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1 Inledning 

Man äger inte det man inte har ord för (August Strindberg, 1847-1912). 

Hur kommer det sig att en fjärdedel av pojkarna i Sverige har förlorat rätten att äga texten? I 

media framställs ofta pojkar som de stora förlorarna i dagens skola i och med de sjunkande 

resultaten i läsförståelse. Undersökningar såsom Progress in International Reading Literacy 

Study (PIRLS) och Program for International Student Assessment (PISA) har som uppgift att 

mäta bland annat läsförståelsen bland elever i olika länder. 

Vårt intresse för ämnet väcktes i och med de larmrapporter som publicerades efter de senaste 

PIRLS- och PISA-undersökningarna från 2011 respektive 2012, vilka visade att svenska   

pojkars resultat i läsförståelse fortsätter att sjunka. Utifrån våra egna erfarenheter, dvs. den 

egna skolgången, den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och även yrkeslivserfarenhet 

från lärarvikariat, tycker vi oss kunna se att pojkar ofta har en negativ inställning till läsning. 

Vi kan koppla resultaten från den forskning vi har analyserat till våra upplevelser inom skol-

världen.  

För att vara en aktiv samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle krävs förståelse för det 

man läser. Vi kan inte påverka faktorer som elevens hemförhållande och uppväxt, men vår 

yrkesprofession måste försöka ge alla elever samma förutsättningar att få en likvärdig utbild-

ning. Vår ambition med detta examensarbete är att identifiera tänkbara skillnader och likheter 

mellan flickors och pojkars läsförståelse samt utröna vilka faktorer som påverkar köns-

skillnaderna i skolresultaten. Den här första delen är en teoretisk litteraturstudie som ligger till 

grund för vår kommande empiriska undersökning.  

Examensarbetet inleds med vårt syfte och våra frågeställningar. Därefter följer en bakgrunds-

översikt med begreppsdefinitioner, kopplingar till styrdokumenten, teoretisk utgångspunkt 

och bildningsperspektiv. Sedan redovisar vi våra litteratursökningar och vårt tillvägagångssätt 

i ett metodavsnitt. Det avsnittet följs av en presentation av vår tolkning av den analyserade 

forskningen. Avslutningsvis behandlar vi forskningsresultatet i en diskussion där vi lyfter 

fram våra egna reflektioner och tankar.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Läsförståelsen är grunden för våra elever både i skolan och i framtiden som samhälls-

medborgare samt i vår yrkesprofession. Både PIRLS:s och PISA:s senaste studieresultat visar 

på ett sämre resultat än tidigare i läsförståelse bland svenska elever och i synnerhet hos     

pojkar. Syftet med vårt arbete är att belysa hur förhållandet mellan läsförståelse och genus ser 

ut i grundskolan.   

Vi har valt att utgå från följande forskningsfrågor: 

 Hur ser sambandet ut mellan läsförståelse och genus i skolan? 

 Vilka faktorer påverkar läsförståelsen, i synnerhet hos pojkar? 
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3 Bakgrund 

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. 

För de yngre barnen är tillägnandet av en god läsförmåga helt avgörande för deras fortsatta skolgång. 

Det är genom läsningen som de skaffar sig kunskaper och färdigheter inom andra ämnen. En god läs-

förmåga ökar också förmågan att ta del av skönlitteraturens spännande värld som ger möjlighet till 

rekreation och personlig utveckling (Reichenberg, 2008:7). 

Förmågan att kunna läsa har varit av central betydelse länge, men innebörden av att kunna 

läsa har förändrats genom åren. Idag är läsförmågan mer förknippad med läsförståelse än vad 

den tidigare har varit och det är en bidragande faktor till människors möjligheter att tillägna 

sig information, kunskaper och färdigheter - både i och utanför skolan (Rosén & Gustafsson, 

2006:31f). 

I dagens informationstäta samhälle möts vi dagligen av nya textintryck från olika medier. 

Därför är det viktigt att redan från skolstarten utveckla en god läsförståelse. Kursplanerna i 

svenska och svenska som andraspråk betonar att språk utgör grunden i skolan och således är 

språkförmågan viktig i allt skolarbete. Vidare kopplas många av kursplanernas mål ihop med 

just läsning och då i synnerhet av skönlitteratur (Löthagen & Staaf, 2009:7).  

Att stimulera elevernas språkuppfattning och följa deras språkutveckling är några av skolans 

viktigaste uppdrag (Skolverket, 2012a:10). Om skolan misslyckas med detta riskerar elever 

med en svag läsförståelse att skapa en negativ självbild och en olust gentemot läsning. I de 

flesta av skolans ämnen ligger läsförståelsen till grund för en vidare kunskapsutveckling, vil-

ket i sin tur skapar aktiva samhällsmedborgare (Reichenberg, 2008:11f).  

Vi inleder med att förklara vad begreppet läsförståelse betyder, för att sedan gå vidare till vad 

som tas upp i styrdokumenten samt vad ett genusperspektiv inom ämnet kan innebära, samt 

vår förklaring av användningen av begreppen genus och kön. Där efter följer de senaste 

PIRLS- och PISA-undersökningarna och deras resultat. Vi avslutar kapitlet med att samman-

fatta det sociokulturella perspektivet, som är den teoretiska utgångspunkt vi har mött under 

bearbetningen av vår forskningslitteratur. Slutligen beskriver vi även hermeneutiken ur ett 

bildningsperspektiv. 
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3.1 Läsförståelse 

Läsförståelse är ”förmåga[n] att tillgodogöra sig innehållet i en text” (Egidius, 2006:239). 

Den kan även definieras som en dynamisk och målorienterad process där färdigheter,        

strategier, tidigare kunskap och motivation inkluderas. Läsaren ska kunna läsa och förstå text-

innehållet men även kunna se bortom raderna, det vill säga: att kunna se utanför innehållet i 

texten och även tillföra något nytt. Detta kallas för att göra inferenser. Betydelsen av god   

läsförståelse är att man ska kunna läsa som avkoppling, ha kunskapen om hur man läser en 

text kritiskt samt kunna hämta information ur olika texter. Oavsett vilka texter elever läser 

måste de utveckla förmågan att förstå vad de läser och vad de kan göra med den nya informat-

ionen de erhållit, dessutom måste eleverna förstå vad de läser eftersom texterna i sin tur ska 

tolkas (Westlund, 2010:41f). Se följande exempel ur boken Att undervisa i läsförståelse (Ibid, 

2010:69): 

-Putta mig, ropade Lena. 

Nils puttade henne igen och hon såg ännu gladare ut. 

-Putta ännu hårdare! 

Plötsligt ringde klockan och de sprang iväg. 

Har inte läsaren förmågan att kunna inferera i exemplet så hade texten fått en annan innebörd. 

I exemplet krävs det att läsaren förstår att de befinner sig på en skolgård vid gungorna. Läs-

förståelse hör oftast ihop med lässtrategier, vilket i sin tur hör ihop med läsutvecklingen. Läs-

strategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. Läsarens användning av dessa 

verktyg kan liknas med hur snickaren nyttjar sin verktygslåda (Westlund, 2010:41ff).  

Läsförståelse är en av fem dimensioner i läsutvecklingen. De övriga fyra är fonologisk medve-

tenhet, ordavkodning, flyt i läsningen och läsintresse (Lundberg & Herrlin, 2005:8f). Vi valde 

läsförståelse eftersom förmågan att kunna inferera i olika slags texttyper är grundläggande 

genom hela skolgången. Nöjet av att läsa en skönlitterär text är förmågan att kunna röra sig 

fritt i handlingen och kunna upptäcka de mönster som vävts in i den; mönster som till         

exempel handling, språk, symbolik, personer m.m. För att få chansen att utveckla en god läs-

förståelse måste denna läsprocess få ta tid och läsningen bör med fördel utövas i en lugn och 

trygg miljö (Chambers, 1995:14f). 
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Begreppet läsförståelse utgör ett moment i kunskapskraven i svenska och svenska som andra-

språk för bland annat årskurs 4-6, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet 2011 (Lgr11): 

Genom att göra […] sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med 

[…] koppling till sammanhanget visar eleven […] läsförståelse (Skolverket, 2011:228). 

Vidare står det uttryckt att människans främsta redskap för att kunna kommunicera, tänka och 

lära är språket. Att sträva efter att ha ett rikt och nyanserat språk är betydelsefullt för att kunna 

agera och förstå utifrån ett samhällsperspektiv där kulturer, generationer, livsåskådningar 

samt språk möts. Eleven ska ges möjlighet att utveckla sin identitet genom språket och       

lärandet. Skolan ska förse eleven med rätt förutsättningar att kunna utveckla följande för-

mågor: samtala, läsa och skriva. Vidare påverkar förmågorna elevens möjligheter att kommu-

nicera och på så vis få tilltro till sina egna språkliga förmågor (Skolverket, 2011:9, 222). 

Dessutom står det uttryckt i kursplanen för ämnet svenska att syftet med undervisningen är att 

den ska utveckla elevernas kunskaper i och om svenska språket. Eleverna ska få tilltro till sin 

språkförmåga genom att de ges premisser för att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Under-

visningen ska tillgodose elevernas möjligheter att utveckla språket för att tänka, kommunicera 

och lära. Den ska även stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva (Ibid). 

