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Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om det finns några skillnader i fonologisk 

förmåga mellan pojkar och flickor. I detta arbete, har kvantitativ metod använts. 

Undersökningen består av 2 lästester vilka mäter fonologisk förmåga och de har genomförts 

på elever i årskurs 4. Undersökningen visar att det inte finns några signifikativa skillnader 

mellan pojkar och flickor vad det gäller den fonologiska förmågan. Detta kan tyda på att det 

inte finns några större skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller förekomsten av 

dyslexi. 
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1. Inledning  
 
Att kunna läsa och skriva är något som i allmänhet ingår som en självklarhet i de flesta vuxna 

människors liv. Ändå finns det människor som dagligen brottas med att inte förstå vad de 

läser eller har möjlighet att skriva. Jacobson och Lundberg (1995) hävdar att för dem uppstår 

en känsla av utanförskap och inkompetens vilket leder till en sämre självbild. Dagens 

samhälle ställer allt högre krav på läs- och skrivkompetens. Detta medför att många duktiga 

och intelligenta yrkesmänniskor mister sina arbeten och samtidigt utsätts för onödigt lidande. 

Det förorsakar stora kostnader för samhället och är ett onödigt slöseri med mänskliga resurser. 

Dyslexi betyder att man har svårigheter med ord och det är i första hand ett 

avkodningsproblem.  Uppgifterna varierar men det finns studier som visar att 4 - 20 % av 

befolkningen har någon form av läs- och skrivproblematik (Jacobson & Lundberg 1995).  

   

Idag är många forskare överens om att dyslexi är ett stort och allvarligt problem och det läggs 

ner mycket pengar på forskning för att finna lösningen. Kere (2007) hävdar att det finns en 

rad olika orsaker till dyslexi. Nya rön framförs i artikeln, Dyslexi - finns lösningen i ett 

provrör? Där redovisas att en tänkbar lösning till dyslexi kan finnas i generna. De personer 

som har förändringar i en eller flera ”dyslexigener” löper större risk att bli dyslektiker (Kere, 

2007). Diskussionen om dyslexi kommer förmodligen att pågå tills någon funnit en lösning 

som kan accepteras av alla och till dess är det samhället och individen som får betala ett högt 

pris. Det är allmänt känt att dyslexi är mer frekvent hos pojkar än hos flickor (1:4) 

(Pennington 2003). Detta har på senare år ifrågasatts ( Jacobsson och Lundberg 1995). Denna 

studie har för avsikt att undersöka eventuella skillnader när det gäller fonologisk förmåga 

mellan pojkar och flickor.   
 

1.1 Bakgrund 
 
De första tecknen på att vilja “registrera” något har man funnit i grottmålningar ca 50 000 år 

tillbaka i tiden. Vidare har forskning visat att det är under perioden 4 -5 000 år f. Kr. som de 

flesta folk, oberoende av varandra, skaffade sig skrivmetoder för sitt vardagsbruk. Skrivandet 

blev ett komplement till att berätta och skriften blev till ett bättre bevarande än hörsägen. 

Skrivmetoden utvecklades successivt mot att skrifterna representerade språkljuden. Det 

skapades ett system av tecken, fonem, vilka är språkets minsta del. Detta hände 1 000 år f. Kr. 

och det blev utgångspunkten för nästan alla senare skriftsystem (Lundberg, 1984). I 

modernare tid var det genom kyrkans undervisning som huvuddelen av befolkningen lärde sig  
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läsa. 1842 beslutade Sveriges riksdag att införa allmän folkskola. Idag består skolväsendet av 

nioårig obligatorisk grundskola samt därefter en frivillig treårig gymnasieutbildning. Kraven 

på läs- och skrivfärdigheter och antalet skolår har ökat i takt med samhällets utveckling.   

 

Den första vetenskapliga rapporten om dyslexi går mer än 100 år tillbaka i tiden. Den 

engelske skolläkaren Morgan var den förste som år 1896 beskrev dyslexi hos barn, men han 

kallade det för ”wordblindness”. I Amerika blev Samuel Orton det stora namnet inom 

dyslexiforskningen. Redan under förra seklet noterades det en avsevärd överrepresentation av 

pojkar/män som hade dyslexi. På 1920-talet lade han fram en teori om dyslexi som gick ut på 

att synintrycket från skrifter lagrades i både den dominerande och den icke dominerande 

hjärnhalvan. I den ickedominerande halvan lagrades skriften som spegelbilder. Utifrån denna 

teori antog han att lässvårigheterna uppstod som en följd av att den ena hjärnhalvan inte hade 

en klar dominans över den andra. Osäker hjärndominans kunde ge reversibla fel och 

spegelvändningar av bokstäver, till exempel att ordet ”den” lästes som ”ned”. Även om denna 

del av Ortons teori inte visade sig hållbar, har många av hans andra observationer visat sig 

vara värdefulla (Høien & Lundberg, 1997). I Sverige uppmärksammade man dyslexi ungefär 

från mitten av 1950-talet. Delar av forskningen har inriktat sig på att undersöka könets 

betydelse för dyslexi. Vissa forskare hävdar att det är en klar dominans av pojkar/män som är 

drabbade medan andra hävdar att det inte finns några skillnader vad det gäller genus. Vilket 

av dessa båda påståenden överensstämmer med verkligheten? Detta är viktigt att veta t.ex när  

man undervisar barn i skolan. Vårt bemötande av barnen utgår från våra egna kunskaper och 

det påverkar barnen i deras utveckling och deras självuppfattning. Vårt bemötande och 

handlande kan förtrycka eller stärka dem och detta påverkar och formar hela deras liv.  

Dyslexi betyder ordagrant översatt ”svårigheter med ord”. Detta gör att personer med denna 

problembild har svårigheter när de läser och skriver. Internationellt sett saknas det 

överenskomna diagnostiserande kriterier för dyslexi. Dyslexi är svårigheter med 

ordavkodning och rättskrivning på grund av en svaghet i det fonologiska systemet. Problemen 

visar sig ofta genom att läsningen går långsamt och eleven stakar sig. Mycket av budskapet i 

texten går förlorad då så mycket kraft går åt för att få ihop bokstäverna (Svensson, 2004). 

