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Sammanfattning 

 

 

Studier har visat att tvåspråkiga barn besitter både kognitiva fördelar och 

nackdelar jämfört med enspråkiga barn. Tvåspråkigas fördelar respektive 

nackdelar har visat sig vid minne, intelligens, problemlösning och 

tankeprocesser. Denna studie undersöker om dessa skillnader även infinner 

sig vid två olika läs test, artikulering och icke- artikulering. Studien 

innefattar 132 barn uppdelade i fyra grupper; tvåspråkiga (Svenska- 

Persiska) och enspråkiga (Svenska), med eller utan läs och/eller 

skrivsvårigheter. Föräldrarnas rapportering har använts för att dela in 

barnen i problemgrupperna. För att analysera resultatet har fyra olika två-

vägs ANOVOA och en ANCOVA genomförts. Resultatet visar att de 

enspråkiga barnen presterar bättre än de tvåspråkiga barnen på lästest med 

artikulering, med en marginell skillnad. De tvåspråkiga barnen presterade 

istället bättre på lästest utan artikulering. Föräldrarnas rapportering 

bekräftades och en genomgående signifikans har funnits mellan barnen i läs 

och/eller skrivsvårigheters grupperna jämfört med de utan.    

 

Nyckelord. Tvåspråkighet, enspråkighet, barn, dyslexi, läs test. 
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Differences between bilingual and monolingual childrens performance on reading task: with or 

without reading and/or writing difficulties? 

 

Andreas Ehlin & Linda Ström 

 

Örebro university 

 

 

Abstract 

 

Research has shown that bilingual children have both cognitive advantage 

and disadvantage compared to monolingual children. Bilingual advantage 

and disadvantage have been demonstrated in memory, intelligence, problem 

solving and thinking processes. The present study investigates if these 

differences also occur for reading abilities, by using two reading tests, one 

with articulation and one without. The participants were 132 children 

divided in four different groups; bilinguals (Swedish- Persian), 

monolinguals (Swedish), with or without reading difficulties. To divide the 

children to the problem groups we relied on parental reports. To analyze the 

data we used four two-way ANOVAs and one ANCOVA. The results 

showed that monolingual children performed better on reading task with 

articulation, although this difference was marginal. On the other hand the 

bilingual children performed better on reading task without articulation. 

Furthermore the parental reports were shown to be valid on both reading 

tests, significant differences were found, between the children with reading 

difficulties compared to the children without problems.  

 

Keywords: Bilingual, monolingual, children, dyslexia, reading test.  
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Skillnader mellan tvåspråkiga kontra enspråkiga barns läsprestationer: med eller utan läs 

och skrivsvårigheter? 

 

Bilingualism eller tvåspråkighet innebär att en individ pratar två (eller flera språk) kontinuerligt i 

sin vardag (Grosjean, 1992). Studier har visat att barn som tidigt lär sig ytterligare språk än 

modersmålet kan ha en förbättrad kognitiv förmåga, jämfört med barn som endast pratar ett språk 

(Kormi- Nouri, Moniri & Nilsson, 2003; Kormi- Nouri et. al., 2008). Kormi- Nouri et. al., (2003) 

påvisar att tvåspråkiga barn uppvisar bättre resultat än enspråkiga barn på långtidsminnes test både 

vid episodiskt och semantiskt minne. Där episodiskt minne innefattar olika händelser och 

semantiskt minne innefattar generell fakta (Ashcraft & Radvansky, 2010). De har ett ökat ordförråd, 

då de automatiskt har tillgång till de olika språken och därigenom en förmåga att koppla samman 

dem (ibid). Barn som behärskar och pratar två olika språk har även ökad intelligens (Hsieh & Tori, 

1993; Peal & Lambert, 1962), bättre exekutiv kontroll (Bialystok, 2011; Bialystok & Craik, 2010) 

samt problemlösnings förmåga (Bialystok, 2005). I motsats till detta har studier även visat att 

tvåspråkighet istället kan ha en negativ inverkan på kognitiva processer (Bialystok, Luk, Peets & 

Yang 2010; Sandoval, Gollan, Ferreira & Salmon, 2010).  

     Vidare menar Kormi- Nouri et. al. (2008) att tvåspråkiga barn uppvisar både fördelar och 

nackdelar vid kognitiva förmågor, jämfört med enspråkiga barn. Exempelvis var tvåspråkiga barn 

bättre vid test på igenkänning och ihågkommande än enspråkiga barn. Men vid flödestest vid 

specifika bokstäver och kategorier uppvisade de tvåspråkiga barnen fördelar vid vissa av 

bokstäverna men inte i andra. Vid de bokstäver som var högt och medel förekommande presterade 

de tvåspråkiga barnen bättre. Medan det var lika mellan grupperna vid lågt förekommande 

bokstäver. Samt att de tvåspråkiga barnen presterade sämre vid verbal minnes uppgift. Detta 

mönster var dock inte kontinuerligt och författarna kunde inte uttala sig om vilka specifika 

kategorier och bokstäver det handlade om, när de tvåspråkiga barnen uppvisade fördelar respektive 