3.2 Genusperspektiv 

Vi har i vårt examensarbete valt att använda begreppen genus och kön så som vi tolkar att  

författarna till forskningslitteraturen menat det. Vi skiljer på begreppen beroende på i vilken 

kontext det används i; kön och könsskillnader används när det syftas till det biologiska könet 

och de biologiska skillnaderna, vilket vi har valt att benämna som pojkar och flickor. Det här 

valet gjordes trots att vi är medvetna om att det finns personer som ej definierar sig som    

varken flicka/kvinna och/eller pojke/man. När vi använder oss av uppdelningen mellan pojkar 

och flickor så syftar vi på en kategorisering på gruppnivå, ej på pojkar och flickor som       

individer.  

Genus har används när vi syftar på de socialt konstruerade könsrollerna och används oftast 

när vi och författarna lyfter fram de faktorer som påverkar läsförståelsen ur ett genus-

perspektiv. Vi vill påpeka att vi är medvetna om komplexiteten i definitionen av begreppet, 

samt hur ofullständig kategoriseringen pojkar och flickor kan te sig. Vi har ändå valt att     

använda den uppdelningen eftersom den har utgjort underlaget i undersökningarnas resultat 

och i forskningslitteraturen.  
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Nedanstående citat är hämtade ur ett termlexikon för vi vill visa hur ett abstrakt begrepp som 

genus kan relateras till en tydligare kontext.  

genus gender människans sociala kön, ett annat begrepp för könsroll (Egidius, 2006:139). 

perspektiv perspective 1. vy, vid överblick 2. djupperspektiv 3. aspekt, synvinkel, sätt att se och upp-

leva, större sammanhang som man sätter in något i för att förstå det bättre eller ge det en extra      

mening (Egidius, 2006:301).  

Begreppet genusperspektiv kan användas för att förklara vad som formar de förväntade      

sociala normer och beteenden för kvinnor och män, samt vad dessa kan få för konsekvenser i 

olika sammanhang. Med sociala normer och beteenden syftar vi på de förväntningar som om-

givningen och samhället ställer på kvinnor och män. Det finns andra tolkningar av begreppet, 

men vi valde ändå den här tolkningen i vårt arbete eftersom det förklarar vårt perspektiv på 

genus. 

Ytterligare en förklaring till begreppen genus och kön inom genusforskningen är: 

Inom genusforskningen görs en uppdelning mellan »kön« och »genus« (sex and gender på engelska). 

Kön avser då biologiska aspekter i form av kromosomer, hormoner, könsorgan och tillhörande       

processer, medan genus avser sociokulturella aspekter och hur det är att vara kvinna och man i olika 

situationer. […] Genus är något vi hela tiden skapar i samspel med varandra, och det förändras     

ständigt (Larsson & Hamberg, 2007:415). 

Att arbeta med genus är att utmana våra invanda normer och ifrågasätta våra tankar och  

handlingar. Det handlar om att vidga vår syn på vad som uppfattas som kvinnligt respektive 

manligt dels i skolan, dels i samhället i stort (Nilsson, 2010:12ff). När det talas om en genus-

medveten pedagogik finns det fyra grundprinciper att gå efter. Dessa är riktade till förskolan 

men de tre första går att applicera genom hela grundskolan. Den första är att lärarna ska     

tillföra, inte ta bort, och med det menas att de ska ge pojkarna stöd och flickorna själv-

ständighet. Den andra principen är att lärarna ska möta barnen där de befinner sig, vilket    

betyder att de ska möta alla elever i deras egna intressen. Den tredje innebär att lärarna ska 

fokusera på det positiva och försöka förstärka det istället för det negativa hos eleverna. Den 

fjärde grundprincipen berör vikten av lek, men främst i förskolan (Olofsson, 2007:57ff). 

Vissa forskare ställer sig dock tveksamma till om kategorierna genus och kön är viktiga att 

lägga fokus på. Det finns en risk att fokuseringen på vissa kategorier övervärderas. Inom sko-

lan är det ofta faktorer som genus och etnicitet det forskas och debatteras om, men det saknas 

forskning om hur social bakgrund påverkar elevernas skolprestationer (Björnsson, 2005:13ff).  
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I kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag i Lgr11 finns följande formulering av genus och 

jämställdhet i skolan: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem,   

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar 

för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och   

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011:8). 

Ovanstående citat visar på en tydlig formulering i styrdokumenten om att det måste finnas en 

genusmedveten pedagogik, och att den ska genomsyra hela skolan och alla som arbetar där. 

Begrepp som jämställdhet, könsroller och identitetsskapande nämns i flera av skolans kurs-

planer, exempelvis i religion och samhällskunskap (Skolverket, 2011:186,199). 

3.3 Läsförståelse i PIRLS och PISA 

Sverige är ett aktivt land när det gäller att delta i internationella undersökningar om lärande i 

grund- och gymnasieskola. Undersökningarna ger vägledning om hur det svenska skol-

systemet står sig i relation till andra länders system. International Association for the Evaluat-

ion of Educational Achivement (IEA) är en organisation som står bakom en komparativ och 

internationell studie, PIRLS, som startade 2001 (Skolverket, 2012b:12). Via undersökningar 

som PIRLS och PISA kan man se en markant minskning av antalet starka läsare i Sverige.  

Allt färre elever i årskurs 4 når den avancerade läsfärdighetsnivån vilket gör att eleverna inte 

klarar av de komplexa och mer språkligt avancerade metoderna för att skapa en förståelse av 

det de läser. Metoderna innebär att kunna dra slutsatser, generalisera, tolka händelser,         

karaktärer och/eller handlingar eller finna temat i en text. För att kunna hantera detta behöver 

läsaren inte bara ha ett rikt ordförråd utan hen behöver skickligheten att kunna komparera, 

kategorisera, skapa en helhetssyn och evaluera information (Skolverket, 2012b:80). 

PIRLS är en undersökning vars syfte är att undersöka läsförmågan bland elever som går i 

fjärde klass. Senaste undersökningen där Sverige deltog gjordes 2011 och dessförinnan      

genomfördes den 2006 och 2001. År 2011 deltog 49 länder och 4 622 svenska elever. Sverige 

är ett av de länder där resultatet sjönk i mätningarna 2001 till 2006 och fortsatte sedan att 

sjunka till den senaste mätningen 2011. Genom PIRLS:s resultat ger studien oss en över-

gripande syn på elevers läsutveckling ur ett nationellt jämförbart perspektiv. Den åskådliggör 

läsförståelsen av både skönlitteratur och sakprosa samt ger information om elevernas förmåga 
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att förstå, tolka och värdera det de läser. PIRLS förtydligar att de försämrade resultaten kring 

elevernas läsförståelse när det gäller skönlitteratur är marginell. Det är läsförståelsen kring 

sakprosatexter som har försämrats markant (Skolverket, 2012b:6ff). 

PIRLS bedömer elevernas läsförståelse utifrån fyra nivåer: 

 Elementär nivå: elever kan hitta enstaka detaljer som är tydligt uttalade i texten. 

 Medelgod nivå: elever kan hitta enstaka detaljer, dra enkla slutsatser och ge enkla för-

klaringar. Eleven kan känna igen en del språkliga drag.  

 Hög nivå: elever kan hitta central och relevant information som inte alltid är tydligt  

uttalad. De ska även kunna koppla ihop händelser, dra slutsatser och generalisera. 

 Avancerad nivå: elever kan urskilja och sammanföra information från olika delar av 

texten. Eleven ska kunna tolka händelser och karaktärer och hitta övergripande tema 

för texten. Eleven ska även kunna förklara visuell och textuell information samt kunna 

ge exempel på detta (Skolverket, 2012b:32). 

PISA är OECD:s globala undersökning av 15-åringars kunskaper i ämnena matematik, natur-

vetenskap, läsförståelse samt elevers attityder till skolan och ämnena. Det är 65 länder eller 

regioner som deltar, varav alla 34 medlemsstaterna i OECD ingår. Undersökningen sker vart 

tredje år, och undersökningen 2012 var den femte sedan starten år 2000 (Skolverket, 2013:6).  

Sverige är det land vars resultat har sjunkit mest sedan undersökningarna startade och ligger 

nu under genomsnittet för OECD-länderna i alla tre kunskapsområden. Resultaten har sjunkit 

för båda könen, men mest är det pojkarnas resultat som har sjunkit i naturvetenskap och läs-

förståelse. I läsförståelse är det de lågpresterande eleverna som har tappat mest, och det skiljer 

mycket mellan elever och skolor. Resultaten påverkas av att antalet elever med utländsk bak-

grund ökar, men det är endast en marginell förklaring. Enligt undersökningen anser många 

svenska elever att skolan är slöseri med tid och de känner liten samhörighet med skolan 

(Skolverket, 2013:6f).  
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Nedanstående tabell visar att pojkar presterar sämre på de högre läs-nivåerna i under-

sökningen, både i Sverige och i genomsnittet för OECD-länderna. 

Tabell: Läsnivå 5 är den högsta läsnivån i PISA. Här syns att det både i Sverige och i de 

andra medverkande länderna är flickor som presterar bättre än pojkar på de högre nivåerna 

(Björnsson, 2005:17). 

Vid varje PISA-undersökning är det ett av de tre ämnena som är huvudämne. Det läggs då 

extra fokus på det ämnet med fler frågor och attitydfrågorna är kopplade till det. Läsförståelse 

var huvudämne 2000 och 2009. År 2009 genomfördes det första, frivilliga, digitala läsprovet. 

Här syns en något mindre skillnad mellan könen, även om flickornas resultat fortfarande är 

bättre (Skolverket, 2013:106).  

