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Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i läsförståelse mellan pojkar och 

flickor i en mellanstadieklass. Läsförståelsetestet genomfördes av 20 

mellanstadieelever, varav 9 flickor och 11 pojkar. Vi försökte välja en klass där antalet 

flickor och pojkar skulle vara så jämt som möjligt för att få fram ett rättvist resultat. 

Resultatet av läsförståelsetestet visar att pojkarna i klassen presterar sämre än 

flickorna. När vi delade ut läsförståelsetestet till eleverna uppmärksammades det att 

pojkar generellt i klassen visade en negativ attityd, där de både kommenterade testet 

negativt och även uttryckte negativa känslor kring att göra testet. Flickorna däremot 

var mer intresserade av hur läsförståelsetestet skulle gå till samt läsförståelsetestets 

innehåll.  
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Kapitel 1: Inledning 
 
Ett problem som länge funnits är pojkars underprestation inom läsförståelse (Öhrn, 

2014a). Under 60-talet uppmärksammades medvetenheten om att det råder 

skillnader i läsförståelseresultat mellan pojkar och flickor (Taube, 2013). Forskare är 

än idag inte enade om varför resultatet mellan de båda könen ser ut som det gör. En 

del forskning menar att problemet ligger i normerna som finns i samhället, att flickor 

generellt under en längre period har mer press på sig i skolan. Annan forskning 

menar att problemet är biologiskt och därmed väldigt svårt att motarbeta. Det som 

forskning däremot har gemensamt är att detta problem är stort samt att lösningen är 

svårnådd. Resultatskillnaderna mellan de olika könen är inte något som kan skyllas 

på de svenska skolorna eller kulturen som Sveriges skolor är uppbyggda på. Dessa 

resultat finns även i andra länder (Onsjö & Holm, 2012). 

 

Genusfrågor är något som intresserat oss länge och även hur dessa frågor hanteras av 

lärare, elever och samhället i sig. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 

uppmärksammade vi båda att pojkar låg på en lägre prestationsnivå, specifikt inom 

läsförståelse. Därför har vi valt att undersöka i en annan mellanstadieklass om pojkar 

även där befinner sig på en lägre prestationsnivå gällande läsförståelse. Vi kommer 

inte att ha inställningen till att pojkar presterar sämre än flickor i läsförståelse. Vi 

kommer att ha en neutral syn och en objektiv roll i de bådas prestation och utifrån 

det skapa våra egna uppfattningar med hjälp av DLS testen.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns resultatskillnader i 

läsförståelse mellan flickor och pojkar i en mellanstadieklass och utifrån resultatet 

försöka finna orsaker till skillnaderna. Vi har valt att lyfta fram två forskningsfrågor 

som ligger till grund för denna studie.   

 

• Hur ser skillnaden i resultaten ut bland pojkars och flickors läsförståelse i en 

mellanstadieklass?  

• Vilka orsaker kan ligga till grund för att det råder skillnader mellan pojkars och 

flickors resultat i läsförståelse.  
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1.2 Studiens disposition 

Studien inleds med ett kapitel om bakgrund och tidigare forskning som handlar om 

pojkars underprestation i läsförståelse. Vi tar även upp eventuella orsaker som kan 

ligga till grund för könsrelaterade skillnader inom läsförståelse där vi dels kopplar 

dessa orsaker till den kognitiva påverkan samt går djupare in på pojkars inställning 

till att studera. Därefter kommer ett kapitel där vi dels berättar om Lev Vygotskijs 

teori som handlar om det sociokulturella perspektivet och även teorin om de yttre 

sociala aspekters påverkan på hur barn presterar i skolan. Sedan kommer vi till 

uppsatsens metod, metodval samt material. Där berättar vi hur vi har arbetat för att 

kunna besvara våra forskningsfrågor, vi beskriver även det valda urvalet, hur vi kom 

fram till resultatet av de utgivna DLS testerna. Vi diskuterar även tillförlitligheten 

samt trovärdigheten i vår studie. Därefter går vi igenom de genomförda 

läsförståelsetesten där vi tar upp resultat och analyserar vår datainsamling. Sedan 

sammanfattar och diskuterar vi det som tagits upp och som vi kommit fram till i vår 

studie. I det sista kapitlet avlutar vi vårt arbete med en kort slutsats om vad vi har 

kommit fram till.  
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Kapitel 2: Bakgrund och tidigare forskning 
 

2.1      Tidigare forskning 

2.1.1 Pojkars underprestation i läsförståelse 

 
Ett problem som uppmärksammats är pojkars underprestation inom läsförståelse. 

Däremot har forskning inte uppmärksammat konkreta svar till vari problemet består 

gällande könsrelaterade skillnader i läsförståelse. Det vi fick fram var att en stor 

faktor till dessa könsrelaterade skillnader inom läsförståelse består i pojkars och 

flickors språkförståelse.  

Forskarna är fortfarande oense om orsakerna till detta problem, men det all 

forskning har gemensamt är att könsrelaterade skillnader är störst inom 

läsförståelsen (Virginia, 2014). Ingvar (2010) nämner att det framförs i SOU 2010:52 

att flickor generellt presterar bättre än pojkar när det kommer till bättre betyg och 

resultat i alla skolämnen. Kimmel (2010) säger emot forskningsresultatet då han 

anser att pojkars läsförståelseprestationer inte försämras utan att det är något som 

kommer jämnas ut allt eftersom, men att flickors läsförståelseresultat ser bättre ut än 

pojkars just för att flickors ökningstakt sker avsevärt tidigare än pojkars, när det 

kommer till resultat inom läsförståelse. Han menar att problemet ligger i att pojkar 

saknar den ökningstakt som de egentligen skulle behöva för att kunna prestera jämt 

med flickor och att problemet inte ligger i att pojkars läsförståelseresultat försämras. 