nackdelar (Ibid). Vid ytterligare undersökning av tvåspråkiga barns kontra enspråkiga barns 

prestationer på bokstavs och kategoriflödestest framkom det att tvåspråkiga barn presterade 
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signifikant bättre än enspråkiga barn vid bokstavstest. Men enspråkiga barn presterade signifikant 

bättre vid kategori- test (Kormi- Nouri et. al., 2012). Detta stärker teorin att tvåspråkiga barn 

uppvisar både fördelar och nackdelar vid kognitiv förmåga. En orsak till denna diskrepans kan vara 

att dessa olika test (bokstav, kategori) kräver olika kognitiva processer (Kormi- Nouri et. al., 2012) 

och studier har även visat att omfattningen på uppgifter spelar in ifall tvåspråkiga ska prestera bättre 

(Bialystok, Craik, Klein & Viswanathan, 2004). Hur lika de olika språken som undersöks är kan 

även spela in ifall tvåspråkigheten ska ge en fördel eller nackdel för individen (Kormi- Nouri et. al., 

2008).   

     I Sverige lär sig barn att läsa vid cirka sju års ålder och barnen lär sig behärska orden både 

fonologiskt och ortografiskt (Olofsson, 2003). Barn som behärskar två språk har visat sig haft både 

fördelar och nackdelar vid kognitiva processer och eftersom läsning är en del av dessa processer är 

det av vikt att undersöka hur tvåspråkiga barn presterar vid lästest. Är det så att de tidigare 

uppvisade fördelarna respektive nackdelarna infinner sig även här?  I denna studie vill vi undersöka 

om tvåspråkiga barn (svenska- persiska) har en fördel respektive nackdel i läsprestationer jämfört 

med enspråkiga barn (svenska). För att undersöka detta används två olika lästest. Där lästest 1 

bygger på artikulering och barnen ska läsa en lista med ord högt. Lästest 2 bygger på icke- 

artikulering där barnen tyst ska lösa ordkedjor genom att särskilja de olika orden som finns 

inbyggda i kedjorna.  Tidigare studier har inte funnit någon signifikant skillnad mellan tvåspråkiga 

kontra enspråkiga barn vid test baserade på artikulering kontra icke- artikulering (Miller, Guron, 

2002b; Miller Guron & Lundberg, 2003). I den senare nämnda studien genomfördes övergripande 

jämförelser mellan alla barn utifrån om de var tvåspråkiga eller enspråkiga, men de undersökte även 

hur fördelningen såg ut mellan de tio sämst presterande barnen. Här fann de att fördelningen mellan 

tvåspråkiga och enspråkiga barn var näsintill jämlik (4 barn som var enspråkiga och 6 barn som var 

tvåspråkiga). Utifrån jämförelsen mellan de sämst presterande barnen (svaga läsare, de i riskzonen 

för dyslexi/lässvårigheter) menar Miller Guron & Lundberg (2003) att två- eller enspråkighet inte är 

den mest betydande faktorn. En faktor som är mer avgörande för prestationen i läsning enligt detta 
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resultat är kön, där åtta av de tio ”svagaste läsarna” var pojkar (Miller Guron & Lundberg, 2003). 

     Läs och skrivsvårigheter eller dyslexi är en funktionsnedsättning som innebär problematik med 

att läsa och/eller skriva (Hoien & Lundberg, 1991). Individer med dyslexi har en problematik i det 

centrala nervsystemet och det fonologiska systemet, då den primära problematiken är svårigheter 

med stavning och ordavkodning. En förklaring till detta kan vara att de inte har några mentala bilder 

för vad ett specifikt ord står för (Hoien & Lundberg, 1991). Det finns även tre undergrupper till 

dyslexi. De som har problematik med språk- ljud, visuella problem och de som har en kombination 

av de båda (Hoien & Lundberg, 1991). Läsförståelsen är det sekundära problemet och delas in i två 

olika delar, avkodningen av ord som är den praktiska delen och läsförståelsen är den abstrakta delen 

(Hoien & Lundberg, 1991). Vidare delas ordavkodningen in i ytterligare två delar. Den ortografiska 

strategin där en individ kan tolka ett ord som helhet och kunna tyda ordet genom att bara titta på 

det, när individen tagit del av ordet tillräckligt ofta för att kunna minnas dess innebörd. Vidare finns 

den fonologiska strategin som innebär att man bryter ner ett ord till mindre beståndsdelar (Hoien & 

Lundberg, 1991). 

     Studier har genomförts som jämfört hur normalt presterande elever och elever med dyslexi 

presterar på lästest där de ska läsa högt och tyst (Miller Guron & Lundberg, 2000). Eleverna som 

hade dyslexi var även uppdelade i två grupper, en grupp som föredrog att läsa engelska texter 

medan den andra bestod av dyslektiker som hellre läste svenska texter. I studien genomfördes 

ordkedjetestet och artikuleringstestet både på svenska och engelska. Övergripande resultat visade att 

normalt presterande elever presterade bättre på ordkedjetestet än båda dyslexigrupperna. 

