
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rapport 2016vt0526 

Flickors och pojkars språkliga 
medvetenhet i de tidiga skolåren 
En studie om skillnader i flickors respektive 

pojkars skrivförmåga i åk 1-4  

Erika Hörling 

Examinator: Tomas Persson 

Handledare: Elin Westlund 



 1 

 

Sammanfattning 
 
 

Högre skolprestationer i språk hos flickor än hos pojkar, kan förklaras med både biologiska orsaker 

som till exempel hjärnans utveckling och miljörelaterade orsaker utifrån begreppet genus. 

Skrivsvårigheten dyslexi har bara biologiska orsaker vilka härleds till fonologiska nedsättningar och är 

vanligare hos pojkar än hos flickor. 

 

I den här studien undersöks 90 elevers språkliga medvetenhet i grundskolans tidiga årskurser 1-4, med 

syftet att finna vilka skillnader som finns mellan flickors och pojkars skrivförmåga. Skillnaderna ställs 

sedan mot vad som kan vara orsaker till flickors bättre språkliga skolprestationer i förhållande till 

pojkars. 

 

Den språkliga medvetenheten undersöks i de fonologiska, semantiska, morfologiska och syntaktiska 

nivåerna, genom att analysera förmågorna som kan spegla medvetenheten i varje nivå hos flickorna 

respektive pojkarna. Resultatet presenteras i procent och diagram med kommentarer. 

 

Resultatet visar att skillnaderna mellan flickorna och pojkarna i de undersökta grupperna är störst i den 

fonologiska nivån och utifrån det förs en diskussion kring orsaker till könsskillnader i skolprestationer. 

 
 
 
Nyckelord: Språklig medvetenhet, genus, skrivförmåga, tidiga skolår, dyslexi 
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1. Inledning 
 

Kurserna i språkdidaktik på lärarprogrammet vid Uppsala universitet har varit bland de mest roliga att 

läsa och när jag under den sista VFU-perioden placerades i en klass där 4 elever hade problem med att 

skriva, föll det sig därför naturligt vad jag ville skriva om i det i det här arbetet. Slumpen föll sig 

nämligen så att dessa 4 elever var pojkar, vilket stämde väl överens med den etablerade bilden av att 

pojkar är sämre skribenter än flickor. Hur kunde det komma sig att det var så? Påverkar miljöfaktorer? 

Eller är det biologiskt betingat? Dessa frågor utgör avstampet till den här studien. 

 

1.1 Bakgrund till studien 

 

Tidigare resultat inom läs- och skrivforskningen visar sammanfattningsvis att flickors skolprestationer 

som har med språk att göra, är bättre än pojkars.1 De visar också att dyslexi och skrivsvårigheter är 

vanligare hos pojkar än hos flickor. Dyslexi har enligt forskningen bara biologiska orsaker, vilka beror 

på nedsatt fonologisk medvetenhet, som räknas som en del av att vara språkligt medveten.2 

Könsrelaterade skillnader i skolprestationer kan däremot bero på både biologiska orsaker eller andra 

orsaker relaterade till yttre omständigheter i miljön.3  

 

Ett sätt att ta reda på hur fonologiskt medveten en elev är, är att undersöka språklig medvetenhet, 

vilken är helt nödvändig för skrivutvecklingen.4 Att vara språkligt medveten innebär att vara medveten 

om språkets form i olika nivåer – fonologisk, semantisk, morfologisk, syntaktisk och pragmatisk nivå -  

vilket kan tydliggöras genom spegling i några viktiga förmågor, till exempel att kunna hantera korrekt 

användning av bokstäver, ha god ordkunskap, sätta korrekt ordningsföljd mellan orden i meningar och 

böja orden på rätt sätt. En elev som till exempel uppvisar svårigheter med stavning är troligtvis mindre 

fonologiskt medveten än en elev som stavar bra.5 

 

Den här studien visar vilka skillnader i språklig medvetenhet som finns mellan flickors respektive 

pojkars textproduktion i 90 analyserade elevtexter, utifrån följande nivåer: fonologisk, semantisk, 

morfologisk och syntaktisk nivå.  Resultatet utifrån studiens resultat visar var de största skillnaderna 

ligger och utifrån det förs en diskussion kring orsaker till skillnader i skolprestationer.  

                                                 
1 Berninger (2008), s. 151 

2 Vetenskapsrådet (2008), s. 4 

3 Rutter, Moffitt & Caspi (2006), s. 5 

4 Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon (2004), s. 4 
5 Vetenskapsrådet (2008), s. 3 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Studien undersöker skillnader i språklig medvetenhet mellan pojkar och flickor, i syfte att ta reda på 

om det kan säga något om orsaker till könsrelaterade skillnader i skolprestationer. Följande 

frågeställningar besvaras. 

 

Vilka skillnader finns det mellan flickors respektive pojkars språkliga medvetenhet?  

Hur ser skillnaderna ut i olika årskurser? 

3. Teoretiska utgångspunkter 

 
Utifrån de avgränsningar och den analysmetod som arbetet utgår ifrån, presenteras nedan tre områden 

utifrån tidigare forskning, nämligen språklig medvetenhet, könsskillnader i skolprestationer och 

dyslexi. Först presenteras begreppsbeskrivningar och därefter ges en kort forskningsöversikt för varje 

begrepp. 

 

3.1 Begreppsbeskrivningar 
 

Nedan presenteras begreppen språklig medvetenhet, genus och dyslexi. 

  

3.1.1 Språklig medvetenhet 

 

Språklig medvetenhet eller lingvistisk medvetenhet som det ibland också kallas, är en term som ofta 

används i läs- och skrivsammanhang. Man delar in språklig medvetenhet i olika nivåer – fonologisk, 

semantisk, morfologisk, syntaktisk och pragmatisk nivå6 - vilka presenteras ingående under nästa 

rubrik. Den pragmatiska nivån presenteras dock inte, eftersom den nivån inte har undersökts i den här 

studien på grund av att den skulle kräva en annan analysmetod. 

 

De flesta barn ser språket som en helhet, där betydelsen av språkets innehåll står i centrum. De olika 

delar av språket vilka utgör dess helhet ses endast i periferin, som något osynligt som inte kräver 

explicit uppmärksamhet.7 Barn som kan kallas språkligt medvetna kan trots det växla sin 

                                                 
6 Long (2015), s. 10 
7 Tornéus (1983), s. 12 
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uppmärksamhet från språkets innehåll, till dess form.8 Vellutino menar att denna så kallade 

metalingvistiska uppmärksamhet är helt avgörande för om barnets skrivinlärning ska lyckas eller inte.9  

 

Begreppet ”linguistic awareness” introducerades 1972 av Mattingly i boken Language by Ear and by 

Eye. Mattingly diskuterar i boken vad det innebär att vara medveten. Han menar att kunskap kring 

regler och förhållningssätt till språket kan fungera som en spegel till medvetenhet. Att uppvisa en 

språklig förmåga kräver att vara medveten om språkets form och funktion i just det avseendet som den 

förmågan kräver.10 Mattingly menar också att man kan översätta språklig medvetenhet till tillgången 

av olika språkliga regler11, vilka kanske är som allra mest lättåtkomliga i en språkutvecklingsfas som 

framför allt små barn går igenom.12  

 

Tornéus diskuterar i sin avhandling Rim och reson– språklig medvetenhet och läsning. Studier av 

metafonologiska färdigheters betydelse för läs-och skrivinlärning begreppet medvetenhet ytterligare, 

genom att tolka vad som kan vara föremål för språklig medvetenhet. Är det kunskap kring 

grammatiska regler, lingivsiska processer där kunskap kring dessa regler är en förutsättning eller 

betyder medvetenheten att kunna kombinera de två? Sambandet mellan språklig medvetenhet och 

skrivinlärning är allmänt erkänt, men i vilken riktning utvecklingen av sambandet sker är mindre 

klarlagt. Är språklig medvetenhet nödvändig för en god skrivinlärning eller kommer den språkliga 

medvetenheten som en följd av skrivinlärningen? Ehri m.fl. är anhängare av den senare teorin13, 

medan bland annat Marshall & Morton menar att den språkliga medveten hänger samman med primär 

språkutveckling och uppstår innan den sekundära språkutvecklingen vilken sker när barnet utvecklar 

läs– och skrivfärdigheter.14 En annan tolkning kan vara att dessa två ömsesidigt samverkar vid 

skrivinlärning.15  

 

3.1.1.1 Fonologisk nivå 
 

Läran om språkljuden kallas för fonologi och kommer från ordet ”fonem”, som innebär den minsta 

betydelsebärande byggstenen i språket.16 Förmågan att uppfatta de ljud som hör ihop med rätt 

                                                 
8 Tornéus (1983), s. 12 
9 Vellutino m.fl. (2004), s. 4 
10 Kavanagh & Mattingly (1972), s. 139 
11 Ibid., s. 9 
12 Ibid., s. 11 
13 Ehri, Barron & Feldman (1978), s. 9 
14 Sinclair, Jarvella & Levelt (1978), s. 226 
15 Tornéus (1983), s. 12  
16 Matthews (2007) 
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bokstäver, kan vara ett sätt att spegla fonologisk medvetenhet.17 När elever ska lära sig att skriva utgår 

de ofta från talet, där varje ord uppfattas som en helhet. För att förstå att talet består av en rad olika 

fonem som kan sammankopplas, krävs den fonologiska medvetenheten. För elever som har nedsatt 

fonologisk medvetenhet kan det däremot vara svårt att särskilja fonem, till exempel att diskriminera 

näraliggande ljud som g-k och p-b.18 Det är vanligt att dessa elever har svårt med att stava orden rätt 

och hoppar över eller byter ut bokstäverna i många ord.19  

 

3.1.1.2 Semantisk nivå 
 

Den semantiska nivån innebär att vara medveten om ords och frasers betydelse samt sambanden 

mellan olika ord.20 Begränsningar på den semantiska nivån kan visa sig genom att eleven inte klarar att 

att associera nya ord till erfarenheter eller organisera ny ordkunskap i förhållande till andra ord21, 

vilket hämmar ordförrådsutvecklingen.  