3.4 Teoretisk utgångspunkt och bildningsperspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten som vi har baserat vårt forskningsresultat utifrån är det socio-

kulturella perspektivet som grundades av den ryska pedagogen och filosofen Lev Semenovich 

Vygotskij (1896-1934) (Säljö, 2010:183).  

Detta perspektiv bygger på hur viktigt språket och omgivningen är för utvecklingen. Språket 

ligger till grund för all kommunikation, vare sig det är tal-, skrift-, kropps- eller bildspråk. 

Vygotskij talar även om det inre språket, dvs. människans tankar. Detta är två olika nivåer av 

språkbruk, som båda samspelar och är beroende av varandra. Vygotskij ansåg att kunskap och 

lärande var något som skapades i samtal inom varje elev, mellan elever och mellan lärare och 

elev. Kunskap är alltså inget som ges eller tas emot, utan det är något som skapas i den peda-

gogiska processen tillsammans i gruppen (Säljö, 2010:185ff). Det sociokulturella perspektivet 

kopplar vi till genus och skola eftersom grundtanken är att allt lärande sker genom ett samspel 

mellan individer. Genus är, som tidigare nämnts, något som skapas i sociala sammanhang. 
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Det bildningsperspektiv som vi har utgått från är hermeneutiken. Egentligen är hermeneutiken 

en tolkningslära där den berättande människan är det centrala. Ur ett bildningsperspektiv kan 

hermeneutiken användas för att skapa en dialog och förståelse mellan läsaren och texten 

(Schmidt & Gustafsson, 2011:45f).  

Begreppet hermeneutik är en grekisk term som är uppkallad efter de grekiska gudarnas sände-

bud, Hermes. Därav har hermeneutiken en budbärande funktion. Hermeneutiken kan delas in i 

tre underkategorier: klassisk, humanvetenskaplig och filosofisk hermeneutik. Den gemen-

samma nämnaren för dessa kategorier är att tolknings- och förståelseprocessen mellan text 

och läsare är det centrala. Genom att skapa inlevelse, empati och återkoppling till texten kan 

läsaren föreställa sig hur författaren tänker och på så sätt kan hen förstå kontexten (From & 

Holmgren, 2000:220ff). Slutligen kan begreppet hermeneutik användas som en utgångspunkt 

i undervisningen då grundtanken är att förstå och tolka ett innehåll vilket skapar nyanserade 

synsätt hos eleverna (Segolsson, 2010:210). Utifrån hermeneutiken grundläggande uppfatt-

ning om tolkning och förståelse kopplar vi det till läsförståelseprocessen. 
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4 Metod 

I följande kapitel följer en beskrivning av hur vi har gått tillväga med våra sökningar och hur 

vi har analyserat den litteratur vi hittat. Examensarbetet är en kvalitativ litteraturstudie där vår 

analys och tolkning är i fokus. Ämnet läsförståelse och genus har varit ett väldigt tacksamt 

ämne att söka information om, då det är aktuellt både i skolan och i samhället. Det svåra har 

varit att filtrera ut vad som är relevant för vårt arbetsområde – vårt syfte och våra fråge-

ställningar.  

4.1 Informationssökning 

När vi hade valt vilket ämne vi ville arbeta med började vi söka inspiration på Internet, med 

hjälp av sökmotorn Google. Vi använde oss av sökord som läsförståelse, genus, genus-

perspektiv, skolresultat, PIRLS och PISA. Det vi hittade då var främst debattartiklar, rappor-

ter, blogginlägg osv. Mycket av det vi hittade i den här fasen av sökningen har vi använt en-

bart som inspiration, men en del rapporter har vi analyserat djupare och det tas upp i kapitel 5 

Resultat. I andra artiklar har vi använt oss av sökmetoden kedjesökning och följt upp intres-

santa källor. Det har lett oss till en hel del litteratur som vi använt oss av när vi skrev bak-

grunden, men även här har vi hittat rapporter och forskningsartiklar som vi analyserat vidare.  

Vi har även använt oss av kedjesökning när vi hittat andra arbeten som vi funnit intressanta. 

Här har vi både utgått från deras referenslistor för att försöka hitta primärkällorna, men även 

sökt upp återkommande författare eller forskare för att hitta vad de gjort mer. 

För att hitta vetenskapliga artiklar utöver de vi fann med hjälp av kedjesökningen har vi bland 

annat använt oss främst av söktjänsterna Primo och Education Resources Information Center 

(ERIC). Primo är en söktjänst som ger en översiktlig bild av valt ämne och ERIC är en data-

bas för vetenskaplig, pedagogisk forskning. Där använde vi oss av sökfraser som: reading 

[AND] gender [OR] sex, reading comprehension [AND] gender differences. Vid den sök-

ningen hittade vi främst vetenskapliga artiklar från andra länder, vilket är intressant för att få 

en översikt på skillnaderna mellan svenska och internationella elevers läsning. Vi har även 

prövat att söka på Libris, som är en katalog över litteratur, och Google Scholar, som är en 

söktjänst för vetenskapliga artiklar på internet. Det vi hittade där var dock antingen litteratur i 

form av böcker eller artiklar som vi redan hittat med hjälp av Primo och ERIC. 
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4.2 Urval och materialanalys 

För att bedöma litteraturens lämplighet har vi börjat med att ta tillvara på alla de artiklar och 

rapporter vars nyckelord har stämt överens med våra sökord. Därefter har vi läst igenom litte-

raturens sammanfattningar eller abstract för att avgöra deras användbarhet. Vi vill lyfta fram 

vikten av att inte enbart fokusera på litteraturens titel, utan att ta sig tiden att läsa samman-

fattningen eller abstract samt inledning och syfte.  

Våra främsta kriterier för att inkludera en artikel eller rapport:  

 Artikeln ska vara vetenskaplig/peer reviewed, rapporten ska vara från myndighet.  

 Artikeln eller rapporten bör vara relativt tidsaktuell. 

 Läsförståelse och/eller genus ska behandlas. 

 Den ska rikta sig främst till årskurs 4-6, eller vara relevant för de åldrarna. 

 Forskarnas syften ska kunna kopplas till vårt syfte.  

Vi har närmare analyserat och tagit med åtta artiklar och sex rapporter i vår undersökning. 

Resultatet av vår läsning och vår analys av dem presenteras i kapitlet Resultat. 

När vi sedan analyserat den litteratur vi hittat vid våra sökningar har vi använt oss av proto-

koll för att bedöma lämpligheten, samt antecknat och sammanfattat medan vi läst. Protokollen 

har innehållit frågor för att fastställa kvaliteten på de artiklar och rapporter vi analyserat. Det 

har bland annat varit frågor om studiens problembeskrivning, syfte, material, det ämnes-

didaktiska perspektivet och det aktuella kunskapsläget.  

Vi har först delat upp litteraturen mellan oss, läst den och sammanfattat. Efter det har vi bytt 

litteratur och gått igenom den igen för att kontrollera att vi inte missat någon viktig informat-

ion. Vi har under hela arbetets gång haft diskussioner och på så sätt kunnat ta tillvara på 

varandras tankar och idéer.  

Forskningslitteraturen som vi har analyserat har främst bestått av kvalitativa studier och    

rapporter. Forskarna har gjort sina datainsamlingar genom exempelvis enkäter, observationer 

och tidigare forskning. Under materialanalysen har vi jämfört forskningsstudier och deras till-

vägagångssätt för att se likheter och skillnader i metoder och resultat.  
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5 Resultat 

Nedan följer en sammanställning av den forskning och de rapporter som kan kopplas till vårt 

syfte och våra frågeställningar. Vi har delat upp kapitlet i underrubriker som syftar tillbaka till 

våra frågeställningar. Regeringen upprättade 2008 Delegation för jämställdhet i skolan 

(DEJA) för att utifrån skolans värdegrundsuppdrag utreda jämställdhet i skolan. DEJA:s     

resultat redovisades i en serie forskningsrapporter under 2010 och några av dem presenteras i 

detta arbete.  

5.1 Genus och läsförståelse 

Svenska elevers läsförståelse har försämrats och de allra svagaste läsarna har ökat i antal, 

dock inte i Norge. Monica Reichenberg (2011:1ff) förklarar, i sin fördjupade studie utifrån 

PISA:s resultat från 2009, vad som skiljer länderna åt och var forskarna har valt att lägga   

fokus. I hennes litteraturstudie framkommer det att norska forskare har fokuserat på mellan-

åren och högstadiet, medan få svenska forskare fokuserar på dessa åldersgrupper. Vidare har 

de norska forskarna valt dessa åldersgrupper eftersom det är de år då antalet faktatexter intar 

en större roll i skolarbetet, vilket också gör att svårighetsgraden på faktatexterna ökar. De 

svenska forskarna har inte valt att fokusera på faktatexter utan på skönlitterära texter. Astrid 

Roe och Karin Taube (2003:25ff) tolkar resultaten utifrån läsförståelsen i PISA 2000 och drar 

slutsatsen att pojkar visar på större svårigheter vid skönlitterära texter, men verkar ha något 

lättare för faktatexter.  