Ett av Skolverkets värdegrunder är arbetet för likabehandling ”Alla barn och elever 

ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och 

möjligheter” (Skolverket, 2016), vilket till viss del säger emot forskningsresultaten 

där det tydligt framgår att pojkar visar sämre resultat och är i behov av mer stöd än 

vad flickor behöver eller det som erbjuds av lärare på skolan. Detta innebär att 

dagens skolundervisning inte gynnar pojkar lika mycket som den bidrar till 

utvecklingen hos flickor (Ingvar, 2010). I lågstadiet går det inte att se någon direkt 

könsrelaterad skillnad, då fokus inte ligger på läsförståelsen i sig utan endast på att 

lära sig läsa och skriva. Det är inte förrän mellanstadiet som läsningen blir allt 

svårare och kan omvandlas till stora problem och svårigheter, då mycket egen läsning 

och information börjar delas ut och som eleverna måste ta till sig, detta i alla 

skolämnen (Clinton, 2014). Dessa problematiska genusskillnader inom läsförståelse 
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är något som uppstår i mellanstadiet men som avtar allt eftersom. Tous (2015) lyfter 

fram detta och förklarar att resultatskillnader inom läsförståelse mellan män och 

kvinnor är något som avtar med åren och blir allt jämnare.  

 

Något som måste tas hänsyn till är att det finns olikheter mellan könen och att arbeta 

jämställt inte behöver betyda att exakt likabehandla flickor och pojkar. Elevernas 

olika förutsättningar måste belysas för att i sin tur tilldelas rätt stöd (Wedin, 2014). 

Wedin menar att vid exakt likabehandling av de två könen kan skillnaderna i 

skolresultat öka istället för att jämnas ut (Wedin, 2014).  

 

2.2       Kapitelsummering 

Trots att det redan sedan 60-talet uppmärksammats att resultatskillnaderna mellan 

pojkar och flickor anses vara ett allvarligt problem så är forskarna fortfarande oense 

om vart de exakta lösningarna finns. Problemet ligger i att pojkar saknar den 

ökningstakt som de egentligen skulle behöva för att kunna prestera jämnt med 

flickor. I de lägre åldrarna går det inte att se någon direkt genusskillnad. 
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Kapitel 3: Orsaker till könsrelaterade skillnader inom 

läsförståelse  

3.1      Den kognitiva påverkan   

Vad kan orsaken vara till dessa skillnader mellan könen inom läsförståelse? Dessa 

skillnader påverkas inte av en eller två anledningar (Wernersson, 2010). Ingvar 

(2010) hävdar att en av orsakerna kan vara miljön, omgivningsfaktorer och 

biologiska faktorer. I detta kapitel kommer fokus att läggas på hur den kognitiva 

faktorn påverkar, vilka förväntningar som ställs på eleverna. 

 

En del forskare menar att förväntningar och faktorer som kommer från individers 

miljö inte är de enda faktorerna som spelar in i flickors och pojkars läsförståelse. 

Forskarna menar att resultatskillnader som finns i läsförståelsen kan komma från de 

biologiska faktorerna som skiljer pojkar från flickor där exempelvis hjärnans 

utveckling är en av dessa. Taube menar att flickors högre värden av hjärnsubstansen 

myelin kan komma att ge nervsignalerna lättare till att koppla information än pojkar 

(Taube, 2013). Om det exempelvis ligger en tidspress hos elever om att de ska koppla 

frågor till en text kan flickors resultat bli bättre då de snabbare förstår texten och 

därmed har lättare att svara på frågorna kring texten. Clinton (2014) hävdar att 

flickor får en bättre förmåga att orientera sig i texten och vart de inhämtat 

information medan pojkar endast har lärt sig informationen och inte 

omständigheterna som har med informationen att göra. 

Kimmel (2010) menar dessutom att pojkar har högre chans att få bokstavssjukdomar 

som exempelvis attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) vilket kan leda till att 

okoncentration bland pojkar är högre oavsett om de har språkförståelsen kring en 

text. Okoncentration eller uppmärksamhetsstörningar är vanligare bland pojkar 

vilket kan leda till att pojkar i ett klassrum i högre grad väljer att koncentrera sig på 

annat än skoluppgiften. Taube (2013) hävdar att påverkande faktorer till flickors och 

pojkars läsförståelse kan komma redan i tidig ålder då flickor lär sig att prata och läsa 

i tidigare ålder än pojkar och dessutom utvecklar sitt ordförråd snabbare vilken kan 

ge flickor ett större försprång än pojkar i att läsa och förstå en text. Wernersson 

(2010) menar att puberteten hos flickor och pojkar också kan ha en påverkan i hur de 

förstår sig på läsning. Då flickor kommer in i puberteten tidigare utvecklas deras 
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hjärnor i tidigare åldrar än pojkar. Ingvar (2010) nämner att skillnaden mellan 

pojkar och flickor avtar ju högre upp de kommer i åldern. På så sätt finns en koppling 

till varför pojkar har en senare utveckling än flickor och därmed deras olika 

skolprestationer. 

 

Inskolning av barn pågår i tidig ålder för att gå i linje med förväntningar, 

könsuppdelningar och kategoriseringar som finns. Detta för att antingen formas till 

en man eller en kvinna. Vardagen hos en individ påverkas av förväntningarna som 

finns då skolan hos ett barn utgör en stor del av vardagen. Öhrn (2014b) uttrycker att 

prestationer i skolan har en stor koppling och påverkan av de förväntningar som 

ställs mot dem. Förväntningar och kategoriseringar är normalt i ett samhälle och kan 

vara ett tabu ifall en individ avviker från mönster som sätts utifrån förväntningarna. I 

skolan normaliseras dessa könsmönster istället för att ifrågasättas och trotsas 

(Odenbring, 2014). Resultatet av detta är att barn i stor utsträckning väljer medvetet 

och omedvetet att acceptera sin roll som man eller kvinna istället för att utmana och 

trotsa detta. En fältundersökning gjord av Jonsson (2014) visade att pojkar inte 

anstränger sig till att prestera i skolan då förväntningar påverkar deras sätt att 

prestera negativt. I en annan fältundersökning framkom det att pojkar inte känner en 

press på att anstränga sig då det inte finns någon mening med det. Detta innebar att 

pojkarna visste att förväntningarna för att flickor kommer få bättre resultat finns och 

att det inte är avvikande från dessa mönster ifall pojkar misslyckas i skolan. 

 

3.2      Pojkars inställning till att studera 

Flera forskare tar upp att det finns en kultur bland pojkar där det inte ses som 

manligt att anstränga sig och studera i skolan. Normen i den så kallade anti-

pluggkulturen har en grund i hur förväntningar bland flickor och pojkar skiljer sig åt. 

