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1. Introduktion 

Något som ofta diskuteras i dagens samhälle är internationella läsundersökningar, speciellt 

den nedåtgående trenden i läsförmåga hos både flickor och pojkar. Lekmannen har ofta olika 

teorier om vad som kan vara bakomliggande grund, och beskyller då gärna tv-tittande och 

datoranvändande som en anledning till bristande läsförmåga hos barn och ungdomar. Att 

nästan alla barn och ungdomar i dag har tillgång till en dator är ett faktum och det diskuteras 

huruvida dagens ungdomar väljer bort den traditionella läsningen framför den digitala 

läsningen. Frågan som återstår är hur mycket andra alternativ till den traditionella 

bokläsningen, exempelvis digital läsning, egentligen påverkar läsförmågan och vad de stora 

skillnaderna i läsförmåga och läsvanor mellan könen beror på. 

 

Flickor och pojkar har genom tiderna framställts på olika sätt i litteraturen. Pojk-och 

flickböcker har funnits ända sedan 1700- och 1800-talet. På den tiden var det samhället 

författaren levde i samt författarens syn på människan som skildrades i böckerna och synen på 

pojkar och flickor skilde sig markant från varandra (Nettervik, 2004, s. 110). Under det tidiga 

1900-talet, efter första världskriget, lanserade bokförlaget B. Wahlström sina flick- och 

pojkböcker. Idag används inte längre flick- och pojkböcker i samma syfte som förr. Dagens 

flick- och pojkböckerna är inte heller uttalade, då pojkar och flickor ska ses som jämlika 

individer.  

 

Läsning är något som är viktigt för alla barn för att kunna bli fungerande individer i dagens 

samhälle. Att ta del av forskning om internationella läsundersökningar och vad de resulterar i 

ger oss en tydligare bild av hur förhållandena mellan flickor och pojkar ser ut gällande 

läsförmåga, läsvanor och läsattityder och hur det har sett ut under de senaste åren. Genom att 

belysa de olika anledningar som kan finnas till eventuella skillnader, kan en diskussion skapas 

kring hur man som lärare kan påverka elevers läsning. Att det finns skillnader i flickors och 

pojkars läsning, läsförmåga och läsvanor är ett faktum i dagens samhälle, enligt forskningen 

som den här litteraturstudien är baserad på. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger om vilka skillnader 

det finns mellan flickor och pojkar i deras läsförmåga, läsintressen och läsvanor. För att få en 
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bättre grund och struktur ska vi även undersöka vad forskningen säger om vad elever tycker 

om läsning och hur mycket de läser generellt, utan någon koppling till kön. Att ta del av vad 

forskningen, både aktuell och äldre forskning, säger om barns läsvanor ger oss en tydligare 

bild av hur det kan påverka elevers skolgång och framtida liv. Att vara medveten om 

skillnader och likheter mellan könen och hur det påverkar läsningen kan förhoppningsvis 

främja nya perspektiv och synsätt gällande undervisning. Genom att vara medveten om 

elevers läsförmåga, läsintresse och läsvanor, tror vi att man som lärare kan förbättra elevers 

förutsättningar genom att motverka faktorer som kan bidra till en sämre läsförmåga. Därför 

undersöker vi genom denna litteraturstudie vilka skillnader det finns i barns läsning och vilka 

följder skillnaderna kan ge. Fokus kommer att ligga på att belysa de skillnader som kan 

komma att påverka elever i deras skolgång eller i deras verksamma liv i allmänhet. 

Frågeställningarna som kommer att undersökas är följande: 

 

 Vilka skillnader finns det mellan flickors och pojkars läsförmåga? 

 Vilka skillnader finns det mellan flickors och pojkars läsvanor? 

 Vilka följder kan dessa eventuella skillnader ge? 

 

2. Bakgrund och centrala begrepp 

I följande kapitel redogör vi för centrala begrepp som vi använder oss av i litteraturstudien. 

Begreppen är bra att ha kunskap om, för att få en ökad förståelse i senare delar av arbetet. 

Dessa begrepp är PIRLS, PISA, Matteueseffekten, läsförmåga, läsförståelse, läsvanor och 

läsintressen. Att vi har valt ut just dessa begrepp beror på att de är mest centrala för vårt 

arbete och de är ständigt återkommande och genomsyrar hela litteraturstudien. PIRLS och 

PISA är inga teoretiska begrepp, men de är ofta förekommande i läsforskningen, vilket 

innebär att de måste kommenteras här.  

2.1 Internationella läsundersökningar  

Begreppen PIRLS och PISA är två begrepp som ständigt återkommer i aktuell forskning om 

läsning. PIRLS och PISA är två olika internationella läsundersökningar och övergripande i 

sökandet efter forskning till litteraturstudien, har de två undersökningar utgjort grunden för 

forskarnas studier. PIRLS och PISA är relevanta för vår litteraturstudie då flickors och 
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pojkars läsförmåga, läsvanor och läsintressen undersöks och dokumenteras, vilket är i linje 

med vårt syfte att belysa skillnader mellan pojkars och flickors läsning. 

 

2.1.1 PIRLS och PISA 

PIRLS, som står för Progress in reading literacy study, är en internationell studie som IEA, 

(Institute for Educational Achievement) organiserar. I Sverige är det Skolverket som utför 

själva studien, och ett syfte med studien är att mäta och undersöka läsförmågan och attityder 

till läsning hos elever i årskurs 4. I studien testas elevers läsförståelse både gällande läsning 

av skönlitteratur och sakprosa. Resultatet av studien ska även visa hur väl elever kan tolka och 

förstå olika texter. Hur bra svenska elever läser ses i relation till andra länder som deltar, här 

framkommer även skillnader mellan länderna (Skolverket, 2011b, s. 6). Studien genomförs 

var femte år (Skolverket, 2016c). Sverige var ett av totalt 50 länder som deltog i PIRLS-

undersökningen år 2016. Det var då fjärde gången Sverige deltog och antalet elever som 

deltog var 6 500 elever från 190 skolor (Skolverket, 2016b). 