 

3.1.1.3 Grammatisk nivå 
 

Den grammatiska nivån delas in i två nivåer, den morfologiska nivån och den syntaktiska nivån. 

 

Den morfologiska nivån innebär att vara medveten om hur orden böjs.22 De minsta betydelsebärande 

enheterna i ett ord kallas för morfem och de delas upp i lexikala morfem och grammatiska morfem. 

Ordets rot kallas för ett grammatiskt morfem medan ändelser som gör att ordet böjs på olika sätt kallas 

för lexikala morfem.23 Elever som är svaga på den morfologiska nivån använder inte lexikala morfem 

eller utesluter ord som ”har” framför verb. Det är också vanligt att många elever använder fel 

böjningsformer.24  

 

Den syntaktiska nivån innebär att vara medveten om regler som styr ordningsföljden mellan orden i en 

sats.25 Elever som har en svag syntaktisk medvetenhet utelämnar ofta småord i meningar, sätter orden i 

                                                 
17 Vellutino m.fl. (2004), s. 5 
18 Long (2015), s. 10 
19 Matthews (2007) 
20 Long (2015), s. 10 
21 Ibid., s. 10 
22 Ibid., s. 10 
23 Matthews (2007) 
24 Long (2015), s. 10 
25 Vellutino m.fl. (2004), s. 5 
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fel ordning eller har svårt att använda passiva meningskonstruktioner och meningar som inleds med en 

bisats.26  

 

3.1.2 Genus 

 

Ordet genus kan översättas till engelskans ”gender”, vilket betyder socialt kön. Genusbegreppet kan 

förstås som ett begrepp för ett system som styr könsbundet beteende; en beteckning på en typ av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, som genom sin relation till varandra ger ett 

slags mönstereffekter och regelbundenheter. Hirdman menar att genusordningen upprätthålls genom 

att män och kvinnor särskiljs, och att mannen värderas som överordnad kvinnan.  27 

 

3.1.3 Dyslexi 

 

Dyslexi definierades av The International Dyslexia Association år 2002 som en inlärningssvårighet 

med neurobiologiskt ursprung vilken kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande 

ordigenkänning, samt dåliga stavnings- och avkodningsförmågor. Svårigheterna orsakas vanligen från 

nedsatta förmågor i språkets fonologi, vilka ofta är överraskande dåliga i förhållande till andra 

uppvisade kognitiva förmågor. Sekundära konsekvenser kan innebära problem i läsförståelse och 

begränsad läsupplevelse, som kan leda till hämmad ordförrådsutveckling och bakgrundskunskap. 28 

 

3.2 Tidigare forskning 

 

Nedan presenteras en sammanfattande forskningsöversikt kring språklig medvetenhet, könsskillnader i 

skolprestationer utifrån ett biologiskt perspektiv och ett miljöperspektiv, samt dyslexi. 

 

3.2.1 Språklig medvetenhet – en forskningsöversikt 
 

Under 1980 och 1990-talen användes begreppet språklig medvetenhet flitigt inom forskningen. Bland 

annat bevisades det positiva sambandet mellan god språklig medvetenhet och språkinlärning hos 

tvåspråkiga personer,29 och man hävdade att god språklig medvetenhet är nödvändig för en 

tillfredställande läs- och skrivutveckling.30 Begreppet har fortsatt vara föremål för studier fram tills 

idag. 

 

                                                 
26 Fridolfsson (2015), s. 27 
27 Hirdman (1988), s. 50 
28 The International Dyslexia Association (2002) 
29 Kerper Mora (2009), s. 1 
30 Vellutino m.fl. (2004), s. 4 
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Ett stort antal studier har fokuserat på vid vilken tidpunkt den språkliga medvetenheten uppstår. Det 

har visat sig att den uppstår ungefär vid tidpunkten för skolstarten, vid 4-8 års ålder. Innan dess lägger 

barn vikten vid språkets betydelse och har svårt att uppmärksamma dess form. Man har också ställt 

utvecklingen av språklig medvetenhet mot barnets generella kognitiva utveckling, där utvecklingen av 

språklig medvetenhet sker i samband med det som psykologen och kunskapsteoretikern Piaget kallade 

för det pre-operationella stadiet av ett barns utveckling.31  

 

Andra belysta områden som har varit föremål för studier kring språklig medvetenhet är huruvida 

träning och undervisning kring de olika förmågorna som speglar en viss typ av medvetenhet har 

positiv inverkan på skriv- och läsutvecklingen32, samt vilka förmågor som faktiskt speglar en viss 

medvetenhet. 33  

 

Det finns ett stort antal studier som tyder på att det föreligger skillnader mellan könen i generell 

språklig förmåga.34 I studier av könsskillnader i nivåerna för språklig medvetenhet har det däremot 

varit svårt att dra några generella slutsatser. För fonologisk medvetenhet har man till exempel inte 

kunnat fastslå att det verkligen föreligger en konstant skillnad. 1997 rapporterade Cormier och Dea om 

ett övertag hos flickor i nivån för fonologisk medvetenhet35, medan till exempel Burt, Holm och Dodd 

rapporterade att ingen skillnad hade funnits mellan könen i deras studie, vars deltagarurval dock var 

begränsat.36 Däremot har man upprepade gånger funnit att dyslexi, vars orsak kan härledas till nedsatt 

fonologisk medvetenhet37, är en diagnos som finns överrepresenterad hos pojkar.38 

 

3.2.2 Könsskillnader – en forskningsöversikt 

 

Forskningen kring könsskillnader i skolprestationer som berör språkförmågan har länge pekat mot en 

och samma slutsats. Denna slutsats summerades 1966 av psykologen och forskaren Eleanor Maccoby, 

som menade att ”genom skolåren presterar flickor bättre på grammatiktest, stavning och ordflyt.”39 

 

I studien Gender Differences in Orthographic, Verbal and Compositional Fluency: Implications for 

Assessing Writing Disabilities in Primary Grade Children  jämförde man flickors och pojkars 

                                                 
31 Hakes (1980), s. 3 
32 Sodoro (2002), s. 223 
33 Melby-Lervåg, Lyster & Humle (2012), s. 322 
34 Linn (1988), s. 53 
35 Dea & Cormier (1997), s. 199 
36 Burt, Holm & Dodd (1999), s. 311 
37 Goulandris, Snowling & Walker (2000), s. 103 
38 Galaburda (1982), s. 18 
39 Maccoby (1966), s. 26 
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skrivförmåga40 och kom till slutsatsen att flickorna låg långt före pojkarna. Resultatet tolkades också 

som att pojkarna löpte större risk att utveckla skrivsvårigheter. Den studien kan ses som en typisk 

representation för olika studier inom området könsdifferentiering och språk och speglar väl den bild 

som etablerats genom åren.41  

 

Tre stora skillnader mellan könen och deras förmågor i allmänhet brukar rapporteras. Dessa är att 

flickor uppvisar en högre språklig förmåga och att pojkar uppvisar högre spatiala samt aritmetiska 

förmågor. Framförallt visar många tidigare studier att flickor är överlägsna pojkar i att skriftligt 

producera text.42 Dessa noterade skillnader stämmer väl överens med det som benämnts som ”jägar-

och samlar-hypotesen”, vilken går ut på att flickor och pojkar evolutionärt sett varit i behov av olika 

kompetenser i enlighet med deras livsuppgifter.43 Pojkarna bör vara anpassade efter livet som jägare, 

där spatiala- och orienteringsförmågor är essentiella, medan flickorna bör vara anpassade till ett liv i 

sociala grupper, där språkförmåga är essentiell för social interaktion.44 

 

På senare tid har de vetenskapliga förklaringarna till individers språkutveckling legat på samspelet 

mellan biologiska och miljörelaterade orsaker. Biologiska förutsättningar i sampel med språklig miljö 

interagerar med varandra i en process som skapar en grundläggande språklig referensram.45 Myrberg 

menar till exempel i rapporten Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs-och 

skrivsvårigheter, att uppvisade läs- och skrivsvårigheter måste förstås som resultat av både arv- och 

miljöfaktorer i samspel med varandra, även om skrivsvårigheter som leder till en dyslexidiagnos bara 

har biologiska orsaker. 46 Att arv och miljö samspelar i språkutvecklingen har bevisats i många 

studier.47  

 

Nedan presenteras i tabellform några av de mest diskuterade orsakerna till pojkars underprestation i 

skolan, utifrån två perspektiv; ett biologiskt perspektiv och ett miljöperspektiv där bland annat 

begreppet genus står i fokus. Tabellen är hämtad från rapporten Könsskillnader i skolprestationer – 

idéer om orsaker som getts ut inom Delegationen för jämställdhet i skolan, där flickors respektive 

pojkars underprestation i skolprestationer motiverades. Den har blivit omstrukturerad utifrån dess 

originalform, men innehållet är det samma.48 

                                                 
40 Berninger & Fuller (1992), s. 363 
41 Linn (1988), s. 53 
42 Rosén (1998), s. 38 
43 Kimura (1999), s. 31 
44 Wallentin (2008), s. 2 
45 Lacerda (2011), s. 3 
46 Myrberg (2003), s. 23 
47 Lacerda (2011), s. 1 
48 Wernersson (2010), s. 11 
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Antagen orsak: Biologiska orsaker (gråa 

fält) 

Miljörelaterade 

orsaker/social 

klass/genus/etnicitet m.m. 