Dyslexigruppen som föredrog att läsa engelska texter presterade också bättre på det engelska 

ordkedjetestet än den som hellre läste svenska texter, däremot presterade båda dessa grupper 

likvärdigt på det svenska ordkedjetestet. I artikuleringstestet var den normalt presterande gruppen 

betydligt snabbare på att genomföra testet än dyslexigrupperna. Vidare var även 

standardavvikelserna större för båda dyslexigrupperna i förhållande till den normalt presterande 

gruppen angående antal korrekt artikulerade ord och tiden det tog för dem att genomföra testet. 
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Vilket tyder på en större spridning runt medelvärdet med avseende på detta test (Miller Guron & 

Lundberg, 2000). Andra studier har även visat att barn med läs och/eller skrivsvårigheter presterar 

sämre på tester där de ska läsa tyst. Men att ingen skillnad mellan barnen föreligger då det handlar 

om tester där barnen ska läsa högt (Messaoud-Galusi, Hazan & Rosen, 2011). 

     I denna studie har föräldrarnas rapportering används för att dela in barnen i olika grupper. De 

med läs och/eller skrivsvårigheter och de utan. För att undersöka om dessa rapporter är tillförlitliga 

har vi använt oss utav två olika lästest. De studier som finns på området har primärt undersökt både 

hur föräldrar och lärare rapporterar om barns beteenden och kognitiva förmågor i samband med 

övergripande problematik, men även vid svår dyslexi (Dahle, Knivsberg & Andreassen, 2011; 

Knivsberg & Andreassen, 2008; Hay et. al, 1999). En begränsning med den befintliga forskningen 

är att den inte primärt undersökt om föräldrarnas rapportering överensstämmer med barnets verkliga 

situation, och är därför inte tillförlitlig. Studier har fokuserat på hur föräldrars respektive lärares och 

elevers (barns) rapportering samstämmer eller ej (Andreassen, Knivsberg & Nieme, 2006; Dahle, 

Knivsberg & Andreassen, 2011; Knivsberg & Andreassen, 2008). Vidare har även studier påvisat att 

det kan finnas skillnader beroende på vem av föräldrarna det är som avger rapporteringen av sitt 

barn. Olika föräldrar ger olika god tillförlitlighet när de rapporterar om sina barns problem (Hay et. 

al, 1999). En diskrepans finns mellan kvinnliga och manliga föräldrars rapportering och präglar 

familjens generella mående.  Pappans rapportering är nära associerad till kognitiva förmågor medan 

mammans rapportering är starkt influerad av egna mentala tillstånd och syn på sitt äktenskap. 

Vidare gav även pappans men inte mammans rapportering unik information som förutspådde lärares 

rapportering av barnen sju år senare (Hay et. al, 1999). 

     Den forskning som bedrivits inom detta område har i allmänhet påvisat att det föreligger låg 

enighet mellan rapportörer som kommer från olika miljöer (såsom mellan lärare och föräldrar). Men 

att en måttlig enighet mellan individer som kommer från samma miljö föreligger, såsom mellan 

mamman och pappan, och mellan lärare (Grietens et. al, 2004).  
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     Då denna studie innefattar svenska och persiska barn med eller utan läs och/eller skriv 

svårigheter vill vi undersöka om det föreligger några skillnader, mellan de tvåspråkiga barnen 

jämfört med de enspråkiga barnen, vid denna problematik.  Eftersom olika språk har olika 

uppbyggnad och regler (Andersson, 2001) behövs kunskap inom de olika språken om normala barns 

förmågor innan man kan uttala sig om dyslexi (Goulandris, 2003). Exempelvis har studier visat att 

tvåspråkiga barn med dyslexi har lika omfattande problematik vid båda språken (Klein & Lewin 

Doctor, 2003).   

     Denna studie innefattar 132 stycken barn indelade i fyra olika grupper, tvåspråkiga (svenska-

persiska), enspråkiga (svenska) barn med eller utan läs och/eller skrivsvårigheter. Dessa barn 

kommer att jämföras på två olika lästest, ett med artikulering och ett utan artikulering. Detta för att 

undersöka om tvåspråkiga barnen har en fördel eller nackdel jämfört med de enspråkiga barnen, 

samt om det föreligger några skillnader vid dyslexi för de olika grupperna.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger några skillnader mellan tvåspråkiga och 

enspråkiga barn vid test på ordläsning och lösning av ordkedjor. Samt om det finns några skillnader 

mellan enspråkiga och tvåspråkiga barn vid läs och/eller skrivsvårigheter vid dessa test. Vidare 

kommer vi att undersöka hur korrekt föräldrarnas rapport är angående barnens läs och/eller 

skrivsvårigheter.  

Frågeställningar 

 

1. Är det någon skillnad mellan tvåspråkiga och enspråkiga barn i test på ordläsning? 

2. Är det någon skillnad mellan tvåspråkiga och enspråkiga barn i test på att lösa ordkedjor? 

3. Stämmer föräldrarnas rapportering om deras barn har läs och/eller skrivsvårigheter? Är den 

trovärdig?  