Som tidigare nämn gällande förväntningar som skapar kategoriseringar, sätts pojkar i 

normer som omfattar något annat än hur flickor ska bete sig. En av dessa normer 

som finns hos en manlig eller maskulin roll är att fokusen ligger mer i att vara ”cool” 

än att studera och anstränga sig inom skolan. En avvikande person kan då komma att 

kallas för olika saker såsom nörd, tönt eller plugghäst vilket enligt Björnsson (2014) 

är något pojkar inte vill vara. Risken för att hamna i utsatthet för att pojkar uppfattas 

som feminina om de anstränger sig i skolan är enligt Wernersson (2010) ett faktum 
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hos pojkar i skolmiljön. Motivering till att studera är en grundfaktor bakom hur 

resultaten ser ut mellan pojkar och flickor. Wernersson menar även att pojkar 

intresserar sig för ämnen som betraktas som typiskt manliga vilket innebär att 

motiveringen till att prestera och anstränga sig i resterande ämnen inte finns. 

I en undersökning genomförd av Skolverket (2007) kom man fram till att pojkar ser 

läsning endast som ett sätt att lära sig läsa. Undersökningen visade dessutom att 

pojkar saknar intresset för att läsa och ser därför inte det som ett nöje. Motivationen 

blir bristande och det resulterar i att prestationen sänks. Stenlund (2011) visar 

forskning där elever som endast läser för att de måste läsa i exempelvis en skolmiljö 

visar sämre resultat än elever som tycker om att läsa. På så sätt visas intresset och 

motivationen till att läsa vara en viktig orsak till hur skolresultaten ser ut hos elever. 

 

3.3      Teoretiska perspektiv 

Lundgren, Säljö och Liberg (2014) skriver om Lev Vygotskijs teori, det sociokulturella 

perspektivet som handlar om utveckling, lärande och språk. Vygotskij förklarar att i 

barnens fall utvecklas förståelsen för omvärlden genom vuxna och är därför beroende 

av dem. En människa utvecklar sig själv genom olika utmaningar och behöver därför 

mer kompetenta människor i sin krets för att utvecklas. Människan utvecklas genom 

ständiga utmaningar och detta sker genom ett socialt samspel mellan människor. 

Elever som behärskar grundläggande läsförståelseuppgifter tilldelas oftast svårare 

uppgifter, till skillnad från elever som har sämre läsförståelsekunskaper. Elever som 

exempelvis har lärt sig nivå 1 i läsförståelse får uppgifter om läsförståelse nivå 2. 

Eleven behöver därför ta sig an utmaningen genom att träna och på det sättet 

utveckla sig själv för att uppfylla nivå 2, för att sedan ta sig till nivå 3. Lundgren, Säljö 

och Liberg förklarar att skolan har en viktig roll i hur människan utvecklas och 

interagera i samhället. Detta genom samspel mellan elever och elever, elever och 

lärare samt lärare och vårdnadshavare. Kommunikationen blir då viktig för att 

utveckla eleven i riktning till att utveckla sin förståelse. 

 

En annan teori inom detta område är att yttre sociala aspekter kan ge en stor 

påverkan på hur barn presterar i skolan. Förväntningar som finns i barns miljö kan 

ge påtryckningar i deras liv, det kan även forma deras sätt att se på omgivningen och 
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dessutom påverkar deras syn på sig själva. Odenbring (2014) menar att bestämda 

föreställningar redan finns hos barn i tidig ålder. Vissa av egenskaperna som barn har 

är formade från miljön som de lever i. Som exempel kan en pojke få bestämda 

föreställningar om att intressera sig för bilar istället för dockor. Interaktionen mellan 

barn och vuxna samt interaktioner mellan barn och barn kan påverkas av detta på så 

sätt att barnen antingen väljer att acceptera eller avvika från de förväntningar och 

könsmönster i samhället som de enligt normen bör ingå i.  

 

3.4      Kapitelsummering   

Den kognitiva utveckling sätts i fokus under detta kapitel där vi tar upp om kroppens 

och hjärnans utveckling mellan flickor och pojkar, där flickors kognitiva utveckling 

sker tidigare än pojkar samt deras biologiska kroppsutveckling likaså, vilket 

resulterar i att pojkar som befinner sig i mellanåldern inte har kommit lika långt i 

utvecklingen. Då pojkars mognad sker senare än flickor vilket leder till att pojkar har 

svårare med att ta till sig olika språkstrategier och därför behöver en mer fördjupad 

undervisning. Förväntningarna som ställs på pojkar är inte höga vilket leder till att 

pojkar oftast agerar utifrån att vara lågpresterande. En annan bidragande faktor kan 

vara deras negativa inställning till att studera. Orsaker till att könsrelaterade 

skillnader inom läsförståelse finns beror på olika faktorer som sluts samman och 

utifrån det påverkar resultatskillnaden. 
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Kapitel 4: Metod 

4.1 Metodval och material  

Den metod som vi har använt i denna studie är ett läsförståelsetest som vi har utfört i 

en mellanstadieklass. Eleverna som deltog i testet går på en skola i Mellansverige. 

Eleverna som utförde läsförståelsetestet går i årskurs 6 och alla elever går i samma 

klass. Totalt deltog 20 elever, varav 9 flickor och 11 pojkar. Läsförståelsetestet 

genomfördes som ett helklasstest där alla elever gjorde testet samtidigt. För att kunna 

genomföra läsförståelsetestet skickade klassföreståndaren ut en förfrågan om 

godkännande av läsförståelsetestet till elevernas vårdnadshavare, se bilaga 1. I 

informationsbrevet tog vi upp fyra forskningsetiska principer som Tivenius (2015) 

har skrivit om. 

 

• Informationskravet – I informationsbrevet till vårdnadshavare var vi tydliga 

med att läsförståelsetestets resultat förblir anonyma. Testet är endast till för vår 

undersökning. När lästförståelsetestet delades ut var vi även tydliga med villkoren 

som gäller för deltagandet av test. Vilket innebär att deltagandet är frivilligt och 

får avslutas när eleven känner för det.  

 

•     Samtyckeskravet – I brevet står det att vårdnadshavare måste godkänna om 

eleverna får vara med och medverka. Om vårdnadshavaren godkänner och ger 

samtycke till detta kan eleven delta i undersökningen. 