Den gemensamma nämnaren i den forskningslitteraur vi har analyserat är att pojkarnas resul-

tat i läsförståelse har försämrats de senaste decennierna. Dominique Lafontaine och Christian 

Monseur (2009:70f) presenterar resultaten ur IEA:s Reading Literacy Study (IEARLS) från 

1991, som var en föregångare till PIRLS, vars syfte var att mäta läsförståelsen bland 9- och 

14-åriga elever i 31 länder. Författarna har gjort en komparativ studie som belyser skillnader-

na mellan pojkarnas och flickornas resultat från IEARLS och läsförståelsen i PISA från år 

2000. Även Roe och Taube (2003:21ff) har under ett kapitel i rapporten Northern Lights on 

PISA redogjort för liknande resultat i nämnda undersökningar. Båda författarparen kommer 

fram till en rad möjliga orsaker till varför pojkarnas resultat har sjunkit. Enligt författarna kan 

testernas uppbyggnad vara en av de primära orsakerna till varför pojkar presterar sämre.    

IEARLS:s undersökning bestod enbart av flervalsfrågor eller frågor som krävde korta svar 

och kunde bedömas som korrekta eller inkorrekta, detta till skillnad från frågorna i PISA där 
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mer än 30% var öppna frågor som krävde fullständiga meningar där eleven förväntas kunna 

tolka, förklara och utvärdera sitt svar.  

5.2 Faktorer som påverkar läsförståelse 

Det finns många faktorer som påverkar läsförståelsen mellan pojkar och flickor. Det är bland 

annat biologiska skillnader, kognitiva skillnader samt kulturella faktorer. Inga Wernersson 

(2010:8ff) anser att forskningsintresset kring pojkars och flickors studieresultat bör ändra   

fokus. Hon menar att intresset bör riktas mot de underpresterande eleverna, oavsett köns-

tillhörighet, då det är viktigt att komma ihåg att pojkar och flickor inte är två homogena  

grupper. I sin rapport presenterar hon de skillnader som har uppkommit under forskningens 

gång. Också Michael Kimmel (2010:28f) beskriver faran med att överdriva och fokusera på 

skillnaderna mellan könen. I sin rapport menar han att detta riskerar att skapa ännu tydligare 

könsstereotyper. Även Sarah Logan och Rhona Johnston (2009:199ff) har i sin forsknings-

studie undersökt vad det kan finnas för bakomliggande faktorer som påverkar läsningen och 

därmed läsförståelsen mellan könen. De tar upp problematiken med att kategorisera barn uti-

från vilket kön de har och att detta kan ses som ett brett och ytligt sätt att undersöka de indivi-

duella skillnaderna. Författarna poängterar att pojkars och flickors olika sätt att använda läs-

strategier skiljer sig åt samt hur de uppfattar och kan ta till sig olika läs-instruktioner.  

5.2.1 Biologiska skillnader  

Att det finns vissa biologiska skillnader mellan pojkar och flickor är ett vedertaget faktum. 

Exempelvis är fysiska skillnader, genuppsättningar och hormoner något som skiljer mellan 

könen. Det som debatteras är dock hur tidigt dessa skillnader uppenbarar sig hos pojkar och 

flickor, hur mycket de här skillnaderna påverkar deras skolframgångar, könsstereotypa bete-

enden och, som vi vill undersöka, läsförståelsen.  

Martin Ingvar (2010:7ff) skriver i en rapport för DEJA att det är de biologiska faktorerna som 

tillsammans med omgivningen påverkar hjärnans och individens utveckling. Han menar att 

bristen på förståelse för de biologiska skillnaderna i skolan generellt sett försvårar elevers ut-

veckling, samtidigt som skolan måste arbeta för att inte göra skillnaderna större än vad de är. 

Ingvar skriver att könsstereotypa beteenden är produkter av arv och hormoner, inte enbart  

beroende av uppfostran och omgivning. Pojkar utvecklar en manlig könsidentitet tidigare än 

flickorna utvecklar en kvinnlig sådan [sic!], detta trots att pojkarnas utveckling av hjärnan 

ligger cirka 2 år senare än flickornas. Även pojkars förmåga att styra sin inlärning utan stöd 

från exempelvis läraren utvecklas senare än hos flickor. Ingvar (2010:18ff) hävdar att fler 



 

15 

 

pojkar än flickor har en läsproblematik eftersom läsningen kräver koncentrationsförmåga och 

individuellt arbete. Ytterligare en förklaring till pojkars sämre skolresultat skulle kunna vara 

att förmågan att arbeta målinriktat utvecklas under barndomen, vilket påverkas av pojkars  

senare mognad. Här börjar vi beröra de kognitiva skillnader som kan ligga till grund för köns-

skillnaderna i skolan, vilket gör det svårt att urskilja gränsen för vad som är biologiska eller 

kognitiva skillnader. 

Kimmel (2010:19f) redovisar i sin rapport diskussioner om huruvida biologiska skillnader 

mellan könen påverkar skolprestationer eller ej. Det finns de som vill dra det så långt som att 

flickor och pojkar är så olika att de borde undervisas i olika klassrum. Detta motsätter sig 

Kimmel i slutledningen av sin rapport. Han skriver att diskussionen borde handla mer om  

genus, och mindre om de biologiska skillnaderna mellan könen, vilket snarare är en del av 

problemet än lösningen. Att lägga för stor vikt vid det biologiska könet leder, som nämnts  

tidigare, enligt Kimmel bara till att ytterligare förstärka könsstereotyperna.  

5.2.2 Kognitiva skillnader  

Pirjo Linnakyläs, Malin Anteros och Karin Taubes (2004:231ff) studie bygger på de           

ursprungliga resultaten från PISA som visar på att svenska och finska elever är bland de bästa 

läsarna i OECD-länderna. Däremot har antalet starka läsare sjunkit i antal medan antalet 

svaga läsare har ökat i båda länderna. Sett ur ett genusperspektiv är pojkarna över-

representerade i elevgruppen där antalet svaga läsare har ökat. Deras undersökning var en 

komparativ studie och syftet var att utforska, jämföra och kontrastera Sveriges och Finlands 

resultat och därefter försöka se vilka faktorer som påverkar elevernas läsförståelse i de olika 

länderna. Författarna har sett indikationer på att föräldrarnas inställning gentemot skolan    

reflekteras i elevens inställning till skolan och undervisningen. Vilken utbildning föräldrarna 

har, vilket yrke de har samt vilken ekonomisk status föräldrarna har är faktorer som påverkar 

elevens lärande i skolan. En familj som har dessa resurser kan på ett bättre sätt stödja sitt 

barns lärandeutveckling, genom att kunna ge sitt barn en dator, språkresor eller en privatlärare 

för att höja studieresultaten.  

Linnakylä et al. (2004) har likt andra forskare i tidigare studier funnit att det finns faktorer 

som återkommer i deras forskning. De faktorer som återkommer bland könsskillnaderna är: 

elevernas kulturella och etniska tillhörighet, föräldrarnas utbildning/yrke, det sociala nät-

verket, fritidsaktiviteter, självförtroende, motivation samt intresse. Det är svårt att göra något 

åt elevens familjesituation menar författarna, men att höja motivationen och intresset för att 
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läsa i allmänhet och hos pojkar i synnerhet kan skolan bidra till. Vidare förklarar Linnakylä et 

al. att utmaningen är att försöka främja pojkars intresse och engagemang till läsning. Det är 

uppenbart att i de nordiska länderna ses läsning som något feminint. Pojkar läser bara ifall de 

är tvungna och ser läsning som bortkastad tid menar författarna. Slutligen anser de att skolan 

måste investera i material för att utveckla pojkars motivation. Lärare bör ha kunskap om    

litteratur som kan väcka pojkars intresse för läsning, såsom science-fiction och fantasy. Detta 

skulle kunna vara ett sätt att visa pojkarna att läsning kan vara intressant. 

Även Logan och Johnston (2010:175ff) samtycker med ovanstående författare när det gäller 

faktorer som påverkar pojkars och flickors läsintresse. De anser att skillnaden ligger i attity-

den och motivationen till läsning. Författarna har fokuserat extra på hur läsningen påverkar 

pojkar och flickor, beroende på vilken typ av läsinstruktioner eleverna får. Detta har testats 

genom att pojkar har fått använda en ny metod, syntetisk ljudmetod. Slutresultatet visade att 

pojkarna fick bäst resultat genom att använda den ljudmetoden. Huvudprincipen bakom den 

syntetiska ljudmetoden är att den bör presenteras tidigt i elevernas ålder menar författarna. 

Syftet med den är att visa eleverna att bokstavsljuden överensstämmer med det visuella, detta 

ska göras i snabb takt så att eleverna tillämpar en strategi för att läsa självständigt. Det finns 

argument som talar för att den syntetiska metoden fungerar bäst för pojkars läsutveckling. Det 

första är att denna metod är lättare att fokusera på vilket gör att pojkar lättare kan hålla kvar 

sin uppmärksamhet. Det andra argumentet är det finns olika kognitiva förmågor som stödjer 

elevens igenkännande av ord. Det tredje är att den syntetiska ljudmetoden förtydligar sam-

bandet mellan fonologisk och visuell information. Logan och Johnston förtydligar relevansen 

mellan att vara uppmärksam i ett tidigt skede av läsningen och den senare läsförmågan. Där-

för är det viktigt att ge pojkar rätt förutsättningar redan i förskoleklass.  

