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er som Sverige deltagit i, med särskilt fokus på svenska pojkars prestationer i dessa undersökningar. Studiens 
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samlade resultat i läsförståelsestudier.  

Totalt har material från tio internationella studier insamlats och analyserats. Data har hämtats främst från de 

Skolverket-rapporter som författats efter varje undersökning. I resultatanalysen påvisas bland annat att 

svenska pojkar såväl som flickor försämrat sina läsförmågor signifikant sedan första undersökningen 1970. 

Dessutom har könsskillnaden vuxit och i den senaste undersökningen, 2012, registrerade svenska elever re-

kordhöga könsskillnader i läsförmåga, en skillnad som till stor del kan attribueras till pojkars kraftigt försäm-

rade läsförmågor. Vidare så framkom det i analysen att svenska pojkars såväl som flickors läsattityder har 

försämrats det senaste decenniet. Denna trend var emellertid tydligast bland pojkar.  

  

Sökord: läsning, läsande, läsförståelse, läsförmåga, pojkars läsning, pojkars underprestation, OECD, IEA, 

PISA, PIRLS, PISA 2012, läsattityder, könsskillnader i läsförmåga          

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 



  

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

C-uppsats, 15 hp 

Inom Svenska språket och             

litteraturen 61-90 hp 

Lärarutbildningen  

Höstterminen 2013 

ABSTRACT 

Isak Petersson 

What has happened to Swedish boys’ reading? 

A compilation of Swedish boys’ results in international studies of reading competence 

Number of pages: 28 

 

This study aims to compile results from international surveys of students’ reading competence that Sweden 

has participated in, with particular focus on the results of Swedish boys. The purpose of the study is to reveal 

trends in boys’ reading, and analyse how differences between Swedish boys and girls’ reading has developed 

over time. The paper also offers an overview of Swedish boys and girls’ general performances throughout all 

surveys. 

In total, material from ten major international surveys has been analysed. Foremost, data has been collected 

from the survey reports written by the Swedish National Agency for Education. In analysing the material it 

was found, among other things, that Swedish boys as well as girls significantly have worsened their reading 

competence since the first survey in 1970. Furthermore, the gender differences in reading have increased 

considerably, and in the latest survey, PISA 2012, Swedish students registered historically high gender differ-

ences, a circumstance that largely could be attributed to the deteriorating results of Swedish boys. In addition, 

it became apparent that Swedish students’ reading attitudes have worsened the last decade, a trend particular-

ly salient among boys. 

 

Keywords: reading, reading competence, boys’ reading, the gender gap, boys’ underachievement, PISA, 

PIRLS, OECD, IEA, reading attitudes, gender differences in reading, PISA 2012   

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 



  

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................................................................................ 1 

2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................... 3 

3 Bakgrund................................................................................................................................................................ 4 

3.1 Reading literacy och läsande .......................................................................................................................... 4 

3.2 Läsandets betydelse ..................................................................................................................................... 6 

3.3 Perspektiv på pojkar och flickors läsande ............................................................................................... 7 

3.3.1 Ett internationellt fenomen .............................................................................................................. 7 

3.3.2 Flickors tidigare mognad .................................................................................................................. 9 

3.3.3 Strukturer på skolnivå ....................................................................................................................... 9 

3.3.4 Maskulinitet och akademisk framgång .........................................................................................10 

3.3.5 Är det verkligen ett problem? ........................................................................................................11 

4 Metod och material ............................................................................................................................................14 

4.1 IEA, OECD och deras undersökningar ................................................................................................14 

4.2 Studiernas tillförlitlighet och relevans ....................................................................................................15 

4.3 De olika undersökningarna ......................................................................................................................17 

4.3.1 1970: Sexämnesundersökningen (IEA) ........................................................................................17 

4.3.2 1991: Läsandestudie (IEA) .............................................................................................................18 

4.3.3 2000: PISA 2000 (OECD) ..............................................................................................................18 

4.3.4 2001: PIRLS 2001 (IEA) .................................................................................................................18 

4.3.5 2003: PISA 2003 (OECD) ..............................................................................................................19 

4.3.6 2006: PIRLS 2006 (IEA) .................................................................................................................19 

4.3.7 2006: PISA 2006 (OECD) ..............................................................................................................20 

4.3.8 2009: PISA 2009 (OECD) ..............................................................................................................20 

4.3.9 2011: PIRLS 2011 (IEA) .................................................................................................................21 

4.3.10 2012: PISA 2012 (OECD) ..............................................................................................................22 

5 Resultatanalys ......................................................................................................................................................23 

5.1.1 Generellt goda resultat men tydlig försämring ............................................................................23 

5.1.2 Växande könsskillnader i läsning ...................................................................................................23 



  

5.1.3 Tydliga könsskillnader inom olika texttyper ................................................................................24 

5.1.4 Pojkar överrepresenterade på de lägsta läsnivåerna ...................................................................24 

5.1.5 Pojkars försämrade läsattityder och läsvanor ..............................................................................25 

5.1.6 Svenska könsskillnader i jämförelse med andra länder ..............................................................26 

5.1.7 Bättre resultat vid digital läsning ....................................................................................................26 

6 Sammanfattande diskussion och slutord ........................................................................................................27 

7 Källförteckning ...................................................................................................................................................28 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Sexämnesundersökningen 1970 

Bilaga 2: Läsandestudien 1991 

Bilaga 3: PISA 2000 

Bilaga 4: PIRLS 2001 

Bilaga 5: PISA 2003 

Bilaga 6: PIRLS 2006 

Bilaga 7: PISA 2006 

Bilaga 8: PISA 2009 

Bilaga 9: PIRLS 2011 

Bilaga 10: PISA 2012



  

1 

 

1 Inledning  
 

”Vi bevittnar en svensk skola i fritt fall” (Expressen, 2013, 03 dec) 

”Pojkar tappar mer än flickor i kunskapsnivå” (Dagens Nyheter, 2013, 04 dec) 

”Forskare: Samhället sviker pojkarna” (Göteborgs-Posten, 2013, 04 dec) 

Så löd tidningsrubriker landet över dagen efter att resultaten från PISA 2012, en internationell 

jämförelse av 15-åriga elevers kunskaper, publicerats i början av december 2013. Svenska 

elever visade upp historiskt låga resultat och gapet mellan flickor och pojkar var märkbart 

stort. De dystra resultaten föranledde en mediestorm: utbildningsminister Jan Björklund kal-

lade till extrainsatt presskonferens, intog försvarsposition och förkunnade att alliansens re-

former inte hunnit verka än, utan att resultatet snarare var ”spiken i kistan” för vänsterblockets 

flumskola. Oppositionen var inte sen med att slå tillbaka och förklarade måttet vara rågat för 

Björklund och dennes reformglada skolpolitik. Tyckare och olika individer med insyn i sko-

lan sade sitt i olika forum. Men i efterdyningarna av debatten tycktes egentligen ingen ha bli-

vit mycket klokare, det enda vi visste var att ingen riktigt visste varför svenska elever blivit 

sämre. Problemet kvarstod: svenska elevers resultat var rekordlåga och könsskillnaderna var 

större än i de allra flesta länder, och tydligast var denna skillnad vid jämförelse av läsför-

måga. 

Att flickor läser bättre än pojkar är väl bevittnat, men synvinklarna och åtgärdsförsla-

gen är många. Vissa definierar det som ett av de allvarligaste problemen i skolan, andra ifrå-

gasätter huruvida det ens är ett problem. Vissa åkallar specifika insatser för att förbättra poj-

kars läsförmåga, andra bedömer sådana könsriktade åtgärder vara lönlösa.  

Jag hyser ett intresse för skillnader i pojkars och flickors läsning, och efter att ha haft 

möjligheten att studera ämnet under min tid som student i England och USA – där benämnt 

som the gender gap eller boys’ underachievement – vill jag nu i den här uppsatsen flytta fokus 

till Sverige och svenska elever. Under min tid i USA kom jag för första gången i kontakt med 

PISA-undersökningen, då amerikanska medier uppmärksammat amerikanska elevers tapp i 

2009 års studie och tongångar liknande de i dagens Sverige då hördes i amerikanska medier. 

Mina utlandsstudier kulminerade i en uppsats betitlad Boys’ Underachievement: Gender Dis-

parities in the English Classroom, i vilken jag och en klasskamrat genomförde en studie bland 

102 amerikanska high school-elever och fann att elevernas tankar kring läsning stämde med 
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den generella uppfattningen: att pojkar har sämre attityder till läsning och läser mindre än 

flickor. 

I förestående uppsats vill jag bygga vidare på den förra och ta tillfället i akt att studera 

fenomenet pojkars läsning närmare. Skillnaderna mellan svenska pojkars och flickors läs-

kompetens tycks ha accentuerats de senaste åren, och jag vill bringa klarhet i om detta verkli-

gen är fallet. Jag ämnar studera hur svenska pojkar stått sig i internationella studier genom 

mätningar av PISA och liknande slag. Kan man i dessa undersökningar tyda några trender gäl-

lande skillnader i svenska pojkars och flickors läsning? Har det skett någon progression?  
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2 Syfte och frågeställningar 

Jag vill göra en kritisk analys av svenska pojkars resultat vid läsförståelsetest i internationella 

studier. Fokus ligger på gruppen pojkar – en inte helt oproblematisk gruppindelning – men för 

att analysera pojkars läsning är ständig komparens med flickor oundviklig. Centrala frågor för 

min uppsats är: 

 Hur har svenska pojkar presterat i läsförståelse över tid i internationella studier? 

 Vilka skillnader i läsförståelse mellan svenska pojkar och flickor kan man urskilja i dessa 

studier? 

Även om jag presenterar de olika hållningar och åsikter som förekommer vill jag vara tydlig 

med att klargöra att jag inte kommer att erbjuda någon lösning till problemet. Mitt syfte med 

uppsatsen är istället att sammanställa statistik och resultat från internationella studier i ett för-

sök att utreda förhållandet mellan svenska pojkars och flickors läsning. Förhoppningen är att 

min uppsats kan bidra till att ringa in problemet och möjligtvis räta ut några av de frågetecken 

som omgärdar debatten om könsskillnader i läsning. 
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3 Bakgrund 

I bakgrundsdelen presenteras inledningsvis en teoretisk ram för hur man kan närma sig och 

tänka kring läsande. Sedan diskuteras vikten av att tidigt tillägna sig en god läsförmåga, innan 

fokus slutligen riktas mot skillnader i pojkars och flickors läsning och de teorier kring genus-

skillnader i läsförmåga som framhävs i debatten. 

3.1 Reading literacy och läsande 

För att studera könsskillnader i läsning kan det vara lämpligt att som grund ge en definition av 

vad läsning är. Detta kan tyckas lustigt - vi vet väl alla vad läsning är - men riktigt så enkelt 

är det inte. Olika uppfattningar har dominerat genom historien och forskningen på området är 

bred. Skolverket har i flera rapporter (se t.ex. Skolverket, 2006; Skolverket, 2012a; Skolver-

ket, 2012b) redogjort för denna forskning, och använder sig konsekvent av australienska läs-

forskarna Freebody & Lukes (1990) modell och delar in läsande i fyra olika aspekter: avkod-

ning, läsförståelse, läsandets syfte och sammanhang, samt kritiskt förhållningssätt. Jag väljer 

här att använda mig av samma indelning. 

 Initialt ska det också klargöras att läsforskningen huvudsakligen stammar från utlandet 

och begreppet som brukas på kontinenten för att beteckna läsande i sin helhet är literacy 

(Skolverket, 2007a). Traditionellt sett har läsförståelse använts i Sverige för att benämna läs-

kunnighet (se t.ex. Skolverket, 2006), men i nyare rapporter (se t.ex. Skolverket, 2007; Skol-

verket, 2012a) har det påpekats att literacy omfattar mer än läsförståelse, mer än att bara för-

stå en text. Dock bör man göra en tydlig distinktion mellan literacy och reading literacy, då 

den tidigare inbegriper mer än bara läsande, vilket är vad som mäts i internationella studier. 

Liberg och af Geijerstam (Skolverket, 2012a, s. 16) uppmärksammar denna terminologioreda 

och föreslår ett skifte från det tidigare gängse läsförståelse till det något bredare läsande ge-

nom att förklara att området rymmer mer än bara läsförståelse - läsförståelse kan snarare ses 

som en aspekt av läsande. Då denna studie är begränsad till läsning (skrivande berörs exem-

pelvis inte) används på samma grunder hädanefter begreppet läsande. 