 

•     Konfidentialitetskravet – I brevet nämns det även att testet är skriftligt och 

inte kräver någon inspelning. Resultatet på läsförståelsetestet förblir anonymt och 

kommer heller inte att påverka elevens framtida betyg.  

 

• Nyttjandekravet – Det som framgår under läsförståelsetestet kommer endast 

att användas som information till vår undersökning i uppsatsen. Informationen 

utifrån elevens deltagande kommer inte att utlånas för ickevetenskapliga syften 

eller kommersiellt bruk. 
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4.2 Läsförståelsetest 

Läsförståelsetestet vi valde att använda oss utav var ett gammalt DLS test. Vi valde ut 

två läsförståelsetexter som var lättförståeliga och anpassade efter en årskurs 6. 

 

Den första läsförståelsetexten var en övningsuppgift som handlade om fotboll, 

bestående av frågor, där två frågor var alternativfrågor och en fråga var en mer öppen 

fråga som krävde ett eget svar. Den andra texten handlade om en pojke som heter 

Rafe och en indianflicka. Texten bestod utav 15 frågor varav en fråga krävde ett mer 

specifikt svar.  

 

4.3 Urval 

Informanterna som valdes ut gick i årskurs 6 och behärskade det svenska språket. 

Anledningen till att vi valde att rikta in oss på en klass med elever som ungefär låg på 

samma språknivå var för att få ett mer rättvist resultat på läsförståelsetestet. 

Läsförståelsetestet genomfördes av 20 mellanstadieelever, varav 9 flickor och 11 

pojkar. Vi försökte även välja en klass där antalet flickor och pojkar skulle vara så 

jämnt som möjligt.  

 

4.4 Genomförandet av läsförståelsetester 

Datainsamlingen analyserades genom att vi till en början samlade in DLS testen i 

pappersformat och utgick från varje individs resultat. Vi valde att konstruera två olika 

stapeldiagram som motsvarar testresultaten av de två DLS testen. Anledningen till att 

vi valt att använda oss av diagrammodellen är för att få en tydligare bild av det 

sammanställda resultatet. Vi använde oss då av Microsoft Excel. 

Det är svårt att mäta reliabiliteten eller validiteten med hjälp av en kvalitativ 

undersökning, detta är något som även Bryman (2016) hävdar. Han menar att 

mätning är kopplat till validitet och det är svårt att mäta en längre utsträckning 

endast genom en kvalitativ undersökning. Vi har istället valt att utgå från 

testresultaten vi fått från de utvalda eleverna. Resultaten kommer vi att ta upp i en 

diskussion med en koppling till vad som orsakar dessa skillnader mellan pojkar och 

flickor. 
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Kapitel 5: Läsförståelsetest 

 

Vi valde att genomföra ett tidigare DLS (Diagnostiskt material för analys av läs- och 

skrivförmåga) läsförståelsetest i en årkurs 6. Anledningen till varför vi valde DLS test 

var för att vi ansåg att den var mest strukturerad och tydligast, vilket eventuellt skulle 

underlätta för eleverna. DLS är ett ”grupprov” som oftast används för ”screening”, för 

att testa elevers kunskaper inom läsförståelse och utifrån det kunna upptäcka vilka 

elever som befinner sig i riskzonen. I DLS testet så fanns det flera olika test. Vi har 

valt att använda oss av två av dessa test. Där det första handlar om fotboll och det 

andra testat handlar om en pojke som heter Rafe. 

 

Syftet med läsförståelsetestet är att få en allmän uppfattning om elevernas förmåga 

att läsa och förstå olika typer av texter. Skolor och deltagare förblir anonyma, då 

deras identitet inte har någon påverkan på resultatet. 

 

5.1 Diagram  

All data som vi fick in sammanställdes och bearbetades på Microsoft Excel. Vi har 

valt att använda oss utav stapeldiagram för att visa ett tydligt resultat. I DLS Test 1 – 

Fotboll har vi valt att placera antalet elever i y-axeln och antal poäng i x-axeln, där 4 

poäng är det högsta man kunde få på denna del av DLS testet. I DLS Test 2 – En 

pojke som heter Rafe har vi även där placerat ut antal elever i y-axeln samt deras 

motsvarande poäng i x-axeln. Det som skiljer de båda diagrammen åt är antalet 

poäng i resultat då man på Test 2 kunde få 16 som högst i poäng.  

 

 

 

 

 



 15 

5.1.1 Figur 1 – Fotboll 

 

 

 

I detta DLS test kunde man få 4 poäng som högst. Testet visar att 7 av totalt 9 flickor 

fick alla rätt på DLS test 1 och att de resterande flickor fick 3 poäng. Pojkarna var 

antalet fler. Totalt var det 10 av 11 pojkar som fick alla rätt och endast en pojke som 

var ett poäng från det totala. Medelvärdet av flickornas resultat på DLS test 1 är 3,78. 

Pojkarnas medelvärde är snäppet högre där deras medelvärde är 3,91. Utifrån detta 

test kan vi se en viss skillnad mellan de två könen i prestationsnivå. Det är svårt att 

mäta det totala då vi endast utgår från ett test på 4 frågor och detta test har endast 

genomförts en gång.  
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5.1.2       Figur 2 – En pojke som heter Rafe 

 

 

 

I detta DLS test kunde man få 16 poäng som högst. Även detta test genomfördes av 

totalt 9 flickor och 11 pojkar, men variationsbredden av resultaten skiljer sig en aning 

från hur de såg ut i DLS test 1. Totalt var det 6 av 9 flickor som fick 16 poäng 

tillskillnad från pojkarna där det endast var en pojke som fick 16 poäng. Däremot var 

det färre flickor än pojkar som fick 15 poäng. Totalt var det 2 flickor som fick 15 

poäng medan 4 pojkar som fick 15 poäng. Det var både en flicka och en pojke som 

fick 14 poäng. 3 pojkar fick 3 poäng samt 2 pojkar som totalt fick 12 poäng. 

Medelvärdet av flickornas resultat i DLS test 2 är 15,56 och pojkarnas medelvärde är 

13,91. Här ser vi en till viss högre skillnad i resultatnivå. I DLS test 1 ser vi en ökning i 

decimaler, medan i DLS test 2 ser vi en större ökning då det ökar i ental.  
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5.2 Resultat och analys av läsförståelsetest 

När vi delade ut läsförståelsetestet till eleverna så märkte vi att pojkar generellt i 

klassen visade en negativ attityd, där de både kommenterade testet negativt och även 

deras känslor kring att göra testet. Flickorna däremot var mer intresserade av hur 

läsförståelsetestet skulle gå till samt läsförståelsetestets innehåll.  