Özler Çakir (2008:315ff) har i sin studie undersökt om det skiljer något mellan flickors och 

pojkars läsförståelse. Han hävdar att förmågan att förstå en text är en dynamisk och kognitiv 

process som kräver att eleven har en hög minneskapacitet. Han påvisar att den största skillna-

den är kapaciteten hos deras korttidsminne och deras semantiska minne samt hur pojkar och 

flickor använder sig av minneskapaciteten vid testtillfället. Det var ingen större skillnad    

mellan könen när det gällde att avkoda den semantiska informationen, däremot var flickorna 

bättre på att utföra en djupare semantisk bearbetning av texten. Detta beror på att flickor har 

större semantisk minnesförmåga än pojkar menar Çakir. Han nämner även att flickorna hade 

svårare att utnyttja minneskapaciteten ifall omgivningen runtomkring var stökig. 
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5.2.3 Kulturella faktorer  

Anne-Lise Arnesen, Elina Lahelma och Elisabet Öhrn (2007:1f) diskuterar pojkars underpre-

station i skolan och hur det har blivit ett problem, främst i Sverige, Norge och Finland. Detta 

är länder som enligt författarna har jämställdhet som en del av sin nationella identitet. Län-

derna sätter stor stolthet i att vara jämställda mellan könen, till skillnad från länder där kvin-

nan har lägre status. De tar i sin artikel upp hur politiska idéer och media bidrar till att peka ut 

pojkar som underpresterande. Ett exempel som Arnesen et al. (2007:4) tar upp är hur medie-

debatten i Finland kan sammanfattas i fyra punkter. Första punkten är att media generaliserar; 

i debatten verkar det som att alla pojkar misslyckas och alla flickor lyckas. Den andra punkten 

är att flickornas framgång framställs som problematisk medan pojkarnas underprestationer är 

tecken på hjältemod. Tredje punkten tar upp hur det tas för givet att pojkars arbetssätt inte 

fungerar i dagens feminiserade [sic!] skola. I punkt fyra visas det slutligen på hur analysernas 

ofta begränsas till förutsättningar om att skolbetyg har en direkt relation till framgång i vida-

reutbildning, arbetsmarknad och samhälle. Vår åsikt om den så kallade feminiserade skolan 

återkommer vi till i kapitlet Diskussion.  

Enligt Kimmel (2010:13f) finns det i västvärlden en ekonomisk orsak till könsskillnaderna i 

skolresultaten. Orsaken är att män ofta tjänar lika mycket eller mer än kvinnor även om de har 

kortare eller ingen eftergymnasial utbildning. Samtidigt har läs- och skrivkunnigheten blivit 

allt viktigare i och med förändringen från tillverknings- och industrisamhälle mot ett inform-

ationstätt IT-samhälle. Kimmel (2010:11) menar att männen är privilegierade både politiskt 

och ekonomiskt, vilket gör att normen i samhället blir den manliga normen. Även Arnesen et 

al. (2007:2f) diskuterar hur det kommer sig att pojkar lyckas i samhället utan att lyckas i    

skolan, samt motsatsen; flickors underordnade position i samhället trots goda studieresultat. 

Detta presenteras som en av orsakerna till könsskillnaderna – att pojkar lyckas bättre i sam-

hället utan att anstränga sig under skoltiden. 

Ytterligare ett intressant faktum som presenteras bland annat av Björnsson (2005:30) är hur 

könsskillnaderna i skolprestationer ser likadana ut för svenskfödda elever som för elever med 

utländsk bakgrund i Sverige. Detta borde enligt Björnsson betyda att genus och kön är en 

starkare faktor än etnicitet. Samtidigt visar Björnssons (2010:28f) rapport på hur det förr 

främst var pojkar från de lägre socialgrupperna som hade låga resultat i läsning. Nya resultat 

från t ex PISA visar dock på att det nu ser likadant ut för pojkarna från de högre social-
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grupperna. Om detta betyder att genus och kön även är en starkare faktor än social bakgrund 

menar han är svårt att veta eftersom det inte har forskats tillräckligt om det.   

Ett påstående som diskuteras av bland annat Kimmel (2010:17ff) är att bristen på manliga  

lärare skulle påverka pojkarnas resultat i skolan. De som har den ståndpunkten anser bland 

annat att pojkar blir omotiverade eftersom de saknar manliga förebilder, främst i läsningen. 

Kimmel motbevisar den argumentationen med att pojkarnas resultat i läsning har sjunkit de 

senaste decennierna, men det har inom skolans lägre åldrar aldrig funnits många manliga   

lärare. Även Wernersson (2010:42f) går emot påståendet om att pojkars underprestation 

skulle bero på den lilla mängden manliga lärare genom att lägga fram undersökningar som 

visar på att elever med kvinnliga lärare ofta är mer positiva till skolan. Hon anser att det blir 

problematiskt när diskussionen om bristen på manliga lärare nästan får de kvinnliga lärarna att 

vilja be om ursäkt för att de inte är män, alternativt för att de valde läraryrket ändå.  

Ett begrepp som vi stött på både i rapporter och i artiklar är antipluggkultur. Enligt          

Wernersson (2010:38ff) kommer det från engelskans uncool to work och är ett relativt nytt 

begrepp, även om samma mönster har funnits i svenska skolor sedan 1970-talet. Med anti-

pluggkultur menas att pojkarnas, och till viss del även flickornas, främsta fokus ligger på att 

vara populära istället för att ägna sig åt sina studier. Att vara en ”pluggis” eller ”nörd” är nå-

got väldigt negativt och feminint, vilket leder till kränkningar av homofobisk art mellan    

pojkar. Vidare menar Wernersson att pojkar mycket väl kan få bra resultat utan att förlora sin 

popularitet, men det får inte verka som att de ansträngt sig. 

I en aktuell forskningsrapport av Svend Dahl (2014:120ff) diskuterar författaren om det     

existerar en antipluggkultur i skolan, och om den hänger ihop med den maskulinitet som är 

norm för pojkar i skolan. Han menar att skolan är en viktig normproducent där normer om 

bland annat kön och genus formas, förändras och även kan kritiseras. Mobbning och trakasse-

rier i skolan, främst mellan pojkar, är ofta grundade på stereotypa och heteronormativa      

fördomar. Ofta pågår detta både under lektionstid och under rasterna mellan eleverna. Detta 

beskriver Kimmel (2010:35ff) som gender policing, eller könsövervakning som han översätter 

det till. Med det menar han att varje kön övervakar dem som har samma kön för att se till att 

de följer normerna som gäller. Följden av att vara gränsöverskridande blir som ovan beskrivet 

mobbning och trakasserier. Detta är något som påverkar hela skolgången, både för flickor och 

för pojkar, men det påverkar också könsskillnaderna i läsning och läsförståelse. I Kimmels 

rapport beskrivs språk och litteratur som feminina ämnen då de bygger på tolkningar och vär-



 

19 

 

deringar till skillnad från matematikens och naturvetenskapens regler och logik. Detta gör att 

pojkar redan tidigt tar avstånd från läsning och därmed skapas ett ointresse för ämnet. Trots 

detta menar Wernersson (2010:30) att även dessa så kallade feminina ämnen ägs av män i 

samhället då det är de som blir författare och vinner Nobelpriset i litteratur.  
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6 Diskussion 

I detta avslutande kapitel för vi dels en metoddiskussion där vi resonerar kring tillvägagångs-

sätten vid informationssökningarna och resultaten från materialanalyserna, dels en resultat-

diskussion om hur forskningsresultaten stämmer överens med vårt syfte och om vi har be-

svarat våra frågeställningar. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi har under informationssökningens gång upptäckt att mängden forskning har varit större än 

vad vi förväntade oss. Redan vid första sökningarna fick vi fram många artiklar men det var 

svårt att avgöra om innehållet var relevant för vårt ämnesområde. Dock blev sökningen och 

urvalsprocessen enklare när vi kommit fram till vilka sökord som var lämpliga att använda sig 

av. Sökorden vi valde och som gav störst utslag var: läsförståelse, genus, genusperspektiv, 

PISA och PIRLS, samt de engelska: reading comprehension och gender differences. Vi har 

under bearbetningen av materialet påträffat forskning både ur svenska, nordiska och internat-

ionella perspektiv, skrivna både på svenska och på engelska.  

Artiklarna som vi har använt oss av är till stor del primärkällor eftersom författarna har      

genomfört egna forskningsstudier. Däremot är större delen av rapporterna som vi har använt 

oss av sekundärkällor, vilket innebär att de redan är tolkade och sammanställda. För att öka 

vår trovärdighet har vi jämfört sekundärkällorna med varandra samt granskat delar av deras 

angivna källor. Anledningarna till att vi valt att använda oss av sekundärkällor i form av    

rapporter är dels för att få en översiktsbild av forskningsläget, dels för att få ett svenskt      

perspektiv på internationell forskning. Vi vill avslutningsvis nämna att vi medvetet valt att 

fokusera på sammanställningar och tolkningar som gjorts av PIRLS- och PISA-

undersökningarna för att det gett oss en överskådlig bild av hur elevernas resultat har utveck-

lats över tid.  

I efterhand har vi reflekterat över varför vi valde att fokusera på skillnader och inte på lik-

heter. Vi bedömer att arbetet hade blivit för omfattande och anser ett relevant urval. Denna 

erfarenhet är något vi tar med oss inför vår kommande empiriska forskning. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i vårt examensarbete visar att det finns tydliga samband mellan läsförståelse och 

genus i skolan samt flera utmärkande faktorer som påverkar könsskillnaderna i läsförståelsen.  