 

PISA som står för Programme for International Student Assessment, är ett OECD-projekt 

(The Organisation for Economic Co-operation and Development) där 15-åringars förmågor 

undersöks. Det som undersöks är följande: 

 

 förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang, förstå processer, tolka information och 

lösa problem. 

 förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att bland annat kunna delta i 

samhället och utveckla sin egen kunskap. 

 förmåga att formulera, använda och tolka matematik i olika sammanhang. 

 kunskaper om naturvetenskapens begrepp och förmåga att tillämpa ett 

naturvetenskapligt förhållningssättengagemang och motivation att lära sig ämnena 

(Skolverket, 2016a). 

 

 

Undersökningen PISA genomförs vart tredje år och är uppdelat i en förstudie och en 

huvudstudie. Sverige deltar i PISA för att kunna jämföra resultat med andra länder och för att 

få en överblick över resultatutvecklingen. 2012 deltog 65 länder sammanlagt, varav 34 länder 

var OECD-länder och 31 länder inte var medlemmar i OECD. Antalet elever som deltog i 

PISA-studien 2012 var 510 000 stycken (OECD, 2014). PISA-undersökningen 2015 hade 

däremot 72 länder som deltog, varav 35 av länderna var OECD-länder. Sverige hade 5500 

stycken elever från 202 olika skolor som deltog i studien (Skolverket, 2016d). 
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De områden som PISA-undersökningarna innehåller är matematik, naturvetenskap, 

läsförståelse och problemlösning (Skolverket, 2016d). Eftersom den här litteraturstudien 

handlar om flickors och pojkars läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning, så är det ytterst 

relevant att presentera Sveriges resultat för läsförståelse genom åren. Att ta del av resultaten 

hjälper oss att se vilka skillnader och likheter som finns mellan pojkars och flickors läsning 

samt ger oss en tydlig bild över hur pojkar och flickor läser både nationellt och internationellt. 

2.2 Matteuseffekten 

”Ty den som har, han skall få och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas 

också det han har” (Molloy, 2007, s. 17). Citatet är ifrån Matteus 13:12, från bibeln och 

Molloy (2007) redogör för Keith. E Stanovichs definition av begrepppet Matteuseffekten. 

Stanovich förklarar det med uttrycken “rich-get-richer” och “poor-get-poorer” (s.17). Molloy 

skriver om att det påvisats att det finns ett samband mellan barnet och omgivningen. Barn 

som läser bra, och utvecklar läsningen till att bli ännu bättre väljer då likasinnade kamrater 

samt väljer att läsa på fritiden före någon annan aktivitet. De barnen ses då som personer som 

läser mycket och de vill bli uppmuntrade på så sätt. För de svaga läsarna gäller samma, fast 

omvänt. Att använda sig av begreppet Matteuseffekten kan vara riskabelt då begreppets 

funktion kan verka statiskt och syfta på att en svag läsare alltid kommer att förbli en svag 

läsare. Lärare bör känna till begreppet för att kunna identifiera när fenomenet uppstår. Skolan 

och lärare kan tyvärr bidra med en negativ Matteuseffekt hos svaga elever genom att ge upp 

gällande elever som inte vill läsa i skolan. Det uppgivandet kan resultera i att de svaga läsarna 

förblir svaga (Molloy, 2007, s. 18). 

 

I boken redogör även Gunilla Molloy (2007) för Aidan Chambers teorier om boksamtal. 

Enligt Chambers är det endast i skolan som vissa barn läser och kommer i kontakt med böcker 

och boksamtal, inte på fritiden. Därför har lärare, enligt skolans kursplan, skyldighet att bryta 

en negativ Matteuseffekt hos elever som inte vill läsa (Molloy, 2007, s. 18). 

 

Begreppet Matteuseffekten är ett begrepp som nämns både uttalat och outtalat i den forskning 

som vi har analyserat. Läsförmåga och läsvanor är begrepp som är kopplade till varandra, då 

de ofta används i samma sammanhang och läsvanorna påverkar läsförmågan. Begreppet 

Matteuseffekten blir på så vis ett viktigt begrepp att lyfta när man talar om läsförmåga och 
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läsvanor. Vi har valt att använda oss av begreppet, då forskningen har visat på att en negativ 

Matteuseffekt påverkar läslusten.  

 

2.3 Läsning 

I litteraturstudien fokuserar stora delar på barns läsning. Eftersom vi undersöker vad 

forskningen säger om hur mycket och hur väl barn läser, är det relevant att förklara och 

redogöra för begreppet läsning. I det här avsnittet redogör vi vad forskningen säger om 

begreppet läsning då läsning är en central del i arbetet och ett återkommande tema. Elbro 

(2006) definierar läsning på följande sätt: 

 

Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 

omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och 

förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är 

resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning 

och förståelse fungerar väl (Elbro, 2006, s. 18)  

 

Läsningens syfte är att man ska förstå innehållet i en text (Elbro, 2006, s. 18). Läsning är ett 

vardagligt begrepp men trots det så går begreppet att definiera på olika sätt. Det alla forskare 

har gemensamt gällande begreppet läsning och dess definition och innebörd är att man skiljer 

mellan avkodning och förståelse. (Ejeman & Molloy, 1997, s. 43-44). Detta är en definition 

som stämmer överens med vårt sätt att se på läsning. I den här litteraturstudien har vi 

fokuserat på läsförståelsen och inte på avkodning för att på ett naturligt sätt kunna koppla det 

till läsvanor och läsintresse. Att kunna avkoda ses som en aspekt som barnen redan kan när 

man talar om läsintresse och läsförmåga och därför har vi inte lagt fokus på att skriva om 

avkodning. Läsningen i sig sker i en sociokulturell kontext och läsningen ur en pedagogisk 

synvinkel ses som en kognitiv process, inte bara en läsprocess. Litteraturen är en 

kunskapskälla där eleverna själva konstruerar sin värld och förståelsen för den (Bommarco, 

2006, s. 42-43). För att eleverna ska kunna konstruera sin värld och skapa förståelse för den, 

krävs en god läsförmåga och läsförståelse vilket är en förutsättning för att kunna läsa.  

2.3.1 Läsförmåga, läsförståelse och literacy 

Läsförmåga, läsförståelse och literacy är en del av läsning och det som litteraturstudien har 

mest fokus på och därför beskrivs begreppen för att ge en tydlig bild av hur begreppen 

används i litteraturstudien. Begreppen läsförmåga och läsförståelse kommer uttalat att 
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användas under litteraturstudiens gång.  Begreppet literacy, som är synonymt med 

läsförståelse används därför outtalat då det ingår i exempelvis läsundersökningarna PIRLS 

och PISA. Vi har valt att använda dessa begrepp då de är centrala i den forskning vi 

undersökt, speciellt då internationella läsundersökningarna fokuserar på att mäta läsförmågan 

och läsförståelsen hos barn. 