(vita fält) 

 

 Lägre förmåga inom 

områden som rör läsning, 

skrivning, verbal förmåga 

och finmotorik 

Inställning/könsroller: Vissa 

kunskaper är mindre viktiga  

Maskulina 

antipluggkulturer 

 Större variation (fler tidiga 

skador/större känslighet) 

Bråkighet/lägre grad av social 

anpassning 

Brist på manliga 

förebilder 

 Senare biologisk utveckling Oförmåga att följa anvisningar Hämmande 

medelklassnormer 

(arbetarpojkar, 

minoriteter) 

  Hämmande feminisering  

 

Tabellen visar biologiska och miljörelaterade orsaker till pojkars underprestation i skolan49 

 

 

3.2.2.1 Ett biologiskt perspektiv 

 

Med en extrem syn på språket som biologiskt betingat och medfött skulle man, enligt Lacerda, kunna 

hävda att människan är rustad med en typ av genetiskt kodad prinicipiell information om språkets 

struktur; en slags universell grammatik som trimmas genom exponering för det aktuella språket.50 Den 

synen har sitt ursprung i Chomsky’s forskning kring syntaktiska strukturer, där den generativa 

grammatiken introducerades.51 Det som språket vilar på antas genereras av ett antal underliggande 

syntaktiska, morfologiska och fonologiska regler. Talare av språket besitter intuitivt den lingvistiska 

kompetens som behövs för att behövs för att tillgodogöra sig dessa regler, utan krav på synlig 

metaförståelse. 

                                                 
49 Wernersson (2010), s. 11 
50 Lacerda (2011), s. 2 
51 Chomsky (1957), s. 2 
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År 1861 gjorde kirurgen Paul Broca upptäckten att afatiska störningar som kan påverka talförmågan, 

skrivförmågan eller läsförmågan, kunde knytas till en dysfunktionell del av vänstra hjärnhalvan.52 

Några år tidigare, 1847, hade neurologen Carl Wernicke upptäckt att en skada i vänstra hjärnhalvan 

där parietal- occipital och temporalloberna möts, kan orsaka förlust av förmågan att förstå språkets 

betydelse.53 Dessa två upptäckter pekade mot att språkprocessen sker i vänster hjärnhalva, men senare 

forskning har bidragit till en mer nyanserad bild. Språkförmågan har många olika dimensioner, vilka 

kräver att olika delar av hjärnan samarbetar. Förmågan att konstruera meningar tror man till exempel 

sker i vänster hjärnhalva, medan förmågan att förstå dem är en process som sker i samarbete mellan 

vänster och höger hjärnhalva.54 Hos de flesta individer finns en asymmetri i hjärnans planum 

temporale, vilket innebär att den vänstra del av hjärnan där språkförmågan är lokaliserad dominerar.55 

 

De förklaringar till könsskillnader i skolprestationer som kan härledas till biologiska orsaker, brukar 

fokusera på liknande förklaringar till hur hjärnans uppbyggnad ser ut hos flickor och pojkar.56 En 

viktig orsak till skillnader i kognitiv förmåga, antas bero på flickors och pojkars olika 

hormonreglering, vilket påverkar deras prestationsförmågor.  År 1987 lade Geschwind och Galaburda 

fram en teori som gick ut på att det manliga könshormonet testosteron fördröjer mognaden av delar av 

den vänstra hjärnhalvan, vilket resulterar i att högra hjärnhalvan och även de områden i vänstra 

hjärnhalvan som är opåverkade av hormonet, utvecklas i snabbare takt. Som en följd av vänstra 

hjärnhalvans långsammare utvecklingstakt utvecklas också det område där språkförmågan är 

lokaliserad långsammare, vilket ökar risken för nedsatt språkförmåga och läs- och skrivsvårigheter. En 

snabbare utveckling av höger hjärnhalva ger i sin tur mer utvecklade förmågor som är lokaliserade där, 

som aritmetisk och spatial förmåga. 57 

 

Det bör också tas i beaktning, när de biologiska orsakerna härleds till hjärnans uppbyggnad, att en 

förklaring till könsskillnader ligger i pojkhjärnors senare mognad. I vuxen ålder är pojkarnas hjärnor 

ungefär 8-10 % större än flickornas58, men det försprånget uppstår sent. I ungdomsåren, är 

skillnaderna helt motsatta. Flickornas hjärnor mognar snabbare och är som störst vid 10-11 års ålder, 

                                                 
52 Fodorenko, Duncan & Kanwisher (2012), s. 2059 
53 Binder (2015), s. 2071 
54 Mason, (2013), s. 1 
55 Foundas, Leonard, Gilmore, Fennell & Heilman (1994), s. 1225 
56 Shaywitz, Shaywitz, Pugh, Constable, Skudlariski, Fulbright, Bronen, Fletcher, Shankweiler, Katz &  Gore (1995), s. 607 
57 Cornish (1996), s. 68 
58 Lenroot, Gogtay, Greenstein, Wells, Wallace, Clasen, Blumenthal, Lerch, Zijdenbos, Evans, Thompson & Giedd (2007), s. 1065 
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medan pojkarnas hjärnor är som störst vid 14-15 års ålder. Flickornas tidigare mognad kan vara en 

bidragande faktor till bättre skolprestationer.59 

 

En annan aspekt som bör beaktas vid nedsättningar i skrivinlärning är kravet på utvecklad finmotorik 

för att kunna utföra den aktiva skrivprocessen.60 En försenad respons i nervsystemet kan orsaka 

nedsatta motoriska förmågor, som påverkar fingeranvändningen vid skrivning.61 Studier som jämför 

flickor och pojkars motoriska förmågor vid skrivning, visar att flickor uppvisar bättre finmotorik än 

pojkar, vilket ytterligare bidrar till pojkars underprestation i förhållande till flickors i skrivpraktiker.62 

 

Ytterligare en aspekt är att lägre grad av social anpassning och lydnad hos pojkar, vilken vanligtvis 

förklaras utifrån miljöfaktorer med socialisering in i ett könsbundet accepterad beteende, också kan 

förklaras utifrån ett biologiskt perspektiv. Olydnad till följd av koncentrationsnedsättningar kan ibland 

bero på den kognitiva funktionsnedsättningen attention deficit hyperactivity disorder, förkortat 

ADHD, vilken finns överrepresenterad hos pojkar.63 Ett intressant samband fann dessutom Fletchter 

m.fl.; 30-70 % av barnen som hade blivit diagnostiserade med dyslexi hade också ADHD.64 Flera 

studier visar att biologiskt betingade nedsättningar av den här typen oftare förekommer hos pojkar än 

hos flickor, vilket ger en större andel riktigt lågpresterande pojkar, som i sin tur höjer 

medelvärdesskillnaden i skolprestationer mellan könen.65 

 

3.2.2.2 Ett miljöperspektiv 

 

Även om det biologiska förklaringsperspektivet ofta används i debatten om könsdifferentiering, finns 

det motsatta ståndpunkter, som menar att skillnaden mellan könen är närmast obefintlig. Janet Shibley 

Hyde lade 2005 fram teorin ”The Gender Similarities Hypothesis”, i vilken hon hävdar att massmedias 

framställning av könen som psykologiskt mycket olika är överdriven. Hon menar att skillnader kan 

finnas, men att deras förekomstfrekvens ligger närmast noll.66 Med ett sådant perspektiv blir det 

särskilt intressant att studera yttre faktorer som kan forma olikheter mellan könen. 

 

Miljöperspektivet på könsskillnader i skolprestationer kan ses utifrån det som begreppet genus står för; 

att egenskaper som föreskrivs män och kvinnor skapas i en social kontext. Könsskillnader i 

                                                 
59 Magon (2009), s. 3 
60 Berninger m.fl. (1991), s. 61 
61 Ibid, s. 62 
62 Wernersson (2010), s. 16 

63 Gaub & Carlsson (1997), s. 1036 
64 Fletcher, Foorman, Shaywitz & Shaywitz (1999), s. 293 
65 Wernersson (2010), s. 12 
66 Hyde (2005), s. 581 
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skolprestationer antas bero på att flickor och pojkar socialiseras in i olika roller, vars innehåll bestäms 

av samhällets föreställningar om vad som gäller för män och kvinnor. De processer som formar 

utvecklingen av barns tankar, känslor och handlingar åt ett könstypiskt håll initieras i barnets samspel 

med samhället. På detta sätt reproduceras vår kulturs könsstereotyper. 67  

 

Grundläggande för den svenska skolan är att alla elever har rätt till en god utbildning, oavsett kön, 

etnicitet eller social bakgrund. Grundskolans utbildning ska vara likvärdig oavsett var i landet den 

anordnas och den ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.68 Utbildningssystemet har 

följaktligen ett ansvar att utjämna eventuella förutbestämda könsskillnader. Jakobsson menar att 

arbetet för ökad jämställdhet i klassrummet måste ske i olika steg: 

 

A) När man i den kontinuerliga demokratifostran påverkar eleverna, så att de tar avstånd från 

förtryck och underkastelse och kan se kopplingen mellan makt och kön. 

