (اانظظرر أأددناهه).  
 
 

٬،مع أأططيیبب االتحيیاتت  
 
 

Camilla Johnssonكاميیلال يیووهھھھانسوونن /   
 
 

Madelene Rootzénماددليینن ررووتسيینن /   
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Bilaga	  III	  Fullständig	  resultatsammanställning	  

 

 

elev	   	  	  

Ord-‐
kedjor	  
(sv)	  

Bild	  &	  
ord	  (sv)	  

Ord	  &	  
bild	  (sv)	  

Vilken	  
bild	  är	  
rätt?	  
(sv)	  

Ord-‐
kedjor	  
(ar)	  

Bild	  &	  
ord	  (ar)	  

Ord	  &	  
bild	  (ar)	  

Vilken	  
bild	  är	  
rätt?	  
(ar)	  

1	   rätt	   2	   23	   30	   12	   1	   8	   12	   4	  
	  	   fel	   0	   2	   0	   2	   0	   0	   0	   8	  

2	   rätt	   6	   21	   22	   12	   10	   4	   1	   4	  
	  	   fel	   0	   0	   0	   2	   0	   2	   0	   11	  

3	   rätt	   10	   22	   50	   15	   7	   4	   3	   0	  
	  	   fel	   2	   2	   1	   3	   0	   1	   0	   1	  

4	   rätt	   9	   31	   44	   15	   6	   6	   12	   2	  
	  	   fel	   0	   1	   1	   2	   0	   0	   1	   3	  

5	   rätt	   8	   32	   44	   17	   7	   6	   3	   2	  
	  	   fel	   1	   1	   0	   3	   0	   1	   1	   1	  

6	   rätt	   3	   23	   36	   11	   2	   6	   2	   3	  
	  	   fel	   2	   1	   0	   2	   0	   2	   0	   1	  

7	   rätt	   0	   7	   20	   3	   5	   3	   6	   0	  
	  	   fel	   3	   1	   0	   5	   0	   5	   2	   3	  

8	   rätt	   10	   23	   36	   16	   1	   11	   5	   1	  
	  	   fel	   0	   0	   0	   2	   0	   3	   3	   1	  

9	   rätt	   0	   17	   12	   9	   8	   3	   0	   3	  
	  	   fel	   2	   2	   0	   2	   0	   4	   0	   11	  

10	   rätt	   2	   13	   20	   8	   2	   8	   11	   3	  
	  	   fel	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   1	   1	  

11	   rätt	   6	   25	   32	   9	   8	   3	   5	   4	  
	  	   fel	   0	   1	   0	   3	   0	   2	   0	   4	  

12	   rätt	   4	   20	   37	   10	   8	   7	   4	   4	  
	  	   fel	   1	   1	   0	   3	   0	   2	   2	   4	  

13	   rätt	   3	   20	   20	   7	   6	   1	   1	   4	  
	  	   fel	   1	   0	   0	   2	   0	   6	   3	   5	  

14	   rätt	   4	   14	   12	   6	   7	   9	   7	   6	  
	  	   fel	   0	   1	   2	   6	   0	   3	   3	   10	  

15	   rätt	   1	   15	   17	   8	   6	   8	   9	   4	  
	  	   fel	   7	   6	   5	   13	   0	   7	   7	   12	  

16	   rätt	   6	   28	   39	   8	   0	   2	   3	   1	  

	  
fel	   2	   4	   2	   12	   0	   11	   2	   15	  