 

Att utveckla läsförmåga är en process som är mycket komplicerad och omständigheter i 

skolan och utanför skolan inverkar på processen. Det handlar om miljöer i skolan som är 

direkta lärmiljöer men också de kontaktskapande processer som sker i miljöerna som barnet 

deltar i. Exempel på sådana miljöer är hemmet och klassrummet i skolan (Frank, 2009, s. 13). 

Alla barn är olika och när de börjar skolan är deras läsförmåga på olika nivåer (Lundberg & 

Herrlin, 2005, s. 6). Utvecklingen av läsförmåga hos barn består av olika dimensioner, dessa 

dimensioner är: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse 

(Lundberg & Herrlin, 2005, s. 7). Dessa fem dimensioner interagerar med varandra men är 

samtidigt självständiga. Barn som lär sig läsa kan utvecklas snabbt i exempelvis 

ordavkodning men ha en långsammare utveckling i exempelvis läsflyt (s. 7).  

 

Läsundersökningarna PIRLS och PISA är relevanta, eftersom bland annat literacy 

undersöks i dem. Barbro Westlund (2009) redogör för begreppet literacy i sin bok Att 

undervisa i läsförståelse. I boken diskuterar hon innebörden av begreppet literacy som 

ungefär betyder läsförståelse och läsförmåga. Att begreppet används och skrivs på 

engelska beror på att det inte finns någon solklar svensk översättning till literacy då det 

engelska begreppet literacy är så mycket mer än förmågan att kunna läsa och skriva. Med 

literacy menas att man ska kunna fungera i samhället, uppfylla sina personliga mål och 

utvecklas i linje med sina förutsättningar; och allt detta ska man göra genom att man kan 

använda tryckt eller handskriven skrift (Westlund, 2009, s. 67). Vårt samhälle är idag 

ständigt i förändring och kraven förändras, därför förändras även begreppets innebörd. 

Begreppet reading literacy används i PIRLS-undersökningen och betyder även det ungefär 

läsförmåga eller läsförståelse (Westlund, 2009, s. 68) och begreppet används även i PISA-

studierna.  

 

Läsförståelse är en aktiv process med en tydlig målinriktning. Olika strategier, olika 

färdigheter, tidigare kunskaper och motivation ska inkluderas i läsförståelseprocessen. 

Genom att läsare är engagerad i texten och tillför nya saker utanför innehållet, deltar 
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läsaren aktivt i läsförståelseprocessen. Att ha läsförståelse innebär att man förstår det man 

läst, inte bara kan avkoda det (Westlund, 2009, s. 48).  

 

2.3.2 Läsvanor och läsintressen 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för pojkars och flickors läsvanor och läsintressen, 

det vill säga hur deras läsvanor ser ut samt vilket intresse de har för läsning. Vi använder 

begreppen läsvanor och läsintressen i litteraturstudien då de används i de internationella 

läsundersökningarna samt i forskningen kring skillnader mellan pojkars och flickors 

läsförmåga. Läsförmåga och läsvanor inverkar på varandra och eftersom läsvanor påverkar 

elevers läsförmåga är de båda centrala begrepp att använda i litteraturstudien. Läsvanor syftar 

på hur ofta elever läser, i skolan och på sin fritid. Läsintressen syftar på vad den läsande 

individen vill läsa för något, exempelvis olika genrer och typer av litteratur.  

 

I Läsning, läsvanor och läsundersökningar skriver Ulf Fredriksson och Karin Taube om hur 

läsvanor kan påverka läsförmågan och hur läsförmågan kan påverka läsvanor (2012). De finns 

olika faktorer, såsom omgivningens attityder till läsning, språkliga, kulturella och 

skolrelaterade faktorer, som påverkar läsförmågan. Dock är själva läsvanorna det enda som 

påverkas av läsförmågan. Begreppet läsvanor förklaras kort och enkelt med att det handlar om 

hur ofta man läser. De faktorer som nämns ovan kan påverka läsvanorna hos en individ, men 

måste verkligen inte vara en anledning till varför man läser som man gör. Exempelvis måste 

inte en elev som har föräldrar som läser mycket, finna läsning lika intressant och kanske inte 

alls har samma läsvanor. Läsintressen och läsvanor går hand i hand, då intresse är en 

förutsättning för att få en vana att läsa. En uppfattning kan vara att en individ som har en 

negativ inställning till att läsa har sämre läsförmåga, än en individ som har en positiv 

inställning till läsning (ibid.). 

 

3. Metod och material 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva hur material till litteraturstudien har samlats in, 

analyserats, bearbetats och vilka metodiska problem som vi har reflekterat över. I vår 

litteraturstudie har vi undersökt litteratur i form av forskning som redan existerar, det vill säga 

att vi inte har utfört några egna studier. Vår utgångspunkt är att analysera och redogöra för 

vad forskningen säger om det valda området.  
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3.1 Datainsamling och avgränsningar 

Forskningen som har analyserats är hämtade från olika källor, då vi har sökt både manuellt 

och via olika databaser. Att söka manuellt innebär att exempelvis använda referenser från 

olika avhandlingar inom forskningsområdet eller att fråga en bibliotekarie om råd. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver i Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap om olika former av litteratursökning, där både manuell litteratursökning 

och databassökning nämns. Genom att läsa vidare i referenslistor i olika avhandlingar och 

böcker med liknande ämne som vårt examensarbete handlar om, har vi hittat referenser som 

vi har ansett är användbara. Vi har valt bort artiklar och böcker beroende på när de 

publicerades. Avgränsningen vi har satt tidsmässigt är från år 1992 och framåt. Med denna 

avgränsning får vi ett spann av forskning på 25 år, vilket ger oss en bred grund att utgå ifrån 

och med möjlighet att kunna jämföra hur synen på läsningen har förändrats under en längre 

tid. Några av de sökord vi har använt oss av är gender, reading, literacy, läsförmåga, PISA, 

PIRLS, och vi använde oss av databaserna ERIC (Education Resources Information Center), 