 

DLS testet var indelat i två olika läsförståelsetextdelar, varav ena delen handlade om 

fotboll och andra delen handlade om en pojke som heter Rafe. Texterna hade olika 

meningsuppbyggnader och handlingar, men svårighetsgraden var densamma i båda 

delarna.  

 

Utifrån läsförståelseresultatet ser vi att pojkars generella läsförståelseförmågor är 

sämre än flickornas. Men att inom vissa delar i DLS testet presterade pojkarna bättre. 

Sammanfattningsvis uppnår flickorna ett högre resultat ändå. Det vi 

uppmärksammade var att i läsförståelsedelen som handlande om Fotboll visade 

pojkar ett högre läsförståelseresultat än vad de gjorde på läsförståelsedelen som 

handlade om en pojke som heter Rafe. Vår teori är att anledningen till att pojkar fann 

ett större intresse till fotbollstexten, troligtvis då de själva kunde relatera till den, blev 

mer intressant att läsa och lägga mer fokus på textens innehåll. Båda texterna hade 

samma svårighetsnivå men det blev skillnader i skrivresultat. Det är utifrån 

skillnaderna i resultat mellan de olika texterna som vi dragit slutsatsen om att textens 

innehåll kan ha en stor betydelse. 

 

I kapitel 3.2 under rubriken Pojkars inställning till att studera, tar vi upp pojkars 

inställning till att studera på så sätt att det inte anses vara ”coolt” att anstränga sig i 

skolan för att uppnå höga betyg. Men att vara bra på en sport som fotboll anses 

däremot vara något coolt. Anledningen till att pojkar nu presterade över 

förväntningar som nämns i tidigare forskning kan bero på att de fann ett intresse om 

texten som handlade om fotboll och att de istället försökte bevisa högre begåvning 

inom sporten genom deras resultat på testet. Det är svårt att besvara frågan om 

varför det råder skillnader mellan de två könen, eftersom svårighetsnivåerna i text 

var densamma och texterna dessutom var könsneutrala. Resultatet visade dock olika 

beroende på om det var en pojke eller flicka som genomförde DLS testet enligt 

medelvärdet som framkommer. De påvisade resultatskillnaderna kan kopplas till 
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Wedin (2014) som skriver att pojkar behöver en djupare och mer grundläggande 

undervisning inom läsförståelse. Flickor kommer kunna utvecklas snabbare än 

pojkar även om undervisningen är samma för båda könen, då flickor har en stadigare 

grund än pojkar, dessutom sker den kognitiva utvecklingen tidigare hon flickor, vilket 

även det kan påverka. Testet genomfördes av elever som läser svenska som första 

språk trots det visade resultatet att pojkar i denna klass presterar sämre än vad 

flickor gör. I detta fall har inte språket all påverkan till varför det råder skillnader. 

Lundgren, Säljö och Liberg (2014) skriver om Lev Vygotskijs teori, det sociokulturella 

perspektivet som handlar om utveckling, lärande och språk. Då testet genomfördes av 

elever som alla läser svenska som första språk, innebär det att språket i detta fall inte 

har någon större påverkan på resultatet. I större sannolikhet förekommer det brister 

inom läsförståelsekunnigheterna. Detta innebär att rikliga kunskaper inom språket 

fortfarande kan påvisa dåliga resultat när det kommer till läsförståelse, då 

läsförståelse även handlar om vana. Hur mycket eleven bekantats med böcker och 

läsning generellt. Den sociokulturella teorin säger även att människan utvecklas 

genom att utmana sig själv och samspel med andra människor, därför är det viktigt 

med en kontinuerlig läsning och eventuellt läsa böcker med snäppet högre 

svårighetsgrad för att utmana sina kunskaper.  

 

Lärarens inställning till de yttre sociala aspekterna kan vara en bidragande faktor till 

elevernas inställning och resultat inom läsförståelse. Förväntningar som finns i barns 

miljö kan påverka deras inställning och syn på livet, det kan även påverka deras syn 

på sig själva. Om klassrummet exempelvis består utav en norm som säger att det är 

flickigt att läsa böcker så är det stor sannolikhet att pojkarna påverkas negativt av 

detta. Likaså den så kallade anti-pluggkulturen som menar att studera och anstränga 

sig i skolan inte ses som manligt. Odenbring (2014) menar att barn i tidig ålder stöter 

på normer och hur ett visst kön ska bete sig för att passa in i samhället. Interaktionen 

mellan barn och vuxna samt interaktioner mellan barn och barn kan påverkas av 

detta på så sätt att barnen antingen väljer att acceptera eller avvika från de 

förväntningar och könsmönster i samhället som de enligt normen bör ingå i. Det är 

därför viktigt som lärare att bryta dessa normer och istället skapa en så neutral och 

jämlik klassrumsmiljö som möjligt.  

 

 



 19 

5.3 Diskussion av resultat och tidigare forskning 

Utifrån forskning som vi tidigare nämnt i kapitel 2 och 3 togs det upp om pojkars 

underprestation inom läsförståelse och vilka orsaker som kan ligga till grund. Där 

den kognitiva påverkan kunde spela roll, men även hur mycket tid som läggs ner och 

bearbetning av text till att utvecklas inom läsförståelse och ämnet svenska. Pojkar 

som läste svenska som första språk presterade sämre än vad flickor gjorde. Språkets 

betydelse är i detta fall inte den största bidragande faktorn till pojkars 

underprestation inom läsförståelse. Pojkarna presterade däremot snäppet bättre än 

flickorna i den första läsförståelsetexten om fotboll, där de endast var en pojke som 

inte fick alla rätt jämfört med flickorna, där det var två flickor som inte hade alla rätt. 

Jämför vi de totala poängen av de båda läsförståelsetesten får vi fram ett resultat som 

visar att flickor har en högre resultatnivå generellt.  