4. Är det några skillnader i barnens läsförmåga om de har läsproblem eller inte, och är det med 
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avseende till detta några skillnader mellan de tvåspråkiga och enspråkiga barnen? 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i denna studie är 132 stycken barn i åldrarna 9-12 år. De är uppdelade i fyra olika 

grupper; tvåspråkiga barn (svenska- persiska), enspråkiga barn (svenska), samt de med eller utan läs 

och/eller skrivsvårigheter. Det är tretton stycken tvåspråkiga barn med läs och/eller skrivsvårigheter 

och trettionio stycken utan. Vidare är det fjorton stycken enspråkiga barn med läs och/eller skriv 

svårigheter och sextiosex stycken utan. Dessa barn har i första hand valts ut slumpmässigt genom 

skatteverkets register och i andra hand genom lärarnas hjälp (för att få fler barn i läs och/eller 

skrivsvårighets grupperna). Till de barn som har valts ut genom skatteverkets register har samtyckes 

brev skickats till samtliga föräldrar, dels för att anmäla sitt barn till studien samt för att berätta om 

barnet har läs och/eller skrivsvårigheter eller inte. Till de barn som valts ut genom lärarnas hjälp har 

informationsbrev samt samtycke skickats. Barnen kommer från mellanstadieskolor i Stockholm, 

Göteborg, Uppsala, Västerås och Örebro. Det har sammalagt skickats ut tvåtusen brev och 

tvåhundrafyrtio stycken har samtyckt till deltagande. Utav dessa har hundrafemtio stycken 

intervjuats, då det annars blivit för många deltagande barn i den enspråkiga gruppen utan läs 

och/eller skrivsvårigheter. Ytterligare tillkom tjugosju barn genom lärarnas hjälp.   

 

Bortfall 

I Örebro förekom ett bortfall då en förälder återkallade samtycket, då barnet inte längre ville delta i 

studien. Det återkom även femtiofem brev där föräldrarna nekade deltagande och cirka trettio brev 

återkom på grund av adressändring, resterande av dessa tvåtusen brev återkom inte. Inom 

föreliggande studie förekom ett internt bortfall på de två olika lästesten, då barnet hade allvarliga 

språkliga svårigheter och inte kunde genomföra dessa uppgifter.     

 

Material 
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Materialet som använts vid ordläsningstestet är en lista med 52 stycken ord. Samt ett svarsblad där 

försöksledaren markerat antal korrekt uttalade ord med kryss och antecknat fel uttalade ord. Till 

detta har även penna och mobiltelefon använts för att kontrollera tiden det tar för barnen att läsa 

orden (Miller Guron, 2002a).  

     Materialet som används vid ordkedjetestet är ett blad med 40 stycken ordkedjor som sammanlagt 

bildar 121 stycken ord. En mobiltelefon har använts som tidtagarur för att kontrollera tiden då 

barnen maximalt har tre minuter på sig att lösa så många ordkedjor som möjligt. Barnen har använt 

penna för att lösa ordkedjorna som innefattar två- fyra ord per kedja. Originalversionen av detta test 

innefattar 400 isolerade ord som presenteras i form av 120 stycken kedjor med tre- fyra ord per 

kedja ”ljudkattgrön”. Målet är att identifiera så många verkliga ord som möjligt genom att ringa in 

eller dra streck mellan orden, med en tidsbegränsning på maximalt tre minuter. Orden som används 

i testet är antingen substantiv, verb eller adjektiv som är anpassade till den aktuella åldersgruppen 

(Miller Guron, 2002a). Detta test har även vidareutvecklats och översatts till flera olika språk för att 

göra det möjligt att göra jämförelser mellan olika språk (Miller Guron, 2002a). Eftersom barnen ska 

lösa dessa ordkedjor tyst så undersöks inte artikulering i detta test. Detta gör att validiteten ökar och 

målvariabeln ordläsning är det enda som mäts (Miller Guron, 2002a). En fördel med testet är att det 

kan användas på en bred åldersgrupp och är standardiserat för svenska elever i åldrarna 7-19 år 

(Miller Guron, 2002a).         

 

Procedur 

Datainsamlingen pågick från januari 2012 - maj 2012 och dessa två test är del av ett större projekt. 

Som innefattar tio olika kognitiva test för att undersöka om det föreligger skillnader hos barn med 

eller utan dyslexi inom två olika språk (svenska och persiska) och om det finns skillnader mellan 

barnen i olika nivåer av kognitiva uppgifter. Samt om dessa skillnader även är relaterade till barnets 

kön. Varje barn intervjuades individuellt och de tio testen tog sammanlagt 1,5-2 timmar att 

genomföra per barn. Intervjuerna ägde rum på barnens skola på skoltid.  
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     Deltagarna informerades först om att de skulle läsa 52 stycken ord högt så korrekt och snabbt 

som möjligt. Därefter fick deltagarna börja och försöksledaren tog tid och markerade korrekta ord 

och antecknade felaktiga ord på ett svarsblad. Maximal tid på detta test är fem minuter. Medeltiden 

för tvåspråkiga barn utan problem är: 79,95, tvåspråkiga barn med problem: 118,15, enspråkiga 

barn utan problem är: 67,27 och enspråkiga barn med problem: 163,14. 