Unisearch, Libris och SwePub. Exempelvis gav sökordet läsförmåga 13 träffar i SwePub men 

endast en artikel ansågs relevant för vårt arbete. De andra artiklarna handlade om avkodning 

eller annat som inte är kopplat till våra frågeställningar och syfte. Därför är de flesta sökorden 

medvetet skrivna på engelska, då vi hittade många av våra svenska källor via manuell 

litteratursökning samt att svenska ord inte gav så många träffar i de olika databaserna. Det var 

svårare att finna källor på engelska via manuell sökning, så därför använde vi oss mer av 

databassökning när vi sökte på engelska ord och begrepp. Vi började med att söka väldigt 

brett vilket gjorde att vi fick många träffar. Vi insåg rätt snabbt att en del sökord fick väldigt 

många träffar i databasen. Efterhand sållade vi bort det som inte var relevant och försökte 

även att specificera vår sökning, så att vi endast fann relevanta artiklar, genom att använda 

sökord som var väldigt specifika för vårt arbete. Exempelvis sökte vi på digital läsning och 

genus tillsammans, vilket är sökord som inte ger så många träffar, men den forskningen som 

fanns var ytterst relevant för vårt arbete. PISA och PIRLS är inga forskningsstudier men 

eftersom de har kommenterats och analyserats av läsforskare med avseende på pojkars och 

flickors läsning har vi valt att ägna en del av uppsatsen åt dessa undersökningar och resultaten 

av dem. Vi kopplar dem till vad forskningen säger om pojkars och flickors läsning. 

3.2 Analys av insamlat material 

https://eric.ed.gov/
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Vi har analyserat en vetenskaplig artikel i taget genom att noggrant läsa artikeln och föra 

läsloggar. Under läsningens gång har vi diskuterat artiklarna för att se vad som kan vara 

relevant för våra frågeställningar. Vi har analyserat artiklarna genom att ställa dem mot 

varandra och ifrågasätta artiklarnas lämplighet. På så sätt har vi kritiskt granskat artiklarna 

och förhoppningsvis fått fram de som är mest relevanta. På så sätt har vi hittat tydliga 

tematiseringar som har blivit en del av litteraturstudiens resultat och även vissa 

diskussionsmaterial till diskussionsdelen i examensarbetet. Vid bearbetningen av artiklarna 

hade vi inledningsvis väldigt många artiklar och i efterhand valde vi att fokusera på artiklar 

med liknande tematiseringar och fokus, för att kunna stärka forskning med annan forskning.  

 

3.3 Metodiska problem 

Det finns flera faktorer som vi bör belysa i vår metod att analysera litteratur till 

litteraturstudien. En av dessa faktorer är att vi har läst ett antal studier på engelska, som inte är 

vårt modersmål. Vårt arbete handlar om läsning och ordet literacy är en central del i många 

artiklar man läser på engelska. Eftersom det inte finns någon korrekt svensk översättning på 

ordet literacy (Westlund, 2009 s 67) försvårade det arbetet med artiklarna som var skrivna på 

engelska. Därför har vi valt att använda ordet literacy på engelska då det verkar vara 

accepterat att göra grundat på de böcker och artiklar vi läst på svenska, exempelvis Westlund 

(2009). En annan faktor i vårt val av artiklar är att vi inte har valt att fokusera enbart på 

åldrarna mot mellanstadiet, då det inte har forskats så mycket inom det ämnet vilket även 

Ewald (2007, s. 20) säger i sin avhandling Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i 

grundskolans mellanår. Det är även intressant att se hur läsvanor och läsförmågan förändras 

under uppväxtåren. En tredje faktor som kan vara värd att belysa är att vi har haft ett ganska 

brett årsspann när vi har sökt efter litteratur, vilket motiveras med att det är intressant att se de 

skillnader som uppstått genom åren och för att kunna hitta anledningar till dessa skillnader.  

 

Själva arbetet har fortskridit på så vis att vi har använt oss av ett online-dokument som heter 

Google Dokument, där båda parter har kunnat anteckna och redigera text samtidigt. Vi har 

skrivit på varsitt håll vissa dagar och då tydligt kommunicerat om vilka delar som ska arbetas 

igenom och vad som ska skrivas. En majoritet av dagarna har vi skrivit tillsammans. Att alltid 

arbeta igenom texten återupprepade gånger när vi har suttit tillsammans och skrivit, har gett 

en tydlighet i oklarheter som kan ha uppstått. Eftersom vi har kommunicerat med varandra 

dagligen, har det sällan uppstått oklarheter.  
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4. Pojkars och flickors läsning 

I följande kapitel kommer resultatet av litteraturstudien presenteras. Vi redogör först för vad 

forskningen säger om pojkars och flickors läsförmåga. Därefter jämför vi pojkars och flickors 

läsvanor ur ett historiskt och ett nutida perspektiv, vilka möjliga anledningar det finns till 

skillnaderna och slutligen redogör vi för vilka konsekvenser dessa skillnader kan ge. 

 

4.1 Pojkars och flickors läsförmåga 

I följande avsnitt redogörs det för vad forskningen säger om pojkars och flickors läsförmåga, 

vad forskningen säger om läsförmåga och internationella läsundersökningar samt vilka teorier 

som ligger till grund för dessa. I boken Läsning, läsvanor och läsundersökning skriver Ulf 

Fredriksson och Karin Taube att undersökningar av läsning som gjorts nationellt angående 

flickors och pojkars läsning pekar åt samma håll, där slutsatsen är att flickor läser bättre än 

vad pojkar gör. Även internationella undersökningar som PIRLS och PISA tyder på skillnader 

i flickors och pojkars läsförmåga. Frågan som ställs är vilka skillnader som finns, det vill 

säga, vilka faktorer som är avgörande för att könsskillnader i läsförmågan uppstår.  

 

En teori som Karin Taube (2007) bekräftar är Warwick B Elley’s (1992 s. 5) undersökning 

där han studerade elevers läsförmåga i olika länder. Han delade upp eleverna i två 

åldersspann, där ena åldersspannet bestod av 9-åringar och det andra åldersspannet av 14-

åringar. Resultatet av studien visar att skillnaderna mellan flickors och pojkars prestationer i 

läsning är större bland de yngre eleverna (Elley, 1992 s. 5). Även Solheim & Lundetræ (2016) 

noterade att läsförmågan inte skiljer sig i äldre åldrar, speciellt inte i vuxenlivet. Läsförmågan 

hos elever varierar därför under livets gång och skiljer sig mer i yngre åldrar än äldre åldrar.  