Dyslektiska besvär är ärftligt och andelen personer med dyslexi är 3–7 % av den svenska 

populationen.   
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1.2 Syfte 
 

Syftet med mitt arbete är att undersöka om det finns några skillnader i fonologisk förmåga 

mellan pojkar och flickor och om den upplevda skillnaden i läs- och skrivsvårigheter mellan 

pojkar och flickor beror på dyslexi, dessutom avser jag att belysa dessa resultat i ljuset av 

tidigare forskning avseende genusskillnader. 

 
1.3 Problemformulering 
 

Hur är fördelningen bland pojkar och flickor när det gäller fonologisk förmåga? 

 

1.4 Avgränsningar  
 

Arbetet har avgränsats genom att välja ut några delområden och kontrollera dem. Läs- och 

skrivsvårigheter omfattas av ett flertal påverkande faktorer men i detta arbete kommer bara 

den fonologiska aspekten att tas upp. Testen kommer bara att utföras på ett mindre antal barn 

och i årskurs 4. 
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2. Teori 

2. 1 Vad innebär det att läsa. 
Høien & Lundberg (2004) beskriver att en god läsförmåga förutsätter adekvat språklig 

förståelse och automatiserad ordavkodning. Det skrivna ordet är representationer av det talade 

ordet och det talade ordet är representationer av ting i vår omgivning och erfarenheter vi har 

gjort. För effektiv och flytande läsning behövs en automatiserad ordavkodningsförmåga. De 

viktigaste komponenterna i läsning är avkodning och förståelse. Båda delarna är väsentliga 

för framgångsrik läsning, men ingen av dem är tillräcklig i sig själv. En förenklad formel som 

har använts i forskningen uttrycks som; Läsning är lika med Avkodning gånger Förståelse, 

dvs. L=A*F. Avkodning är den tekniska sidan av läsningen, som innebär att kunna avläsa 

enskilda ord. En god läsare kan läsa flera ord per sekund medan en nybörjare måste ljuda 

varje bokstav i ett ord, innan det kommer på hur ordet låter och vad det betyder. Därmed är vi 

inne på förståelsefaktorn. Först kommer förståelsen av enskilda ord, därefter av meningar och 

sedan stycken och slutligen en hel text. Förmågan till ordavkodning, är en kritisk faktor vid 

läsning. Det finns olika test som fångar in denna aspekt. Förståelseaspekten, som är kopplad 

till språkförståelsen, innefattar läsförståelse och hörförståelse samt högre kognitiva processer. 

Dessa kan undersökas genom olika test av ordförråd, grammatisk förmåga eller genom att 

undersöka individens förståelse av en uppläst text. För effektiv läsning krävs att 

ordavkodningsprocessen är automatiserad, att läsningen går snabbt, säkert och utan 

ansträngning (Jacobson & Svensson, 2006). Här beskrivs ordigenkänningens fyra skilda 

stadier i samband med läsinlärningen. 

 

1. Pseudo-läsning - en form av låtsasläsning som små barn kan ägna sig åt. Denna 

läsning är beroende av sammanhanget eller kontexten.  

2. Logografisk-visuell läsning - läsning av inlärda ordbilder som tex det egna namnet 

>Elin<, >mamma<, >pappa<, >nalle<. Här utnyttjar barnet speciella särdrag i orden 

men även här är beroendet av kontexten stor. Efter hand som läsningen framskrider 

antas beroendet av kontexten som stöd bli allt mindre.  

3. Alfabetisk-fonemisk läsning - den ljudande läsningen av enstaka bokstävers ljud 

(fonem) som nybörjaren kämpar med tills ordet så småningom blir inlärt och kan läsas 

direkt. 

4. Ortografisk-morfemisk läsning - där ordet läses direkt utan någon mellanliggande 

ljudning. Ortografi betyder ungefär ”rättstavning” och man upptäcker nu om ordet  
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ser rätt ut. Morfem har med ordets betydelsebärande delar att göra. Exempel  >bild<, 

>bilda<, >bildning< där alla bygger på samma ordstam, men har olika betydelse 

(Jacobsson, Svensson 2006). 
 

Høien & Lundberg (2004) beskriver den segmentindelade processen, som påbörjas efter att 

identifieringen av bokstäver ägt rum. Denna process bestämmer hur en bokstavssekvens skall 

indelas i enstaka bokstäver, stavelser, morfem eller i hela ord. God morfemisk kunskap tycks 

vara viktig för snabb och effektiv avkodningsfärdighet. När läsaren ser ett ord byggs det upp 

en minnesbild av ordet i långtidsminnet. Detta gör att läsaren kan känna igen ordet när det 

presenteras i texten. Uppbyggnaden av ett ords särdrag sker i en läroprocess, som det kan ta 

lång tid att automatisera. Tvåvägs-hypotesen, den sk Dual Route hypotesen, framhåller att en 

läsare använder direktvägen till sitt inre ”ordlexikon” genom den ortografiska 

ordigenkänningsprocessen eller indirekt via den fonologiska, ljudande vägen. Båda vägarna 

stöder varandra. Läsare med liten läserfarenhet använder mest den fonologiska vägen medan 

den avancerade läsaren i hög utsträckning använder den direkta ortografiska vägen. Den 

fonologiska processen banar väg för den ortografiska processen (Jacobsson & Svensson, 

2006). 
 
2.2 Läs och skrivsvårigheter 

 
Läs- och skrivproblematiken är ett stort och komplext problem som inkluderar en mångfald 

bakomliggande orsaker som ser olika ut för olika individer. Ett sätt att försöka beskriva olika 

faktorers inverkan är att utgå från en modell (se figur 1). Modellen beskriver ett urval av 

faktorer som anses viktiga om man vill skaffa sig en bredare förståelse av läs- och 

skrivsvårigheter. Den yttersta cirkeln symboliserar samhälleliga och pedagogiska faktorer 

som på olika sätt kan påverka läs- och skrivproblemen. På en samhällelig nivå har kraven på 

en ökad läs- och skrivkompetens ett nära samband med individens ökande svårigheterna i att 

läsa och skriva. På det pedagogiska planet kan bemötandet av eleven vara en avgörande faktor 

för om ett utvecklande av läs- och skrivsvårigheter uppstår. Över och utanför den yttre cirkeln 

finns två övergripande faktorer, arv och miljö, som båda påverkar alla de faktorer som 

beskrivs inne i ”boxarna”. Innanför den yttre cirkeln finns ett antal ”boxar” vilka namnger de 

faktorer som kan ge upphov till olika former av läs- och skrivsvårigheter. Där kan begåvning, 

sociala, emotionella och medicinska faktorer nämnas. 