B) När man undervisar om jämställdhet, gör eleverna medvetna, d.v.s. problematiserar 

könsvariabeln i olika avseenden. Alla lärare oavsett ämne, är skyldiga att göra detta. 

C) När man ger båda könen reellt samma möjligheter till kunskapsutveckling och positiv 

självuppfattning.69 

 

I samband med diskussioner kring flickors och pojkars olika förutsättningar i skolmiljön brukar man 

använda begreppet ”den dolda läroplanen”, vilken innebär dolda regler och normer för hur flickor 

respektive pojkar bör uppträda i skolan för att passa in.70 Genom tidigare studier, bland annat i 

forskningsprojektet Språk och kön i skolan71,  har man funnit att flickor tenderar att skolas in i tystnad 

och lydnad medan pojkar fostras in en mer aktiv roll där det finns stort utrymme för taltid i 

klassrummet. Den dolda läroplanen strider därmed diametralt från det som läroplanen för grundskolan 

förmedlar; en likvärdig utbildning oavsett könstillhörighet. Den ojämlika behandlingen mellan könen 

som praktiseras utifrån den dolda läroplanen kan bidra till att gynna flickornas skolprestationer, medan 

den å andra sidan inte gynnar flickornas kommande deltagande i vuxenlivets verksamheter och det 

offentliga samhällslivet.72 

 

Förklaringsmodellen till könsrelaterade olikheter utifrån genusperspektivet, utgår också från begreppet 

motivation i förhållande till inlärningsstrategier. En orsak till ojämlika skolprestationer mellan könen 

                                                 
67 Heister (1993), s. 6 
68 Skollagen SFS, 2014:960 
69 Jakobsson (1990), s. 93 
70 Hultman (1990), s. 25 
71 Ibid., s. 23 
72 Ibid., s. 26 
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förklaras då med att prestationerna styrs av identitetstillhörigheten, där individens prestationer styrs av 

uppfattningen om ”vem är jag”. Pojkar skulle i så fall motiveras att lära sig innehållet i manligt kodade 

ämnesområden, i enlighet med den etablerade könsordningen.73 Motivation relateras därmed till 

förväntningar, vilka skapas beroende av könstillhörighet. 

 

Ett annat begrepp som används i samband med genusperspektivet är den överrepresenterade 

antipluggkulturen bland pojkar, vilket etablerades redan 1977 av forskaren Paul Willis. Willis menade 

att den kultur individen anser sig tillhöra sätter ramarna för vederbörandes sätt att agera och fatta 

beslut.74 Senare har begreppet använts för att illustrera varför pojkar väljer bort höga skolprestationer 

på grund av risken att kategoriseras till en feminin kultur där skolarbete premieras. För att inte förlora 

maskulinitetsidentiteten väljer pojkarna istället att underprestera.75 

 

Ytterligare ett begrepp som använts i genusdebatten är manliga förebilder, eller korrekt uttryckt; 

avsaknaden av sådana.  Utgångspunkten för argumentationen är då att elever behöver lärare som i stor 

mån som möjligt liknar dem själva, för att skapa bästa möjliga inlärningsförutsättningar.76 Enligt SCB, 

Statistiska centralbyrån i Sverige, var under hösten 2014 76 % av lärarna i svenska grundskolor 

kvinnor.77 Männens underrepresentation bland lärarna skulle kunna utgöra en bidragande faktor till 

pojkars sämre skolprestationer, utifrån att bristande manliga förebilder bidrar till underprestation hos 

pojkar.  

 

3.2.3 Dyslexi – en forskningsöversikt 

 

Det finns ett växande intresse för att undersöka biologiska orsaker till skrivsvårigheter och dyslexi. 

Till skillnad från skrivsvårigheter som inte diagnostiseras, som kan ha sina orsaker både i biologiska 

grunder och i miljöförutsättningar, så har man klarlagt att dyslexi endast har en biologisk grund.78  

 

Ett gemensamt drag hos elever som diagnosticerats med dyslexi är att de har sämre fonologisk 

förmåga än andra elever79, som gör att de inte klarar av att hantera språkljuden, vilket är en 

nödvändighet för en god läs- och skrivutveckling.80 Den fonologiska förmågan kan härledas till en 

                                                 
73 Meece (2006), s. 351 
74 Harvey (2011), s. 6 
75 Jonsson (2014), s. 277 
76 Carrington, Tymms & Merrell (2008), s. 315 
77 Skolverket (2016), s. 7 
78 Vellutino m.fl. (2004), s. 5 
79  Goulandris m.fl. (2000), s. 103 

80 Nauclér & Magnusson (2002), s. 113 
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biologisk bakgrund.81 Om dyslexi kommer att upptäckas beror till stor del på om eleven har 

kompensatoriska kunskaper som kan täcka en del av problemen med den nedsatta fonologiska 

förmågan. En dyslektisk elev som har stora kunskaper om den semantiska aspekten av språket, kan till 

viss del kompensera upp andra delar av språket där eleven är svagare.82 Det måste också påpekas att 

svårigheter med de förmågor som kräver fonologisk medvetenhet inte nödvändigtvis kan förklaras 

med biologiska orsaker. Dålig stavning till exempel, kan också ha att göra med bristande övning i 

läsning och skrivning, vilket då beror på faktorer i elevens miljö och inte på biologiskt orsakad, 

nedsatt fonologisk medvetenhet.83 En elev med nedsatt fonologisk medvetenhet får ofta negativa 

följder i utvecklingen av ordförrådet. Man benämner den delen som har med lagring av ord att göra för 

det fonologiska minnet.84 Nedsatt fonologisk medvetenhet och bokstavs- och ordlagring leder till 

sämre ordigenkänning och ordkunskap.85 

 

Helt säkra på vad i hjärnan som orsakar en nedsatt fonologisk förmåga är inte forskarna, men allt 

sedan de tekniska framstegen gjorde det möjligt att studera hjärnaktiviteter hos människor, har man 

kunnat hitta ledtrådar som kan förklara vad som orsakar dyslexi. Det utgör ett forskningsområde inom 

neurobiologin som studeras intensivt.86 Under senare delen av 1980-talet lade Galaburda fram en teori 

som gick ut på att dyslektiker uppvisar avvikelser i uppbyggnaden av den vänstra hemisfären av 

hjärnan, vilket lades fram som teorin om hjärnans lateralitet, som syftar på hjärnhalvornas funktionella 

assymmetri.87 Galaburda menade att den mänskliga hjärnan är specialiserad så att en del funktioner är 

mer förbundna med den ena av hjärnhalvorna än med den andra.  

 

Neurologen Samuel Torrey Orton lade senare fram en vidareutvecklad förklaringsmodell för orsakerna 

till dyslexi i hjärnans lateralitet. Han menade att dyslektiker har bristande förmåga i avläsningen av 

bokstäver, som orsakas av utvecklingsstörning som hindrar normalt etablerande av hemsfärsdominans 

för språk. Eftersom en lateraliserande funktion mellan de olika hjärnhalvorna är nödvändig för 

språkförmågan, kan en avvikande hemisfärsdominans bidra till dysfunktioner.88 

 

1968 upptäckte Geschwind och Levitsky att en del av hjärnan kallad högra planum temporale, skilde 

sig i storlek hos dyslektiker jämfört med personer utan dyslexi. I dyslektikernas hjärnor var området 

                                                 
81  Vellutino m.fl. (2004), s. 5 
82 Goulandris. m.fl. (2000), s. 104 
83 Myrberg (2003), s. 25 
84 Ibid., s. 27 
85 Vellutino m.fl. (2004), s. 7 
86 Habib (2000), s. 123 
87 Cornish (1996), s. 68 
88 Guardiola (2011), s. 9 
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symmetriskt i både vänster och höger hjärnhalva, medan det vanligtvis är större i vänster hjärnhalva än 

i höger hos personer utan dyslexi.89 Symmetrin mellan hjärnhalvorna har stor påverkan på förmågan 

att göra fonemisk segmentering, vilken beskrivs som den dominerade svårigheten för dyslektiker.90 

Upptäckten ledde till teorin om sambandet mellan symmetri mellan hjärnhalvorna och dyslexi.  