 

Även Karin Taube har sammanfattat vad studierna PIRLS och PISA visar gällande flickors 

och pojkars läsning (2007, s. 108-109). Det som testerna visade är att flickor generellt sett är 

överlägsna pojkarna i nästan alla de länder som deltog i PIRLS och PISA år 2001 och 2004. 

Att flickor har bättre läsförmåga är något som bekräftats och i PIRLS-undersökningen 2011 

så tillhörde Sverige de länder där skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat i läsningen 

var störst (Westlund, 2015, s. 24). Undersökningar från Skolverket och PIRLS tyder på en 
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sämre läsförmåga hos barn, speciellt hos pojkar menar även Fredriksson (2012, s. 107). 

Försämringen inom läsförmågan sker hos både pojkar och flickor, men pojkar har sänkt sina 

resultat mer än vad flickor har, både nationellt och internationellt sett (Fredriksson, 2012, s. 

98-100). Följden av att flickornas resultat också försämras innebär att skillnaderna mellan 

flickornas bättre resultat och pojkarnas sämre resultat har minskat. Att flickornas resultat 

försämrats innebär inte att pojkarna och flickorna är jämna i sin läsförmåga, det är bara 

skillnaden mellan dem som har reducerats. (Westlund, 2015, s. 24). Läsförmågan hos pojkar 

är sämre än hos flickor även i andra länder än Sverige. Exempelvis redogör Molly 

Warrington, Michael Younger & Ros McLellan (2003) för undersökningar av elever i 

England och Wales där pojkarna underpresterade i läsning och skrivning i jämförelse med 

flickorna. Pojkars läsutveckling är långsammare och de tenderar att ogilla skönlitterära texter 

(Warrington, Younger & McLellan, 2003, s. 144).  

 

Vid studerandet av pojkars och flickors läsförmåga gällande läsning av olika typer av texter 

framgår det att flickor läser alla sorters texter bättre än vad pojkar gör, både löpande texter 

och exempelvis tabeller, men flickor föredrar att läsa skönlitteratur och berättande 

texter.  Skillnaderna mellan könen gällande läsning av icke-löpande texter, exempelvis 

tabeller var dock mindre. Generellt sett är svenska elever sämre på att läsa sakprosatexter än 

skönlitteratur och det gäller både flickor och pojkar (Westlund, 2015 s. 24). I vuxen ålder 

tenderar män att prestera bättre när de läser faktatexter och kvinnor tenderar att prestera bättre 

när de läser skönlitteratur (Solheim & Lundetræ, 2016). Vid läsrelaterade uppgifter var flickor 

bättre på uppgifter där egna svar anges och det var även på den typ av uppgifter de var mer 

överlägsna pojkarna än på uppgifter med flervalsfrågor.  

 

Ulf Fredriksson skriver i Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi under 

kapitlet ”Hur 15-åringars läsning förändrats mellan 2000 och 2009: resultat från PISA-

undersökningarna” om hur pojkars och flickors läsförmåga, läsvanor och läsattityder har 

förändrats mellan år 2000 och år 2009 i Sverige (2012). År 2000 och 2009 stod läsningen i 

huvudfokus i PISA-undersökningen och eleverna som deltog fick även svara på en enkät 

angående hembakgrund, undervisning och resurser, hemläxor, skol- och klassrumsatmosfär, 

skolengagemang och läsvanor. Skillnaderna mellan PISA-undersökningarna från år 2000 till 

år 2009, är att under 2000 och åren där emellan, har Sveriges medelvärde legat över det 

sammantagna medelvärdet för alla OECD-länder som deltagit. Däremot har Sverige sakta 

men säkert sänkt sina resultat och under PISA-undersökningen 2009 blev resultaten så låga att 

http://www.tandfonline.com/author/Warrington%2C+Molly
http://www.tandfonline.com/author/Warrington%2C+Molly
http://www.tandfonline.com/author/Younger%2C+Michael
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Sverige inte längre låg över det sammantagna medelvärdet, utan ungefär på samma nivå som 

det sammantagna medelvärdet i alla OECD-länder. Något att notera var även att resultatet 

hade sänkts på alla läsdelar, vilket tyder på en sämre läsförmåga (2012). PIRLS-

undersökningen från 2001 bekräftar att läsförmågan försämrats då undersökningen visar att 

läsförmågan hos svenska elever blivit sämre under en tioårsperiod (Westlund, 2015, s. 24), 

vilket Fredriksson också syftar på.  

 

De läsdelar som elevernas kompetens testas i är söka och inhämta information, sammanföra 

och tolka samt reflektera och utvärdera. Den största skillnaden i pojkars och flickors resultat 

var i delen reflektera och utvärdera och minst skillnad var i delen sammanföra och tolka. 

Eftersom störst skillnad var i en mer avancerad del enligt resultaten från PISA-

undersökningen, bevisar det att flickor i genomsnittet är bättre läsare än vad pojkar är enligt 

Fredriksson (2012, s. 98-100). Något som verkar oroväckande är även procentandelen svaga 

läsare som ökar, medan procentandelen starka läsare sjunker. Under PISA-undersökningen år 

2000 var antalet svaga läsare, som låg på nivå 1 eller lägre, 13 procent, medan Sverige år 

2009 hade 17 procent på samma nivå. I alla OECD-länder ligger 19 procent på nivå 1 eller 

lägre. Av de elever som hamnade på nivå 1 eller lägre, var det 10 procent av alla flickor och 

24 procent av alla pojkar som deltog i undersökningarna. Fredriksson påpekar att det är nästan 

var fjärde pojke i skolan som klassas som en svag läsare. Elever som låg på nivå 5 eller högre, 

även kallat starka läsare, var år 2000 11 procent, medan det år 2009 hade sjunkit till 9 procent 

(2012, s. 100-101). Av PISA-undersökningen 2009 att döma så utgör pojkarna gruppen svaga 

läsare då var fjärde pojke räknades som en svag läsare och endast var tionde var en flicka 

(Fredriksson och Taube, 2012, s. 72). Karin Taube styrker det då gruppen av lågpresterande 

elever domineras av pojkar men det blir jämnare bland högpresterande elever (Taube, 2007, s. 