För att pojkar ska få goda förutsättningar att bli motiverade och starka läsare måste det finnas 

medvetna pedagogiska insatser redan från förskoleklass. Med medvetna pedagogiska insatser 

menar vi att lärarna måste vara pålästa, engagerade och få möjligheter att arbeta med rätt 

verktyg. Detta har både våra egna erfarenheter från skolan och arbetslivet samt forskningen 

som vi analyserat visat på. Ett verktyg vi som lärarstudenter har mött under vår VFU och som 

kan användas för att göra eleverna uppmärksamma på bokstavsljuden är läsinlärnings-

metodiken FonoMix. På den aktuella VFU-skolan där den metodiken introducerades i för-

skoleklassen har lärarna märkt en avsevärd förbättring på elevernas läsutveckling redan från 

första klass, upp till årskurs 6. Grundtanken med FonoMix är att den bygger på att koppla 

samman bokstaven med rätt språkljud med tyngdpunkt på munnens form vid uttal av språk-

ljudet. FonoMix kan också benämnas som en syntetisk ljudmetod, vilken har visat sig främja 

pojkars tidiga läsinlärning. En av forskarna som står bakom metodiken är Ingvar Lundberg 

som nämnts tidigare i arbetet.  

Vi tolkar resultaten från tidigare nämnda forskares (Lafontaine & Monseur, 2009: Roe & 

Taube, 2003) sammanställningar av IEARLS:s och PISA:s undersökningar med viss           

reservation, eftersom utformningen av testerna skiljde sig åt. För att resultaten skulle ha visat 

en mer rättvis bild av flickors och pojkars läsutveckling tror vi att testerna borde ha utformats 

mer likvärdigt. Vi uppfattar att IEARLS var både positivt och negativt för båda könen. Det 

positiva var att pojkarna verkar ha lättare för flervalsfrågor där det krävs mindre motivation 

och intresse för att få ett bra resultat. Samtidigt var det negativt i det avseendet att testet inte 

var tillräckligt utmanande för att ge de starka läsarna en chans att utveckla sina svar. PISA 

däremot verkar gynna flickorna genom att bestå av öppna frågor där svaret kan bedömas   

djupare än korrekt eller inkorrekt. En tanke som väckts hos oss är om inte eleverna skulle 

främjas av att genomföra en PIRLS-undersökning vid 11-12 års ålder istället för vid 9        

respektive 14 år, detta eftersom pojkarna då fått en chans att mogna och hinna utveckla sin 

läsförståelse och hitta passande lässtrategier. Slutsatsen vi drar av forskarnas samman-

ställningar är hur viktigt det är att arbeta med lässtrategier som utvecklar den kognitiva för-

mågan hos båda könen. 
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Förklaringen till könsskillnaderna i skolresultaten grundar sig på flertalet olika faktorer. De 

biologiska skillnaderna är inget vi som blivande lärare kan påverka, men dessa skillnader är 

viktiga att ha i åtanke när undervisning planeras och genomförs. Dock håller vi med bland 

andra Kimmel (2010) om att det inte borde läggas allt för stor vikt vid det biologiska könet. 

Barn måste få vara barn i första hand, utan att behöva uppfylla samhällets genusnormer. Ett 

påstående som vi ställer oss frågande till är Ingvars (2010) tes om att pojkar skulle utveckla 

en manlig könsidentitet tidigare än vad flickor utvecklar en kvinnlig identitet. Eftersom   

flickor påbörjar sin pubertet tidigare än pojkar, borde det då inte vara tvärtom? Eller menar 

han att puberteten inte påverkar könsidentiteten?  

Vi, liksom Linnakylä et al. (2004), hävdar att elevernas sociala bakgrund, hemförhållande och 

uppfostran inte är något vi som lärare kan inverka på. Det som lärare, skolledare och politiker 

måste arbeta mot är att ge alla elever, oavsett könstillhörighet och social bakgrund, en lik-

värdig utbildning och rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. Enligt Skollagen (SFS 

2010:800, kap. 1, § 8) ska skolor ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika    

rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder”.  

En förklaring till pojkars underprestationer, som Arnesen et al. (2007) berör, är att skolan över 

tid skulle ha feminiserats. Innebörden av feminiseringen skulle vara: majoriteten av kvinnliga 

lärare, styrdokumentens utformning, förväntningar på elevernas ansvarstagande och att      

lärarens roll har gått från att vara en auktoritet till att fungera som ledsagare. Dessa för-

ändringar är något somliga forskare anser kan vara negativt för pojkars skolresultat. En      

reflektion vi har gjort utifrån det lästa materialet är att när pojkar presterar sämre, beskylls 

skolan för att gynna flickor. När flickor tidigare visat på låga resultat i exempelvis matematik 

har däremot skulden istället lagts på flickornas bristande logiska förmågor.  

Ett tydligt framträdande mönster som visar sig främst i de internationella artiklarna är att   

faktorer som motivation och intresse ofta fattas hos pojkarna när det gäller läsning. Läsning 

ses av pojkar som ett nödvändigt ont som måste göras i skolan, medan flickor ofta läser på sin 

fritid. I de svenska rapporterna menar forskarna att pojkarnas bristande intresse för läsning är 

en produkt av samhällets normer. Gemensamt för de internationella och de svenska forskarna 

är att språk och litteratur anses vara feminint, och därför avstår pojkar från det.  



 

23 

 

Detta leder oss återigen in på vår valda teoretiska utgångspunkt; det sociokulturella perspekti-

vet, samt bildningsperspektivet; hermeneutiken, där språk, samspel och tolkningar utgör det 

centrala för lärandet. För att motverka inställningen hos pojkar om att läsning skulle vara   

något feminint, kan vi som lärare med fördel arbeta utifrån det sociokulturella perspektivet. Vi 

anser att fördelarna med att arbeta så är att eleverna: stärker sin gruppdynamik, drar nytta av 

varandras styrkor, lär sig att samarbeta, använder sig av varandras erfarenheter. Genom att 

arbetet sker i samspel, bidrar det till att skapa trygghet och bryta normer. Att kunna förstå och 

tolka innehållet i den lästa texten kan härledas till tolkningsläran hermeneutiken. Varje tolk-

ning av texten som helhet utgår från individens, i vårt fall elevens, förförståelse och erfaren-

heter av innehållet. Först måste varje stycke, mening eller kapitel, tolkas för att sedan kunna 

sättas samman till en för eleven förståelig helhet. Utifrån våra egna erfarenheter och       

forskningsanalyserna förmodar vi att tolkningsprocessen kan vara svårare för pojkar eftersom 

de föredrar konkreta frågor med korrekta eller inkorrekta svar.  

Avslutningsvis tycker vi att det ska bli intressant att applicera våra forskningsresultat på vår 

kommande empiriska undersökning. I vår framtida yrkesutövning kommer vi ha nytta av vår 

nyvunna kunskap främst om vilka faktorer som kan påverka könsskillnaderna i läs-

utvecklingen. Vi menar att en medveten och engagerad lärare har en bättre utgångspunkt när 

det gäller att motivera och intressera pojkar för läsning. Det ska även bli spännande att se hur 

debatten och forskningen kring ämnet utvecklar sig framöver. Kan trenden med pojkars   

sjunkande resultat i läsning vändas? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

7 Referenslista 

Arnesen, Anne-Lise, Lahelma, Elina, & Öhrn, Elisabet (2007). Travelling discourse on gender 

and education. The case of boys’ underachievement. Nordisk pedagogik, 28, 1-14. 

Björnsson, Mats (2005). Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv. (Myndigheten för 

skolutveckling 2005:13). Stockholm: Liber. 

Çakir, Özler (2008). The effect of gender on the construction of backward inferences. Educat-

ion, 129(2), 314-323. 

Chambers, Aidan (1995). Böcker omkring oss - Om läsmiljö. Stockholm: Norstedts Förlag 

AB. 

Dahl, Svend (2014). Män och jämställdhet. (SOU 2014:6) Stockholm: Utredningen om män 

och jämställdhet. 

Egidius, Henry (2006). Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

From, Jörgen, & Holmgren, Carina (2000). Hermeneutik och pedagogik. Nordisk pedagogik, 

20, 219-229. 

Ingvar, Martin (2010). Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat. (SOU 2010:6). 

Stockholm: Delegationen för jämställdhet i skolan. 

Kimmel, Michael (2010). Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen”. (SOU 

2010:7). Stockholm: Delegationen för jämställdhet i skolan. 

Lafontaine, Dominique, & Monseur, Christian (2009). Gender Gap in Comparative Studies in 

Reading Comprehension: to what extent do the test characteristics make a difference? Euro-

pean Educational Research Journal, 8(1), 69-79. 

 

Larsson, Marie-Louise, & Hamberg, Katarina (2007). Genusperspektivet behöver stärkas i 

case-undevisningen. Läkartidningen, 104(6), 415-418. 

Linnakylä, Pirjo, Antero, Malin, & Taube, Karin (2004). Factors behind Low Reading 

Achievement. Scandinavian Journal of Educational Research, 48(3), 231-249. 



 

25 

 

Logan, Sarah, & Johnston, Rhona (2009). Gender differences in reading ability and attitudes: 

examining where these differences lie. Journal of Research in Reading, 32(2), 199-214. 

Logan, Sarah, & Johnston, Rhona (2010). Investigating gender differences in reading. Educat-

ional Review, 62(2), 175-187. 

Lundberg, Ingvar, & Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling: Kartläggning och övningar. 

Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. 

Löthagen, Annika, & Staaf, Jessica (2009). Skön litteratur- vägar till läslust och språkutveckl-

ing. Kalmar: Lenanders Grafiska. 

Nilsson, Maria (2010). Från Gossip Girl till Harry Potter. Genusperspektiv på ungdomslitte-

ratur. Lund: BTJ Förlag. 