 8



    
 

 
                                                                                                   ( Jacobson & Svensson 2006) 

 

I figurens mitt finns en cirkel som symboliserar alla personer som har läs- och 

skrivsvårigheter. Denna grupp, 20-25 % av befolkningen, består av personer med olika former 

och olika grader av läs- och skrivsvårigheter.  Den inre cirkeln har även en undergrupp, de 

med dyslexi, markerats men en streckad linje. Detta antyder att gränsen mellan dyslexi och 

läs- och skrivsvårigheter är oskarp. Mellan ”boxarna” och cirkeln i mitten finns det pilar. De 

inåtgående visar på antalet möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter medan de utåtgående 

pekar på möjliga komplikationer eller konsekvenser av läs och skrivsvårigheter (Jacobsson & 

Svensson, 2006).  
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2.3 Vad är dyslexi.  
 
Hur dyslexi bör definieras och vad det orsakas av är något som det råder en delad mening om. 

Dyslexi betyder ungefär svårigheter med ord, vilket inte ger någon entydig vägledning om de 

bakomliggande orsakerna och det diagnostiska avgränsningarna.  

 

 Høien och Lundbergs definition av dyslexi.  

”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  ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också  
 tydlig fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen  
 går 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  
 grundläggande kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner  
 man att svagheter på detta området ofta också kvarstår upp i vuxen ålder”.    
    
                                                                                                        (Høien & Lundberg, 1997) 

 
2.4 Fonologiska faktorer 
 

Som tidigare visats (fig 1) finns det många olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter och den 

vanligaste formen är fonologiska svårigheter. John Rack (2004) menar att majoriteten av barn 

med dyslexi har denna form av besvär. På sin föreläsning i Växjö hävdade han att 

problematiken med fonologiska svårigheter bottnar i biologiska orsaker. En blomkruka kan 

användas som modell för att förstå dyslexi utifrån olika nivåer (se fig 2). Syftet med detta är 

att visa på den utveckling som sker när det gäller läs och skrivförmågan. Blomkrukans 

nedersta jordlager symboliserar den biologiska nivån dvs. gener och hjärnans struktur. 

Forskning visar på ett samband mellan gener och dyslexi (Svensson, 2004). Svårigheten är att 

beskriva vilka kriterier som är representativa för dyslexi. Högre upp i blomkrukans jordlager 

finns den kognitiva nivån som inrymmer bl.a. kognitiva kapaciteter, intelligens och minne. 

Här finns även de fonologiska processerna inräknade och det är de som brister hos de som har 

dyslexi. Runt omkring den biologiska- och kognitiva nivån befinner sig den miljö som barnet 

vistas och bor i. 
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           Fig. 2                                                  (Svensson, 2004) 

 

Dessa faktorer tillsammans ger grunden för läsningen som symboliseras av blomman. 

Stjälken och blomman symboliserar det synbara, det manifesta, och det är där vi ser 

svårigheterna. Medan det är i det olika ”jordlagrens” struktur och processer som läsförmågan 

kommer att utvecklas. För att läsningen, blomman, skall bli bra behövs en bra ordavkodning 

och god läsförståelse. Svensson (2004) beskriver i sin forskning på särskilda ungdomshem 

som visar på att 50 % av dessa elever har läs- och skrivsvårigheter men bara 11 % hade 

dyslexi. Av detta kan man dra slutsatsen att det i stort sett inte finns fler med dyslexi där än i 

den totala populationen. Detta betyder att större delen av eleverna på särskilda ungdomshem 

har läs- och skrivsvårigheter av någon annan orsak. Dessa orsaker kan t.ex bero på 

oregelbunden skolgång och/eller hemförhållanden. Detta resultat visar att det är viktigt att 

skilja på dyslexi och läs- och skrivsvårigheter (Svensson, 2004). 
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En viktig orsak till avkodningsproblemen hänger samman med att personer med dyslektiska 

besvär har stora problem med att uppfatta, uppmärksamma och använda språkljudens 

ljudmässiga byggstenar - fonemen. Detta gör att elever inte kan eller har svårigheter med att 

läsa och säga efter okända ord eller nonsensord. Man har en svårighet i att uppfatta ord i sin 

helhet och barnen läser mödosamt ihop ord genom ljudning av enskilda ord. Denna svaghet i 

ordavkodningen blir till ett hinder för en automatiserad och snabb läsning. För att uppnå en 

automatisk ordavkodning krävs mycket övning och många möten med det skrivna ordet. 

(Jakobson & Lundberg, 1995). En bra fonologisk strategi behövs när läsaren skall avkoda ett 

okänt ord. Vid fonologisk läsning avkodas orden genom att ta utgångspunkt i mindre 

bokstavssegment. Dessa segment blir omkodade ljudmässigt och ljuden binds samman till en 

ljudmässig helhet som ger hållpunkter för korrekt igenkännande av ordet (Høien & Lundberg 

1997).  Dyslexi förekommer på alla intelligensnivåer, inom alla samhällsklasser och kulturer. 

Det finns belägg för att vissa former av dyslexi, förekommer mer i vissa familjer än i andra 

dvs det finns en ärftlig aspekt. Sammanfattningsvis kan man säga att de som har dyslexi har 

problem med avkodning och ordigenkänning. Detta har sin grund i fonologiskt processade, 

vilket kan yttra sig i problem med att avkoda nonsensord, sviktande auditivt arbetsminne och 

begränsat ordflöde (Jacobson & Svensson, 2006). 

 

2.5 Genusperspektivet 
 
Pennington (2003) visar på att flera forskare bland dem Liederman., Kantrowitz och Flannery 

hävdar en överrepresentation av män som har dyslexi och den angivna siffran ligger 

någonstans mellan 65 % - 86 %. En annan angivelse är att av 4 personer som har dyslexi är 

det 3 pojkar och 1 flicka (Penington, 2003). Hallgren (1950) visade redan på 50-talet i sin 

forskning att det inte fanns några genusskillnader bland barn med dyslektiska svårigheter. 