108), vilket överensstämmer med PISA-undersökningen från 2009.   

 

Om man tittar på PISA-undersökningen 2012, visar den att Sverige låg över genomsnittet i 

skillnader mellan pojkars och flickors läsförmåga och skillnaderna mellan pojkar och flickor 

hade ökat markant från år 2000 (Skolverket, 2013b, s. 16). I OECD-länderna låg genomsnittet 

på 38 poäng till flickornas fördel medan det i Sverige var 51 poängs skillnad mellan flickor 

och pojkar efter PISA-undersökningen 2012 (ibid.) Dock har Sverige ändrat den negativa 

trenden under senaste PISA-undersökningen 2015, där genomsnittet i Sverige har gått från 

428 poäng år 2012 till 500 poäng år 2015 (Skolverket, 2016d). Eftersom de senaste PISA- och 

PIRLS-undersökningarna publicerades 2016 och ska publiceras i december 2017, har ingen 
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direkt forskning gjort kring undersökningarna. Efter att ha redogjort för vad forskningen säger 

om pojkars och flickors läsförmåga så följer i nästa avsnitt en redogörelse för vad forskningen 

säger om pojkars och flickors läsvanor.  

4.2 Pojkars och flickors läsvanor 

Vi har i föregående avsnitt konstaterat att pojkar läser sämre än flickor, detta är något som 

både internationella undersökningar och forskning redovisar. I följande avsnitt jämförs barns 

läsvanor med varandra, både i dagens samhälle och förr i världen. För att få en tydligare bild 

av eventuella skillnader i pojkars och flickors läsvanor förr och nu inleds det här avsnittet en 

historisk tillbakablick för att redogöra för hur man såg på pojkars och flickors läsvanor förr i 

tiden. 

4.2.1 Historisk tillbakablick på barns litteraturläsning 

Forskningen vi tagit del av visar att det råder skillnad på pojkars och flickors läsning och 

flickor läser bättre än vad pojkar gör (Fredriksson & Taube, 2012, s. 71). En historisk 

tillbakablick visar att det länge har funnits skillnader i pojkars och flickors läsning. Tidigare 

intresserade man sig möjligen mer för vad pojkar och flickor läste än för hur väl, men detta är 

också en viktig aspekt. Nedan gör vi därför en kort historisk tillbakablick för att beskriva hur 

man tidigare såg på pojkars och flickors läsning. 

 

I skönlitteratur för både vuxna och barn skildras författarens människosyn och att författarna 

är präglade av tiden de lever i är tydligt.  Syftet med litteraturen för barn var under 1600- och 

1700-talet att fostra barn till kompetenta, dugliga medborgare, här riktat åt pojkarna. 

Litteraturen för barn under den här tiden var inte för alla då det var en dyr tillgång som endast 

de rika hade råd med. Att läsa eller inte läsa var på den här tiden en klassfråga. Utan att ta 

hänsyn till klasstillhörighet skulle pojkar växa upp och bli framstående beslutsfattande män. 

Ett exempel på en sådan uppfostrande bok för pojkar är Robinson Crusoe som handlar om en 

modig äventyrlig man. Kvinnorna lyser med sin frånvaro i boken och egenskaperna som 

Robinson Crusoe hade var egenskaper pojkarna skulle anamma. Under de här tidsepokerna 

sågs kvinnor som av naturen svagare än männen. Dock skulle de likväl som pojkarna 

uppfostras, men till att sköta om hemmet och barnen. Detta skildrar synen på kvinnor och 

män under den här tiden, och den synen skildras i sin tur i barnböckerna (Nettervik, 2004, s. 

99). Här fick barnen genom skönlitteraturen en tydlig bild av hur flickor och pojkar skulle 

vara, och vad de var ämnade åt att utföra i livet.  
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Under slutet av 1800-talet kom böcker som direkt var riktade åt pojkar, pojkböcker, som 

handlade om äventyr (Nettervik, 2004, s. 104). Första flickboken gavs ut under mitten av 

1800-talet (Nettervik, 2004, s. 111) och flickböckerna handlade mestadels om familjelivet 

(Nettervik, 2004, s. 113). Under 1800-talet har vi två uttalade typer av böcker, en 

äventyrsroman för pojkar och en familjeskildring för flickor. (Nettervik, 2004, s. 110) Vilka 

skillnader kan man se mellan pojk- och flickboken under 1800-talet? Skillnaderna är större än 

bara det faktum att pojkboken handlar om en pojke och flickboken om en flicka. Den 

intressanta skillnaden utgör hur protagonisterna framställs och vilka ideal som böckerna 

förmedlar. I pojkboken framställs huvudpersonen, som alltid är av manligt kön som en orädd, 

kämpande hjälte medan huvudpersonen i flickboken, som alltid är en flicka, framställs som en 

lydig, duktig flicka vars liv skildras i hemmet och skolan (Nettervik, 2004, s. 111). En annan 

skillnad under 1800-talet mellan böckerna och könen är att flickor kunde läsa pojkböcker utan 

att det ansågs vara konstigt, däremot var det inte socialt accepterat för en pojke att läsa en 

flickbok (Nettervik, 2004, s. 110). 

 

Längre fram i tiden, under 1960- och 1970-talen började ungdomsboken att publiceras och 

den kommer att spela en viktig roll för barnlitteraturen. I och med 1960- och 1970-talets 

feminism och debatt om könsroller så ville man med ungdomsboken ta avstånd från pojk- och 

flickboken som dominerade bokmarknaden (Kåreland, 2009, s. 57). Både pojkar och flickor 

var ungdomar och de stod mellan barndomen och vuxenlivet. Ungdomsböckerna skildrade 

bland annat nutidens ungdomar med fokus på deras vardag och problem men även thrillers 

och fantasygenren växte fram (Kåreland, 2009, s. 57). 