Senare har flera studier därtill funnit att hjärnbalken, corpus callosum, som utgör länken mellan de två 

stora hemisfärerna i hjärnan, hos dyslektiker tycks vara större än i hjärnorna hos icke-dyslektiker.91 

 

Geschwind fann i tillägg till kunskapen om hjärnans latereralitet, också en stor överrepresentation av 

pojkar bland dyslektiker92, vilket i sin tur senare kunde härledas till hormonproduktionen av 

testosteron och dess påverkan på utvecklingen av hjärnhalvorna.93  

 

3.3 Sammanfattning 

 

Begreppet språklig medvetenhet används allmänt i läs- och skrivsammanhang och den delas in i olika 

nivåer, som kan knytas till olika förmågor. Fonologisk medvetenhet handlar om att uppmärksamma 

bokstavsljuden, semantisk medvetenhet om ord och frasers betydelse, morfologisk medvetenhet om 

hur orden böjs och syntaktisk medvetenhet om ordningsföljden mellan orden i meningar. Tidpunkten 

för uppkomst av språklig medvetenhet sker ungefär vid skolstarten. Språkligt medvetna barn kan 

skifta fokus från språkets innehåll till dess form. Det råder delade meningar om huruvida språklig 

medvetenhet är ett resultat av läs- och skrivträning, eller om den är en nödvändighet för inlärningen. 

Man är däremot enig om att den spelar en avgörande roll i läs- och skrivutvecklingen. Även om de 

flesta studier pekar mot att flickor har en bättre skrivförmåga än pojkar i tidiga skolår, så har det varit 

svårt att dra generella slutsatser om könsskillnader i språklig medvetenhet. 

 

Genusbegreppet syftar på de mönster som återfinns i beteenden mellan flickor och pojkar. Man menar 

att det finns både biologiska och miljörelaterade orsaker till könsskillnader i skolprestationer mellan 

flickor och pojkar, där det brukar handla om att flickor generellt sett är starkare än pojkar i språkliga 

förmågor medan pojkar är överlägsna i aritmetiska och spatiala förmågor. Bland de biologiska 

orsakerna brukar man nämna skillnaderna mellan flickors och pojkars vänstra hjärnhalva, vilka beror 

på hormonregleringen samt pojkars senare mognad, sämre finmotorik och deras större känslighet för 

tidiga skador i hjärnans utveckling. Bland de miljörelaterade orsakerna brukar man nämna den dolda 

                                                 
89 Guardiola (2011), s. 15 
90 Vellutino m.fl. (2004), s. 2 
91 Ibid., s. 19 
92 Galaburda (1982), s. 18 
93 Cornish (1996), s. 68 
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läroplanen där flickor och pojkar skolas in i olika roller och beteenden, att identitetstillhörighet styr 

motivation av inlärning, antipluggkultur hos pojkar och bristen på manliga förebilder i skolan. 

 

Dyslexi är en diagnos som innebär biologiskt betingade inlärningssvårigheter i framför allt 

ordavkodning och stavning. Dyslektiker har huvudsakligen problem med den fonologiska 

medvetenheten, d.v.s. att kunna hantera språkljuden. Orsaken till dyslexi tror man har att göra med 

hjärnans lateralitet, där det inte finns en asymmetri mellan hjärnhalvorna som hos icke-dyslektiker, 

samt att hjärnbalken är större hos dyslektiker. Man har funnit att pojkar är överrepresenterade bland 

dyslektiker.  

 

3.3.1 Slutsats utifrån tidigare forskning 

 

Slutsatserna utifrån forskningsöversikten kring språklig medvetenhet, könsskillnader och dyslexi är att 

språklig medvetenhet är nödvändig för en god skrivutveckling, att flickor vanligtvis uppvisar högre 

skolprestationer i språk vilket kan förklaras med både biologiska och miljörelaterade orsaker samt att 

dyslexi beror på biologiskt betingade, fonologiska nedsättningar och oftare drabbar pojkar är flickor. 

4. Metod 

 
Nedan presenteras praktiska tillvägagångssätt i undersökningen av elevtexterna - studiens urval, 

undersökningens utförande, den valda analysmetoden för textanalys av elevtexter utifrån olika teman, 

reflektioner kring metodvalet, forskningsetiska principer, studiens avgränsningar samt reflektioner 

kring validitet och reliabilitet.  

 

4.1 Praktiska tillvägagångssätt  

 
Nedan presenteras urvalet, undersökningens utförande och hur textanalysen har genomförts. 
 

4.1.1 Urval 

 

Undersökningen gjordes på en F-5-skola i ett medelklassområde i utkanten av Uppsala under 

vårterminen 2016. I studien deltog sammanlagt 90 elever, från årskurs 1 till årskurs 4. Valet att ta med 

elever från 4 olika årskurser gjordes dels på grund av att fokus i undersökningen ligger på att se hur 

språklig medvetenhet ser ut hos elever i alla tidiga skolår och dels på grund av att kunna besvara 

frågeställningen om hur skillnaderna mellan eleverna ser ut i olika årskurser. Av de 90 eleverna var 48 

pojkar och 42 flickor. De deltar som representanter för sina kön. 4 av eleverna, 1 pojke och 3 flickor, 

misstänktes av lärarna för, eller låg under utredning för dyslexi. Ingen av eleverna hade svenska som 

andraspråk, vilket annars hade varit en faktor som kunnat påverka deras texter. 



 18 

 

4.1.2 Undersökningens utförande  

 

Ett häfte utifrån temat ”kompisar” utformades i samråd med lärarna i de undersökta klasserna, där 8 

frågor formulerades. Frågorna ur häftet lästes upp högt för eleverna i samtliga deltagande klasser, för 

att underlätta för dem som hade svårigheter med egen läsning. Eleverna fick sedan instruktioner att 

skriva svar till frågorna så bra och tydligt de kunde. Om de fick problem att läsa frågorna kunde jag 

eller den lärare, som också fanns i klassrummet under undersökningstillfället, hjälpa dem med det men 

de fick ingen hjälp med själva skrivandet eftersom poängen med undersökningen då skulle gå förlorad. 

Svaren blev 6-142 samt i snitt, räknat utifrån medelvärde, 62 ord långa. Dessa svar ligger till grund för 

analysen. 

 

4.2 Textanalys av elevtexter 

 

För att uppnå syftet med studien, att ta reda på vilka skillnader som föreligger mellan pojkar och 

flickors språkliga medvetenhet, analyserades de insamlade texterna utifrån form och innehåll. 

Upplägget är inspirerat från Elevtext – analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9. Josephsson menar 

att om man vill veta hur språket är uppbyggt kan man dela in och analysera det i olika nivåer.94 Det 

tillvägagångssättet har applicerats i den här studien, för att undersöka de aspekter av språket som kan 

påvisa olika nivåer av språklig medvetenhet.  Tillvägagångssättet är följaktligen en strukturell analys 

med fokus på språkliga detaljer, där dessa detaljer visar elevernas förmågor, som i sin tur antas spegla 

deras medvetenhet. Pragmatisk medvetenhet, som också är en nivå av språklig medvetenhet, har valts 

bort för undersökningen eftersom den skulle kräva en annan analysmetod. 

 

4.2.1 Textanalysens teman 

 

Nedan presenteras de olika teman som som studien vilar på och hur de har praktiserats i analysen. 

 

4.2.1.1 Korrekt användning av bokstäver 
 

Elevernas förmåga att stava rätt, kan spegla deras fonologiska medvetenhet. Den fonologiska nivån 

har därför undersökts genom att felmarkera tillägg eller avsaknad av bokstav, användning av fel 

bokstav eller omkastning av bokstäver i texterna. Två vanliga exempel på dessa typer av fel kan vara 

när eleven har glömt konsonant i dubbelkonsonantord eller använt felaktig bokstav i ljudstridigt ord, 

d.v.s. ett ord som stavas med en annan bokstav än vad det låter som.  

                                                 
94 Josephsson, Melin & Oliv (1990), s. 8 
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Antal fel har räknats i varje elevtext och därefter delats med det sammanlagda antalet ord i texten, för 

att få fram den procentuella andelen fel, felfrekvensen, i texten. Därefter har resultatet förts in i den 

kategori där det passar utifrån om det är en flicka eller pojke som skrivit texten och den årskurs som 

eleven som skrivit texten går. I resultatdelen presenteras den sammanräknade procenten fel som 

flickorna respektive pojkarna har haft i sina texter, klass för klass. Resultatet presenteras i diagram 

med kommentarer, för att ge en god jämförande överblick, i syfte att ge svar på frågeställningarna. 

 

4.2.1.2 Ordkunskap 
 

Hur bra ordförråd eleverna har, kan spegla hur semantiskt medvetna de är. Att räkna hur många 

substantiv en elev klarar att använda, kan enligt Fridolfsson95 ge en fingervisning om hur stort 

ordförråd eleven har. Därför har den metoden praktiserats. De unika substantiven, d.v.s. de substantiv 

som bara förekommer en gång, har räknats i varje text och därefter räknats ihop och delats på totala 

antalet ord. Resultatet presenteras i diagram med kommentarer.  

 

4.2.1.3 Korrekt böjning av ord  
 

Hur många felaktigt böjda ord som elevernas texter innehåller, kan spegla hur morfologiskt medvetna 

de är. Antalet felaktigt böjda ord har därför räknats i varje text och därefter delats med det 

sammanlagda antalet ord i texten, för att få fram den procentuella andelen fel i texterna. Fel har också 

markerats om eleven har glömt att sätta ett hjälpverb framför verben. Resultatet presenteras i diagram 

med kommentarer.   