 I den tidiga forskningen lades fokus främst på avkodning (avläsning) av text: att läsa 

väl förknippades med förmågan att kunna läsa av. Förstod man hur bokstäver motsvarades av 

ljud och hur dessa sedan bildade ord som man kunde avskilja från varandra och skapa me-

ningar hade man knäckt läskoden. Ett ord som ”pausunderhållning” bryts av läsaren ned i tre 

eller fyra morfem (minsta betydelsebärande delarna i ett ord), och genom att först tolka de 

små delarna kan man sedan förstå helheten (Liberg, 2006, s. 16). Så småningom vann dock en 
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ny forskningssyn mark. Forskare kritiserade den gängse avkodningsmodellen och föreslog 

istället att läsprocessen de facto sker i motsatt ordning: först ser läsaren hela ordet, sedan bry-

ter denne ner det i små enheter och analyserar dem var för sig (Skolverket, 2012a, s. 13). I 

linje med denna syn skulle ”pausunderhållning” då, istället för att analyseras på morfemnivå, 

först tolkas som en helhet och därefter brytas ned i mindre delar. 

Nästa aspekt av läsande enligt Skolverkets indelning är läsförståelse. För verklig för-

ståelse av en text är det inte tillräckligt att kunna läsa av en text och förstå orden, utan det 

fordras en viss förkunskap hos läsaren, och framförallt en förmåga att kunna applicera denna 

förkunskap i mötet med en text (Skolverket, 2012a, s. 14). I en översikt av svensk läsunder-

visning (Skolverket, 2007a) exemplifieras detta med en referens till 2001 års nobelpristagare i 

litteratur, V.S. Naipaul, som i en av sina texter beskriver hur han i skolan fick lyssna till lära-

rens högläsning av Jules Vernes En världsomsegling under havet och ”... förstod vartenda ord 

som sades men begrep ingenting” (s. 23). Förståelsen sker med andra ord inte automatiskt när 

läsaren avkodar en text, utan först när läsaren i mötet med texten använder sina kunskap-

er/förutsättningar och skapar mening. Dock finns här ett förbehåll. För att läsaren ska kunna 

bibehålla engagemang och intresse måste denne till en viss grad kunna relatera till texten 

(Skolverket, 2007a, s. 13). Häri finner vi sannolikt en förklaring till Naipauls dilemma: av-

ståndet mellan den i 1930-talets Karibien födde och uppvuxne författaren och innehållet i 

Vernes eurocentriska 1800-talslitteratur kan helt enkelt ha varit för stort.  

Enligt Liberg och af Geijerstam (Skolverket, 2012a) utgör avkodning och läsförståelse 

tillsammans ett av två forskningsperspektiv. Men med tiden har synen på läsande vidgats, och 

forskare tar idag i allt större utsträckning hänsyn till läskontexten och till framväxten av det 

tidigare introducerade literacy-begreppet: 

Under senare delen av 1900-talet växte en annan typ av forskningsperspektiv sig allt starkare. Det var 

forskare som var intresserade av att förstå i vilka sammanhang olika grupper av människor, barn såväl 

som vuxna, läser och vad de använder sitt läsande till. Detta var starten för ett forskningsfält som idag är 

mycket omfattande. Olika grenar inom det här fältet brukar föras samman under den engelska benäm-

ningen ”literacy” (Skolverket, 2012a, s. 12). 

Läsforskningen ändrade alltså kurs något och började nu studera varför och i vilka samman-

hang vi läser. Grovt förenklat handlar detta om att texter har olika syften. En god läsare för-

står att en text formas av sociala eller kulturella kontexter, och kan därefter anpassa sin upp-

fattning av en text. Exempelvis kan eleven förstå att samma text kanske bör uppfattas an-

norlunda i en annan kontext – i allra enklaste ordalag kan det innebära att ett e-
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postmeddelande och ett SMS som förmedlar samma budskap kan te sig olika tack vare sociala 

skriftkonventioner (Luke & Freebody, 1990, citerad i Skolverket, 2012a, s. 15). 

Den sista aspekten i den modell av läsande som Skolverket använder sig av handlar om 

att kunna granska en text kritiskt, att ha ett kritiskt förhållningssätt. Här väljer man att an-

vända begreppet metaperspektiv: 

 
Läsaren distanserar sig från texten och intar vad som ofta kallas för ett metaperspektiv. I detta meta-

perspektiv granskas exempelvis formerna för att uttrycka sig och om de är de mest lyckade eller ade-

kvata för att få fram ett visst innehåll och fylla ett visst syfte. Läsaren analyserar och undersöker vi-

dare vilka normer, värderingar eller ideologier som texterna vilar på. Jämförelser kan göras med andra 

texter (Luke & Freebody, 1999, citerad i Skolverket, 2012a, s. 16). 

Denna aspekt kan lätt tyckas överlappa med den föregående. Men att inta ett kritiskt förhåll-

ningssätt innebär att kunna ta ett steg längre. Vilka olika maktstrukturer har påverkat texten 

och dess innehåll? Vilka värden och normer har format texten? Har författaren aktivt valt ett 

särskilt uttryckssätt? Vad vet jag om skribenten? En god läsare beaktar frågor likt dessa i mö-

tet med en text för att inta ett kritiskt förhållningssätt (Skolverket, 2012a, s. 16).  

3.2 Läsandets betydelse 

Efter att ha redogjort för läsandets olika sidor kan det också vara på sin plats att utreda varför 

det anses viktigt att ha god läsförmåga, och varför ämnet genererar så mycket forskning. Och 

varför är det relevant att studera läsförståelse hos elever över hela världen? Med avstamp i 

kursplanen för svenskämnet finner vi en konkret förklaring av vikten av att elever tillägnar sig 

”ett rikt och varierat språk”: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar män-

niskor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt 

och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskåd-

ningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2011, s. 222). 

Att språk här liknas vid ett redskap som hjälper oss skapa identitet och tillåter oss att bli ak-

tiva samhällsmedborgare är inget nytt påfund. Ett av de namn som starkast förknippas med 

denna idé är den brasilianske pedagogen och språkforskaren Paulo Freire, vars tankar om läs-

ning och vetande slog igenom under senare delen av 1900-talet. Freire menade att vid all in-

teraktion mellan individen och världen spelar språket en avgörande roll. Alla våra erfarenheter 

och minnen tolkas med hjälp av vårt språk, och bara genom att utveckla språket kan vi öka 

vår förståelse inför världen, samhället och andra människor. Språkutveckling och personlig 



  

7 

 

utveckling står i direkt relation till och är beroende av varandra. Att barn och ungdomar tidigt 

får utveckla sin läsförmåga är således särskilt angeläget - inte nödvändigtvis så mycket för att 

kunna läsa ordet som för att kunna läsa världen (reading the world) (Freire, 1983). 

 En annan som influerat den moderna synen på läsning är den amerikanska filosofen 

Martha Nussbaum. Freires idéer genomsyrar hennes verk, men hon vidareutvecklar sin brasi-

lianske föregångares resonemang och lägger särskild emfas vid att läsning, och specifikt litte-

raturläsning, utvecklar individens förmåga att förstå andra människor. Begreppet hon använ-

der är narrativ fantasi (narrative imagination). I en tid där folk av olika slag och kulturer möts 

i högre utsträckning än någonsin tidigare har förmågan att kunna leva sig in i andra männi-

skors vardag, att förstå varför människor tänker och handlar på olikartade sätt, blivit en av de 

absolut viktigaste kompetenserna. Och denna kompetens, menar Nussbaum (1997), som är A 

och O för medborgarna i en demokrati, stimuleras bäst genom läsning. Läsning överbryggar 

med andra ord skillnader och knyter band mellan människor. Den svenska didaktikern Gunilla 

Molloy sympatiserar med Nussbaum, men adderar ett moment då hon förklarar att litteratur-

läsning bara tar oss halvvägs. Det är snarare i samtalet om texten som läsaren kan diskutera 

och medvetandegöras inte bara textens värderingar, utan även sina egna. Därför måste vi ägna 

tid i och utanför skolan åt att diskutera och prata om texter (Molloy, 2013). 

3.3 Perspektiv på pojkar och flickors läsande 

När det kommer till könsrelaterade problem inom skolans värld har det historiskt sett främst 

handlat om flickor och deras obefintliga eller begränsade tillgång till undervisning. Skolgång 

var länge ett privilegium för pojkar, eller mer specifikt söner till samhällets övre skikt, och det 

skulle dröja länge innan flickor fick jämställd möjlighet till utbildning (SOU, 2010:51, s. 07). 

Men nu ter sig förhållandet annorlunda - idag presterar flickor bättre än pojkar i alla länder vi 

kan samla pålitlig data från. Här följer en sammanfattning av de existerande perspektiven på 

skillnader i pojkars och flickors läsning och de teorier som omgärdar problemet. 

3.3.1 Ett internationellt fenomen 

Som just nämnts presterar flickor idag bättre än pojkar inte bara i Sverige utan i skolor stort 

sett världen över. Resultat i internationella studier, samlade betyg och examinationer samt ut-

bildningsdeltagande visar alla på samma trend: pojkar som kollektiv grupp har hamnat på ef-

terkälken jämfört med flickor (Björnsson, 2005, s. 14 ff.). Störst är skillnaden i språkämnen 

och humaniora, och allra tydligast vid jämförelse av läsförmåga.  
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 I den anglosaxiska världen betraktas problemet som ett av de allvarligare inom utbild-

ning och pedagogik, och medier ägnar spaltmetrar åt pojkarnas alarmerande skolprestationer 

(Alloway & Gilbert, 1997, s. 49-50). Men åsikterna går isär. Amerikanska författaren och fi-

losofiprofessorn Christina Hoff Sommers har kommit att representera den ena falangen av 

akademiker som studerat ämnet. I hennes The War Against Boys: How Misguided Feminism 

Is Harming Our Young Men (2000) förklarar hon att senare tids feministiska rörelser, som 

förvisso haft goda intentioner, slagit slint på bekostnad av pojkars studier. Feministers köns-

neutraliseringsinitiativ – eller avmaskulinisering av pojkar – har, menar hon, lett till att pojkar 

vilseletts i sitt identitetsskapande och omvandlats till något de inte är. Som svensk kan det 

vara intressant att hon vid ett av sina föredrag upp Sverige som ett exempel på länder där man 

gått allra längst i försöken att eliminera könsskillnader (Hoff Sommers, 2011). Hennes reso-

nemang har dock inte passerat obemärkt förbi. Kehler och Martino (2006, s. 115 f.) tillhör de 

som avfärdat Hoff Sommers och betecknar hennes och liknande hållningar som maskulini-

tetspolitik. Med detta menar de att Hoff Sommers står i främre ledet för en grupp tyckare som 

på felaktiga grunder betraktar pojkar som den nya ”förloraren” i dagens samhälle. Maskulini-

tetspolitiken bedöms vara en starkt patriarkal, ideologiskt underbyggd rörelse som ständigt 

försöker skuldbelägga feminister för många av de samhälleliga problemen, däribland pojkars 

nedgång i skolresultat. 

 I Skolverkets rapport Kön och skolframgång – tolkningar och perspektiv från 2005, 

författad av Mats Björnsson, beskrivs problemet pojkars underprestation också vara aktuellt i 

våra nordiska grannländer: 

Även internationellt finns en tendens att flickor får bättre skolresultat och ökat sitt deltagande i utbildning 

jämfört med pojkarna. Den tendensen är särskilt tydlig i de nordiska länderna (exklusive Danmark) och 

några andra utvecklade välfärdsekonomier. Island är t.ex. det land där flickorna sammantaget presterar re-

lativt bäst bland alla 40-talet länder som deltar i PISA (Björnsson, 2005, s. 7). 

Björnsson förklarar vidare att den här typen av debatt dessutom funnits ett längre tag i länder 

som Australien, Danmark, USA, och Storbritannien, och att det i samtliga länder råder oenig-

het om hur – eller ens om – man ska närma sig det. Problemet studeras ur olika vinklar, och 

den schism presenterad ovan kan grovt delas in i två läger: de som applicerar feministisk teori 

när de studerar fenomenet och en andra gruppering som beskyller samma feminism för poj-

kars försämrade resultat (Björnsson, 2005, s. 23). 
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3.3.2 Flickors tidigare mognad 

Om nu problemet är så vida utbrett, måste det inte kunna tyda på att flickor har bättre gene-

tiska förutsättningar än pojkar för att lyckas i skolan? Är inte flickor helt enkelt bättre läsare? 