Han ansåg att de stora skillnader som tidigare registrerats, berodde på att pojkarnas problem 

fick större uppmärksamhet än flickornas. Även Penington (2003) hävdar att skillnaderna 

mellan könen är små eller obefintliga och han vill visa att det inte finns någon 

överrepresentation av dyslexi för något av könen. Forskning visar att problematiken ligger på 

det genetiska planet och han hävdar att flickor och pojkar drabbas i lika grad av risken att få 

dyslexi (Penington, 2003). Siegel & Smythe (2005) visar genom olika undersökningar de 

utfört att det finns vissa skillnader i förmågan att läsa nonsensord och identifiera bokstäver i 

förskolan och klass 1 mellan pojkar och flickor. Detta bedöms av dem bero på flickors tidiga 

mognad men att pojkar kommer ifatt redan i klass 2. De hävdar också att svårigheterna med 
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den fonologisks avkodning ligger på den kognitiva nivån där mognad är en viktig faktor. 

Deras forskningsresultat tyder på att man inte kan styrka om det finns någon skillnad i genus 

när det gäller dyslektisk benägenhet efter årskurs 2 (Siegel & Smyth, 2005).  

 
” On the basis of the data we have reviewed, there are no  striking 

 differences in the reading disability between boys and girls. 

 Male vulnerability to reading disability is a myth, or at least not proven”. 

    (Siegel & Smyth 2005, sid 477) 
 

Jacobson (1993) åskådliggör hur barn i bl.a fjärde klass klarar testerna Ordkedjor och 

Bokstavskedjor. Ordkedjor är ett grupptest som har för avsikt att mäta ordavkodning  dvs. hur 

snabbt man kan avläsa ord. Deltestet Bokstavskedjor mäter motorisk och perceptuell snabbhet 

och används för att avgöra om elevens avkodningsförmåga kan förklaras av teknisk 

läsförmåga eller att eleven är allmänt motoriskt långsam. I normeringen för Ordkedjor visar 

det sig att flickor ligger högre på ordigenkänning än vad pojkarna gör. Dvs på en manifest 

nivå är flickor snabbare på att känna igen ord. Studerar man normeringen av deltestet 

Nonsensord (avser att mäta fonologisk avkodning) i LS materialet (Johanson, 2004) finns 

inga skillnader mellan könen dvs. på den kognitiva nivån är skillnaderna inte lika tydliga 

(Johansson, 1992, 2004). 

 

2. 6 Bemötande efter kön 

 

Svaleryd (2002) menar att bara ordet pojkar får många att tänka på brottning, bilar, blåa färger 

och höga ljudnivåer medan ordet flicka associerar till målarböcker, rosa rosetter, pyssel, 

dockor och bästisar. Generellt finns ett mönster, en skillnad mellan pojkar och fickor, och 

detta mönster skiljer sig åt från vaggan till graven. Bilden av dessa olika stereotyper bör 

finnas med som en väckarklocka som hjälper oss att identifiera mönster i vardagen som 

övergått till att vara förväntningar och normer. De är handlingsregler som formats av sociala 

och kulturella förväntningar som är knutna till det egna och det motsatta könet. Omgivningen 

och barnen själva skapar ett tryck som formar oss till olika uppgifter och roller. 

Den vuxna förebilden är en av de viktigaste delarna i ett barns socialisationsprocess. I mötet 

med vuxna får barn sin första spegling av det offentliga samhället och utifrån det bygger 

barnet bilden av sig själv. Denna förebild innebär att pedagogen måste göra upp med sin egen 

omedvetna föreställning. Han/hon har en unik möjlighet att bemöta varje elev efter 
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hennes/hans egen förutsättningar och ge eleven möjligheten att skapa sin egen identitet 

bortom förgivet tagna föreställningar om kön. För att uppnå detta krävs det att pedagogen har 

kunskaper om jämställdhet, insikt om sin egen position och hur det egna handlandet påverkar.  

För att kunna förändra bör alla vara medvetna om sambandet mellan samhällstrukturen, våra 

egna värderingar och hur vi tänker och handlar, både medvetna och omedvetna. Dessa 

faktorer tillsammans kommer att på sikt att ge barnen en förändrad inställning till sitt och 

andras kön (Svaleryd, 2002). 

Likvärdiga tankegångar om bemötande efter kön finner vi i Eva Nikells artikel ”Att skapa 

kvinnor – skapa män”. Hon beskriver vad det är som gör att våra handlingar och beteende 

fortplantas från generation till generation. Hon utgår från att kön eller genus är en social 

konstruktion. Det är samhällsstrukturen – genussystemet - som låser individen i fasta 

könsmönster och roller. Ofta är dessa värderingar omedvetna och följden blir att pojkar/män 

till slut betraktar sig som mer värdefulla i sig själva än flickor/kvinnor och - behandlas 

därefter (Nikell, 2001). Även Ahrne, Roman och Franzèn beskriver hur individens 

könstillhörighet formar deras handlande, hur flickor och pojkar blir bemötta och hur deras 

villkor ser ut skiljer sig åt. Ofta förklarar man könsuppdelningen i organisationen med 

skillnader i flickor och pojkars egenskaper, värden och attityder. Dessa skillnader beror på att 

omgivningen ställer olika krav på pojkar och flickor. Normer och mönster är inte givna en 

gång för alla utan förändras kontinuerligt genom mänskligt handlande. Detta handlande sker i 

familjen, på arbetsplatser, i daghem och i skolan. På så sätt skapas manlig och kvinnligt på 

många olika sätt och olika arenor (Ahrne, Roman och Franzèn 2003).       
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3. Metod      
      