 

4.2.1.4 Ordningsföljd mellan orden i en sats  

 

I hur stor utsträckning eleverna placerar orden i korrekt ordning i meningarna, kan spegla hur 

syntaktiskt medvetna de är. En inkorrekt placering av ord har felmarkerats. Antalet har sedan delats 

med det totala antalet ord i texten. Den procentuella andelen fel i texterna har räknats ihop, klass för 

klass. Resultatet presenteras i diagram med kommentarer.   

 

4.3 Reflektioner kring metodval 

 

Metodvalet föll på en form av kvantitativ textanalys med kvalitativa inslag, där fokus för analysen är 

en jämförelse mellan flickor och pojkar presenterat i procentform och i diagram, eftersom det passar 

bra för de frågeställningar som formulerats. Resultatet i diagramform ger en tydlig översikt över 

                                                 
95 Fridolfsson (2015), s. 25 
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skillnader mellan pojkar och flickor. Orsaken till valet att presentera resultaten i procent, är också att 

lätt kunna göra en jämförelse. Det var därtill passande att använda procent på grund av att elevtexterna 

var olika långa sett till antalet ord och därför gav andelen fel i texterna en rättvis bild. 

 

4.3.1 Forskningsetiska principer 

 

Enligt informationskravet för de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet utformat, så ska de 

av forskningen berörda bli informerade om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.96 De ska också ha 

rätt att själva bestämma över sin medverkan, enligt samtyckeskravet.97 Detta gjordes i två steg. Dels 

skickades ett informationsbrev om undersökningens syfte och tillvägagångssätt till elevernas föräldrar 

per mail, där de genom att ta del av informationen fick ett fatta passivt samtycke till deras barns 

deltagande. Detta gjordes på grund av att deltagarna i studien, eleverna, var under 15 år gamla. Ingen 

vårdnadshavare som tog del av informationsbrevet hade invändningar mot deras barns deltagande. I 

det andra steget informerades eleverna. Det gjordes under själva undersökningstillfället, då eleverna 

fick skriva texterna. Eleverna informerades då om vad de skulle få skriva om och vad texterna sedan 

skulle användas till. De försäkrades också om att de i mitt arbete skulle vara anonyma.  

 

Förvaringen av texterna har skett i enlighet med konfidentialitetskravet, som innebär att alla uppgifter 

om identifierbara personer ska lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan 

identifiera enskilda människor.98 I denna rapport nämns inga namn på elever och texterna har förvarats 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Det insamlade materialet har endast använts till forskningsändamål, i enlighet med nyttjandekravet. 99 

 

4.3.2 Avgränsningar 

 

Eftersom fokus för studien är att undersöka om föreliggande skillnader i skrivförmåga mellan flickor 

och pojkar kan säga något om orsaker till könsbundna skillnader, så fokuseras analysen till att studera 

hur väl språkligt medvetna eleverna är i olika nivåer. Anledningen till att just de här nivåerna är 

intressanta att studera, är att nedsättningar i den fonologiska medvetenheten vanligtvis kopplas 

samman med den typen av skrivsvårigheter som har biologiska orsaker.100   

 

                                                 
96 Vetenskapsrådet (2004), s. 7 
97 Ibid., s. 9 
98  Vetenskapsrådet (2004), s. 12 
99 Ibid., s. 14 
100 Goulandris m.fl. (2000), s. 103 
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4.3.3 Validitet och reliabilitet  

 

Studiens validitet, om undersökningen verkligen mäter det som avser mätas101, motiveras utifrån 

resonemanget att elevernas medvetenhet i olika språkliga nivåer antas spegla några olika förmågor102, 

vilka mäts genom analys av hur eleverna skriver. Urvalet är 90 elever, vars texter ligger till grund för 

denna analys som går ut på att hitta ett mönster i språklig medvetenhet hos flickor respektive pojkar i 

årskurs 1-4. De undersökta gruppernas sammansättning gör det möjligt att finna skillnader mellan 

eleverna utifrån deras ålder, vilket ger den jämförbarhet som var nödvändig för att kunna besvara alla 

frågeställningar. Valet att inhämta elevtexter från olika klasser möjliggjorde även att finna skillnader 

mellan årskurser utan att behöva följa samma elever under flera år. Urvalets storlek ger en viss 

generaliserbarhet, vilket gör att det går att jämföra eleverna gruppvis med varandra. De förmågor som 

valts ut för mätning har blivit utvalda med motiveringen att de bäst speglar medvetenheten hos 

eleverna.  

 

Reliabiliteten, som har att göra med undersökningens tillförlitlighet 103, motiveras utifrån att urvalet av 

deltagare är förhållandevis stort; 90 st. Metodens test-retest-reliabilitet skulle dock kunna öka om en 

större studie gjordes utifrån frågeställningarna, där antalet deltagare skulle vara ännu fler.104  

 

Ett hot mot studiens reliabilitet skulle kunna vara att de olika analyserade förmågorna inte speglar den 

språkliga medvetenheten hos eleverna. Fonologiskt svaga elever kan till exempel inte skilja 

närliggande ljud, som ”p” och ”b”105 och av den anledningen hade det varit mest intressant att titta på 

sådana fel. Eftersom många av våra ord i svenska språket har oregelbunden stavning, vilket innebär att 

ett ord stavas med en annan bokstav än det låter som, är sådana fel är vanliga i skolans tidiga år och 

behöver inte innebära att eleverna är mindre fonologiskt medvetna. Däremot lär sig fonologiskt 

medvetna elever dessa oregelbundna stavningar snabbare106 och av den anledningen är det trots allt 

intressant att undersöka även dessa fel. En annan nivå av den språkliga medvetenheten, den 

semantiska nivån, antas kunna speglas genom elevernas ordförråd. 107 En invändning mot 

analysmetoden i den nivån är att det kan finnas en oklarhet kring vad som avgör vilka ord eleverna 

använder sig av utifrån de ord de har i sina ordförråd. En uppvisad svag vokabulär behöver inte 

                                                 
101 Bryman (2011), s. 163 
102 Kavanagh & Mattingly (1972), s. 139 
103 Bryman (2011) s. 161 
104 Ibid, s. 164 
105 Long (2015) s. 10 
106 Vellutino m.fl. (2004) s. 7 
107 Long (2015) s. 10 
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nödvändigtvis innebära ett dåligt ordförråd, men sannolikheten är ändå större att elever med bra 

ordförråd även använder sig av fler unika substantiv108 vilket därför motiverar metodvalet. 

5. Resultat och analys 
 

Nedan presenteras resultatet i procent och diagram, både klass för klass och sammantaget årskurs 1-4. 

Siffrorna i procent har, för att förenkla avläsningen, avrundats till en decimal. Därefter görs en analys  

av dessa siffror med ord, utifrån de formulerade frågeställningarna. 

 

5.1 Skillnader i fonologisk medvetenhet 
 

 

Diagram 1 visar skillnader mellan andelen felaktigt använda bokstäver mellan pojkar och flickor, i procent % 

 

I åk 1 var i genomsnitt 8,9 % av de bokstäver som flickorna använde felaktigt använda, medan andelen 

bokstäver som använts fel av pojkarna var 12,8 %. Det utgör en skillnad på 3,9 procentenheter, vilket 

visar att flickorna är bättre på att stava än pojkarna och således mer fonologiskt medvetna än pojkarna.  

 

I åk 2 var i genomsnitt 4,3 % av de bokstäver som flickorna använde felaktigt använda, medan andelen 

felaktigt använda bokstäver i pojkarnas texter var  7,5 %. Det utgör en skillnad på 3,2 procentenheter, 

vilket visar flickorna är mer fonologiskt medvetna än pojkarna.  

 

I åk 3 var i genomsnitt 2,4 % av de bokstäver som flickorna använde felaktigt använda, medan andelen 

felaktigt använda bokstäver i pojkarnas texter var 4,5 %. Det utgör en skillnad på 2 procentenheter, 

vilket visar att flickorna är mer fonologiskt medvetna än pojkarna.  

                                                 
108 Fridolfsson (2015), s. 25 
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I åk 4 var i genomsnitt 1,2 % av de bokstäver som flickorna använde felaktigt använda, medan andelen 

felaktigt använda bokstäver i pojkarnas texter var 3,2 %. Det utgör en skillnad på 2 procentenheter, 

vilket visar att flickorna är mer fonologiskt medvetna än pojkarna.  

 

Av alla 90 elever, använde flickorna i genomsnitt 4,2 % av bokstäverna felaktigt, medan pojkarna i 

genomsnitt använde 7 % av bokstäverna felaktigt. Det utgör en skillnad på 2,8 procentenheter, vilket 

visar att flickorna är mer fonologiskt medvetna än pojkarna.  

 

5.1.1 Sammanställning – fonologisk medvetenhet 

 

Elevernas stavning visade sig av naturliga skäl vara sämst i årskurs 1 och blev konsekvent bättre högre 

upp i årskurserna. Den fonologiska medvetenheten var bättre hos flickorna i alla årskurser. En 

intressant upptäckt i resultatet är att differensen mellan procentenheterna är nästan dubbelt så stor 

mellan flickorna och pojkarna i alla årskurser, förutom i årskurs 1. Eleverna blir allt bättre på att 

använda korrekta bokstäver ju högre upp i årskurserna de kommer, men pojkarna ligger ändå stadigt 

efter flickorna i rättstavning. Det stärker den teoretiska utgångspunkten att pojkarna verkligen har 

sämre fonologisk medvetenhet än flickorna. Resultatet visar en tydlig skillnad mellan flickorna och 

pojkarna.  