Genuspedagogen Inga Wernersson redogör i en statlig offentlig utredning (SOU, 2010:51) för 

genetikens inverkan på pojkars och flickors skillnader i skolprestationer, och förklarar att man 

ofta tenderar härleda pojkars underprestation till att de av naturen ofta påstås ha sämre verbal 

förmåga än flickor. Ett annat antagande är att flickor lyckas bättre tack vare sin tidigare fy-

siska mognad. Hänvisandes till internationell och svensk forskning förhåller sig Wernersson 

dock skeptisk till genetikens inverkan på läsförmåga, och kungör att få eller inga bevis finns 

för detta. Pojkar och flickor innehar i stort sett samma kognitiva kapaciteter, och skillnaden 

ligger snarare i hur dessa används. Flickor använder i högre utsträckning generella intellektu-

ella förmågor för att lösa uppgifter, menar Wernersson, medan pojkar framstår som speciali-

serade och nyttjar mer specifika, smalare förmågor (SOU, 2010: 51, s. 21). 

3.3.3 Strukturer på skolnivå 

En annan förekommande ”förklaring” till flickors överlägsna skolprestationer är att peka på 

strukturer inom skolan som potentiellt kan gynna flickor. Förfördelas pojkar av undervis-

ningssätt eller andra faktorer inom skolan? Frågeställningar likt denna bottnar i en grundidé 

om att flickor på något sätt, genetiskt eller socialt, skulle vara bättre lämpade för det sätt sko-

lan och undervisningen är uppbyggd. Detta länkas, igen, ofta tillbaka till uppfattningen om att 

flickor påstås ha bättre verbal förmåga, då många av de i skolan prioriterade färdigheterna på-

stås kräva just god verbal förmåga (SOU, 2010:51, s. 19). Ett annat problem som dryftas i de-

batten är överrepresentationen av kvinnliga lärare. Pojkar relaterar bättre till manliga lärare, 

hävdar somliga, och feminiseringen av skolvärlden – idag är 76 procent av alla svenska 

grundskolelärare kvinnor (Skolverket, 2013a) – pekas ut som en av anledningarna till pojkars 

försämrade resultat (Hoff Sommers, 2000). I ovan nämnda utredning (SOU, 2010:51, s. 43) 

granskar Wernersson de studier som gjorts beträffande lärarens kön och dess påverkan på 

elevresultat, och konstaterar att inga omfattande studier pekar på att det ska finnas något tyd-

ligt samband. Om något, förklarar hon, har det visats att pojkar såväl som flickor generellt 

trivs bättre med en kvinnlig lärare i klassrummet. Även på andra håll i världen menar man att 

det saknas empiriskt bevis för tesen att pojkar gör bättre ifrån sig om läraren är en man 

(Martino, 2008, s. 3). 
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 Vad gäller undervisningen och andra faktorer inom skolans ramar kan det först och 

främst vara av intresse att återigen belysa det faktum att flickor presterar bättre världen över. I 

länder med distinkt skilda skolstrukturer, skolkulturer och undervisningssätt är trenden den-

samma. Detta talar emot det påstående att pojkar missgynnas av strukturer inom skolans sfär. 

Inga Wernersson förklarar att skolan förändras i takt med samhället, och ”för att förstå vad 

som betraktats som problem inom skolan måste man också se till samhället utanför skolan” 

(SOU: 2010:51, s. 34). Genom att hänvisa till en av sina äldre studier (Wernersson, 1977) 

fortsätter Wernersson och förklarar att fenomenet med pojkars underprestation inte är något 

nytt. Flickor har länge haft ett litet försprång vad gäller humaniora och språk, men kvinnors 

intrång på de klassiskt manliga – tillika högt ansedda och välavlönade – domänerna matema-

tik och naturvetenskap, har föranlett en oro om pojkars tapp (SOU, 2010:51, s. 34). 

 Björnsson är inne på samma linje och menar att kvinnor tycks ha anpassat sig bättre än 

män till det kunskapssamhälle vi övergått till de sista decennierna: 

Kvinnorna ser ut att ha anpassat sig till en »ny« värld där förvärvsarbete är centralt, tillsammans med fa-

miljelivet. Den unga kvinnan har - möjligen med en viss social variation - satt familj och arbete som lika 

tungt vägande i sin framtidsbild. Hypotesen att detta har något samband med de duktiga och framgångs-

rika flickorna verkar rimlig. Många kvinnor idag har en självklar motivation för studier och särskilt med 

sikte på sådana yrken inom framförallt offentlig sektor som kräver legitimation och/eller goda studieresul-

tat (Björnsson, 2005, s. 59). 

Längre ner på samma sida fortsätter Björnsson sitt resonemang och påpekar, likt Wernersson, 

att de samhällsförändringar som skett har gett kvinnor möjligheten att söka sig in på nya yr-

ken, och med det har flickors identitet breddats. Den ålderdomliga synen på kvinnan som an-

svarig för barn och hushåll har vidgats; möjligheterna för flickor är idag betydligt fler än un-

der första delen av 1900-talet. 

3.3.4 Maskulinitet och akademisk framgång 

En annan aspekt som inte sällan döms ut som boven i dramat är samhällets (inklusive skolans) 

syn på pojkar. Vad innebär det egentligen att vara pojke i 2000-talets Sverige? Vad betraktas 

som maskulint, och hur påverkar synen av maskulinitet pojkars ambitioner och inställning till 

skolan? 

 Pojkar såväl som flickor bildar sig tidigt uppfattningar om vad som är feminint och 

vad som är maskulint. I alla instanser projiceras och förstärks bilderna av våra könsroller: av 

samhället, i media, genom familj och vänner, i skolan och så vidare. Akademisk framgång, 
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eller särskilt att kunna läsa och skriva väl, tenderar att framställas som feminina attribut, något 

som pojkar ofta lär sig ta avstånd ifrån (Alloway & Gilbert, 1997, s. 54 f.). När det kommer 

till undervisningen fordras det ofta, särskilt inom språkämnen och humaniora, att man kan och 

är villig att prata om känslor eller på ett intimt sätt relatera till sina och andras erfarenheter – 

drag som av pojkar ofta avfärdas som feminina (Martino, 1995, s. 354).  

 Vidare menar Mats Björnsson (2005, s. 33 f.) att pojkar i högre grad än flickor ser till 

och aktar sin sociala positionering, och anammar ideal som i viss mån bryter mot de som ef-

terfrågas och uppmuntras från skolhåll. De drag som krävs för att lyckas i skolan avfärdas 

som feminina. Samtidigt kan man inte bara fokusera på pojkarna och maskulinitet, förklarar 

Björnsson. Bilden av femininitet har förändrats avsevärt de sista decennierna. Flickor är inte 

längre lika tysta i klassrummet, utan tar för sig mer och ser i högre utsträckning än förut vik-

ten av akademisk framgång för att lyckas i livet. Synen på femininitet har breddats medan sy-

nen på maskulinitet inte följt samma utveckling. 

 Denna för skolframgång destruktiva syn på maskulinitet brukar internationellt beteck-

nas som hegemonisk maskulinitet (hegemonic masculinity) (Watson, 1997). Inga Wernersson 

ägnar en relativt stor del av sin rapport åt denna fråga, och ger en bild väl överensstämmande 

med Björnssons. Hon förklarar att den högt värderade synen av manlighet ständigt definieras 

utifrån vad som anses vara kvinnligt. I klassrummet såväl som utanför skolans ramar fram-

hålls maskulinitet och femininitet som varandras motpoler, och pojkar liksom flickor tillägnar 

sig tidigt uppfattningar om de bägge könsrollerna, och beter sig därefter (SOU, 2010:51, s. 

37). Resonemanget anknyter väl till det som Björnsson för. Refererandes till Jackson och Wa-

rin (2000) indikerar Wernersson vidare att det i flera studier påvisats att göra bra ifrån sig i 

skolan ofta förknippas med flickor, och i sina försök att distansera sig från det feminina och 

bejaka sin manlighet aktar sig pojkar från att prestera för bra eller arbeta för mycket (SOU, 

2010:51, s. 38). En annan faktor som stjälper pojkar, menar Wernersson, är att de är mer pre-

stigedrivna och tävlingsinriktade än flickor. I sin strävan att till alla pris undvika misslyck-

ande ger pojkar ofta upp och slutar försöka när de stöter på hinder. Att försöka och misslyckas 

anses värre (pinsammare) än att inte försöka alls. 

3.3.5 Är det verkligen ett problem? 

När det kommer till uppståndelsen kring pojkars underprestation och bristande läsförmåga 

kan man bland många som studerat området skönja en viss hållning eller inställning om man 

så vill: nämligen en skeptisk sådan. Både Wernersson (SOU, 2010:51) och Björnsson (2005) 
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diskuterar magnituden av fenomenet och förhåller sig försiktiga till att kommentera hur stort 

problemet egentligen är. Först och främst kan det rent allmänt te sig paradoxalt att pojkar 

plötsligt är det utsatta könet, när de genom alla tider varit de privilegierade i skolvärlden. Poj-

kars underprestation presenteras inte sällan heller som ett nytt fenomen och detta påstående 

tåls att problematiseras. De äldsta internationella genomförda studierna av läsande visade inga 

egentliga skillnader mellan de både könen. Sedan dess har mycket hänt. Samhället har föränd-

rats och feminismen har tillsammans med andra rörelser banat väg för en vidgad syn av 

feminism och kvinnor. Det har blivit socialt accepterat för kvinnor att lyckas akademiskt, och 

de hinder som tidigare hindrat flickor från att prestera har till stor del röjts ur vägen. Epstein 

(1988, s. 5) ger ett konkret exempel på hur de här hindren kunde te sig när hon förklarar att 

man i 60-talets Storbritannien satte kravet på inträdesproven till brittiska grammar schools 

högre för flickor än pojkar. Annars skulle dessa akademiskt inriktade skolor få ”oproportion-

erligt många flickor”, sades det. I Sverige hittar vi ett närmast identiskt exempel från slutet av 

1940-talet, då det för inträde till realskolan krävdes högre betyg för flickor än för pojkar. 

Svenska skolpolitiker såväl som brittiska hänvisade till skillnader i de bägge könens mognad, 

och förklarade att jämn könsfördelning på skolorna var eftersträvansvärt (Marklund, 1980, 

citerad i SOU: 2010: 51, s. 11). En slags tidig kvotering av pojkar, med andra ord. 

 En annan intressant aspekt när man diskuterar pojkars underprestation är i vilken ut-

sträckning det verkligen handlar om någon “underprestation”. Inga Wernersson tar upp detta 

och menar att pojkars prestationer alltid jämförs med flickors, vare sig de är bättre eller sämre. 

Flickors prestationer definierar alltså pojkars dito. Studier av barns läsförmågor visar att 

flickor förbättrat sina resultat avsevärt de sista 50 åren, men att pojkars resultat faktiskt också 

har förbättrats, om än inte i samma takt. Därför kan det ibland vara förhastat att prata om poj-

kars underprestation då det lika väl skulle kunna benämnas som flickors bättre prestation. 

Istället för att fokusera på pojkars försämrade resultat kan det därför anses mer angeläget att 

ställa frågor kring varför pojkars resultat inte utvecklats i samma takt som flickors (SOU, 

2010: 51, s. 15). 