Den största orsaken till varför detta problem finns speglar till stor del den kognitiva 

utvecklingen. Flickors ökningstakt sker tidigare än pojkar, vilket innebär att deras 

läsförståelseresultat kan se bättre ut. Problemet i detta fall är pojkars försenade 

ökningstakt. Pojkar saknar den ökningstakt som de egentligen skulle behöva för att 

kunna prestera jämnt med flickor. Problemet ligger inte i att pojkars 

läsförståelseresultat försämras utan deras kognitiva utveckling inträffar inte lika 

tidigt som flickors (Kimmel, 2010).  

Det skulle kunna vara som så att stödet pojkar behöver försvinner mer med tiden och 

att det tas som en självklarhet att flickor och pojkar behöver samma 

undervisningsanpassning, vilket såvida inte stämmer, då det utifrån detta möjligen 

lett till att pojkar presterar sämre idag än vad de gjorde för några år sedan. Kimmel 

hävdar att resultatskillnaderna jämnar ut sig med senare tid och blir mer jämnt. Då vi 

endast utifrån detta test fick fram ett resultat om hur det ser ut idag och inte efter en 

bredare utsträckning så är det svårt för oss att avgöra om en förändring kommer att 

ske i denna klass.  
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Kapitel 6: Sammanfattning och diskussion 

Pojkars kognitiva utveckling sker senare än flickors, vilket leder till skillnader inom 

deras prestationsförmågor, speciellt inom kategorin läsförståelse. Det finns flera 

bidragande orsaker till pojkars underprestation, så som det sociala och det 

biologiska. Den kognitiva faktorn skiljer sig åt mellan pojkar och flickor då den 

biologiska utvecklingen hos flickor sker tidigare än hos pojkar och leder till att det 

kan påverka förutsättningarna som finns i skolan.  

Något som kopplas till resultatskillnader mellan pojkar och flickor är prestation som i 

sin tur kan kopplas till motivering enligt Wernerssons (2010). Tidigare har vi gett 

exempel på aspekter som att pojkar i vissa fall kan känna sig omotiverade till att 

studera och i detta fall läsa. För att kunna lösa dessa resultatskillnader och för att det 

ska bli mer jämställt har forskarna upprepande gånger påpekat att lärare och vuxna i 

skolan måste bli mer medvetna om vad som händer i barnens omgivning och på så 

sätt blir det enklare att kunna se skillnad till varför det ser ut som det gör idag. För att 

motverka dessa problem är det viktigt att redan från tidig ålder förändra de 

förväntningar som ställs på elever. 

Till en början visste vi att dessa könsskillnader fanns och att resultatskillnaderna var 

stora, vi var dock inte medvetna om att vetenskapen om detta problem existerade 

första gången under 60-talet. I ca 50-60 år har medvetenheten inom könsrelaterade 

skillnader och pojkars underprestation funnits och dessa skillnader har även ökats 

med tiden. Inställningen vi hade innan vi genomförde vår studie var att få resultat om 

att det låg en polarisering mellan pojkar och flickors resultat inom läsförståelse på 

grund av förväntningar och påtryckningar från deras miljö. Resultatet som vi istället 

fick gav oss en bättre syn inom könsrelaterade frågor då det visade sig att både 

biologiska faktorer samt förväntningar och normer från samhället är det som 

eventuellt råder inom pojkars och flickors läsförståelseskillnader. Trots de biologiska 

faktorer som skapar skillnader tror vi att man bör förebygga ojämlikhet genom att 

arbeta med att ta bort påtryckningar från samhället som sätter strukturer och som 

skapar skillnader. De biologiska faktorerna som spelar en roll i detta beror på hur 

hjärnan utvecklas beroende på vilket kön man tillhör. Generellt visar det sig att 

flickors hjärnor utvecklas tidigare än pojkars, vilket kan ge bättre förutsättningar för 

flickor i skolmiljön. Trots att det är svår att ändra på hur de biologiska faktorerna 
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verkar bör skolan således arbeta med att skapa en mer jämställd miljö genom att 

förebygga de påtryckningar och förväntningar som finns om pojkar och flickor. Att 

ändra på den biologiska faktorn om hur hjärnor utvecklas i olika hastigheter är en 

väldigt svår och nästintill omöjlig lösning. Att ta hänsyn till hur kroppen utvecklas i 

olika takter är något som skolan kan arbeta med för att hjälpa elever beroende på hur 

deras kroppsliga utveckling fungerar. Skolan behöver därför ta hänsyn till olika behov 

som pojkar och flickor har för att nå en bättre utveckling i läsförståelsen. Sett till 

resultaten som visats kan skolan dessutom arbeta med att ge pojkar en mer 

djupgående och grundligare undervisning i läsförståelse för att få dem att prestera 

lika bra som flickor. Dock riskeras detta att generalisera könen samt polarisera pojkar 

från flickor. För att lösa detta problem kan pedagoger istället skapa en förståelse och 

medvetenhet om att flickor kan utvecklas i snabbare takt och därför veta hur könen 

kan skilja på elevers läsförståelse, istället för att ge extra undervisningar till pojkar 

och därmed riskera att polarisera könen ifrån varandra.  

Utifrån våra testresultat så lyftes det upp att pojkar presterar sämre än flickor inom 

läsförståelse. Inom vissa delar presterade pojkar bättre än vad flickor gjorde men att 

pojkars generella läsförståelseförmågor är sämre än flickors. Läsförståelsetexten var 

indelad i två delar men svårighetsgraden var densamma. Vi uppmärksammade att 

pojkar presterade bättre inom texten som handlade om Fotboll och sämre inom 

texten som handlade om En pojke som heter Rafe. Detta är ett intressant dilemma, 

då vår tolkning är att innehållet i text kan ha en stor och påverkande betydelse när 

det kommer till pojkars prestationer, men att pojkar oavsett text, ändå visar ett 

resultat som inte är jämlikt med flickornas. Forskning pekar på att språkutvecklingen 

har en stor betydelse, men utifrån våra test som endast genomfördes av elever som 

endast läser vanlig svenska var det ändå pojkar i överlag som presterade sämre. Om 

man kopplar den tidigare forskning om språkutvecklingens positiva utveckling med 

resultatet vi fått ut från våra tester så stämmer inte forskningen in i detta fall, då 

språket inte har all påverkan till varför det råder skillnader mellan könen. Mycket har 

istället med den kognitiva utvecklingen att göra då de båda könen visade samma 

resultat inom läsförståelsetestet.  
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Kapitel 7: Slutsats 
 

Denna studie har visat att pojkar även i denna mellanstadieklass presterar på en lägre 

nivå i läsförståelse gentemot flickor. De utvalda läsförståelsetexterna kunde tillvisso 

ha en påverkan men det är svårt att dra en slutsats kring det då testet som pojkarna 

presterade bäst på endast bestod utav 4 frågor. Testresultaten kan dels bero på den 

kognitiva utvecklingen men även vilken inställning eleven har till att studera. Som 

lärare är det svårt att anpassa sig efter den kognitiva utvecklingen men det som skulle 

kunna genomföras är att försöka välja ut och anpassa läsförståelse texter, efter 

elevintresset, främst pojkarnas intresse i fokus, för att se om det ger ett annorlunda 

resultat.          