Olofsson, Birgitta (2007). Modiga prinsessor & ömsinta killar. Genusmedveten pedagogik i 

praktiken. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

Reichenberg, Monica (2008). Vägar till läsförståelse - Texten, läsaren, samtalet. Stockholm: 

Bokförlaget Natur & Kultur. 

Reichenberg, Monica (2011). Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige – 

en översikt. Acta Didactica Norge, 6(1), 1-24. 

Roe, Astrid, & Taube, Karin (2003). Reading achievement and gender differences. I Svein 

Lie, Pirjo Linnakylä, & Astrid Roe (Red). Northern Lights on PISA (s. 21-37). Oslo: Depart-

ment of Teacher education and School development. 

Rosén, Monica, & Gustafsson, Jan-Eric (2006). Läskompetens i skolår 3 och 4. I Louise Bjar 

(Red). Det hänger på språket! Lund: Studentlitteratur AB. 

Schmidt, Catarina, & Gustafsson, Bernt (2011). Läsande och skrivande som tolkning och för-

ståelse. Skriftspråk som meningsskapande och literacypraxis. Pedagogisk Forskning i Sve-

rige, 16(1), 36-51. 

SFS (2010:800). Skollagen. Stockholm: Norstedts Juridik. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stock-

holm: Skolverket. 



 

26 

 

Skolverket (2012a). Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andra-

språk för grundskolans årskurs 1-6. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2012b). PIRLS 2011. Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett nationellt 

perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2013). PISA 2012. 15 åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturve-

tenskap. Rapport 398. Stockholm: Skolverket. 

Säljö, Roger (2010). Den lärande människan - teoretiska traditioner. I Ulf P. Lundgren, Roger 

Säljö, & Caroline Liberg (Red.). Lärande skola bildning - Grundbok för lärare (s. 137-195). 

Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. 

Wernersson, Inga (2010). Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker. (SOU 

2010:5). Stockholm: Delegationen för jämställdhet i skolan. 

Westlund, Barbro (2010). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik. Stock-

holm: Bokförlaget Natur & Kultur. 



 

 

 

Bilaga 1: Översikt över analyserad litteratur 

Högskolan för lärande kommunikation 

Examensarbete I, Grundlärare 4-6 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Arnesen, Anne-Lise, 

Lahelma, Elina & 

Öhrn, Elisabet 

"Travelling discourses on 

gender and education. 

The case of boys’ under-

achievement." 

Nordisk Pedagogik 

Vol.28, pp. 1-14. 

2007 

Att diskutera poj-

kars underprestat-

ion och hur det bli-

vit ett utbildnings-

problem i de nor-

diska länderna eller 

om det är en vand-

ringssägen.  

Författarna har valt att fokusera 

på samhället, hur vi pratar om 

genus, framgång och misslyck-

ande istället för att se till fakta.  

De ser på det större samman-

hanget, vari problemet ligger. 

De diskuterar om kön och genus 

är en bra kategorisering eller om 

den övervärderas i jämförelse 

med t ex etnicitet och social 

bakgrund. 

Vandringssägner reser både i tid 

och rum, och problemet med poj-

kars underprestation är inget nytt.  

Forskning kan inte alltid ge några 

snabba och lätta svar, utan hjälper 

oss ofta bara med vilka frågor vi 

ska ställa.  

Pojkars underprestation är inte 

enbart ett problem för skolan, 

utan i hela samhället med normer 

om maskulinitet och hur vi pratar 

om flickor och pojkar.  

Mats Björnsson 

“Kön och skolframgång. 

Tolkningar och perspek-

tiv” 

Myndigheten för skolut-

veckling 

Sverige 

2005 

Att lyfta fram och 

diskutera olika 

tolkningar av köns-

skillnader i skol-

framgång, samt 

lyfta fram olika 

perspektiv. 

Rapporten är skriven för Myn-

digheten för skolutveckling 

(som senare omvecklats till en 

del av Skolverket) och den rik-

tar sig främst till grundskole-

nivå.  

Författaren har använt sig av en 

referensgrupp bestående av 

kunniga människor. 

Björnsson själv är ämnesråd på 

Utbildnings- och kulturdepar-

tementet.  

Flickor som grupp får bättre re-

sultat, medan pojkar som grupp 

får allt sämre resultat, och detta är 

något vi måste komma ihåg när 

jämställdhet och likvärdighet i 

skolan diskuteras.  

Kön som kategori slår igenom i 

etniska, sociala och geografiska 

grupper. 

Flickornas framgång inom skolan 

måste ses som positiv. 

Hur test är utformade styr resulta-

tet vi får fram. 



 

 

 

Martin Ingvar 

”Biologiska faktorer och 

könsskillnader i skolre-

sultat” 

DEJA, SOU 2010:52 

Sverige 

2010 

Diskussionsun-

derlag för att ge 

kunskap och förstå-

else för de kom-

plexa orsakerna 

(biologiska fak-

torerna t ex) till 

könsskillnaderna i 

skolprestationerna. 

Rapporten ingår i DEJA:s (De-

legationen för jämställdhet i 

skolan) serie av forskningsrap-

porter skrivna av professorer 

och forskare för att bidra med 

ny kunskap och sammanställa 

forskning om genus och jäm-

ställdhet i skolan. 

Författaren står själv för inne-

hållet i rapporten.  

Ingvar är professor i integrativ 

medicin vid institutionen för 

klinisk neurovetenskap på Karo-

linska institutet.  

Det finns biologiska skillnader 

mellan könen, t ex kognitiv funkt-

ion och mognadstakt. Skolan 

måste anpassa sitt arbetssätt efter 

det för att inte öka skillnaderna 

ytterligare.  

Arv-miljö-modell: Biologiska 

faktorer gånger omgivningsfak-

torer resulterar i hjärnans utveckl-

ing och individens utveckling.  

Michael Kimmel 

“Pojkar och skolan: Ett 

bakgrundsdokument om 

´pojkkrisen´” 

DEJA, SOU 2010:53 

Sverige 

2010 

Att sätta den 

svenska diskussion-

en om pojkars skol-

prestationer i ett 

internationellt per-

spektiv.  

Rapporten ingår i DEJA:s (De-

legationen för jämställdhet i 

skolan) serie av forskningsrap-

porter skrivna av professorer 

och forskare för att bidra med 

ny kunskap och sammanställa 

forskning om genus och jäm-

ställdhet i skolan. 

Författaren står själv för inne-

hållet i rapporten.  

Kimmel är professor i sociologi 

vid State University of New 

York, Stony Brook och detta är 

den översatta versionen från 

engelska.  

3 dimensioner utgör ”pojkkrisen”: 

deltagande i undervisningen, re-

sultat och beteende.  

Krisen handlar om genus (sociala 

könet), inte det biologiska könet. 

Risken finns att könsskillnaderna 

överdrivs och då skapas ännu mer 

könsstereotyper.  

Gender policing – könsövervak-

ning. Könsöverskridande bestraf-

fas med trakasserier och mobb-

ning och litteratur och språk ses 

som ”feminina” ämnen.  

Inga Wernersson 

”Könsskillnader i skol-

prestationer – idéer om 

orsaker” 

DEJA, SOU 2010:51 

Sverige  

Kunskapsöversikt 

över svensk och 

internationell 

forskningen om 

orsakerna till köns-

skillnaderna i skol-

prestationer.  

Rapporten ingår i DEJA:s (De-

legationen för jämställdhet i 

skolan) serie av forskningsrap-

porter skrivna av professorer 

och forskare för att bidra med 

ny kunskap och sammanställa 

forskning om genus och jäm-

Fokus borde ligga på underpreste-

rande elever i allmänhet, inte på 

pojkar som grupp. Flickor och 

pojkar är inte två homogena 

grupper. 

Antipluggkultur något som drab-

bar både pojkar och flickor i sko-



 

 

 

2010 ställdhet i skolan. 

Författaren står själv för inne-

hållet i rapporten.  

Wernersson är professor vid 

institutionen för pedagogik och 

didaktik, Göteborgs universitet, 

lan. Det är okej för pojkar att vara 

duktiga i skolan, bara de inte an-

stränger sig för att vara det. 

Flickor drivs av lärandemotiv, 

pojkar av prestationsmotiv. 

Editors: Svein Lie, 

Pirjo Linnakylä, Astrid 

Roe  

(Karin Taube, Antero 

Malin, Kaisa Leino) 

”Northern Lights on PI-

SA - Unity and diversity 

in the Nordic countries in 

PISA 2000 ” 

Department of Teacher 

Education and School 

Development.  

Norge 

2003 

Att publicera en 

nordisk PISA-

rapport för att se 

skillnader och lik-

heter dels mellan de 

nordiska länderna, 

dels mellan de nor-

diska länderna och 

andra länder.  

De utsåg tre författare, samt 

författargrupper efter deras in-

tresseområden. Författarna har 

alla kopplingar till PISA-

projekten i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland.  

Författarna och författargrup-

perna har analyserat och tolkat 

resultaten från PISA 2000. 

Detta var den första PISA-

undersökningen och läsförstå-

else var huvudämnet.  

Författarna delar upp läsförstå-

elsen i tre delar: Hämta inform-

ation, tolka och reflek-

tera/utvärdera.  

I alla de nordiska länderna, föru-

tom Danmark, är könsskillnader-

na större än OECD-genomsnittet. 

Sverige och Island bra på att tolka 

i jämförelse med de andra nor-

diska länderna. Finland dock bäst 

i alla kategorier.  