 

B. Wahlströms förlag var det förlag som gav ut pojk- och flickböcker och gav dem röda och 

gröna ryggar, för att visa en skillnad mellan böckerna. År 1923 gavs flickböckerna sina röda 

bokryggar och året därpå kom pojkböckerna med gröna bokryggar. Pojkböckerna är de 

böcker som kallas för ungdomsböcker medan böckerna för flickor kom att kallas för 

flickböcker (s. 32). Skillnaden mellan böckerna och mellan könen var här tydlig då 

ungdomsböckerna var riktade till alla, medan man redan på omslaget av en flickbok fick reda 

på för vilket kön boken var lämpad (s. 32). Att ungdomsböckerna kallas pojkbok är för att de 

hade undertitlar som avslöjade att det var berättelser för pojkar (s. 32) och för att vara pojke 

och läsande individ var normen. Även handlingen i böckerna skilde sig från varandra, flickans 

liv skildrades i hemmet och hennes huvudsakliga uppgift i livet var att hitta någon att gifta sig 
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med, medan pojkars liv skildrades i en miljö där ett äventyr alltid väntade bakom dörren 

(Andrae, 2001, s. 163). 

 

Anledningen till att det är viktigt att belysa hur flickor och pojkar läste förr samt hur de 

uppfattades i samhället är att det hjälper oss att se hur det skiljer sig jämfört med idag. Synen 

på pojkar och flickor idag har förändrats markant jämfört med 1700- och 1800-talet, och 

likaså har hur pojkar och flickor skildras i böckerna förändrats. Syftet med den historiska 

tillbakablicken är att se hur samhället, synen på pojkar och flickor och litteraturen har 

förändrats fram till idag (ibid.). Idag intresserar sig forskningen mer för hur den traditionella 

läsningen konkurreras ut av andra medier och andra mediers påverkan på läsningen. 

 

4.2.2 Flickors och pojkars läsvanor idag 

I följande avsnitt redogör vi för pojkars och flickors läsvanor idag samt de förklaringar som 

ger upphov till skillnader i läsvanor mellan könen. Birgitta Svensson (2008) påpekar i Gör 

klassikern till din egen att barns läsintresse minskar och rapporter om detta kommer med 

jämna mellanrum. Betoningen i rapporterna hon nämner ligger på att pojkar väljer bort 

läsningen och sysselsätter sig med andra aktiviteter istället för att läsa, och att flickorna är de 

som läser mest skönlitteratur. (Svensson, 2008, s. 11). De aktiviteter pojkar hellre ägnar sig åt 

skulle kunna vara internetaktiviteter. Internetaktiviteter ökar bland barn i vår tid, och 

ökningen gäller framförallt pojkar. Följden blir att pojkar läser mindre då deras aktivitet på 

internet tar mycket tid (Höglund, 2012, s. 67). Den litteraturdidaktiska forskningen i Sverige 

bekräftar bilden att flickor läser mest och man kan alltså se skillnader mellan könen gällande 

läsvanor. Gunilla Molloy gjorde år 2003 en undersökning som hon redogör för i Att läsa 

skönlitteratur med tonåringar (2003) om elever i årskurs 7-9 och deras läsvanor. Hennes 

undersökning visar även att läsning är könsspecifik, i det här fallet gällde det läsning av 

skönlitteratur. Gunilla Molloy skriver att lärarna i sitt val av litteratur väljer böcker av 

manliga författare och där huvudpersonen är en pojke eller man för att gynna pojkar (Molloy, 

2003, s 11). Pojkar har ofta manliga idoler och förebilder och de ser ofta sin far som ideal 

(Andrae 2001, s. 155-156). Under 1700-talet var huvudpersonen alltid en pojke i de 

pojkböcker som fanns. Om det gynnade pojkars läsning framgår inte då det inte finns någon 

forskning från den tiden. Dock så skrevs böckerna i ett annat syfte på den tiden, i syfte att 

uppfostra och inte att underhålla, och med tanke på flickors och pojkars olika uppfostran, och 

vad böckerna handlade om blev det för pojkar lätt att välja bok. Idag har vi inte uttalade pojk- 
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och flickböcker i samma utsträckning men enligt Molloy så väljer lärarna ändå bok med en 

manlig huvudperson för att gynna pojkarnas läsning (Molloy, 2003, s 11), vilket gör att vi ser 

ett mönster från förr. Med outtalade pojk- och flickböcker menas kvinnligt och manligt 

kodade böcker, men själva märkningen är borttagen. Bokförlagen markerar inte böcker som 

flick- eller pojkböcker längre, men normerna i dagens samhälle gör att vi fortfarande har dem. 

Mönstret som vi ser är därför att pojkar läser om manliga huvudpersoner, vilket var ett 

kriterium för den klassiska pojkboken förr i tiden. Molloy antyder att ett starkt läsintresse 

påverkar läsvanorna och läsförmågan, speciellt hos pojkar. Att pojkar har en negativ 

inställning till läsning kan också ses som en aspekt i deras könsidentitets-utveckling 

(Kåreland, 2009, s. 76). 

 

Fredriksson diskuterar PISA-undersökningarna kopplat till elevers läsvanor, där det tydligt 

märks att antalet elever som läser olika sorters litteratur på sin fritid har sjunkit. 

Skönlitteraturläsningen uppskattas ligga ungefär på samma nivå som tidigare, men där skiljer 

sig läsandet mellan könen. 45 procent av flickorna som har svarat på enkäterna läser 

skönlitteratur på sin fritid, medan häpnadsväckande låga 20 procent av pojkarna läser 

skönlitteratur på sin fritid (2012, s. 104). Här syns det tydligt att pojkar inte alls har samma 

läsintresse som flickor har. Även Karin Taube bekräftar bilden av att flickors läsintresse är 

större än pojkars (Taube, 2007, s. 110-111). När det talas om läsintresse så handlar det främst 

om hur mycket eleverna läser på sin fritid, av egen vilja. En avhandling av Christina Ohlin-

Scheller ger en inblick i hur mycket ungdomarna läser och inte läser utanför skoltid. På 

fritiden så sysselsätter sig pojkar helst med film, dokusåpor samt dataspel, inte böcker. Av 

PISA-undersökningarna som Fredriksson redogjort för framgår det att flickor hellre läser på 

sin fritid än vad pojkar gör. Flickorna vill helst då läsa om realistiska, verkliga händelser och 

relationsproblem enligt Ohlin-Scheller (2006, s. 12). 