 

5.2 Skillnader i semantisk medvetenhet 
 

 

Diagram 2 visar skillnader mellan andelen unika substantiv mellan pojkar och flickor, i procent % 
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I åk 1 utgjordes flickornas texter av 6,7 % unika substantiv medan pojkarnas texter bestod av 5,9 % 

unika substantiv. Det utgör en skillnad på 0,8 procentenheter, vilket kan tyda på att flickorna har ett 

rikare ordförråd än pojkarna och således är med semantiskt medvetna än flickorna.    

 

I åk 2 utgjordes flickornas texter av 5 % unika substantiv medan pojkarnas texter bestod av 4 % unika 

substantiv. Det utgör en skillnad på 1 procentenhet, vilket kan tyda på att flickorna är mer semantiskt 

medvetna än pojkarna. 

 

I åk 3 utgjordes både flickornas och pojkarnas texter av 5,8 % unika substantiv. Det kan tyda på att 

flickorna och pojkarna har ett lika stort ordförråd och således är lika semantiskt medvetna.  

 

I åk 4 utgjordes flickornas texter av 5 % unika substantiv, medan pojkarnas texter bestod av 6,1 % 

unika substantiv. Det utgör en skillnad på 1,1 procentenheter, vilket kan tyda på att  pojkarna har ett 

rikare ordförråd och således är mer semantiskt medvetna än flickorna.  

 

Av alla 90 elever, utgjordes flickornas texter av 5,6 % unika substantiv medan pojkarnas texter 

utgjordes av 5,4 % unika substantiv, vilket utgör en en skillnad på 0,2 procentenheter. Det kan tyda på 

att flickorna är något mer semantiskt medvetna än pojkarna.  

 

5.2.1 Sammanställning – semantisk medvetenhet 

 

Flickorna i årkurs 1 och 2 använde fler antal unika substantiv än pojkarna i samma årskurser. I årskurs 

3 använde flickorna och pojkarna i snitt precis lika många unika substantiv, medan flickorna i årskurs 

4 använde färre unika substantiv än pojkarna. Det tyder på att pojkarnas ordförråd växer ju högre upp i 

årskurserna eleverna kommer. Sammantaget i årskurs 1-4 utgjordes flickornas texter av 5,6 % unika 

substantiv, medan pojkarnas texter utgjordes av 5,4 % unika substantiv. Det utgör en skillnad på 

endast 0,2 procentenheter, vilket gör slutsatsen att det finns skillnader i semantisk medvetenhet mellan 

flickor och pojkar svår att dra. Å andra sidan skulle man kunna hävda att hur stort ordförråd eleverna 

har, beror på vilken årskurs de går i. Skillnader som visar att flickornas ordförråd är större än 

pojkarnas, endast fanns i de lägre åldrarna.  

 

5.3 Skillnader i morfologisk medvetenhet 
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Diagram 3 visar skillnader i andelen felaktiga ordböjningar mellan pojkar och flickor, i procent  % 

 

I årskurs 1 böjde flickorna 2,3 % av de använda orden fel, medan pojkarna böjde 2,9 % av de använda 

orden fel. Det utgör en skillnad på 0,6 procentenheter, vilket tyder på att flickorna är något mer 

morfologiskt medvetna än pojkarna.  

 

I årskurs 2 böjde flickorna 0,8 % av orden fel, medan pojkarna böjde 1,3 % av de använda orden fel. 

Det utgör en skillnad på 0,6 procentenheter, vilket tyder på att flickorna är något mer morfologiskt 

medvetna än pojkarna.  

 

I årskurs 3 böjde flickorna 1,3 % av de använda orden fel, medan pojkarna böjde 1,7 % av de använda 

orden fel. Det utgör en skillnad på 0,5 procentenheter, vilket tyder på att flickorna är något mer 

morfologiskt medvetna än pojkarna.  

 

I årkurs 4 böjde flickorna 1 % av de använda orden fel, medan pojkarna böjde 1,8 % av de använda 

orden fel. Det utgör en skillnad på 0,7 procentenheter, vilket tyder på att flickorna är något mer 

morfologiskt medvetna än pojkarna.  

 

Av alla 90 elever böjde flickorna 1,3 % av de använda orden fel, medan pojkarna böjde 1,9 % av de 

använda orden fel. Det utgör en skillnad på 0,6 procentenheter, vilket tyder på att flickorna är något 

mer morfologiskt medvetna än pojkarna.  
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5.3.1 Sammanställning – morfologisk medvetenhet 

 

Andel ord som eleverna böjde fel var minst sett till procentandelar i de olika analysnivåerna. Även 

differensen mellan könen var tämligen liten. En intressant iakttagelse är att den procentandel som 

utgör differensen mellan könen storleksmässigt är ganska lika. Störst var den i årskurs 4, där pojkarnas 

snitt låg 0,7 procentenheter högre än flickornas. Minst var den i årskurs 3, där pojkarnas snitt bara låg 

0,5 procentenheter högre än flickornas. Ytterligare en intressant iakttagelse är att eleverna inte alltid 

tycks bli mer morfologiskt medvetna högre upp i just de årskurser som undersökts. Sämst på korrekt 

ordböjning var eleverna i årskurs 1, vilket verkar som ett naturligt resultat eftersom dessa elever har 

fått minst språkträning i skolan. I årskurs 3 visar resultatet, motsägelsefullt nog, att både flickorna och 

pojkarna är sämre på att böja orden korrekt än flickorna och pojkarna i årskursen under, årskurs 2. 

Även flickorna och pojkarna i årskurs 4 var sämre än flickorna och pojkarna i årskurs 2 på att böja 

orden korrekt. Resultaten i årskurs 3 och 4 liknar varandra sett till procentandelar. Det verkar således 

som att årskurs inte har att göra med nivån på den morfologiska medvetenheten, utan att dessa 

skillnader är individuella oavsett årskurstillhörighet vilket har gett ett något spretigt resultat. 

Sammantaget visar flickorna en högre morfologisk medvetenhet än pojkarna, där differensen är 0,6 

procentenheter för alla elever i årskurs 1-4.  

 

5.4 Skillnader i syntaktisk medvetenhet 

 

 

Diagram 4 visar skillnader mellan andelen felplacerade ord mellan pojkar och flickor, i procent % 

 

I årkurs 1 placerade flickorna 2,2 % av de använda orden i fel ordning, medan pojkarna placerade  
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3,4 % av orden i fel ordning. Det utgör en skillnad på 1,2 procentenheter, vilket visar att flickorna är 

mer syntaktiskt medvetna.  

 

I årskurs 2 placerade flickorna 2,4 % av de använda orden i fel ordning, medan pojkarna placerade  

1,8 % av de använda orden i fel ordning. Det utgör en skillnad på 0,7 procentenheter, vilket visar att 

pojkarna är något mer syntaktiskt medvetna. 

 

I årskurs 3 placerade flickorna 0,6 % av de använda orden i fel ordning, medan pojkarna placerade  

1 % av de använda orden i fel ordning. Det utgör en skillnad på 0,3 procentenheter, vilket visar att 

flickorna är något mer syntaktiskt medvetna.  

 

I årskurs 4 placerade flickorna 1,4 % av de använda orden fel, medan pojkarna placerade 3 % av orden 

fel. Det utgör en skillnad på 1,7 procentenheter, vilket visar att flickorna är mer syntaktiskt medvetna 

än pojkarna.  

 

Av alla 90 elever placerade 1,7 % av flickorna de använda orden fel, medan pojkarna placerade 2,3 % 

av de använda orden fel. Det utgör en skillnad på 0,6, vilket visar att flickorna är något mer syntaktiskt 

medvetna än pojkarna.  

 

5.4.1 Sammanställning – syntaktisk medvetenhet 

 

Sammantaget var flickorna i årskurs 1-4 bättre än pojkarna på att sätta orden i korrekt ordning i 

meningarna, men i årskurs 2  var pojkarna bättre med 0,7 procentenheter. En anledning till det som 

observerats vid sammanräkningen av antal inkorrekta ordningsföljder mellan orden i texter som 

eleverna i årskurs 2 skrivit, var att flickorna i större utsträckning än pojkarna använde talspråk i sina 

texter. I talspråk kan det anses som mer tillåtet att hoppa över ord som binder ihop meningar, som 

”att” eller ”och”, vilket var vanligt i texterna skrivna av flickorna. Störst var differensen i årskurs 4, 

med 1,7 procentenheter och minst i årskurs 3, med 0,3 procentenheter. I dessa årskurser och därtill i 

årskurs 1, visade flickorna ett övertag i syntaktiskt medvetenhet. Jämfört med de tidigare nämnda 

analysnivåerna så pekar inte resultatet i den syntaktiska nivån lika tydligt mot en skillnad mellan 

flickor och pojkar.  I årskurs 3 uppvisade flickorna bara en något större syntaktisk medvetenhet, 

medan flickorna i årskurs 2 till och med uppvisade en sämre syntaktisk medvetenhet. I 

procentenheterna som utgör differenserna i åk 1 och 4, var flickornas siffror nästan hälften så stora 

som pojkarnas, vilket gör att slutsatsen kan dras att i dessa årskurser är flickorna i snitt mer syntaktiskt 

medvetna än pojkarna. Även det genomsnittliga resultatet för alla elever i årskurs 1-4 leder till den 

slutsatsen. 
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5.5 Slutsats 

 

Flickorna visade ett övertag i alla studerade nivåer av språklig medvetenhet, där differensen var som 

störst i den förmågan som mätte fonologisk medvetenhet. Därför dras slutsatsen att skillnaden i 

språklig medvetenhet hos flickor och pojkar är störst i den fonologiska nivån, i alla fall så som 

språklig medvetenhet har undersökts i den här studien.  