Här beskrivs de teoretiska utgångspunkterna i samband med det tänkta arbetet. Först 

undersöktes typen av relationer mellan teori och forskning, det vill säga om det är teorin som 

styr forskningen, ett deduktivt synsätt, eller om teorin är ett resultat av forskningen, ett 

induktivt synsätt, (Bryman, 2001). I detta arbete har det deduktiva synsättet använts därför att 

det överensstämde med det tänkta arbetet. Därefter bör man titta på de olika undersöknings- 

metoder som finns och vilken som kan passa bäst till syftet. Valet står oftast mellan 

kvantitativ och kvalitativ undersökning. Om man använder sig av den kvantitativa metoden 

samlar man in och analyserar olika data och man använder sig av siffror eller av ord som 

längre, mer eller fler. I den kvalitativa metoden försöker man istället förstå människors sätt att 

resonera, reagera eller att särskilja eller urskilja varierade handlingsmönster. Syftet med 

projektet blir avgörande för vilken metod man använder (Trost, 2001). Detta arbete ha lagts 

upp från den kvantitativa metoden eftersom det är det enda möjliga alternativet för att få fram 

ett svar på den frågeställning som arbetet utgår från. Nästa steg är att studera de olika former 

av undersökningsdesign som kan passa för arbetet. Det finns fem olika former och de 

benämns som experimentella, tvärsnittsundersökning, longitudinella, fallstudier samt 

jämförande undersökningar (Bryman, 2001).  På detta stadium beslutades vilken metod som 

var lämplig för arbetet. I undersökningen har en tvärsnittsdesign använts och anledningen var 

att den innehöll många av de faktorer som var viktiga för syfte med studien. Det är även av 

vikt att beakta hur kriterierna reliabilitet och validitet överstämmer med valet av design. För 

att få hög kvalitet på undersökningen är reliabilitet och validitet centrala begrepp i anslutning 

till datainsamlandet och analysen. ”Enligt mitt synsätt är validiteten överordnad i förhållande 

till reliabilitet, dvs om validiteten är god är också reliabiliteten det. Men är reliabiliteten god 

är det inte en garanti för att validiteten också är det” (Svensson, 1996, s. 209).     

 
3.1 Deltagare  
 
Insamlingen av data har skett i tre olika klasser men på två olika skolor där hänsyn har tagits 

till att eleverna skulle representera olika kulturer, klass och genus. Det var önskvärt att i 

testgruppen uppnå en relativt jämn könsfördelning och alla eleverna i de tre klasserna kunde 

delta. Femtiotre elever genomförde testen och de har valts i årskurs fyra. 
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3.2 Testinstrument 
 

I undersökningen användes LUKs O-ordtest deltesten är ett eftersägningstest och 

nonsensordsläsning. Fonologiska svårigheter kan man tydligt kartlägga med hjälp av sk. 

nonsensord. Det är ord som inte har någon betydelsebärande struktur ex vryl. Här kan man 

inte ta hjälp av förståelsen av ordet, man måste använda sig av en korrekt fonologisk 

avkodning. I eftersägningstestet skulle testledaren säga 12 olika nonsensord, men bara ett i 

taget, som testpersonen skulle upprepa så korrekt som möjligt. I nonsensorsläsningen skulle 

testpersonen läsa så många nonsensord som de kunde, av 84 möjliga, under en minut.  De 

båda testen har för avsikt att mäta barnens fonologiska minne och fonologiska 

avkodningsförmåga (Jacobson & Svensson, 2007). 

 
3.3 Tillvägagångssätt 
  
Det har utförts några provtester och i samband med dem har testledaren upptäckt att det var en 

fördel för efterarbetet att man använde bandspelare under testtillfällena. Testen har tagit tre 

dagar att genomföra. Det har lagts stor vikt vid att ordna en trevlig lokal i en lugn miljö så 

man slapp störande avbrott. Det var viktigt för slutresultatet att tid för testtillfället var 

bestämda i förväg och att de som skulle genomföra testet inte hade någon tidspress. Efter det 

att testledaren hade samlat in alla data skedde en sammanställning av antal rätt och fel på de 

båda testen och detta material fördes in i en matris. Utifrån dessa resultat fick jag fram en 

normalfördelningskurva, medelvärde och standardavvikelser. Detta material användes till 

analysen. Det som studerades vid analysen bestod av tre delar. Del A var en O-ordtest och 

eftersägningstest i årskurs 4 gällande alla elever. I del B undersöktes elever i årskurs 4 som 

hade under medelvärde på O-ordtest och eftersägningstest. I del C undersöktes hur många 

elever i årskurs 4 som ligger 1 SD under medel på O-ordtest och eftersägningstest. 

 
Etiska ställningstagande 
 
Denna studie kommer att omfatta barn som inte är myndiga och med anledning av detta är det 

av högsta prioritet att man följer alla de etiska regler som finns. Det är ett grundläggande 

individskyddskrav och kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning 

(Vetenskapsrådet, 2007). De kallas för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Där informationskravet innebär att forskare skall 
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informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgifter i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall upplysas om att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag som 

undersökningen gäller och som påverkar deras inställning till att delta. Samtyckandekravet 

innebär att forskare skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. 

I vissa fall bör samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare. De som medverkar i 

undersökningen skall ha rätt att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de 

skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder eller att 

de utsätts för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållande bör inte heller 

föreligga mellan forskare och undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 

Konfidentialitetskravet innebär att all personal i forskningsprojektet som omfattas av 

användningen av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör 

underteckna en förbindelse  om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. Alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 

ej kan identifieras av utomstående. Det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna. Till sist finns nyttjandekravet och det innebär att uppgifter om 

enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål 

får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde.  

Undersökningen har utförts på ett sådant sätt att man inte kränker någon eller att man på något 

sätt röjer identiteten på elever eller skolor. Först kontaktades rektorerna på de båda utvalda 

skolorna och de gav sitt medgivande till undersökningen. Därefter kontaktades respektive 

klasslärare för att få deras samtycke. Klassläraren informerades om det brev som skulle delas 

ut till alla föräldrar/vårdnadshavare. I det stod att deltagande i undersökningen är helt frivilligt 

samt konfidentiell dvs. att inga namn eller persondata kommer att uppges på eleverna. Det 

enda som anges är könet på barnet och vilken årskurs barnet går i. Av alla tillfrågade 

föräldrar/vårdnadshavare var det en förälder/vårdnadshavare som helt avböjde att delta och en 

som ville ha ytterligare information om testen. Hon informerades och gav därefter sitt 

samtycke till barnets deltagande. Om någon förälder/vårdnadshavare vill ha resultatet av 

undersökningen, har klassföreståndaren fått informationen om att det går att ordna. 