Flickor lättare för berättande, in-

struerande och argumenterande 

texter, båda könen verkar dock ha 

svårt för argumenterande texter.  

Könsskillnaderna minst vid fler-

valsfrågor, störst (till flickornas 

fördel) vid frisvarsfrågor.  

Maskulinitet och feminitet är inte 

biologiska faktorer, utan sociala 

konstruktioner som kan förändras.  

Sarah Logan, Rhona 

Johnston. 

“Investigating gender 

differences in reading” 

Department of Psycholo-

gy, University of Hull, 

UK. 

Educational Review 

Vol. 62, No 2, May 

2010, 175-187 

Syftet med under-

sökningen var att 

granska könsskill-

nader mellan poj-

kars och flickors 

läsning. Forskarna 

analyserade re-

sultatet utifrån 4 

aspekter/faktorer. 

En granskning och samman-

ställning som författarna har 

gjort utifrån andra forskares 

studier inom området. Logan 

och Johnston lyfter fram de 

skillnader som de har funnit 

intressanta. De har även gjort en 

studie där 107 elever deltog. 

Syftet var att testa elevernas 

medvetenhet när det kom till 

bokstäver, ordförråd, fonetiska 

medvetenhet, avkodning. 

Sammanställningen visade att det 

finns kognitiva skillnader och att 

det finns ett samband mellan läs-

prestation och intelligens. Oavsett 

om eleven är pojk eller flicka är 

det viktigt att alla elever får en 

bra start och får utveckla för-

mågan att avkoda ord samt lära 

sig ljuden i ett tidigt skede. Slut-

sats: Syntetisk avkodning fun-

gerar bättre för pojkar. 



 

 

 

Sarah Logan, Rhona 

Johnston. 

“Gender differences in 

reading ability and atti-

tudes: examining where 

these differences lie” 

Department of Psycholo-

gy, University of Hull, 

UK. 

Educational Review 

Journal of Research in 

Reading. 

Volume 32, Issue 2, 

2009, pp 199-214 

Syftet var att under-

söka könsskillnader 

i läsförmåga och 

attityder och sedan 

hitta var skillnader-

na låg. 

222 elever, 10 år (117 pojkar) 

Genomförde ett läsförståelsetest 

samt ett frågeformulär vars 

uppgift var att undersöka ele-

vernas läsfrekvens, attityd 

gentemot läsning och skolan, 

självskattning (kompetens) samt 

vilket stöd eleverna fått från 

lärare och kamrater 

Överlag hade flickor bättre läsför-

ståelse, läste mer frekvent och 

hade en bättre attityd gentemot 

läsning och skola. Det fanns 

mindre genusskillnader bland 

elevernas läsförmåga än vad det 

fanns bland faktorer som attityd 

och intresse. 

Sarah McGowen, Han-

nah Goodwin, Nikola 

Henderson & Penelope 

Wright 

“Gender differences in 

reading motivation: does 

sex or gender identity 

provide a better ac-

count?” 

Psychology Department, 

University of Hull, UK 

Journal of Research I 

Reading. Volume 35, 

2012, pp 328-336  

Studiens syfte var 

att undersöka köns-

skillnaderna när det 

gäller läsförmåga 

och motivation. 

Forskarna ville 

granska ifall even-

tuella skillnader 

berodde på kön 

eller identitet. 

182 i lågstadiet, varav 98 pojkar 

i åldern 8-11 fick genomföra en 

läsförståelseuppgift och fylla i 

en enkät om motivation och 

könsroller. 

Alla elever hade engelska som 

första språk, vilket forskarna 

menade inte tillhörde vanlighet-

erna, eftersom det oftast är 

mångkulturella klasser. 

Resultatet visade att motivationen 

till läsning varierade mellan poj-

kar och flickor. Pojkar följer oft-

ast ett stereotypt mönster där läs-

ning inte anses som något mas-

kulint. Pojkar visar sig vara bättre 

på matematik, naturvetenskap och 

idrott. 

 

Çakir, Özler  

”The effect of gender on 

the construction of 

backward inferences”  

Education, 129(2), 314-

323 

Syftet med studien 

var att undersöka 

skillnader hur poj-

kar och flickor an-

vänder slutled-

ningsförmågan när 

de arbetar med tex-

333 elever (lågstadiet), 158 

flickor och 175 pojkar, 10-11 år. 

Samtliga elever genomförde ett 

test där eleverna fick visa sin 

förmåga att dra slutsatser utifrån 

en given text. 

Resultatet visade att flickorna 

presterade bättre än pojkarna.  

Författaren diskuterar kring resul-

tatet och ställer det i relation till 

skillnaderna mellan pojkars och 

flickors förmåga att använda när-



 

 

 

2008 ter. minnet samt semantiska minnet. 

Reichenberg, Monica  

 

”Texter, läsförståelse och 

läsundervisning i Norge 

och Sverige – en över-

sikt” 

 

Acta Didactica Norge, 

6(1), 1-24. 

 

2011 

En komparativ litte-

raturöversikt där 

norska och svenska 

elevers läsförståelse 

jämförs. Hennes 

översikt grundar sig 

utifrån resultaten i 

PISA 2009. 

Forskaren har utifrån sitt syfte 

använt sig av sex frågor som 

hon har sökt svar på. Hon har 

blandannat tittat på vilka teore-

tiska ramverk som norska och 

svenska forskare har använt sig 

av, vilka metoder som använts, 

åldersgrupper och texttyper. 

Urvalet: Monica har tittat på 

vilka metoder forskarna har 

använt sig av, surveyundersök-

ningar, videodokumentation, 

intervju, enkät samt observat-

ioner. Observationerna kan vara 

strukturerade eller os-

trukturerade.  

Resultatet kan konstatera att val 

av metod och teori är något som 

läsforskare måste ta ställning till. 

Vidare måste de välja åldersgrupp 

och texttyp.  

Det skiljer sig mellan hur svenska 

och norska skolor använder text-

typer i klassrumet. Svenska och 

norska forskare har kommit fram 

till svenska skolor fokuserar mer 

på skönlitterära texter än vad 

norska skolor gör. 

Likheten som forskarna såg var 

sambandet mellan förkunskaper 

om det ämne som behandlas i 

texten och läsförståelse. 

Linnakylä, Pirjo, Ante-

ro, Malin, & Taube, 

Karin  

 

”Factors behind Low 

Reading Achievement” 

 

Scandinavian Journal of 

Educational Research, 

Vol. 48, No 3, July 2004. 

 

Författarnas artikel 

(som grundar sig 

utifrån PISA:s re-

sultat), redogör för 

vidare komparativ 

studie vars syfte var 

att undersöka, jäm-

föra och kontrastera 

svenska och finska 

elevers läsförstå-

else. 

Svenska och finska elever, ålder 

15 år, 

Datainsamling från PISA 2000. 

Författarna har utifrån PISA:s 

resultat försökt identifiera möj-

liga faktorer till varför elevernas 

resultat i läsning har sjunkit. 

Resultatet indikerade att risken 

med att underprestera är starkt 

förknippat med exempelvis kön, 

sociokulturella faktorer, elevernas 

inställning och motivation till 

läsning. Detta visade sig stämma 

både i Sverige och Finland. 

Svend Dahl 

”Män och jämställdhet” 

Utbildningsdepartemen-

tet, SOU 2014:6  

Utredningen om män och 

jämställdhet 

2014 

Att kartlägga och 

analysera frågor om 

män och jämställd-

het i Sverige, bland 

annat pojkars möj-

ligheter i skolan.  

Ett utredningsarbete skrivet av 

utredaren och dennes sekrete-

rare med hjälp av sakkunniga 

och flertalet experter.  

Regeringen beslutade den 27 

september 2012 kommittédirek-

tiv om frågor som rör män och 

jämställdhet, detta är resultatet.  

Antipluggkulturer måste upp-

märksammans och problematise-

ras, skolan måste arbeta normkri-

tiskt, nolltolerans mot mobbning, 

trakasserier och ”skojbråk”. 

Pojkar och män måste uppmunt-

ras att söka traditionellt kvinnliga 

utbildningar. 



 

 

 

Dahl är statsvetare och förfat-

tare.  

Likvärdigheten måste förstärkas 

och de ökade kunskapsskillnader-

na mellan skolor måste motver-

kas. 

Lafontaine, Dominique, 

& Monseur, Christian  

 

”Gender Gap in Compar-

ative Studies in Reading 

Comprehension: to what 

extent do the test charac-

teristics make a differ-

ence?”  

 

European Educational 

Research Journal, Vol-

ume 8 Number 1 2009 

 

Syftet med förfat-

tarnas artikel är att 

försöka visa bety-

delsen av uppgif-

ternas struktur och 

vilken metod av 

internationella 

forskningar som 

kan påverka pojkars 

och flickors läsför-

ståelse. De anser att 

det läggs alldeles 

för stor fokus vid 

skillnaderna mellan 

könen och detta bör 

tolkas med viss 

varsamhet. 

Författarna har analyserat 

PISA:s resultat och de ser ett 

tydligt samband mellan metod-

val, uppgiftens struktur och 

huruvida upplägget höjer eller 

sänker prestationen hos elever 

på gruppnivå. 

I sin artikel påvisar författarna att 

det finns belägg för att gapet mel-

lan könen ökar ifall: testerna ut-

formas med hjälp av öppna frå-

gor, texten är fortlöpande samt 

när läsuppgifterna kräver en mer 

kognitiv förmåga. 

 