 Till sist bör man också diskutera betydelsen av akademisk framgång. Flickor får för-

visso bättre betyg, men reflekteras det verkligen karriär- och lönemässigt i vuxenlivet? I slutet 

på 90-talet påvisade Alloway och Gilbert (1997, s. 50) att trots det faktum att flickor domine-

rar språkligt och betygsmässigt är det män, och inte kvinnor, som nästintill har monopol på de 

prestigefulla ämbeten i vilka det fordras goda språkkunskaper (såsom inom juridik och journ-

alism). Om man tar steget till Sverige och nutiden, är det likadant då? Är män fortfarande pri-
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vilegierade, och hur värdefullt är egentligen god läs- och skrivkompetens för vuxenlivet? Inga 

Wernersson adresserar denna fråga och klargör att det bara handlar om vissa pojkar. De poj-

kar som presterar väl i skolan kommer med stor sannolikhet också skörda vissa fördelar 

gentemot flickor senare i livet - det är inte tack vare akademiska framgångar som män fortfa-

rande erfar vissa fördelar vad gäller makt, status och pengar (SOU, 2010: 51, s. 8). Innan man 

höjer röster om pojkars bristande skolprestationer borde man således analysera vilka pojkar 

det handlar om, och vilken betydelse akademisk överlägsenhet och god läs- och skrivkompe-

tens verkligen har för det efterföljande vuxenlivet. 
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4 Metod och material 

Sverige har deltagit i internationella jämförelser av elevers kunskaper sedan början av 1960-

talet. I den här delen ska jag inledningsvis ge en kort presentation av de två organisationer 

som genomfört dessa studier. Sedan ska jag i kronologisk ordning sammanfatta de totalt tio 

studier av läsförståelse som svenska elever deltagit i, med särskilt fokus på de data som berör 

skillnader i pojkars och flickors läsande. För läsarens bekvämlighet ges endast kortare sam-

manfattningar av den insamlade statistiken i respektive studie, medan fullständiga redogörel-

ser har bifogats som bilagor. Vidare har jag i den mån det går försökt vara konsekvent i mitt 

urval av data, men då olika studier undersökt olika fenomen ska det klargöras att detta inte 

alltid varit fullt möjligt. Vad som inhämtats från en undersökning kan därför te sig annorlunda 

från vad som studerats i en annan undersökning. I nästkommande del, resultatanalysen, görs 

sedan en statistik analys av det material som presenteras i denna del. Vilka trender var tyd-

liga? Gick det att utröna några särskilda förhållanden mellan pojkars och flickors läsning? I 

materialsammanställningen jämförs dessutom svenska elevers resultat inte bara med övriga 

länder/regioner i studierna, utan ofta med deltagande EU- eller OECD-medlemsländer (Orga-

nization for Economic Co-operation Development). Somliga icke-EU eller icke-OECD-länder 

skiljer sig markant från Sverige i fråga om struktur och förutsättningar, och denna precisering 

möjliggör för en mer relevant analys av svenska elevers prestationer. Till sist har jag för av-

gränsnings skull inte valt att inkludera ren inhemsk statistik, såsom nationella läsförståel-

sestudier, betyg och resultat på nationella prov, utan förhåller mig enbart till resultaten i de 

internationella undersökningarna.  

4.1 IEA, OECD och deras undersökningar 

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) grunda-

des i slutet av 50-talet när en grupp akademiker inom olika discipliner såg vikten av att med 

detaljerad och pålitlig statistik definiera och jämföra världens elever och skolsystem. Deras 

pilotundersökning sjösattes 1960 och idag, drygt 50 år senare, utgjorde deras senaste avslu-

tade studie, PIRLS 2011, den 27:e i ordningen. Just PIRLS-undersökningarna (Progress in 

International Reading Literacy Study), som genomförts 2001, 2006 och 2011, är de som är av 

störst intresse när det kommer till läsning och svenska elever, då studien enbart fokuserar på 

elevers läsande. Andra undersökningar mäter bland annat matematikkunskaper och elevers 

demokratiska förhållningssätt (IEA, 2011). PIRLS-undersökningarna är strukturerade så att 

10-åringar världen över (49 deltagande länder i senaste studien) först och främst genomför ett 
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omfattande läsprov. Sedan svarar eleven på frågor i en medföljande enkät som berör attityder 

och inställning till läsande, samt frågor om deras hemmiljö. Därtill får även deras föräldrar, 

lärare och skolledare svara på frågor för att ge en bredare bild av eleven och de faktorer som 

påverkar dennes prestation. Resultaten ordnas efter ett medelvärde på 500 poäng, och elever-

nas prestationer delas in efter fyra läsnivåer: Avancerad (625 poäng eller högre), Hög (550-

624 poäng), Mellan (475-549 poäng) och Låg (400-474 poäng). Till sist gör PIRLS-studien en 

tydlig distinktion mellan läsning av skönlitteratur och läsning av sakprosa (Skolverket, 2012).  

 Den andra stora organisationen, OECD, har länge samlat in information om deras med-

lemsländers utbildningssystem, och under 1990-talet började de även intressera sig för elevers 

kunskaper. Därmed lades grunden för PISA-studien (Programme for International Student 

Assessment), som genomfördes första gången år 2000 och mäter 15-åringars kunskaper i 

läsande, matematik och naturvetenskap. Undersökningarna genomförs med tre års intervall 

och vid varje tillfälle studeras ett ämne särskilt noggrant, medan övriga två ges något mindre 

uppmärksamhet. Med 67 deltagande länder i 2012 års studie är PISA den största internation-

ella jämförelsen av elevers kunskaper. PISA har en uttalad strävan att mäta kunskaper som 

ska vara till nytta i vuxenlivet, och skiljer sig på så sätt något från tidigare internationella stu-

dier. Likt PIRLS-undersökningen får elever svara på enkätfrågor om hemsituation, undervis-

ning, läxor, klassrumsatmosfär och andra förhållanden som potentiellt påverkar inlärningen. 

Skolledare får också svara på frågor om skolan. Vad beträffar läsandedelen i PISA testas ele-

vers förmåga att söka och inhämta information, tolka och sammanföra information, samt att 

reflektera över och utvärdera texter. Likt i IEA:s tester brukas ett poängsystem där 500 poäng 

är medelvärde. Även i PISA delas elevernas prestationer in i läsnivåer, Nivå 1-5. Nivåsyste-

met reviderades något i PISA 2009, då Nivå 1a och 1b ersatte Nivå 1, och Nivå 6 tillkom. 

Detta för att bättre kunna särskilja på elever med de lägsta respektive högsta läsförmågorna 

(Skolverket, 2013b).  

 Då IEA:s PIRLS och OECD:s PISA är de två största internationella och aktuella studi-

erna av elevers läskunskaper kommer jag naturligt nog inhämta merparten av mitt material 

från dessa bägge.  

4.2 Studiernas tillförlitlighet och relevans 

Sverige har länge deltagit i internationella studier i läsande. I Skolverkets rapport Internation-

ella studier under 40 år (2004a) sammanfattas Sveriges deltagande sedan starten i början av 
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70-talet och 40 år framåt. I rapporten resoneras det kring varför Sverige har valt att delta. 

Vilka är syftena med internationella jämförelser?  

 Kort sammanfattat menar Skolverket att det först och främst är av allmänt intresse att 

jämföra våra elevers resultat med andra länders elever för att se hur vi står oss internationellt. 

Det förser oss med en möjlighet att kartlägga vår utveckling i relation till andra länder och 

sedan analysera olika faktorer (skolsystem, undervisningssätt, föräldrainställning etc.) i ett 

försök att definiera vad som torde vara framgångsrikt/mindre framgångsrikt. I slutändan ger 

det oss underlag för politiska beslut. Dessutom förklaras det i rapporten att de internationella 

studierna fungerar som ett komplement till våra inhemska tester och uppföljningar av elevers 

resultat. Överensstämmer våra resultat internationellt med dem i våra egna mätningar? Och 

ställer vi rimliga krav på våra elever, sett ur ett internationellt perspektiv? Deltagande i inter-

nationella studier hjälper oss att få svar på dessa frågor. Till sist påpekar man i Skolverkets 

rapport också att studierna ger en möjlighet att inte bara mäta resultat eller kvalitet, utan också 

likvärdighet. Den svenska skolan har genom åren kännetecknats av och stoltserat med att vara 

relativt likvärdig vad gäller elevers möjligheter och resultat, och studierna som mäter resultat i 

relation till andra variabler som kön och socioekonomisk bakgrund ger oss en möjlighet att 

studera likvärdigheten i våra skolor. 

 Men i vilken grad kan man verkligen lita på resultaten från mätningarna? Och stämmer 

verkligen studiernas resultatbild med den verkliga kunskapsbilden av svenska elever? I samt-

liga undersökningar är det ett representativt urval av elever som gör proven. Absolut statistisk 

säkerhet är därför ouppnåelig. Vidare så mäter studierna en viss slags kunskap och ett visst 

mått av försiktighet är att rekommendera innan man drar alltför långtgående slutsatser från 

resultaten. Om detta har bland annat den inflytelserika pedagogikforskaren John Hattie lyft ett 

varningens finger, som liknar de stora internationella studierna vid en slags global skolrank-

ningstävling och ser oroväckande på den massiva inverkan resultaten har på skolpolitik värl-

den över (SVT, 2013).   

 I Skolverkets PISA 2012-rapport resoneras det kring PISA och liknande testers tillför-

litlighet. Vad gäller den statistiska osäkerheten konstaterar man i rapporten att svenska elevers 

resultat får anses vara tillförlitliga, då trenden stöds i så många olika studier: 

Men här syns en utveckling som följer ett tydligt mönster inte bara genom de fem PISA-

undersökningarna utan också genom de tre TIMSS- och PIRLS-undersökningarna som täcker ungefär 

samma tidsperiod. Ur ett statistiskt perspektiv är resultaten därmed tillförlitliga (Skolverket, 2013b, s. 

153). 
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I samma rapport förklaras också att tillförlitligheten stärks av de nationella utvärderingar av 

elevers läsförmåga som gjorts, då dessa visat liknande trender (ibid, s. 142). 

 En annan aspekt som behandlas rapporten är provens kontext. PISA-provet är ett så 

kallat low-stake prov, vilket innebär att eleven är anonym och provet inte är betygsgrundande. 

Hur vet vi då att eleven gör sitt bästa? Detta är ingen lätt fråga och ett entydigt svar är svårt att 

ge. Skolverket menar dock att det skulle vara föga troligt att brist på motivation skulle svara 

för någon betydande del av svenska elevers resultat, men efterfrågar vidare forskning på om-

rådet (Skolverket, 2013b, s. 153).  

Till sist har det från Skolverkets håll också gjorts jämförande analyser mellan de kun-

skaper som mäts i PISA och andra studier och de kunskapsmål som är statuerade i våra nat-

ionella kursplaner. I samtliga analyser har man funnit att de kunskaper som fordras i de inter-

nationella undersökningarna väl överensstämmer med kursplanernas kunskapsmål (Skolver-

ket, 2006; Skolverket, 2012a). Detta är sant även för de nya styrdokumenten som instiftades 

2011 (Skolverket, 2013b, s. 153). 

Sammanfogar man dessa faktorer kan man med fog dra slutsatsen att den kunskap som 

mäts i PISA och liknande undersökningar är ackurat och relevant som måttstock för svenska 

elevers reella kunskaper. 

4.3 De olika undersökningarna 

Totalt har Sverige deltagit i tio studier av elevers läsande. Fem av dessa har varit organiserade 

av IEA och fem av OECD. Den första, sexämnesundersökningen, genomfördes 1970 och den 

senaste, PISA 2012, på våren 2012. Här följer en sammanfattning av svenska elevers resultat i 

dessa tio undersökningar. 

4.3.1 1970: Sexämnesundersökningen (IEA) 

Den första studien Sverige deltog i genomfördes 1970 och brukar gå under namnet sexäm-

nesundersökningen. 10- och 14-åringar samt sistaårselever från gymnasiet eller motsvarande 

från 19 länder testades inom sex olika områden, varav läsförståelse utgjorde ett. I stort kunde 

man konstatera att svenska 10-åringar visade upp en mycket god läsförmåga och presterade 

bäst av samtliga länder, 14-åringarna hamnade på en 7:e plats, medan de svenska avgångsele-

verna registrerade ett genomsnittligt resultat. I en rapport (Hansson, 1975, s. 169-180) som 

sammanfattade de svenska elevernas resultat påvisades bland annat att svenska elever trivdes 

relativt dåligt i skolan och att de hade den överlägset mest negativa attityden till litteratur och 

litteraturstudier. Avslutningsvis uppvisade studien intressant nog varken generellt eller för 
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svenska elever några märkbara skillnader mellan pojkar och flickors läsförståelse (Skolverket, 

2004a). 