Testledaren har efter några provtester upplevt att det är fördelaktigt för efterarbetet att spela in 

de olika testpersonernas eftersägning och uppläsning. Varje testperson informeras om 

bandupptagningen och informeras om att bandupptagningen är helt frivillig. Det är bara en 

testperson som avböjer och inte vill att bandupptagning sker.  
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4 Resultat  
 
Det som utförts är en undersökning som mäter elevernas fonologiska minne och fonologisk 

ordavkodning. Den utförda kartläggningen kan delas in i två undergrupper som består av en 

läsuppgift och en eftersägningsuppgift. Detta har utförts på elever i årskurs 4 och i testen 

ingick det 53 elever varav 30 flickor och 23 pojkar. Ett observandum kan vara den relativt 

höga dominansen av flickor. Redovisningen av det utförda är indelat i tre undergrupper och 

resultatet som framkommit är följande. 

 

4.1 Del A. 
 

Tabell 1.  O-ordtest och eftersägningstest i årskurs 4 gällande alla elever 

 

 n Minimum  Maximum   Medel Std. avvikelse

Oord rätt 

Oord fel  

Eftersägning rätt 

Eftersägning fel 

Valid N 

53 

53 

53 

53 

53 

11 

0 

4 

0 

58 

15 

12 

30,53 

4,92 

8,75 

10,018 

3,327 

1,714 

8 3,28 1,714 

 

I läsuppgiften noterades hur många rätt respektive fel eleven läser under den minut de har till 

förfogande.  I första delen, antal rätt, hade alla elever (se tabell 1) ett medelvärde på 30,53 

rätt. I antal fel, hade alla elever (tabell 1) ett medelvärde på 4,92 fel. I den andra delen som 

består av en eftersägningsdel skall barnen ha så många rätt som möjligt. I tabell 1, ovan, ser 

man att alla barnen i årskursen hade 8,75 rätt uttalade ord och följaktligen 3.28 ord fel. 

 

Tabell 2 . O-ordtest och eftersägningstest i årskurs 4 gällande flickor. 

 

 n Minimum  Maximum   Medel Std. avvikelse

Oord rätt 

Oord fel  

Eftersägning rätt 

Eftersägning fel 

Valid N 

30 

30 

30 

30 

30 

11 

1 

5 

0 

54 

15 

12 

7 

30,23 

4,97 

8,67 

3,33 

10,588 

3,243 

1,729 

1,729 
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I läsuppgiften noterades hur många rätt respektive fel eleven läser under den minut de har till 

förfogande. Uppdelat på kön hade flickorna (se tabell 2) ett medelvärde på 30,23 rätt lästa ord 

och i antal felaktigt lästa ord hade flickorna (tabell 2) ett medelvärde på 4.97 fel. I andra 

avsnittet som består av en eftersägningsdel skall barnen ha så många rätt som möjligt. I tabell 

2, ovan, som representerar flickorna ser man att de hade 8,67 rätt och 3,33 fel i medelvärde av 

de uttalade orden 

 

Tabell 3. O-ordtest och eftersägningstest i årskurs 4 gällande pojkar.  

 

 n Minimum  Maximum   Medel Std. avvikelse

Oord rätt 

Oord fel  

Eftersägning rätt 

Eftersägning fel 

Valid N 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

0 

4 

0 

 

58 

15 

12 

8 

30,91 

4,87 

8,78 

3,22 

9,443 

3,507 

1,731 

1,731 

 

I läsuppgiften uppmärksammades hur många rätt respektive fel eleven läser under den minut 

de har till förfogande. Uppdelat på kön hade pojkarna (se tabell 3) ett medelvärde på 30,91 

rätt och i antal fel låg pojkarnas (tabell 3) medelvärde på 4,87 fel. I det andra avsnittet som 

bestod av en eftersägningsdel skall barnen ha så många rätt som möjligt. Pojkarna, se tabell 3, 

hade 8, 78 rätt och 3.22 fel i medelvärde på de uttalade orden.  

Att uppmärksamma är att det inte finns någon nämnvärd skillnad på värden mellan pojkar och 

flickor i läsuppgiften varken vad det gäller antalet lästa rätt eller antalet lästa fel. Det innebär 

att de ligger på en likvärdig nivå vad det gäller fonologisk läsning. Eftersägningsdelen visar 

att det inte finns några markanta skillnader mellan könen. När man sammanställer de båda 

delarna ser man att det är små eller inga skillnader mellan pojkar och flickor i testgruppen vad 

det gäller denna läs- och eftersägningsuppgift.  

 

4.2 Del B 
 

Ytterligare ett sätt att se på det insamlade materialet är att plocka ut alla personer som hade ett 

resultat under medelvärdet. Detta gjordes och då uppstod en grupp av 31 personer. För att se 

genusrepresentationen delades denna grupp in i flickor och pojkar. Då de elever 
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som hade under medel fördelades på procentsatser uppstod en liten övervikt till flickor som 

bestod av 51,6 % och pojkar bestod av 48,4 %.  

Vi ser att det är 16 flickor (51,6 %) och 15 pojkar (48,4 %) som ligger under medelvärdet i 

denna läs- och eftersägningstest av nonsensord. Av detta kan vi utläsa att det inte finns någon 

större skillnad i läsning och eftersägning av nonsensord mellan pojkar och flickor i 

testgruppen.  

 

 

4.3 Del C 
 
Till sist har jag för att se vilka elever som uppvisar någon form av svårigheter i avkodning 

tittat på alla elever i årskurs 4 som ligger 1 SD under medel på de båda testerna tillsammans 

dvs. O-ordstest och eftersägningstest.  

 

Vid kontroll av resultatet upptäcktes att det var 4 elever som hamnade i denna grupp och det 

visade sig att alla var flickor. Detta tyder på en överrepresentation av flickor som hade de 

största svårigheterna i denna del av undersökningen.  