Resultaten vi fått ut från denna studie har gett oss kunskaper inför våra framtida 

roller som lärare, genom att skapa en grund i hur arbetet i skolmiljön och i 

klassrummet eventuellt skulle kunna se ut. Detta ger oss även en strävan i att 

förebygga ojämlikhet mellan pojkar och flickor och därmed främja för att skapa en 

jämlik miljö. På så sätt har denna studie och arbetet kring studien varit väldigt 

intressant och givande för oss som framtida lärare. 
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Bilaga 1 
 
 

Hej!  

 

Vi är två studenter som studerar till mellanstadielärare. För tillfället skriver vi nu ett 

självständigt arbete som handlar om skillnader i läsförståelse mellan pojkar och 

flickor i läsförståelse i ämnet svenska. Vi undrar om ditt barn vill vara med på ett 

läsförståelsetest. Testet är skriftligt och kräver inte heller filminspelning, det är ett 

vanligt hederligt läsförståelsetest. Utifrån testet kommer vi få ut viktiga svar till vår 

studie. Läsförståelsetestets resultat förblir anonyma och kommer inte heller påverka 

ditt barns framtida betyg. Testet är endast till för vår undersökning. Om ni tycker det 

är okej att ditt barn deltar i denna undersökning så mailar ni Sandra och skriver att ni 

har godkänt detta. 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Evlina Mati: E-post 

Telefonnummer: 

 

Nadia Alkazhami: E-post 

Telefonnummer: 
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Bilaga 2 
 
Namn: _________________________________________ 
Klass: __________________________________________ 
Datum:  _________________________________________ 
Kön: 
 
 

Läsförståelse Läshäfte  

 

Text 1 

Fotboll spelas över hela världen och är världens mest populära och största lag-idrott, 

både att spela och att titta på. Överallt där det finns en öppen yta kan du spela fotboll 

och du behöver ingen särskild utrustning, bara en boll.  

Du måste träna mycket för att bli en duktig fotbollsspelare. Då lär du dig att göra bra 

tricks med bollen och att öva upp din bollkänsla och bollteknik. Sen kan du göra 

snygga passningar till dina lagkamrater.  

För att bli en bra lagspelare måste du veta hur spelet går till och vilka regler som 

gäller.  

 

Frågor till Text 1 
 
 

1. Vad är viktigast när man spelar fotboll? 
 
A. Bra fotbollsskor 
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B. En fotboll 

C. God teknik 

D. Bra lagkamrater 

 
 
 

2. Varför är det bra att träna fotboll? 
(Skriv 2 saker som står i texten) 
 

A. 

__________________________________________________________

_________ 

 

B. 

__________________________________________________________

_________ 

 
 
 
 

3. I vilken ordning kommer beskrivningarna av sporten?  
(Skriv rätt siffra 1–4 på raderna framför beskrivningarna) 
 
 
A. _____ Man kan spela var som helst. 
 
B. _____ Det är världens största lagsport. 
 
C. ____ Man måste känna till de regler som gäller. 
 
D. ____ Man behöver träna för att få bra teknik. 

 

 

 

Text 2  

En pojke som heter Rafe går tillsammans med indianflickan Tawena för att titta på 

en björn. Barnen får se björnen men går sedan vilse och Rafe tas tillfånga av två 

indiankvinnor. De binder honom och lämnar honom liggande i snön.  
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Rafe kände sig så eländig att han inte visste vad han skulle tro. Han hade glömt bort 

hur det kändes att må bra och kunde inte ens föreställa sig det. Han trodde att han 

alltid skulle få ha det så här illa och att han nu hade det värre än vad som var möjligt.  

Han var alldeles stelfrusen, trots elden intill. Benen värkte och han hade ont i 

huvudet, eftersom han inte hade sovit. Han kände sig otäckt darrig inuti. Det gjorde 

ont i magen också, kanske för att han var hungrig eller hade ätit något olämpligt. Det 

allra värsta var att tummarna kändes helt döda där läderremmarna satt åt. Han 

kunde inte säga vad det var som höll kvar händerna bakom ryggen på honom och 

dessutom hade han kramp i armarna så att det ryckte i dem.  

Han ställde sig upp och tänkte att han kanske kunde gå sin väg, eller till och med 

springa. Men läderremmarna gjorde att han föll omkull och inte kunde ta sig upp. 

Han låg på sidan i snön. När han grät, och det kunde han inte låta bli, så gjorde det 

ont överallt och han kunde inte andas. Varje gång han slutade gråta, så började han 

igen.  

Genom tårarna såg det ut som om elden krympte och växte, kom närmare och yttade 

sig längre bort, blev klarare och mörkare, och sedan mörkare och mörkare. Rafe 

somnade.  

När han vaknade, tittade han rakt upp i träden. Han mådde inte bra, men han hade 

inte längre ont. Allting var likadant som förut, men han hade blivit van vid det. Han 

såg solen glittra högt uppe i en tallkrona och det kom honom att tro att allting snart 

skulle kännas bättre.  

Indiankvinnorna lagade mat vid elden. Rafe såg på dem. Han tänkte, att om han hade 

varit indian, så skulle det här vara hemma för honom med lägerelden och maten. Han 

betraktade de två kvinnorna.  

Han undrade om han skulle bli dödad. Än hade det ju inte hänt. Han tittade på 

kvinnan som hade en stenkniv i en påse. Hon hade någon sorts kappa på sig som var 

gjord av skinn från en hare. Den andra kvinnan hade en kappa av hjortskinn.  