     Vid test två där barnen själva skulle lösa ordkedjor, fick barnen först ett exempel där orden bok, 

hiss och hus står tillsammans (bokhisshus) de fick sedan information om att pappret de fick såg ut 

på detta sätt och att flera olika ord stod gömda i ett långt ord. Samt att de har maximalt tre minuter 

på sig att lösa så många ordkedjor som möjligt, samt att försöksledaren säger stopp när tiden gått ut. 

Till sist fick de en penna för att kunna genomföra uppgiften.  

 

Etik  

Då det är barn som deltar i denna studie har skriftligt samtycke inhämtats från samtliga föräldrar. I 

samband med detta fick även föräldrarna information om studiens syfte, detta i enlighet med de 

forskningsetiska riktlinjerna. Då huvudregeln är att alla som deltar i en studie ska få relevant 

information om studien, samt ge sitt samtycke till deltagande (Christensen, Johnson & Turner, 

2011). Eftersom samtliga barn i studien går i mellanstadiet har även samtliga rektorer och aktuella 

klasslärare till barnen kontaktats för godkännande till deltagande i studien.  Vidare kommer barnens 

enskilda resultat att vara anonyma, då rapportering kommer ske gruppvis och med 

gruppmedelvärde.  

 

Analysmetod  

Vi har använt fyra olika två- vägs ANOVA för att undersöka om det finns en signifikant skillnad 

mellan de olika grupperna. Då denna undersöker påverkan på en beroende variabel när man 

använder två oberoende variabler (Field, 2009). I detta fall är de beroende variablerna de olika 

lästesten samt tiden det tar att läsa orden, och de oberoende variablerna är tvåspråkighet kontra 
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enspråkighet samt om barnen har läs och/eller skrivsvårigheter eller inte.  

          Vidare används en ANCOVA för att undersöka om det finns några gruppskillnader mellan 

barnen i ordläsningstestet ifall vi kontrollerar för tiden det tar att läsa orden. Då en ANCOVA 

används för att kontrollera för en tredje variabel (i detta fall tiden) som kan ha en indirekt påverkan 

på utfallet (Field, 2009). I detta fall användes denna analys för att se om det uppkom några 

ytterligare skillnader mellan de olika grupperna på artikuleringstesten, när tiden räknades in i 

analysen.   

Resultat 

Nedan (Tabell 1) följer en frekvenstabell på fördelningen mellan grupperna.    

 

Tabell 1.  

Antal barn i varje grupp 

 

Tvåspråkiga (Svenska-Persiska) 

 

Enspråkiga (Svenska) 

 

Total                                     132 

Utan läs-och skrivsvårigheter 

39 

 

66 

 

105 

Med läs-och skrivsvårigheter 

13 

 

14 

 

27 

 

Test 1: 

Medelvärde för antal korrekt lästa ord högt i Test 1 visas i Tabell 2:  

Tabell 2. 

Medelvärde för antal korrekt lästa ord högt i ordläsningstest 1. Siffrorna i parenteserna är 

standardavvikelsen 

 Utan läs-och skrivsvårigheter Med läs-och skrivsvårigheter 

Tvåspråkiga (Svenska-Persiska) 48,69 

(3,39) 

41,92 

(13,23) 

Enspråkiga (Svenska) 49,83 

(2,53) 

43,57 

(6,25) 

 

Vi har använt en två vägs ANOVA för data i Tabell 2, för att jämföra skillnaderna mellan grupperna. 

ANOVAN visade en signifikant huvudeffekt mellan grupperna med och utan läs och/eller 

skrivsvårigheter, då [F(3, 128) = 33,55, p < .001]. Barnen utan läs och/eller skrivsvårigheter 
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presterade signifikant bättre i båda grupperna. Vilket även stärker att föräldrarnas rapportering är 

korrekt om barnen har läs och skrivsvårigheter eller inte. Det fanns ingen huvudeffekt för språk, då 

[F(3, 128) = 1,54, p > .20]. Vidare förekom ingen interaktionseffekt mellan språk och läs och/eller 

skrivsvårigheter, då [F(3, 128) = 0,052, p > .80].  

     Vi har också analyserat tider som används av deltagarna under Test 1. Tabell 3 visar medelvärde 

för tider för fyra grupper. 

Tabell 3. 

Medelvärde för tider (sekunder) att läsa ord högt i ordläsningstest 1. Siffrorna i parenteserna är 

standardavvikelsen 

 Utan läs-och skrivsvårigheter Med läs-och skrivsvårigheter 

Tvåspråkiga (Svenska-Persiska) 79,95 

(59,93) 

118,15 

(87,28) 

Enspråkiga (Svenska) 67,27 

(28,82) 

163,14 

(84,53) 

 

ANOVAN visar en signifikant huvudeffekt på läs och/eller skrivsvårigheter och att de barn med 

problematik använder längre tid för att läsa ordlistan [F(3, 127) = 32,40, p <  .001]. Det var ingen 

signifikant huvudeffekt för språk [F(3, 127) = 1,88, p > .10]. Det var dock en signifikant 

interaktionseffekt mellan språk och läs och/eller skrivsvårigheter [F(3, 127) = 5,99, p < .05]. Det 

innebär att de tvåspråkiga barnen utan läs problem använder längre tid att läsa ordlistan, men att de 

använder kortare tid om de har läs och/eller skrivsvårigheter. 