 

En avslutande sammanfattning visar att i del A och B finns relativt små eller inga skillnader 

mellan könen när det gäller fonologisk avkodning och eftersägning. I del C fanns en 

dominans av flickor som hade presterat de sammanlagt lägsta resultaten. En möjlig anledning 

till detta resultat kan delvis vara att gruppen bestod av 30 flickor och 23 pojkar. Ytterligare en 

bidragande orsak till det oväntade resultatet i del C, är att studien har ett lågt deltagarantal 

(53) där en omedveten snedfördelning av urvalsgruppen kan ger större avvikelser i en liten 

grupp. De i undersökningen framkomna värdena stämmer med de normeringsvärden som 

angivits i Johansson (1992, 2004) Dock är värt att påpeka att Johanssons normer gäller för år 

7-9. 
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5. Diskussion 
 

Dyslexi har blivit ett växande problem i vårt samhälle där kraven på läs- och skrivkompetens 

ständigt ökar. Inom forskningen råder det delade meningar om vad dyslexi är och om det 

drabbar pojkar och flickor lika. Utifrån dessa tankar har jag hämtat grunden till denna 

undersökning. Denna studie har till syfte att undersöka om det finns några skillnader i 

fonologisk förmåga mellan pojkar och fickor. Den vill även belysa något om vad forskning 

skriver om bemötande i skolan. En slutsats som kan dras i den här studien är att det inte finns 

några skillnader vad det gäller fonologisk avkodning.  

Metoddiskussion  

I detta arbete har den kvantitativa metoden använts. Under insamlingen av materialet till 

undersökningen användes en bandspelare. Detta hade den positiva effekten att de ord som 

eleverna upprepade och de ord de läste kunde avlyssnas en extra gång. Oberoende om 

eleverna läste fort eller långsamt kunde det vara svårt att i alla situationer avgöra om orden 

uttalades eller avkodades rätt. Att med så stor säkerhet som möjligt avgöra dess korrekthet var 

för slutresultatet en avgörande faktor. I undersökningen användes ett O-ordtest och genom det 

upptäcktes att det inte fanns några genusskillnader men samtidigt fanns det stora skillnader 

mellan barnen. När vi jämför pojkars och flickors värde på O-ordtesten ser vi ingen eller en 

mycket liten differens mellan könen. Det tyder på att det inte finns några skillnader vad det 

gäller genus. Samtidigt såg jag att det var stora skillnader på hur barnen läste, somliga läste 

fort och slarvigt medan andra läste lugnt och uttalade orden noga . På lästesten såg jag att 

många av pojkarna försökte läsa orden mycket fort även om de då läste många av orden fel. 

Flickorna läste som regel i en betydligt långsammare takt men hade ändå en lika hög 

felfrekvens på lästa ord som pojkarna. Vad det gällde eftersägningsorden märkte jag inte 

någon större skillnad mellan könen i hur barnen uttalade orden. I studien fanns det barn som 

uttalade alla orden rätt och det fanns de som hade många fel på uttalet men det syntes inga 

skillnader mellan könen. Enligt min åsikt finns det både för och nackdelar med att använda 

denna testform. Fördelarna är att man på ett enkelt sätt får fram om det finns några med 

dyslektiska besvär. Testet är lätt och enkel att genomföra. Nackdelarna med testen är att de 

inte går att genomföra i klassrummet samtidigt med annan undervisning. Testet tar lång tid att 

utföra om det skall genomföras individuellt på varje elev i syfte att inte peka ut någon enskild 

elev.    
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Resultatdiskussion  

Det sammanlagda resultatet på de utförda delarna A och B visar inte på någon större skillnad 

mellan pojkar och flickor vad det gäller fonologisk förmåga. Resultaten som framkommit på 

de utförda testen har ett likvärdigt resultat som den forskning som utförts på området av 

Pennington (2003) och Siegel & Smythe (2005). Deras resultat tyder på att det inte finns 

några skillnader i fonologiska förmågor mellan pojkar och flickor. Detta resultat på O-ordstest 

och eftersägningstest stämde överens med mina erfarenheter, tankar och de antagande om att 

det vid dyslexi inte råder någon skillnad mellan könen. De normeringsvärden som finns i 

Jacobson (1993) visar att flickor, även de som inte är högpresterande, har ett högre värde på 

Ordkedjor än pojkar. I den utförda undersökningen, del C, hade alla elever med ett 

sammanlagt värde som låg under 1 SD utgjort urvalet. När det undersöktes hur många elever 

som hamnade i denna grupp upptäcktes att 4 stycken var flickor. Enligt min åsikt är detta 

resultat det mest avvikande och uppseendeväckande i denna undersökning. Alla de som 

presterade under 1 SD i undersökningen var flickor och det fanns ingen pojke. Enligt min 

åsikt var detta i högsta grad ett oväntat resultat och det överrensstämmer inte med Jacobsons 

(1993) normeringsvärden. Jag tror att en bidragande orsak till det oväntade resultatet kan vara 

att studien hade ett lågt deltagarantal (53 stycken) där även en liten snedfördelning i urvalet 

kan ge stora konsekvenser på resultatet. Ytterligare en orsak till det oväntade resultatet kan 

finnas i att testgruppen bestod av 30 flickor och 23 pojkar. En annan tanke kan vara att det 

bland flickorna finns en större spridning mellan de högst och lägst presterande eleverna och 

att pojkars resultat ligger lite mer samlade runt medel. Denna tankegång är bara en 

spekulation men den skulle vara mycket intressant att följa upp. 

 

Denna undersökning har utförts i årskurs 4. Fördelarna med detta är att barnen har uppnått en 

viss mognad och en bra läsförmåga. Nackdelen med att bara titta på årskurs 4 gör 

undersökningen smal. Enligt min åsikt kunde testen även ha utförts i lägre årskurser om man 

hade använt sig av ytterligare ett test. Genom att bredda testgruppen får man ett mer 

tillförlitligt resultat. Jag är personligen tveksam till hur etiskt riktigt det är att testa små barn. 

Dels därför att yngre barn kan variera otroligt mycket i mognad och att det sätter en onödig 

press på de små barnen. Tanken om att inte utföra testen på barn under årskurs 2 finns även 

hos Siegel & Smythe (2005) som hävdar att det kan ge direkta felvärden att utföra  

 

 

 22



    
 

undersökningen i förskola och första klass. Anledningen till detta är de skillnader som finns 

mellan pojkars och flickors  mognad i denna ålder.    