4.3.2 1991: Läsandestudie (IEA) 

Drygt 20 år senare genomförde IEA sin andra undersökning av elevers läsförståelse, läsande-

studien 1991. Antalet deltagande länder hade stigit till 27, och denna gång testades 9- och 14-

åringar. Svenska elever redovisade mycket goda resultat och hamnade på tredje plats i sina 

respektive åldersgrupper. Testet var upplagt på samma sätt som i 1970 års undersökning och 

för att kunna jämföra resultaten med de från 1970 användes till viss del samma delprov. Re-

sultaten från dessa tydde på att det inte, varken i relativa eller absoluta termer, skett någon 

signifikant förändring i svenska elevers läsförståelse. Till skillnad från 1970 års undersökning 

visade 1991 års studie däremot på tydliga skillnader i pojkars och flickors läsande. Flickor 

redovisade bättre resultat än pojkar i så gott som alla länder, men könsskillnaderna i Sverige 

var något större än de genomsnittliga skillnaderna. Flickor läste bättre än pojkar inom samt-

liga nivågrupper, och skillnaden var som störst vid läsning av skönlitteratur (Skolverket, 

2004a).  

4.3.3 2000: PISA 2000 (OECD) 

År 2000 sjösatte OECD sin första PISA-undersökning. 15-åringar från totalt 32 OECD-länder 

jämfördes i läsande-, naturvetenskap- och matematikkunskaper. Sammantaget kunde man vad 

gäller läsandeförmågan konstatera att de svenska eleverna låg över genomsnittet, och bara 

Finland, Kanada och Nya Zeeland presterade signifikant bättre. I genomsnitt låg 60 procent av 

alla OECD-länders elever minst på nivå 3 (481 poäng eller högre). Samma andel i Sverige var 

67 procent. Vidare så presterade flickor bättre än pojkar i samtliga 32 länder, och återigen var 

den svenska skillnaden något större än den genomsnittliga könsskillnaden. En observation var 

att svenska pojkar utgjorde en klar majoritet av de sämsta läsarna, samt att förhållandet var 

det motsatta på de högsta läsnivåerna. När det gällde olika läskompetenser var flickor som 

mest överlägsna vid reflektionsbaserade moment, medan skillnaden var som minst vid in-

formationssökning (Skolverket, 2001). 

4.3.4 2001: PIRLS 2001 (IEA) 

Ett år efter den första PISA-studien genomförde IEA sin tredje studie av elevers läsförmåga, 

PIRLS. Studien testade läskompetensen hos 9- och 10-åringar (åk 3 och åk 4 i Sverige) i 35 

länder. Huvudsakligen studerades 10-åringar, men de länder som deltagit i studien 1991 då 9-
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åringar deltog fick möjligheten att anmäla sina 9-åringar för att mer precist kunna analysera 

utvecklingen under 10 år. Denna parallella undersökning, i vilken Sverige och åtta andra län-

der valde att delta, kallades TREND. Sammantaget kunde man konstatera att både svenska 9- 

och 10-åringar läste på en mycket god nivå inom båda texttyperna, sakprosa och skönlitterär 

text. De svenska 10-åringarna, som förvisso var sex månader äldre än genomsnittsåldern, pre-

sterade bäst av samtliga 35 länders elever med en genomsnittspoäng på 561. Svenska elever 

hade överlag också en något positivare inställning till läsning än genomsnittet. Gällande 

TREND-studien kunde man dock se att svenska tredjeklassare sedan 1991 hade försämrat sina 

resultat och sjunkit från en första till en sjätte plats. Vidare presterade flickor bättre än pojkar i 

samtliga länder, och även denna gång var skillnaden mellan svenska pojkar och flickor något 

större än den generella skillnaden. Övriga iakttagelser från studien var bland annat att skillna-

den var som störst vid skönlitterär läsning, samt att flickor hade en positivare attityd till läs-

ning (Skolverket, 2003). 

4.3.5 2003: PISA 2003 (OECD) 

År 2003 genomfördes den andra PISA-undersökningen. Totalt deltog 29 länder, matematik 

var huvudfokus och läsandedelen studerades i mindre omfattning än i PISA 2000. Efter att 

resultaten publicerats kunde man från svenskt håll konstatera att svenska 15-åringar i sedvan-

lig ordning presterade på en hög nivå med en genomsnittspoäng på 514, ett resultat som pla-

cerade oss på jämbördig nivå med länder som Nederländerna och Nya Zeeland. Bara fyra län-

der registrerade signifikant bättre resultat än Sverige, däribland Finland och Sydkorea. Vad 

gällde skillnader mellan pojkar och flickor presterade flickor bättre i samtliga deltagande län-

der, och skillnaden bland svenska pojkar och flickor var jämnstor med den genomsnittliga 

könsskillnaden. Island och Norge registrerade störst könsskillnader, medan skillnaden intres-

sant nog var förhållandevis liten i Danmark. En annan observation var att flickor hade en be-

tydligt mer positiv attityd till läsning, och bland den grupp som läste allra mest utgjorde flick-

or en betydande majoritet (Skolverket, 2004b).  

4.3.6 2006: PIRLS 2006 (IEA) 

I IEA:s andra PIRLS-undersökning testades läsförmågan hos 10-åringar från 45 olika länder. 

Testmetoden var mycket lik den vid PIRLS 2001 och IEA:s tidigare läsandestudier, och 

läsuppgifterna var återigen dels av skönlitterär art och dels av sakprosaform. Resultatmässigt 

kunde man i PIRLS 2006 fastställa att svenska 10-åringar, med ett snittpoäng på 549, läste på 

en mycket god nivå i jämförelse med andra deltagande länderna. Dock kunde man se att 
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svenska 10-åringar tappat sedan 2001 års undersökning med en tillbakagång på 12 poäng, en 

trend som placerade Sverige bland de länder med allra störst försämring sedan 2001. Sex län-

der presterade signifikant bättre än Sverige, däribland Ryssland och Singapore, och bland de 

länder som presterade signifikant sämre än Sverige återfann vi bland annat Frankrike och Po-

len. PIRLS 2006 åtskilde också i vanlig ordning efter variabeln kön och undantaget Luxem-

burg och Spanien presterade flickor bättre i samtliga länder. Den svenska könsskillnaden var 

något större än den genomsnittliga skillnaden bland deltagande OECD-länder, men likvärdig 

med skillnaden i PIRLS i sin helhet. I övrigt noterade man från svenskt håll att pojkar var un-

derrepresenterade bland de skickligaste läsarna, och kraftigt överrepresenterade bland de 

sämsta läsarna. Flickor hade dessutom, återigen, en betydligt positivare inställning till läsning 

(Skolverket, 2007c). 

4.3.7 2006: PISA 2006 (OECD) 

I 2006 års PISA-undersökning deltog 57 länder och naturvetenskap var huvudfokus, och 

läsandedelen studerades i något mindre utsträckning. För att kunna göra mer precisa jämförel-

ser med tidigare studier använde man delvis samma textuppgifter som i PISA 2000 och PISA 

2003. Ur ett svenskt perspektiv kunde man 2006 återigen dra slutsatsen att svenska elever 

läste på en god nivå, med resultat strax över OECD-genomsnittet. Med ett medelvärde på 507 

poäng kunde man dock skönja en klar tillbakagång sedan PISA 2000 och 2003. Detta resultat 

placerade oss i ett kluster av länder med likvärdiga resultat, däribland Australien, Polen och 

Schweiz. Fem länder registrerade signifikant bättre resultat än Sverige, till dessa hörde bland 

annat Sydkorea (556 p) och Finland (547 p). Bland de länder med signifikant sämre resultat 

än Sverige återfanns länder som annat Tyskland (495 p), Danmark (494 p) och Norge (484 p). 

Återigen presterade flickor bättre än pojkar i samtliga deltagande länder, och den svenska 

könsskillnaden var nu signifikant större än den genomsnittliga skillnaden. Vidare utgjorde 

svenska pojkar på nytt en stor majoritet av de sämsta läsarna (Skolverket, 2007b).  

4.3.8 2009: PISA 2009 (OECD) 

I OECD:s fjärde PISA-undersökning var det läsandets tur att stå i centrum igen. 15-åringar 

från 65 länder deltog (33 OECD-länder och 32 icke-OECD-länder). Läsandetestets struktur 

reviderades något och framförallt implementerades ett test av elevers förmåga att läsa digitala 

texter. Sverige och 19 andra länder valde att delta.  

 Resultaten från PISA 2009 bekräftade vad som från svenskt håll befarats en längre tid: 

svenska elever fortsatte att tappa i läskompetens. Med ett medelvärde på 497 poäng återfanns 
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svenska elever nu bland de länder med resultat i linje med OECD-genomsnittet. Sverige var 

ett av fyra länder som signifikant försämrat sina resultat sedan starten av PISA-

undersökningarna 2000. Bara Irland visade på en större försämring. Svenska elever, som tidi-

gare visat på relativt liten spridning i resultat, registrerade nu därtill en relativt stor inbördes 

variation. I det digitala läsprovet gjorde svenska elever dock något bättre ifrån sig (510 poäng) 

än i det generella läsprovet. Angående skillnader i läsförmåga hos pojkar och flickor kunde 

man i PISA 2009 konstatera att flickor på nytt var överlägsna i samtliga länder, och skillnaden 

mellan flickor och pojkar i Sverige var större än skillnaden i helhet. Intressant nog var köns-

skillnaden betydligt större i Finland, ett land vars elever i sedvanlig ordning presterade ex-

ceptionellt bra. På frågor om ”läslust” uppgav svenska flickor att de i betydligt högre ut-

sträckning ”läste frivilligt” än svenska pojkar. En annan intressant iakttagelse var att svenska 

pojkar läste ansenligt mer texter på internet, dock fann man inga indikationer på att detta gav 

positiva utslag på läsprovet (Skolverket, 2010). 

4.3.9 2011: PIRLS 2011 (IEA) 

År 2011 samlade IEA in materialet för vad som skulle bli deras tredje PIRLS-undersökning 

och totalt femte internationella studie av barns läsande. Deltagarantalet hade ökat till 49 län-

der och det var återigen 10-åringar som undersöktes. I stora drag kunde man från svenskt håll 

konstatera att våra 10-åringar bibehöll en relativt god läsförmåga, med resultat strax över det 

totala genomsnittet för PIRLS-länderna såväl som deltagande EU/OECD-länder. Dock bestod 

trenden från tidigare undersökningar: resultaten fortsatte att försämras. Från en genom-

snittspoäng på 561 i PIRLS 2001 och 549 i PIRLS 2006 registrerade svenska 10-åringar nu en 

poäng på 542. Med denna negativa utveckling var Sverige ett av få länder som försämrat sina 

resultat genom hela 10-årsperioden. Intressant nog kunde man också i resultatet från PIRLS 

2011 se att de svenska elevernas tillbakagång främst kunde härledas till försämrad förståelse 

av sakprosa (faktatext), då resultaten på de skönlitterära delarna förblev oförändrade. Vidare 

uppgav svenska elever att de ”gillade att läsa” i något mindre utsträckning än EU/OECD-

genomsnittet. Även i denna aspekt kunde man skönja en ”försämring” sedan 2001, svenska 

elevers läslust tycktes ha minskat med ungefär tio procent.  

I PIRLS 2011 såg man från svenskt håll dessutom att skillnaderna i läsförmåga mellan 

pojkar och flickor minskat, men upptäckte snart att detta berodde på att flickorna försämrat 

sina resultat mer än pojkarna – en trend unik för Sverige. I övrigt var skillnaden mellan 

svenska pojkar och flickor likvärdig med könsskillnaden i helhet, och denna skillnad var som 
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tydligast vid de skönlitterära texttyperna. Att döma av elevernas svar på enkätfrågorna kunde 

man se att svenska flickor ”gillade att läsa” mer än pojkar, samt ägnade betydligt mer tid åt 

läsning (Skolverket, 2012b). 

4.3.10 2012: PISA 2012 (OECD) 

I mars 2012 undersökte OECD för femte gången 15-åringars kunskaper i matematik, naturve-

tenskap och läsande. Matematik var huvudområde och läsandedelen studerades inte lika nog-

grant som 2009 och 2000. 65 länder deltog, varav 34 var fullvärdiga OECD-länder. Det digi-

tala läsprovet återkom i PISA 2012 och Sverige valde återigen att delta. 