      Eftersom tidsvariabeln var olika för de olika språkgrupperna genomförde vi en ANCOVA, där 

tiden användes som en kontroll variabel. ANCOVAN visar en signifikant huvudeffekt för läs 

och/eller skrivsvårigheter [F(3, 127) = 9,87, p < .01] där de barnen utan läs och/eller 

skrivsvårigheter hade ett högre medelvärde. Det betyder att barnen med läsproblem hade lägre 

medelvärde på ordläsning jämfört med barnen utan läsproblem. Vidare var det även en signifikant 

huvudeffekt på språk och [F(3, 127) = 8,67, p < .01] och de tvåspråkiga barnen hade lägre resultat 
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än de enspråkiga barnen, även om det var en marginell skillnad i medelvärde.  Interaktionseffekten 

mellan läs och/eller skrivsvårigheter och språk var även signifikant [F(3, 127) = 7,16, p < = .01]. 

Det visar att skillnaden mellan tvåspråkiga och enspråkiga barn var större vid gruppen med 

läsproblem jämfört med gruppen utan läsproblem. Det visar också att skillnaden mellan gruppen 

med och utan läsproblem var större hos tvåspråkiga barn jämfört med enspråkiga barn. 

Test 2: 

Medelvärde för antal korrekt markerade ord från Test 2 visas i Tabell 4:  

Tabell 4. 

Medelvärde för antal korrekt markerade ord från ordläsningstest 2 icke-artikulering. Siffrorna i 

parenteserna är standardavvikelsen 

 Utan läs-och skrivsvårigheter Med läs-och skrivsvårigheter 

Tvåspråkiga (Svenska-Persiska) 60,90 

(29,10) 

39,46 

(32,81) 

Enspråkiga (Svenska) 49,36 

(23,97) 

31,57 

(28,97) 

 

Vi genomförde en ANOVA för data i Tabell 4. Vid läs test 2, icke- artikulering där barnen skulle 

lösa ordkedjor markerade gruppen utan läs och/ eller skrivsvårigheter signifikant fler ord [F(3, 128) 

=11,16, p < .001] än de med läs och/eller skrivsvårigheter. Det fanns inga ytterligare huvudeffekter, 

då språk inte var signifikant [F(3, 128) = 2,74, p > .10] och inte heller någon interaktionseffekt 

[F(3, 128) = 0,09, p > .70]. 

Medelvärde för antal påbörjade ordkedjor från Test 2 visas i Tabell 5:    
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Tabell 5. 

Medelvärde för antal påbörjade ordkedjor från ordläsningstest 2 icke-artikulering. Siffrorna i 

parenteserna är standardavvikelsen 

 Utan läs-och skrivsvårigheter Med läs-och skrivsvårigheter 

Tvåspråkiga (Svenska-Persiska) 23,46 

(9,55) 

17,31 

(10,50) 

Enspråkiga (Svenska) 18,02 

(7,42) 

13,29 

(10,22) 

 

 

Vid ANOVA för antal påbörjade och lösta ordkedjor på Test 2, icke- artikulering var båda 

huvudeffekterna signifikanta. De barnen utan läs och/eller skrivsvårigheter påbörjade signifikant 

fler ordkedjor [F(3, 128) = 8,23, p < .01]. I detta test var även språket signifikant och de tvåspråkiga 

barnen påbörjade och löste fler ordkedjor [F(3, 128) = 6,23, p < .05]. Det fanns ingen signifikant 

interaktionseffekt [F(3, 128) = 0, 14, p > .70]. 

 

Diskussion 

 

Tvåspråkiga barn har visat sig besitta både kognitiva fördelar och nackdelar (Kormi- Nouri et. al., 

2008; 2012). Denna studie har undersökt om detta även gäller för lästest, samt om det finns 

ytterligare skillnader mellan barnen beroende på om de har läs och/eller skrivsvårigheter eller inte. 