 

Vad som kan vara orsaken till dyslexi råder det många teorier om. Svensson (2003) visar att 

det är biologiska och kognitiva orsaker mixade med den miljö som barn växer upp i som är 

viktiga faktorer till om problemen uppstår (Svensson, 2003). Denna studie har i första hand 

fokuserat på de kognitiva orsakerna och hur de avspeglas i den manifesta nivån. En vanligt 

förekommande uppfattning som forskarna Liederman, Kantrowitz och Flannery hävdar är att 

det finns en överrepresentation av män som har dyslexi. En påverkande faktor till dessa 

antagande är enligt min åsikt, vad man tittar på. Om man testar hela Sveriges befolkning har 

en betydande procent av dem, på en manifest nivå, problem med att läsa och skriva. Här finns 

en klar överrepresentation av pojkar/män. På den manifesta nivån har alla personer oberoende 

om de har dyslektiska besvär eller läs- och skrivsvårigheter en likvärdig symtombild. Detta 

kan visa sig som svårigheter att skriva, läsa en text eller att förstå innebörden i en text. För att 

skilja individerna efter deras problematik kan man utföra olika tester. Om man utför 

fonologiska tester visar de att bara några procent har problem av fonologisk karaktär eller 

dyslexi. Detta visar att på den kognitiva nivån finns troligtvis inga fonologiska skillnader 

mellan könen. Detta innebär att stora delar av svenska folket som har läs- och skrivsvårigheter 

har det av andra skäl än dyslexi. Detta visar att det är viktigt att skilja på läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Personer med läs- och skrivsvårigheter men utan fonologiska 

svårigheter behöver förmodligen ingen läs- och skrivundervisning. Däremot behöver de en 

bra motivation till varför de ska kunna läsa, ett ökat ordförråd och strategier för läsförståelse. 

Följden av mitt resonemang blir att många lässvaga kan utveckla och behärska sin läsförmåga 

relativt snabbt och med enkla medel.  De personer som genom en fonologiska test visar på 

fonologiska svagheter har behov av andra stödåtgärder i form av böcker inlästa på band och 

rättstavningsprogram och andra kompensatoriska hjälpmedel.  

Ytterligare en viktig faktor i sammanhanget är hur vi bemöter dessa elever. Det kan ske på 

många olika sätt och här skall ges några exempel. Enligt Svaleryd (2002) är det genom 

socialisationsprocessen som barnet bygger upp sin självbild och det sker oberoende om den 

vuxne lyckats med att göra sig av med sina egna omedvetna föreställningar av kön. Om inte 

kommer vi att behålla den invanda och ärvda uppfattningen. Om traditionella könsmönster 

påverkar barn var inget jag kunde få fram i den utförda undersökningen men jag såg det 

indirekt genom val av kläder och lekar. Var det en tillfällighet att pojkar hade blå tröjor och 

sportskor och lekte våldsamma actionlekar. Att flickor hade rosa tröjor, rosett i håret och 
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hoppade hage. Här visar det att barn är påverkade av sin och andras omedvetna uppfattning av 

sitt kön. Jag tror att många pedagoger inte vill bemöta pojkar och flickor på olika sätt men 

utan att veta om det sitter vi fast i våra föreställningar. En viktig uppgift för läraren är att 

motarbeta fördomar kring könsroller. Ett annat exempel är en vanligt förekommande 

uppfattning att pojkar är överrepresenterade när det gäller förekomsten av dyslektiska 

problem och denna uppfattning kan enligt min mening få konsekvenser. Höga förväntningar 

på barnen ger goda resultat som följd, medan låga förväntningar ger ett sämre resultat. Om 

man ser det som vanligt förekommande att det är fler pojkar som har svårigheter med att läsa 

och skriva blir pedagogens förväntningar, på dessa elever, lägre. Detta kan t.ex. ge till följd att 

dessa pojkar inte får samma träning i att läsa och skriva. Det gör att de halkar efter i 

skolarbetet.  

Är det så att vi som pedagoger bemöter flickor och pojkar på olika sätt. Har vi en opreciserad 

förväntning att flickor skall vara duktiga och inte misslyckas. Vad har vi i så fall för 

förväntningar på pojkarna och hur bemöter vi de pojkar som inte svarar upp mot dessa 

förväntningar. Här är det viktigt att pedagogen möter varje elev utan genusfördomar. Detta för 

att varje elev skall lyckas så bra som möjligt efter sin egen förmåga. Hur kommer det att 

påverka barn nu och i den närmaste framtiden. Enligt mina egna erfarenheter är det i vårt 

bemötande man kan eliminera eller bygga upp en persons framtida förmåga i att läsa och 

skriva. Lyckas man uppnå detta band av aktning, respekt, och tillit, mellan eleven och andra 

har man lyckats. För att som pedagog på bästa sätt hjälpa barn i en svår situation ser jag flera 

fördelar med en kartläggning som ex. O-ord. Den är snabb att utföra och medför 

förhoppningsvis en tidig upptäckt som följs av adekvata åtgärder. Med goda pedagogers 

undervisning och handledning skaffar sig förhoppningsvis eleven läs- och skrivstrategier som 

underlättar. Min önskan är också att eleven som möts på rätt sätt av kunniga pedagoger stärks 

i sin självbild både under och efter sin skoltid.   

Pennington (2003) tar upp flera forskare som Liederman, Kantrowitz och Flannery vilka 

hävdar att det är en klar övervikt av pojkar/män som har dyslexi. Det vore intressant att 

undersöka vilka olika förutsättningar och metoder man utgått från och vilken forskning man 

stöder sig på när man fått fram en överrepresentation av pojkar som har svårigheter med 

avkodningen. Detta känns som ett nytt forskningsprojekt och det skulle vara en utmaning att 

utföra det. 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna undersökning visar på tendensen att det inte 

finns några signifikativa skillnader mellan pojkar och flickor vad det gäller den fonologiska 

förmågan. I undersökning ingick några begränsningar genom att testen endast är utförd i 
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årskurs 4. Vidare är den utförda undersökningen genomförd på en mindre del av populationen 

och bör därför ses som en pilotundersökning. Dessa faktorer kan påverka resultatet.     
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