”Harskinn” såg på honom och sa någonting till ”Hjortskinn”. ”Hjortskinn” tittade 

också på honom. Han visste att indianer inte log ofta, ändå ck han för sig att 

”Hjortskinn” nästan drog på munnen, men ”Harskinn” log minsann inte. Han hade 
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heller inget leende till övers för dem.  

När kvinnorna hade lagat maten satte de sig för att äta. De åt några långa, svarta 

saker. ”Hjortskinn” lade några av de långa, svarta sakerna på ett stycke bark som hon 

placerade bredvid huvudet på Rafe.  

”Ät”, sa hon. Rafe kunde inte ordet på deras språk, men han begrep i alla fall.  

Han var tvungen att åla sig fram för att nå barkbiten. Det började göra ont igen när 

han vred på sig och han hörde själv hur han stönade och gnydde när han rörde sig. 

Men han lyckades ta sig dit och när han skulle äta lade han ner huvudet och stoppade 

ansiktet i maten, eftersom han fortfarande hade händerna bundna bakom ryggen.  

De långa svarta sakerna hade ben. Ögon hade de också. Men de var ju stekta, luktade 

gott och var varma. Det mesta som man äter har väl ben och ögon, även om de oftast 

inte har så många ben. De långa svarta sakerna smakade bra. Rafe åt upp sina larver. 

Han ck med hjälp av läpparna in dem i munnen, malde sönder dem mellan tänderna 

och slickade barkbiten ren med tungan. Solen hade gått ner och mörkret sänkte sig 

mellan de stora träden.  

”Hjortskinn” och ”Harskinn” täckte över elden så mörkret blev ännu svartare. De gick 

in i skinntältet som var täckt på sidorna och hade en baksida men ingenting framtill. 

Där inne satt de och rökte på sina pipor och gick då och då ut till elden efter glödande 

kol som de tände piporna med igen. På en av sina vändor till elden, lade ”Hjortskinn” 

en lt över Rafe och det ck honom att känna sig lite varmare.  

Han sov igen. Inne i tältet satt ”Hjortskinn” och rökte. ”Harskinn” sov.  

Nästa gång han vaknade, var det för att någonting höll fast honom. Någonting låg 

ovanpå honom så att han inte kunde röra sig och höll för munnen på honom så att 

han inte kunde få fram ett ljud. Inne i tältet sov både ”Harskinn” och ”Hjortskinn”. 

Rafe tänkte att det måste nnas saker och ting i skogen som ingen hade berättat för 

honom om. Saker som var starkare än djur och hemskare än spöken.  

Han hoppades att ”Hjortskinn” eller ”Harskinn” skulle höra det och vakna. Sedan ck 

han för sig att de var döda och han visste att han också skulle vara det om ett 

ögonblick.  
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Sedan började det som tryckte ner honom och höll för munnen på honom att andas in 

i hans öra. Där det andas har det sina tänder, tänkte Rafe. Vad är det? Kan det vara 

larvernas moder?  

Småningom blev andetagen till ord. ”Rayaf”, lät det.”Rayaf”. Det var Tawena, en 

indian icka som var hans vän. Med ens var  

han inte rädd längre. Han visste att hon hade en kniv och skulle rädda honom.  

 

Frågor till Text 2 
 

1. På morgonen mådde Rafe inte bra. Vad var det som plågade honom 

allra mest? 

A. Han var hungrig. 

B. Han hade ont i benen och i huvudet. 

C. Han var tröt och frusen. 

D. Han hade ingen känsel i tummarna.  

 

 

2. Varför föll Rafe omkull när han försökte gå? 

A. Han var bunden. 

B. Han kunde inte andas. 

C. Det gjorde ont överallt. 

D. Han var alldeles stelfrusen. 

 

 

3. När Rafe vaknade trodda han att allt snart skulle kännas bättre. 

Varför då? 

A. Stjärnorna glittrade. 

B. Solen glittrade. 

C. Månen lyste. 

D. Vattnet blänkte. 
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4. När Rafe hade vaknat betraktade han de två kvinnorna. Vad betyder 

det? 

A. Att han lyssnade på dem. 

B. Att han luktade på dem. 

C. Att han siktade på dem. 

D. Att han tittade på dem. 

 

 

5. Rafe gav indiankvinnorna namn som hörde ihop med hur de … 

A. Var klädda. 

B. Såg ut. 

C. Pratade. 

D. Lagade mat. 

 

 

6. Vad använde indiankvinnorna till tallrik när de gav Rafe mat? 

A. Ett hjortskinn. 

B. Ett harskinn. 

C. En bit bark. 

D. En flat sten.  

 

 

7. Varför var det så svårt för Rafe att äta? 

A. Han hade inte kniv och gaffel. 

B. Han hade ingen tallrik. 

C. Han nådde inte skeden. 

D. Han var bakbunden.  

 

 

8. Vad var ”de långa svarta sakerna” för någonting?  

A. Ben 

B. Larver 

C. Ormar 

D. Maskar 
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9. Vad tyckte Rafe om maten? Han tyckte att den var… 

A. Äcklig  

B. God 

C. Kall 

D. Seg 

 

 

10. När Rafe vaknade igen var det någonting som låg på honom och höll 

fast honom. Han trodde att det var… 

A. Spöken 

B. Indiankvinnorna 

C. Larvernas moder 

D. Ormar 

 

 

11. Varför höll Tawena för munnen på Rafe? För att han inte skulle 

kunna… 

A. Andas  

B. Äta 

C. Skrika  

D. Bitas 

 

 

12. Vem hade kommit för att hjälpa Rafe? 

A. Indianflickan  

B. ”Hjortskinn” 

C. ”Harskinn” 

D. Larvernas moder 

 

 

13. Vilken årstid tror du att det är i berättelsen om Rafe? 
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A. Höst 

B. Vinter 

C. Sommar 

D. Vår 

E.  

 

14. Berättelsen om Rafe handlar om… 

A. En indianpojke som bjuds på mat. 

B. En pojke som trivs bra hos indiankvinnor. 

C. En pojke som är tillfångatagen och rädd. 

D. En indianpojke som räddar en flicka och ger henne mat. 

 

 

15. En av indiankvinnorna gjorde två snälla saker för Rafe. Vilka då? 

 

a. ______________________________________________________

_______________ 

b. ______________________________________________________

_______________ 

 

 

SLUT 

 

Lägg ihop svarshäftet och lägg ihop häftet! 
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