Denna studie visar att de enspråkiga barnen presterar bättre än de tvåspråkiga barnen på lästest med 

artikulering, även om denna skillnad inte var markant. Men de tvåspråkiga barnen presterade istället 

bättre på lästest utan artikulering. Det som utmärker sig vid lästest 1 (med artikulering) är den 

signifikanta skillnaden för barnen med eller utan läs och/eller skrivsvårigheter. De barnen med 

läsproblematik presterade signifikant sämre i båda språkgrupperna jämfört med barnen utan 

problem. Vid icke- artikuleringstestet påbörjade de tvåspråkiga barnen signifikant fler ordkedjor och 

markerade fler ord än de enspråkiga barnen, oberoende av om de hade läs och/eller skrivsvårigheter 

eller inte. Dock presterade barnen i båda läsproblemsgrupperna sämre än de barn i grupperna utan 

läsproblem. Den signifikanta skillnaden vi fann i icke- artikuleringstestet är mycket intressant. 
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Eftersom tidigare studier inte funnit någon signifikant skillnad mellan tvåspråkiga kontra 

enspråkiga barns prestationer på lästest med och utan artikulering (Miller Guron, 2002b; Miller 

Guron & Lundberg, 2003). Vår studie stödjer även tidigare forskning som påvisar att tvåspråkiga 

barn besitter både kognitiva fördelar och nackdelar (Kormi- Nouri et. al., 2008; 2012). De 

tvåspråkiga barnen hade en fördel i läsning utan artikulering och en nackdel i läsning med 

artikulering. Detta kan förklaras genom nivå av svårighetsgrad i de två olika lästesten. Det verkar 

som att artikulering är en svårare uppgift som kräver ytterligare kognitiva processer jämfört med 

läsning utan artikulering (Ellis & Young, 1996). Denna förklaring är även i enighet med tidigare 

forskning på området (tvåspråkighet) som menar att tvåspråkiga fördelar respektive nackdelar kan 

förklaras genom uppgiftens svårighetsgrad (Bialystok, Craik, Klein & Viswanathan, 2004; Kormi- 

Nouri et. al., 2008, 2012).   

     Något intressant som visade sig mellan barnen när tiden användes i analysen var att de 

tvåspråkiga barnen använde längre tid för att läsa ordlistan än de enspråkiga barnen i 

kontrollgruppen. Men de tvåspråkiga barnen var betydligt snabbare att läsa ordlistan än de 

enspråkiga barnen i läs och/eller skrivsvårighetsgrupperna. Detta resultat blir tvetydigt och en 

tänkbar förklaring är att de tvåspråkiga barnen i problemgrupperna har mer fel i sina ord än de 

enspråkiga barnen som tog längre tid på sig att läsa orden och i högre utsträckning korrigerade sina 

fel. Men de tvåspråkiga barnen presterade bättre än de enspråkiga barnen vid lästest 2 utan 

artikulering. Detta kan även bottna i att artikulering är en mer komplex kognitiv process än icke- 

artikulering, vilket innebär att det tar längre tid att läsa något högt (Ellis & Young, 1996). Individer 

med läs och/eller skrivsvårigheter har även problematik med ordavkodning, vilket även påverkar 

tiden det tar att läsa något högt (Hoien & Lundberg, 1991). Detta är i enighet med tidigare studier 

som påvisat att barn med läs och/eller skrivsvårigheter presterar sämre på lästest med artikulering 

än barn utan denna problematik. Men att inga skillnader finns mellan barnen när det handlar om 

icke- artikulerings test (Messaoud-Galusi, Hazan & Rosen, 2011).  

     När tiden användes som en kontroll variabel infann sig en genomgående signifikans mellan alla 
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grupper av barn. Både läs och/eller skrivsvårigheter och språk blev signifikant samt 

interaktionseffekten. Detta är en skillnad mot ANOVAN av tid som endast visade en signifikant 

huvudeffekt mellan barnen med och utan läsproblematik. Även om en signifikant interaktionseffekt 

mellan språk och läsproblem fanns. De enspråkiga barnen var bättre än de tvåspråkiga barnen i båda 

grupperna.  

     Det var även en genomgående signifikant skillnad mellan barnen med och utan läs och/eller 

skrivsvårigheter, som innebär att föräldrarnas rapportering angående barnens eventuella 

problematik har varit korrekt. Detta är en skillnad mot de tidigare studier som genomförts som inte 

specifikt undersökt detta (Andreassen, Knivsberg & Nieme, 2006; Dahle, Knivsberg & Andreassen, 

2011; Knivsberg & Andreassen, 2008; Hay et. al, 1999). 

     De tidigare läs studier vi tagit del av undersöker heller inte specifikt svenska och persiska barn. 

Båda dessa språk skiljer sig markant åt ortografiskt, vilket gör det viktigt att undersöka. Svenskan är 

en ytortografi, där majoriteten av ord stavas som de uttalas. Även om mer komplicerade ord 

självklart existerar (Andersson, 2001; Miller Guron, 2002a). Persiska och andra sidan är en 

djuportografi och på så sätt mer komplicerad att stava och läsa, då en djuportografi har större 

mellanrum mellan tal och skrift (Andersson, 2001; Miller Guron, 2002a). Engelska är som Persiska 

också en djuportografi (Miller Guron, 2002a). Miller Guron & Lundberg (2002) har genomfört en 

studie som undersöker om det finns någon skillnad mellan barn med svenska som modermål och 

barn med engelska som modersmål med hänsyn till ordkedjetestet. Det övergripande resultatet tyder 

på att samma antal ordkedjor påbörjades och slutfördes av de svenska såsom engelska barnen. Det 

som studien däremot finner av intresse är att de engelsktalande barnen gjorde signifikant mer fel än 