 Som beskrivits i inledningen till den här uppsatsen slog de dåliga resultaten från PISA 

2012 ned som en bomb i skolsverige, och läsanderesultaten var särdeles dystra. Efter att i 

PISA 2009 presterat i linje med OECD-genomsnittet registrerade svenska 15-åringar nu ett 

resultat (483 p) signifikant sämre än OECD-genomsnittet (496 p). Därmed fortsatte – och ac-

celererade – den nedåtgående trenden som varit tydlig i både PISA 2006 och 2009. Japan, 

Sydkorea och Finland tillhörde de länder som presterade bäst. Bland andra länder som preste-

rade betydligt bättre än Sverige återfanns bland annat Irland, Tyskland och USA. Dessutom 

visade övriga nordiska länderna, undantaget Island, upp bättre resultat än Sverige. De enda 

OECD-länder med signifikant sämre resultat än Sverige var Slovakien, Chile och Mexiko. 

Något positivare var att svenska elever i det digitala läsprovet presterade i linje med OECD-

genomsnittet, och därmed signifikant bättre jämfört med det vanliga läsprovet.  

I samtliga länder läste flickor bättre än pojkar, men skillnaden mellan svenska pojkar och 

flickor var betydligt större än skillnaden i helhet. Medan svenska flickor läste i linje med det 

internationella genomsnittet presterade de svenska pojkarna signifikant sämre än pojkar i 

andra länder. Således kunde pojkarna till stor del lastas för det svenska tappet. Finland, som 

ånyo återfanns bland de bästa länderna, registrerade störst könsskillnader av samtliga länder.  

Vidare nådde var tredje svensk pojke inte läsnivå 2 (grundläggande läsfärdigheter enligt 

PISA), medan motsvarande andel för svenska flickor bara var en på sju. Även på det digitala 

läsprovet presterade flickor bättre än pojkar i samtliga länder, men könsskillnaden häri var 

förvisso signifikant mindre än den generella könsskillnaden – en tendens som även stämde in 

på svenska pojkar och flickor. Dessutom presterade svenska elever, pojkar såväl som flickor, 

bättre på det digitala läsprovet jämfört med det vanliga pappersprovet (Skolverket, 2013b). 
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5 Resultatanalys 

I resultatanalysen sammanställs de trender och förhållanden som gått att skönja vid analys av 

det insamlade materialet. I den mån det går anknyts dessutom dessa trender till teorierna kring 

könsskillnader i läsning som presenterats i bakgrundsdelen. 

5.1.1 Generellt goda resultat men tydlig försämring 

Inledningsvis i analysen av materialet kan det vara lämpligt att nämna något om svenska ele-

vers generella resultat i studierna. En observation blir då ofrånkomlig: att svenska elever trad-

itionellt har visat upp mycket goda läskunskaper och presterat bättre än de totala genomsnitten 

i 7 av 10 studier. I de tidigaste undersökningarna hamnade svenska elever till och med i det 

absoluta toppskiktet. Men studerar man undersökningarna mer noggrant gör man snart en 

andra iakttagelse, nämligen att de svenska resultaten sakta men säkert har försämrats genom 

åren, i relativa såväl som absoluta termer. Gapet ner till genomsnittsresultaten har minskat i 

samtliga studier, för att kulminera i PISA 2012 då svenska elever för första gången presterade 

under genomsnittet, detta i takt med att avståndet till de högst presterande länderna stadigt 

ökat. Emellertid kan det sägas att Sverige i och med sina goda resultat i de tidiga undersök-

ningarna hade ett högt utgångsläge, och trots att vi tillhör de länder som registrerat störst tapp 

finns det därför länder som presterar sämre. Vidare finns det fog för att hävda att försämring-

en accelererat de senaste tio åren, då svenska elever så sent som 2003 registrerade mycket 

goda resultat i läsförståelse. Till sist tycks det även tydligt att de yngre svenska eleverna, även 

om de också visat på en nedåtgående trend, inte tappat i lika stor utsträckning som de äldre. 

Svenska 10-åringar presterar fortfarande relativt sett bättre än svenska 15-åringar, vilket 

skulle tyda på att något sker under mellan- och högstadietiden som påverkar elevers läsande 

negativt.  

5.1.2 Växande könsskillnader i läsning 

I den första studien av elevers läsande, sexämnesundersökningen 1970, redovisade svenska 

pojkar och flickor inga märkbara skillnader i resultat. Detta skulle visa sig vara ett unikum, då 

skillnaderna har varit signifikant till flickors fördel i samtliga efterföljande studier. De 

svenska könsskillnaderna i läsförmåga tycks också konsekvent genom alla mätningar varit 

något högre än studiernas genomsnittliga könsskillnader. Oftast har detta kunnat härledas till 

att svenska flickor redovisat mycket goda resultat jämfört med andra länders flickor, snarare 

än att svenska pojkar presterat sämre än pojkar internationellt. Dock har detta förhållande 

rubbats i senaste års studier, då könsskillnaderna kraftigt accentuerats och pojkars försämrade 
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resultat främst kan anses ligga bakom detta. Ett undantag måste dock nämnas här: PISA 2009, 

en studie i vilken de svenska könsskillnaderna faktiskt minskade – detta tack vare att svenska 

flickor försämrade sina resultat mer än pojkar. En annan observation gällande svenska köns-

skillnader i läsning är att de tycks växa ju äldre eleverna blir. Denna trend är mycket tydlig 

dels i IEA:s läsandestudie från 1991 men också genomgående om man jämför resultaten i 

2000-talets PISA- och PIRLS-mätningar. Sammantaget kan man konstatera att dessa växande 

könsskillnader följer den internationella trend som beskrevs i bakgrundsdelen till den här upp-

satsen: att pojkar läser sämre än flickor och att skillnaderna har ökat de sista 20 åren. I bak-

grunden ifrågasattes dessutom huruvida könsskillnader i läsning bör betraktas som ett nytt 

fenomen – en komplicerad frågeställning som kräver att fler aspekter än provresultat vägs in. 

Däremot kan man genom att analysera resultaten med fog dra slutsatsen att könsskillnaderna 

är ett växande fenomen.  

5.1.3 Tydliga könsskillnader inom olika texttyper 

I flera av studierna var det tydligt att skillnaderna mellan flickors och pojkars läsning ter sig 

olika inom olika texttyper. Skillnaderna är genomgående signifikant större vid läsning av 

skönlitterär text än vid läsning av sakprosa. Beträffande läskompetenser är skillnaden som 

störst till flickors fördel vid reflektionsbaserade moment och som minst vid informationssök-

ning. Dessa förhållanden går att skönja i bland annat PISA 2000, PISA 2009 och PIRLS 2011. 

Detta skulle kunna stödja föreställningen om att flickor är mer benägna än pojkar att prata om 

och reflektera över sina och andras erfarenheter, kvaliteter väsentliga för förståelse av skönlit-

terär text. En annan intressant upptäckt från PIRLS 2011 var att svenska 10-åringars försäm-

ring från PIRLS 2006 huvudsakligen kunde förklaras av en försämrad förståelse av sakprosa, 

då förståelsen av skönlitterär text i stort förblev oförändrad.  

5.1.4 Pojkar överrepresenterade på de lägsta läsnivåerna 

En annan synlig trend är den att svenska pojkar i betydligt högre utsträckning än flickor åter-

finns på de lägsta läsnivåerna. I samtliga PISA-studier var andelen pojkar signifikant större än 

andelen flickor på läsnivå 1 och 2. Detta förhållande har accentuerats i senaste års studier; an-

delen svenska 15-åriga pojkar som inte nådde läsnivå 2 (grundläggande läsfärdigheter enligt 

PISA) var 21 procent i PISA 2006, 24,2 procent i PISA 2009 och 31,3 procent i PISA 2012. 

Motsvarande andelar för svenska flickor var 10, 10,5 respektive 13,5 procent. Bland de lägst 

presterande eleverna utgör pojkar därmed en övervägande majoritet, och även om flickor läser 

bättre än pojkar inom alla percentiler är skillnaden som störst bland de sämsta läsarna. Denna 
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grupp av lågpresterande pojkar svarar därmed för en betydande del av de totala skillnaderna i 

pojkars och flickors läsning, och i dessa siffror motiveras frågeställningen om vilka pojkar det 

är som underpresterar. Andelen svenska 15-åriga pojkar som inte når upp till grundläggande 

läskunskaper i PISA har ökat med 10 procent sedan 2006, en hastig och alarmerande ökning 

som bör framhävas i debatten. 

På de högsta läsnivåerna är läget dock ändå det motsatta. Svenska flickor är i majoritet 

bland de skickligaste läsarna, ett förhållande som också accentuerats i de senaste undersök-

ningarna. I och med att andelen pojkar på de högre läsnivåerna minskat i takt med att pojkarna 

på de lägre nivåerna ökat kan man hävda att det skett en generell förskjutning, ett faktum som 

till viss grad bestrider den ovan förda tesen om att försämringen kan attribueras till en viss 

grupp av pojkar. Tappet kan inte obetingat härledas till att en särskild grupp (exempelvis me-

delpresterande pojkar) försämrat sina resultat, utan att en helomfattande försämring inträffat. 

Försämringen är emellertid som störst på de sämre läsnivåerna. Avslutningsvis kan man kon-

statera att det ibland förekommande antagandet att pojkar, trots sitt generella tapp, ändå utgör 

en majoritet av de allra skickligaste läsarna (the variability hypothesis) (SOU, 2010: 51, s. 18) 

inte stöds av resultaten i de internationella undersökningarna. 

5.1.5 Pojkars försämrade läsattityder och läsvanor 

I de flesta studier har elever fått svara på frågor om läsattityd, läsvana och läslust. Att döma 

av deras svar kan man se att svenska elevers läslust och den tid som spenderas åt läsning 

minskat det senaste decenniet, en trend tydlig särskilt bland svenska pojkar. I samtliga under-

sökningar som undersökte läsattityder, bland annat PIRLS 2006 och PISA 2009, kunde man 

dessutom finna att flickor har en betydligt mer positiv inställning till läsning än pojkar. Korre-

lationen mellan goda läsattityder och goda läsprovsresultat var därtill mycket stark. Det fram-

kom också i undersökningarna att flickor som grupp inte bara läser mer än pojkar, utan också 

läser mer varierade typer av texter, något som också gav tydliga positiva utslag på läsresulta-

ten. Vidare, även om flickor i samtliga undersökningar har mer positiva läsattityder än pojkar 

tycks detta förhållande intressant nog ha accentuerats på senare tid. Detta faktum kan dels an-

ses stödja den tidigare presenterade föreställningen om att ofta betraktar läsning som en femi-

nin aktivitet, men också föreslå att denna för pojkar negativa uppfattning kring läsning stärkts 

på senare år.  
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5.1.6 Svenska könsskillnader i jämförelse med andra länder 

Som konstaterats tidigare har de svenska könsskillnaderna konsekvent varit något större än de 

internationella genomsnittliga skillnaderna. Men hur ser könsskillnaderna egentligen ut i 

andra länder? En intressant iakttagelse är att Finland, ett lands vars pojkar såväl som flickor 

presterar signifikant bättre än svenska pojkar och flickor, redovisar än större könsskillnader. 

Sydostasiatiska länder/regioner såsom Shanghai, Japan och Sydkorea är exempel på högpre-

sterande länder som visar upp relativt små könsskillnader. Varken stora eller små könsskill-

nader kan därmed sägas vara signifikativt för länder som registrerar toppresultat. Beträffande 

övriga grannländer kan man notera att Norge också visat upp relativt höga könsskillnader, 

medan förhållandet intressant nog varit det motsatta i Danmark. Därmed kan stora könsskill-

nader inte heller lättvindigt betraktas som en nordisk företeelse. Överlag är det svårt att 

koppla stora eller små könsskillnader till hög- eller lågpresterande länder. Att döma av resul-

taten på de internationella undersökningarna råder det dock, trots det faktum att könsskillna-

derna ter sig olika inom olika länder, inga tvivel om att flickor läser bättre än pojkar världen 

över.  