6. Diskussion 

 

Resultatet bekräftade det som forskningen visar; flickorna som grupp har i många avseenden bättre 

skrivförmåga än pojkarna. Det bekräftades i alla undersökta nivåer.  

 

Hos alla 90 elever var skillnaden i de undersökta nivåerna uppenbart störst i den fonologiska 

medvetenheten. I de andra nivåerna visade skillnaderna att flickorna bara var något mer medvetna än 

pojkarna. Det tyder på att pojkarna har större benägenhet att uppvisa skrivsvårigheter av samma typ 

som dyslektiker uppvisar, d.v.s. förmågor som har med fonologi att göra.109 Eftersom dessa förmågor 

kan förklaras med biologiska orsaker110, finns det skäl att tro att pojkarnas sämre resultat är biologiskt 

betingat. 

 

Å andra sidan kan man med säkerhet inte dra en sådan slutsats. Nedsatta förmågor som har med 

språkets fonologi att göra kan också bero på bristande träning inom de områdena111, vilket mycket väl 

kan ha att göra med de miljöfaktorer som utifrån tidigare forskning kan förklara könsskillnader i 

skolprestationer, t.ex. motivation i förhållande till könstillhörighet112 eller antipluggkultur.113 

 

Utifrån teorin om att arv och miljö samspelar i skolprestationer114, kan man spekulera kring vilken 

påverkan de har på varandra. En högre biologisk sårbarhet skapar högre andel lågpresterande pojkar, 

vilket i sin tur skapar ett socialt förvärvat beteende som är bundet till könet. Ett könsrollsmönster har 

således uppstått, som i sin tur kan leda till antipluggkulturer, lägre motivation att anstränga sig eller 

lärares förväntningar som projiceras på pojkarna utifrån den dolda läroplanen, vilket ytterligare ökar 

andelen lågpresterande pojkar. 

 

                                                 
109 Goulandris m.fl. (2000), s. 103 
110 Vellutino m.fl. (2004), s. 5 
111 Myrberg (2003), s. 25 
112 Meece (2006), s. 351 
113 Jonsson (2014), s. 277 
114 Lacerda (2011), s. 3 
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Utifrån det som resultatet visar i den här studien skulle man faktiskt kunna hävda att pojkarnas 

språkförmåga i de flesta aspekter till stor del liknar flickornas, i enlighet med det som benämns som 

”The Gender Similarities Hypothesis”.115 I tre av de undersökta nivåerna var skillnaderna mycket små, 

och i en del klasser var pojkarna till och med överlägsna flickorna i några nivåer. Det är egentligen 

bara i den fonologiska nivån av språket som pojkarna verkligen uppvisar ett tydligt underläge, även 

om skillnaden där relativt sett inte är så stor. 

 

Även om olika nivåer av språket i den här studien särskiljs och analyseras var för sig, måste det 

påpekas att barn vid språkinlärning dels ser språket som en helhet och arbetar med alla språkets nivåer 

på samma gång.116 Det borde rimligen därför vara så att graderna av medvetenhet i de olika nivåerna 

utvecklas parallellt med varandra. Om man utgår från att en nedsättning i fonologisk medvetenhet har 

biologisk grund117, utvecklas den nivån dock långsammare trots adekvat språkträning. De andra 

nivåerna av medvetenhet kan då också påverkas av nedsättning i den fonologiska nivån118, antingen i 

en positiv riktning om riklig träning erbjuds, men kanske ännu mer sannolikt i en negativ riktning om 

eleven finner motstånd mot språkaktiviteter på grund av den fonologiska nedsättningen. 

 

Resultatet matchar väl med det som den tidigare forskningen visat angående dyslexi; att pojkar är 

överrepresenterade i dyslexidiagnostiseringar119, vilka beror på fonologiska nedsättningar.120 Man kan 

också hävda att sekundära effekter av fonologiska nedsättningar kopplade till dyslexi skulle kunna 

påverka de andra nivåerna av språklig medvetenhet, utifrån att dyslexi enligt tidigare forskning till 

exempel kan leda till att ordförrådet försämras121, vilket då skulle innebära sämre semantisk 

medvetenhet. Utifrån resultatet så verkar det inte finnas ett sådant samband. Pojkarnas och flickornas 

differens var relativt stor i den undersökta nivån för fonologisk medvetenhet, men inte alls lika stor i 

till exempel nivån för semantisk medvetenhet. Det tyder på att nedsatt fonologisk förmåga inte måste 

innebära sämre prestationer som kräver förmåga i språkets andra delar. 

 

Ett mönster i skillnader i språklig medvetenhet hos eleverna mellan årskurserna som stämmer för alla 

nivåer, går inte att finna. Den fonologiska medvetenheten blev allt bättre högre upp i årskurserna och 

intervallen mellan flickornas och pojkarnas skillnader var snarlika. Det kan tyda på att den fonologiska 

medvetenheten utvecklas med träning i skolan, vilket gör att eleverna med tiden blir bättre på att stava. 

                                                 
115 Hyde (2005), s. 581 
116 Tornéus (1983), s. 12 
117 Vellutino m.fl. (2004), s. 5 
118 Ibid., s. 7 
119 Galaburda (1982), s. 18 
120 Goulandris m.fl. (2000), s. 103 
121 The International Dyslexia Association (2002) 
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Pojkarna ligger däremot fortfarande stadigt efter flickorna. Skillnaderna i semantisk medvetenhet 

visade ingen sådan utveckling med årskurs. Där visade pojkarna ett större ordförråd än flickorna i 

årskurs 4, men bortsett från det var flickorna överlägsna i ordförråd i de olika klasserna. Resultatet 

visar således att träning i skolan inte har så stor påverkan på elevernas uppvisade ordförråd. Inte heller 

morfologisk eller syntaktisk medvetenhet verkade påverkas av årskurs. Pojkarna i årskurs 4 använde i 

större utsträckning fel ordböjningar och felplacerade ord än eleverna i de två årkurserna under dem.  

7. Förslag till framtida forskning 

 
Även om det finns många studier kring könsskillnader i skolprestationer som rör språkförmågan, så 

skulle den språkliga medvetenheten hos flickor och pojkar kunna undersökas mer. Det hade varit 

önskvärt att då även undersöka pragmatisk medvetenhet. En svårighet i den här studien har varit att 

veta hur medvetenhet kan förstås och ett förslag till framtida studier är att ytterligare eller på ett annat 

sätt specificera vad som speglar en viss medvetenhet. Ett större deltagarurval skulle därtill stärka dessa 

studiers reliabilitet. 
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9. Bilagor 

 

9.1 Frågehäfte 

 
 

En bra kompis     

 

 
Ditt namn:     

 

 
Hur tycker du att en bra kompis ska vara? Beskriv! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Vad kan man göra tillsammans med kompisar?  
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Vad kan du göra om en klasskompis är dum och beter sig illa mot dig? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Vad kan du göra om du har varit dum och betett dig illa mot en 
klasskompis? 
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Du ser en klasskompis som är ensam på rasten. Vad kan du göra? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Det har varit bråk på rasten. Vad kan du göra? 
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Vad gör du när du vill vara snäll mot någon? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hur skulle du vilja att dina kompisar mot dig? 
 
 

 
 

 
 

9.2 Information till föräldrar 

 

Hej! 

 

 

Jag heter Erika Hörling och är lärarstudent på X skola under 7 veckor 

- en del av lärarprogrammet F-3 på Uppsala universitet. 

 

I mitt kommande examensarbete ska jag att skriva om tidiga tecken på 

skrivsvårigheter i åk 1-4. Som underlag för en analys kring detta 

kommer jag under denna vecka be eleverna i fyra olika 

lågstadieklasser (1a, 2a, 3a och 4a) att genomföra en mindre 

skrivuppgift, som sedan kommer att användas i mitt arbete. Uppgiften 

går ut på att skriftligt berätta vad det innebär att vara en bra kompis. 

Det som kommer att analyseras är elevernas skrivförmåga. Alla elever 

deltar anonymt. 
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För att kunna samla in detta underlag för analys behöver jag ett s.k. 

passivt samtycke från er föräldrar, d.v.s. att ni blir informerade om 

mitt projekt och får möjlighet att reservera er om ni inte vill att ert 

barn ska delta. Om så är fallet önskar jag att ni meddelar det till 

klassläraren. Om ni samtycker så behöver ni bara ta del av denna 

information. 

 

Varmt tack. 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Erika 
 

 