de svensktalande barnen och att de svensktalande barnen hade en större tendens för att korrigera 

sina fel (Miller Guron & Lundberg, 2002). Vidare intresse förelåg också för att se hur det såg ut 

mellan de barn som presterade sämst i de båda språken. Därför jämfördes de 20 sämst presterade 

barnen från vartdera språket. Utifrån detta bekräftades den signifikanta skillnad som tidigare funnits 

angående antalet fel som gjordes mellan barnen från de två språkgrupperna. Vad som även visade 
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sig signifikant för den lågpresterande gruppen var att de engelsktalande barnen hade en större 

tendens att påbörja fler ordkedjor, vilket tyder på att de höll en högre hastighet i testet i jämförelse 

med de lågpresterande svensktalande barnen (Miller Guron & Lundberg, 2002). 

     Även om vi i denna studie funnit signifikanta skillnader mellan barnen vid de två lästesten måste 

vi vara försiktiga med att uttala oss om dessa. Vårt urval är litet och vi har en ojämn fördelning 

inom de olika grupperna och de barnen med läs och/eller skrivsvårigheter är betydligt färre i båda 

språk grupperna. Eftersom skatteverkets register primärt använts som urvalsmetod är det inte 

konstigt att fördelningen ser ut på detta sätt, då en mindre andel av befolkningen har problematik 

med att läsa eller skriva (svenska dyslexiföreningen). Det förekom endast en signifikant skillnad 

mellan språkgrupperna, vid antal påbörjade ordkedjor. En förklaring till detta kan vara att vi 

räknade med alla påbörjade ordkedjor, även om de var felaktiga eller ofullständiga. Hade en 

striktare rättningsmetod använts kanske detta hade sett annorlunda ut, eller om vi använt oss av en 

jämnare fördelning av barn i de olika grupperna. Standaravvikelsen skiljer sig även markant åt hos 

de tvåspråkiga barnen med läs och/eller skrivsvårigheter. Denna skillnad förelåg även vid 

artikuleringstestet hos båda språkgrupperna när tiden användes som beroende variabel. Det tyder på 

en större individuell variation mellan barnen och gör resultatet mindre tillförlitligt, då vi inte kan 

förlita oss på dessa medelvärden, vilket påverkar resultatet negativt och en generalisering kan inte 

göras. Det behövs ett större urval för att få mer tillförlitliga resultat. Varför denna skillnad inte 

visade sig hos barnen i kontrollgruppen är svår att besvara. Då denna studie saknar demografiska 

faktorer och psykosocial bakgrund.   

      För att ytterligare undersöka varför resultatet på tid var så annorlunda genomförde vi även en 

ANCOVA där tiden istället användes som en kontrollvariabel. Denna analys visade en 

genomgående signifikans mellan grupperna och de tvåspråkiga barnen var då snabbare att läsa 

orden än de enspråkiga barnen i båda grupperna. Det gör att tiden är en känslig faktor som 

påverkade resultatet markant vid de olika analyserna. För att undersöka detta närmare behövs 

studier med fler deltagare och en jämnare gruppfördelning. Då vi har för lite deltagare för att kunna 



LÄS TEST, SPRÅK, LÄS OCH/ELLER SKRIVSVÅRIGHETER   18 

 

dra några generella slutsatser. Det kan även behövas fler olika lästest inom samma studie för att 

kunna få mer tillförlitliga resultat. Då artikuleringstestet i detta fall endast är ett kontrolltest för att 

se barnens läs kapacitet.  

     Ytterligare begränsningar med denna studie är vårt val av analys metod, då denna egentligen 

främst lämpar sig för analys av jämnare fördelad data (Field, 2009). I detta fall valde vi att använda 

den ändå, då det är en adekvat metod för att undersöka två oberoende variabler i samma analys 

(Ibid). 

     Något som är positivt med denna studie är den genomgående signifikanta skillnaden som funnits 

mellan barnen beroende på om de har läs och/eller skrivsvårigheter eller inte. Detta visar att 

föräldrar kan vara en tillräcklig och tillförlitlig källa och stödjer vårt resultat. Att vi även använde 

oss av ett redan etablerat lästest gör att vi undersökt det vi avsett att undersöka och vår valititet ökar.   

     Vi har även funnit det vi hade som mål att undersöka och tvåspråkiga barn uppvisar både 

kognitiva fördelar och nackdelar vid lästest precis som vi förutsatt, utifrån den forskning vi tagit del 

av. Dock trodde vi att det skulle finnas större språkliga skillnader mellan barnen vid 

artikuleringstestet. Vidare fanns endast signifikanta interaktionseffekter mellan språk och 

läsproblem endast när tiden användes i analysen. Det är därför viktigt att genomföra ytterligare 

studier för att undersöka detta vidare. Samt för att se vilka specifika kognitiva förmågor som är 

generellet förbättrade hos tvåspråkiga barn jämfört med enspråkiga barn. Vidare bör fler studier 

genomföras för att undersöka ytterligare skillnader mellan de olika språken för barnen med läs 

och/eller skrivsvårigheter. 
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