5.1.7 Bättre resultat vid digital läsning 

I de två senaste PISA-studierna har det genomförts test av elevers förståelse vid läsning av 

digitala texter. Resultaten häri har visat sig vara av intresse för Sverige, då de varit signifikant 

bättre än resultaten från de vanliga läsproven. I PISA 2009 registrerade svenska pojkar såväl 

som flickor högre resultat än respektive köns internationella genomsnitt, och i PISA 2012 var 

motsvarande resultat i linje med genomsnitten. Relativt sett har pojkar förbättrat sina resultat 

mer än flickor vid digital läsning, vilket dessutom lett till reducerade könsskillnader. Dock 

ska det klargöras att antalet länder som deltar i de digitala läsproven är betydligt färre än i det 

vanliga läsprovet. Vad gäller digital läsning kan det också vara av intresse att man i PIRLS 

2006 inte fann något samband mellan goda testresultat och elever som spenderade signifikant 

mycket tid tittandes på TV eller spelandes TV- eller datorspel, samt att man i PISA 2009 inte 

fann någon relation mellan goda resultat och elever som ”ofta läser på nätet”. Digital läsning 

är dock ett intressant område, och de svenska resultaten förmildrar möjligtvis den annars 

dystra bilden av svenska elevers läskunskaper något.  
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6 Sammanfattande diskussion och slutord 

För att sammanfatta, hur har det då egentligen gått för svenska pojkar? Förhållandevis bra, 

blir då svaret som ligger närmst till hands. Sammantaget har svenska pojkar läst bättre än de 

internationella genomsnitten i 8 av 10 studier, och i de två tidigaste studierna, 1970 och 1991, 

redovisade svenska pojkar resultat i paritet med toppresterande länders pojkar. Dock har re-

sultaten, likt svenska elevers läsförståelseresultat i allmänhet, sjunkit stadigt under de dryga 

40 åren som passerat sedan första undersökningen, och i de två senaste PISA-

undersökningarna, 2009 och 2012, läste svenska 15-åriga pojkar för första gången på genom-

snittlig respektive sämre än genomsnittlig internationell nivå. Det ska dock klargöras att detta 

mönster inte ter sig likadant över hela åldersspannet; i PIRLS 2011 – trots en tydlig försäm-

ring sedan 2001 års studie – noterade 10-åriga pojkar fortfarande resultat över pojkars inter-

nationella genomsnitt. Tappet i läsförståelse är således, intressant nog, tydligare bland 

svenska högstadiepojkar än lågstadiepojkar. Det går att sia om vad som kan tänkas ligga 

bakom denna skillnad, men en tänkbar förklaring innefattar den tidigare beskrivna idén om att 

pojkar i takt med att de blir äldre alltmer tenderar att betrakta läsning som feminint, och i sin 

strävan att distansera sig från det feminina skyr undan från läsrelaterade aktiviteter. Med de 

för svenska pojkar negativa resultaten från PISA 2012 i åtanke ska det bli intressant att följa 

utvecklingen för svenska 10-åringar i nästa PIRLS-studie, planerad för 2016, i syfte att under-

söka till vilken grad försämringen kan anses vara en åldersisolerad företeelse.  

 Fortsättningsvis har svenska pojkar, undantaget sexämnesundersökningen 1970, varit 

underlägsna svenska flickor i samtliga läsförståelseundersökningar. De svenska könsskillna-

derna har konsekvent genom undersökningarna dessutom varit något större än de totala ge-

nomsnittliga könsskillnaderna, och i PISA 2012 tillhörde Sverige de länder som registrerade 

allra störst könsskillnader i läsförståelse. Gällande PISA-undersökningarna – trots att det gått 

att tyda ett negativt mönster även bland flickor – svarar 15-åriga pojkars tapp för lejonparten 

av de ökade könsskillnaderna. Pojkar har helt enkelt försämrat sina resultat mer än flickor. 

Könsskillnaderna tar sig därtill tydligast uttryck bland lågpresterande elever, en grupp i vilken 

pojkar utgör en klar majoritet, och de insatser och den forskning som koncentreras mot att 

hjälpa svaga läsare kan därmed till stor del även sägas gagna pojkars läsning. 

Slutligen, även om syftet med denna uppsats inte varit att presentera någon lösning till 

problemet med pojkars försämrade läsförmågor vill jag ändå ta tillfället i akt att diskutera 

vilka konsekvenser en kollektivt försämrad läsförståelse medför för individen och för sam-

hället. Det ska förtydligas att detta är mina personliga reflektioner. Först och främst: för att 
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lyckas akademiskt, skaffa sig en gångbar utbildning och ett stimulerande yrke är det i 2000-

talets Sverige högst angeläget att utveckla en god läsförståelse. I vårt moderna kunskapssam-

hälle har möjligheterna att jobba sig upp minskat jämfört med det Sverige våra föräldrar och 

mor- och farföräldrar växte upp i; samhället fortsätter att automatiseras och alltmer specifika 

kunskaper efterfrågas – kunskaper som förutsätter en välutvecklad läsförståelse. Personlig 

framgång, åtminstone i dess klassiska bemärkelse, går därför hand i hand med utveckling av 

läsförståelse.  

Att medborgare tillägnar sig grundläggande läskunskaper är dessutom nödvändigt ur 

ett demokratiskt hänseende. För att kunna delta i samhällsdebatten och påverka sin levnadssi-

tuation fordras det att man förstår debatten, att man förstår sin situation. Enligt PISA 2012 har 

nästan var tredje svensk pojke inte tillräckliga kunskaper för att förstå den information han 

möter i samhället. För ungdomar, och särskilt pojkar, med begränsade läsförmågor upplevs 

samhället då istället ofta som något distanserat och orealiserbart - något som inte berör mig. 

Risken att hamna i utanförskap ökar, och som en följd söks andra sammanhang och männi-

skor för bekräftelse. Jag är övertygad om att vi häri finner en förklaring till en av samtidens 

största utmaningar: de växande extremistiska och odemokratiska grupperingarna. I takt med 

att den kollektiva läsförståelsen försämras växer dessa grupper – i vilka unga pojkar och män 

är kraftigt överrepresenterade – och med det hotet mot demokratin. Att bekämpa den negativa 

trenden i ungas läsförståelse är därför indirekt ett sätt att motarbeta extremism och odemokra-

tiska gruppers framfart. I detta påstående berättigas också studier av denna och liknande art. 

Pojkars (och flickors) försämrade läsförståelse bör tas på allra största allvar och ges den upp-

märksamhet det förtjänar, då allmän läsförståelse är en av de viktigaste komponenterna i en 

väl fungerande demokrati. Min förhoppning är att vi kan vända detta för pojkar och samhället 

negativa mönster, och att denna uppsats bidrar till att belysa och realisera problemet med 

svenska elevers försämrade läsförmågor.  
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Bilaga 1: Sexämnesundersökningen 1970 

 Svenska elever trivdes på det hela taget dåligt i skolan. 10- och 14-åringar trivdes sämst av alla delta-

gande länder, och svenska pojkar trivdes särdeles dåligt. Å andra sidan hade svenska elever förhållan-

devis hög skolmotivation. I jämförelse med andra länder var de mycket ambitiösa och strävade i hög ut-

sträckning efter att nå goda studieresultat. 

 Svenska elever hade den överlägset negativaste attityden till litteratur och litteraturstudier. Denna attityd 

var särskilt markant på högstadiet och hos pojkar. 

 Lågpresterande flickor gjorde något bättre ifrån sig än lågpresterande pojkar, men skillnaden var inte 

signifikant. I övrigt inga märkbara skillnader i läsförståelse mellan de båda könen. 

 

Källa: Hansson (1975) 

  



  

 

 

Bilaga 2: Läsandestudien 1991 

 

 Flickor redovisade bättre resultat än pojkar i princip alla länder i bägge åldersgrupperna. Bland 9- och 

14-åringar var den genomsnittliga poängskillnaden 11,6 respektive 7,1 poäng. För svenska 9- och 14-

åringar var motsvarande skillnader 12 respektive 15 poäng. Skillnaden i prestation mellan pojkar och 

flickor i Sverige var alltså genomsnittlig bland 9-åringar, men signifikant större än genomsnittet bland 

14-åringar. Noterbart var att den generella trend som innebar att skillnaderna minskade ju äldre eleverna 

blev inte överensstämde med Sverige. Tvärtemot tycktes skillnaden i prestation växa mellan svenska 

pojkar och flickor ju äldre de blev. 

 De svenska flickorna presterade bättre än pojkarna i samtliga prestationsgrupper i bägge åldersgrupper-

na. Störst var skillnaden (29 poäng) bland de 10 % lägst presterande 9-åriga flickorna och pojkarna. I 

jämförelse var det 7 poängs skillnad bland de 10 % högst presterande. Liknande förhållanden var också 

tydliga i studien i sin helhet. 

 Svenska 9-åriga flickor var mest överlägsna vid läsning av skönlitterära texter, följt av sakprosaläsning. 

Vid läsning av informationsmaterial syntes inga större skillnader mellan flickor och pojkar. 14-åriga 

svenska flickor var överlägsna pojkar vid läsning av alla tre texttyper. Här var skillnaden var som störst 

vid skönlitterär läsning, följt av läsning av informationsmaterial. I bägge fall kan man i stort säga att 

Sveriges resultat överensstämde med den generella trenden. Extra tydligt i samtliga länder var att flick-

or förstod skönlitterära texter signifikant bättre än pojkar. 

 Svenska pojkar och flickor värderade sina egna läsförmågor lika, och ansåg dem vara förhållandevis 

höga.                

 

 Källa: Skolverket (1995) 

  



  

 

 

Bilaga 3: PISA 2000 

 Totalt i alla OECD-länder fick flickor ett genomsnittligt resultat på 514 poäng. Genomsnittet för pojkar 

var 485 poäng. Genomsnittet för svenska flickor var 536 poäng och för svenska pojkar 499 poäng. 

Skillnaden mellan pojkar och flickor var alltså något större (37 p) i Sverige än den genomsnittliga skill-

naden (29 p). 

 Betydligt fler svenska pojkar (16,9 %) återfanns på nivå 1 än flickor (7,8 %). Samma mönster gick att 

finna generellt i OECD. 

 Fler svenska flickor hamnade i nivå 5 (15,1 %) än pojkar (7,4 %). Svenska flickor i nivå 5 är här något 

fler än OECD-genomsnittet (11,9%). Antalet svenska pojkar i nivå 5 var samma som OECD-

genomsnittet. 

 Sverige registrerade en förhållandevis stor skillnad mellan könen vid informationssökning (30 p) och 

tolkning (34 p). Vid reflektionsmomenten var skillnaden mellan svenska elever dock mycket stor (51 p) 

till flickornas fördel. Motsvarande genomsnittsskillnader bland alla OECD-länder för respektive upp-

giftstyp var 23, 27 och 40 poäng. 

 I alla länder var flickor mer intresserade av att läsa än pojkar. I Sverige var dock skillnaden i läsintresse 

mellan pojkar och flickor förhållandevis liten. 

 45 % av svenska pojkar uppgav att de aldrig läser på sin fritid. Av flickorna angav 27 % samma svar. I 

hela OECD var motsvarande procentsummor 40,2 för pojkar och 23,4 för flickor. 

 

 Källa: Skolverket (2001) 



  

 

 

Bilaga 4: PIRLS 2001 

 Flickor presterade bättre än pojkar i samtliga 35 länder, oavsett typ av läsförmåga. Flickors totala ge-

nomsnittspoäng var 510, medan pojkars var 490 poäng. Motsvarande siffror för svenska flickor och 

pojkar var 572 och 550 poäng. En något större skillnad (22p) mellan könen i Sverige alltså än genom-

snittet (20p). 

 Vid skönlitterär läsning var skillnaden mellan svenska pojkar och flickor (25p) något större än genom-

snittet (21p). Vid informationssökning var skillnaden mellan svenska pojkar och flickor den samma 

som genomsnittet (18p). Pojkar som flickor presterade emellertid signifikant bättre än det totala genom-

snittet i båda uppgiftstyperna. 

 Hos svenska 9-åringar accentuerades skillnaden något vid skönlitterär läsning (28p) samtidigt som den 

minskade något vid informationssökning (14p). 

 Svenska flickor hade en betydligt mer positiv attityd till läsning (65 % mycket positiva) än svenska poj-

kar (43 % mycket positiva). Samma mönster var också tydligt i undersökningen i sin helhet. 

 Svenska flickor såväl som pojkar värderade sina läsförmågor förhållandevis högt. Trots något försämrad 

läsförmåga fann man i TREND-studien att svenska 9-åriga pojkar 2001 i betydligt högre utsträckning 

uppgav att de läste ”Mycket bra” (48 %) än 9-åriga pojkar 1991 (27 %).         

 

Källa: Skolverket (2003) 

 

 

  



  

 

 

Bilaga 5: PISA 2003 

 Igen presterade flickorna bättre än pojkar i samtliga deltagande länder. Den totala OECD-skillnaden var 

34 poäng, och därmed marginellt högre än skillnaden i PISA 2000 (32p). Sveriges skillnad i läsande 

mellan de båda könen var oförändrad sedan 2000 och stannade på 37 poäng. Island visade den största 

skillnaden (58 p) mellan pojkar och flickor, och Norge den näst högsta (49 p). Intressant nog var skill-

naden i vårt andra grannland, Danmark, förhållandevis liten (25 p). Sydkorea framhölls som ett av få 

länder med relativt små könsskillnader men ändå hög totalpoäng. 

 I Sverige presterade 73,3% av de 15-åriga flickorna och 58,8 % av pojkarna på läsnivå 3 eller högre. 

Motsvarande OECD-andelar var 65 % respektive 51,5 %. Avståndet till OECD:s medel verkar således 

ha varit ungefär lika stort för flickor som pojkar. 

 15 % av de svenska flickorna presterade på 5:e och högsta läsnivån, vilket var 4,4 % över OECD-

andelen. Motsvarande siffra för de svenska pojkarna var 7,8 %, vilket också var över OECD:s medel på 

6,1 %. Svenska flickor och pojkar var därmed välrepresenterade på högsta läsnivån, men flickor tycktes 

relativt sett prestera än bättre. 

 På lägsta läsnivån var förhållandet det motsatta. 17,7 % av de svenska pojkarna behärskade inte de 

grundläggande skrivkompetenserna (minst nivå 2 enl. PISA), medan 8,7 % - en betydligt lägre andel - 

av flickorna återfanns på den lägsta läsnivån. Emellertid var svenskarna, sett till OECD-andelarna, un-

derrepresenterade i de lägsta läsnivåerna. 

 Vad gäller texttyp fann man att skillnaden mellan flickor och pojkar var som störst vid löpande texter, 

och då särskilt berättelser, argumenterade texter och instruktioner. Skillnaderna var något mindre vid 

”icke-löpande” texter som tabeller, kartor och diagram.       

 

 Källa: Skolverket (2004b) 

  



  

 

 

Bilaga 6: PIRLS 2006 

 Flickorna presterade signifikant bättre i alla länder undantaget Luxemburg och Spanien, där inga märk-

bara skillnader var tydliga. I Sverige var skillnaden mellan pojkar och flickor (18 p) något större än i 

resterande OECD-länder (12 p), men likvärdig med skillnaden i PIRLS i sin helhet. Svenska flickor så-

väl som pojkar presterade emellertid väl över PIRLS-genomsnitten och något över OECD-

genomsnitten. England, Island och Skottland var exempel på länder som registrerade än större köns-

skillnader. 

 Svenska flickor var i jämförelse med pojkar välrepresenterade på de två högsta läsnivåerna (71 % re-

spektive 55 %). I den lägst presterande gruppen var förhållandet, precis som i tidigare studier och i 

PISA-studierna, det motsatta. 

 Flickor hade en betydligt positivare attityd till läsning. Flickor läser generellt mer än pojkar och i den 

grupp som läser allra mest återfinns ungefär dubbelt så många flickor som pojkar. 

 Flickor ägnade signifikant mycket mer tid än pojkar åt läsning. Svenska flickor som pojkar läser dock, 

enligt enkätsvaren, betydligt mindre än det internationella genomsnittet. 

 Pojkar dominerade kraftigt i de grupper som tittade på TV och video och spelade TV- eller datorspel 

minst tre timmer per dag. Någon tydlig korrelation mellan dessa elever och goda testresultat fanns dock 

inte.                

 

Källa: Skolverket (2007c) 

  



  

 

 

Bilaga 7: PISA 2006 

 Flickor presterade igen bättre än pojkar i samtliga deltagande länder. 64 % av alla flickor och 49,9 % av 

alla pojkar skrev på läsnivå 3 eller högre. Motsvarande andelar för de svenska flickorna och pojkarna 

var 71 respektive 55 procent. Avstånden till OECD:s genomsnitt tycks här vara ungefär lika för flickor 

och pojkar. 

 Svenska flickor var välrepresenterade i den femte och högsta läsnivån med en andel på 15 %, då hela 

OECD:s andel för den här nivån var 11 %. 7 procent av de svenska pojkarna läste på nivå 5, vilket inte 

skiljde sig från OECD. 

 På den lägsta läsnivån, nivå 1, var skillnaden mellan svenska pojkar och flickor som störst. Här åter-

fanns betydligt fler pojkar (21 %) än flickor (10 %). Samma trend gick att skönja i hela OECD. 

 Den genomsnittliga skillnaden mellan pojkar och flickor hade ökat från 32 poäng i PISA 2000 och 34 

poäng i PISA 2003 till 38 poäng i PISA 2006. Skillnaden i Sverige var något större med 40 poäng. Gre-

kland, Finland och Norge var exempel på länder som registrerade signifikant större skillnader mellan de 

bägge könen. Japan och Danmark var bland de länder som visade förhållandevis små könsskillnader. 

               

 Källa: Skolverket (2007b)  

  



  

 

 

Bilaga 8: PISA 2009 

 Igen presterade flickor bättre än pojkar i samtliga OECD-länder, och den svenska könsskillnaden var 

något större än den genomsnittliga skillnaden (46 respektive 39 poäng). Intressant nog var skillnaden 

mellan pojkar och flickor i Finland, ett land som överlag presterade i absoluta toppskiktet och signifi-

kant bättre än Sverige, betydligt större. 

 Betydligt fler svenska pojkar (24,2 %) än flickor (10,5 %) nådde inte upp till läsnivå 2 (grundläggande 

läsfärdigheter enl. PISA). Motsvarande andelar var dock något större i hela OECD med 25 % respektive 

12,6 %. Antalet svenska pojkar och flickor på de lägsta läsnivåerna tycktes dock ha ökat genom åren, då 

det ”positiva” avståndet till OECD:s andel på de lägsta nivåerna minskat något. 

 På de högsta läsnivåerna återfanns både i OECD och i Sverige fler flickor än pojkar. Men svenska poj-

kar (6,0 %) såväl som flickor (12,2 %) var välrepresenterade i dessa grupper sett till OECD:s medel (5,3 

respektive 10 procent). 

 Flickors läsförståelse var i hela OECD bättre än pojkars inom alla typer av uppgifter och kompetenser. 

Dessa skillnader var dock accentuerade hos svenska pojkar och flickor. Störst var skillnaden när det 

kom till att reflektera över och utvärdera texter, och minst vid sammanförande och tolkande av text. 

Samma trend gick att skönja i hela OECD. 

 Eleverna fick svara på frågor om ”läslust” och överlag hade flickor mer läslust än pojkar i samtliga 

OECD-länder. Denna skillnad var dock ännu tydligare i Sverige, där 75 % av flickorna uppgav att de 

”läser frivilligt” på sin fritid. 50,7 % av de svenska pojkarna gav samma svar. Liknande förhållanden 

stod att finna i OECD som helhet, med skillnaden att svenska flickor läser frivilligt i något högre ut-

sträckning än genomsnittet, medan förhållandet var det motsatta för svenska pojkar. Mycket tydliga 

skillnader i resultat på läsuppgifterna syntes mellan elever som läste frivilligt och de som inte läste fri-

villigt. 

 Flickor i Sverige och i hela OECD läser mer varierade typer av texter än pojkar, och en stark korrelation 

var tydlig mellan elever som läste varierat och elever som skrev på de högre läsnivåerna. 

 På det digitala läsprovet presterade svenska flickor och pojkar signifikant bättre än OECD-genomsnitten 

för respektive kön. Flickorna presterade bättre än pojkar i samtliga deltagande länder, men skillnaden 

var signifikant mindre än skillnaden i det vanliga läsprovet. Detta gällde såväl Sverige som OECD i 

helhet (Skolverket, 2011b). 

 Svenska pojkar läser oftare på nätet än svenska flickor. Skillnaden mellan de bägge könen är här större i 

Sverige än i OECD som helhet. Dock så tycks inte ”läsning på nätet” svara för några större skillnader i 

prestation på lästestet.                   

 

Källa: Skolverket (2010) 

  



  

 

 

Bilaga 9: PIRLS 2011 

 Undantaget Italien, Frankrike och Spanien, där inga signifikanta skillnader var tydliga, presterade flick-

orna bättre än pojkarna i samtliga länder/regioner. Den genomsnittliga skillnaden bland de 18-

deltagande OECD-länderna var 13 poäng, motsvarande skillnad i Sverige var 14 och skiljde sig således 

inte. Svenska pojkar såväl som flickor registrerade emellertid högre resultat än OECD-genomsnitten för 

de bägge könen. England (23p) och Finland (21p) tillhörde de länder som registrerade störst könsskill-

nader. 

 Som nämnt ovan hade skillnaden mellan pojkar och flickor i Sverige minskat sedan 2001. Detta förkla-

rades dock av att flickorna försämrat sina resultat mer än pojkarna. Svenska flickor nådde i högre ut-

sträckning upp till den höga och den avancerade läsnivån. Dock har andelen flickor på de höga nivåerna 

minskat signifikant sedan 2001. I PIRLS 2001 nådde 65 % av de svenska flickorna dessa nivåer, i 

PIRLS 2006 59 % och i PIRLS 2011 52 %. För de svenska pojkarna var motsvarande procentsummor 

54, 47 och 42 %. Flickor har alltså försämrat sina resultat mer drastiskt i jämförelse med pojkar sedan 

2001. 

 Vid olika typer av texter ter sig svenska flickor och pojkars resultat också olika. Flickor läser såväl 

skönlitterär text (557 p) som sakprosa (543 p) signifikant bättre än pojkar (538 respektive 531p) men 

skillnaden är större vid den tidigare texttypen. Således kan könsskillnaden i stor grad härledas till skill-

nader i förståelse av skönlitterär text. 

 I enkäterna framkom det igen att flickor ”gillar att läsa” i högre utsträckning än pojkar och läser dessu-

tom oftare. En koppling mellan en positiv inställning till läsning och goda testresultat var tydlig. 

 I PIRLS 2011 valde man från svenskt håll att implementera ett avkodningstest för att testa de svenska 

elevernas avkodningsförmåga. Könsskillnaderna häri visade sig samstämma i stort med de i PIRLS-

testet i sin helhet.              

 

Källa: Skolverket (2012b) 

  



  

 

 

Bilaga 10: PISA 2012 

 I samtliga länder läste flickor bättre än pojkar, med genomsnittspoäng på 515 respektive 478 för de 

bägge könen. Motsvarande genomsnitt för de svenska flickorna och pojkarna var 509 och 458 poäng. 

Således presterade svenska pojkar såväl som flickor sämre än respektive köns genomsnitt i helhet. Poj-

karnas skillnad var emellertid signifikant medan flickornas inte var det. 

 Skillnaden i prestation mellan svenska pojkar och flickor (51 p) var signifikant större än den genom-

snittliga skillnaden (38 p). Endast fyra länder registrerade högre skillnader, däribland Finland som hade 

allra störst skillnad (62 p). Japan (24 p) och Sydkorea (23 p) var exempel på länder som visade upp 

mycket goda resultat men samtidigt relativt små skillnader mellan de bägge könen. 

 Flickor nådde i högre grad upp till de högre läsnivåerna än pojkar, i Sverige såväl som i hela OECD. 33 

% av de svenska flickorna läste på nivå 4 eller högre, motsvarande andel för de svenska pojkarna var 

19,8 %. Skillnaden (13,2 procent) var därmed signifikant. 

 Pojkar återfanns i högre grad än flickor på de lägre läsnivåerna, i Sverige såväl som i hela OECD. 31,3 

% av de svenska pojkarna nådde inte upp till nivå 2 (grundläggande läsfärdigheter enligt PISA), medan 

motsvarande andel för svenska flickor var 13,9 %. Skillnaden häri (17,4 procent) var därmed signifi-

kant. 

 På det digitala läsprovet presterade flickor bättre än pojkar i samtliga 32 deltagande länder. Den genom-

snittliga könsskillnaden häri (26 p) var dock signifikant mindre än skillnaden på det generella läsprovet. 

Motsvarande skillnad för svenska pojkar och flickor var 33 poäng och något större än den genomsnitt-

liga skillnaden som helhet.            

 Källa: Skolverket (2013b) 