 

I de lägre årskurserna så börjar fler flickor än pojkar läsa och pojkar upplever ofta svårigheter 

med att ta till sig av läsningen (Senn, 2012, s. 214), vilket ett bristande läsintresse kan vara en 

anledning till. Karin Taube menar att flickor har ett större läsintresse än pojkar (2007, s. 110-

111) och bland de yngre eleverna dominerar läsandet av böcker bland flickor och av 

serietidningar hos pojkar. Textmässigt skiljer sig skönlitterära böcker och serietidningar sig 

åt, då texten i serietidningar är kortare och inte behöver vara lika avancerad som i böcker. Om 

man jämför PIRLS-studien 1991 och 2001 så visar det sig att serietidningsläsandet sjunkit 

markant på de tio åren. Forskarna antar att förklaringen till det är att datorspel har konkurrerat 
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ut serietidningarna (Karin Taube, 2007, s. 110-111). Det finns en hel del förklaringar till 

skillnaderna i pojkars och flickors läsning, i avsnittet som följer kommer vi att redogöra för 

dessa. 

4.3 Möjliga anledningar till skillnaderna 

I det här avsnittet redovisas de möjliga anledningar som finns till att skillnader mellan pojkars 

och flickors läsförmåga och läsvanor uppstår. Vi kommer att belysa olika aspekter som enligt 

forskning påverkar och bidrar till skillnader mellan könen.  

 

De biologiska skillnader som finns är synonymt med kön, det vill säga om man biologiskt sett 

är född till pojke eller flicka (Fredriksson & Taube, 2012, s. 71). Fredriksson och Taube 

menar att de biologiska skillnaderna såsom att pojkar mognar senare än flickor, blir påtagliga 

när elever börjar skolan tidigare, vilket gör att pojkar generellt sett hamnar efter redan från 

början (Fredriksson & Taube, 2012, s. 111). De biologiska skillnaderna kan vara en förklaring 

till en sämre läsförmåga hos pojkar, men kan inte vara den enda faktorn, då alla pojkar skulle 

ha sämre läsförmåga och så är inte fallet. I en studie från 2016 som Oddny Judith Solheim & 

Kjersti Lundetræ har utfört, diskuteras anledningarna till könsskillnaderna utifrån resultatet av 

undersökningarna från PISA 2009, PIRLS 2011 och PIAAC
1
 2012. Studien fokuserar på 

resultaten från Danmark, Sverige, Norge och Finland. Även här diskuteras anledningarna till 

varför pojkar har sämre läsförmåga och en av dessa anledningar är biologiska skillnader. 

Författarna diskuterar i sin studie möjliga förklaringar till varför pojkar presterar sämre under 

skoltiden inom läsning. Författarna förklarar att det finns forskning som stödjer att allmän 

intelligens är kopplad till läsförståelse, men anser att kognitiva skillnader hos barn inte är en 

tillräcklig förklaring att använda som anledning till att pojkar presterar sämre än flickor när 

det kommer till läsning (2016). Även Karin Taube (2007) redogör för eventuella förklaringar 

till skillnaderna mellan pojkars och flickors läsning och biologiska och miljömässiga 

förklaringar läggs fram (s. 110-111) De biologiska och miljömässiga förklaringarna är inte 

tillräckliga, i synnerhet inte när eleverna blir äldre.  

 

En annan förklaring är läslust eller motivation. Genom elevenkäter som utfördes under PISA-

undersökningarna 2000 och 2009 mättes läslusten. Läslusten mättes med hjälp av ett index, 

där 0 var medelvärdet för en elev i OECD-länderna. Skalan sträcker sig från -1 till 1, där ett 

                                                      
1
 The Programme for the International Assessment of Adult Competencies – en internationell 

läsundersökning för vuxna. 

http://www-tandfonline-com.e.bibl.liu.se/author/Solheim%2C+Oddny+Judith
http://www-tandfonline-com.e.bibl.liu.se/author/Solheim%2C+Oddny+Judith
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negativt tal inte innebär en negativ inställning till läsning, men ett lägre intresse än 

medelvärdet. Svenska elever hade under år 2000 ett medelvärde som låg på 0,09, vilket 

indikerar på en läslust lite högre än medelvärdet. År 2009 låg medelvärdet på -0,11, vilket 

indikerar på en läslust lite lägre än medelvärdet. Läslusten hos flickor har sänkt sig från ett 

medelvärde på 0,28 år 2000 till ett medelvärde på 0,26 år 2009, vilket inte är en så signifikant 

skillnad. Däremot hade pojkars läslust sjunkit mer, då medelvärdet låg på -0,32 år 2000 och -

0,47 år 2009. Medelvärdet för OECD-länderna för flickor ligger på 0,31 och för pojkar 

medelvärdet på -0,31 (2012, s. 101-102). 

 

4.3.1 Digitalt läsande 

Digitalt läsande är en av de aspekterna som i vår tid bidrar till att konkurrera ut den 

traditionella läsningen. Därför kommer i följande avsnitt en redogörelse för digitalt läsande 

och hur det står i förhållande till den traditionella bokläsningen. I PISA-undersökningen som 

genomfördes 2009 undersöktes digital läsning för första gången. Efter att ha sett en 

nedåtgående trend i pojkars val att läsa skönlitteratur på sin fritid, från 55 procent år 2000 

till 51 procent år 2009, diskuteras möjligheten att det kan vara kopplat till att datorer eller 

andra liknande aktiviteter kan vara anledningen till ett minskat läsintresse (Skolverket, 

2013a, s. 5-6). Inom digitalt läsande presterar pojkar bättre än inom traditionell läsning 

enligt PISA-undersökningen år 2009 menar Fredriksson (2012, s. 107). Forskningen som vi 

har använt oss av i litteraturstudien tyder inte på en stark korrelation mellan könen och 

digitalt läsande, men det kan vara en faktor som påverkar läsförmågan hos barn i allmänhet, 

då läsförmågan påverkas av läsintresset.  

 

Olika aktiviteter på dator görs mer frekvent av många ungdomar än läsning av traditionella 

media. Dessa förändringar i läslust och läsvanor har med stor sannolikhet bidragit till att 

försämra elevernas läsförmåga. (Fredriksson, 2012, s. 108) 

 

Under 2000-talet har läsningen av skönlitteratur minskat (Höglund, 2012, s. 55), samtidigt 

som användandet av sociala medier har ökat. Majoriteten av Sveriges befolkning använder 

internet dagligen och den majoriteten utgör yngre personer, bland äldre är 

internetanvändandet mindre. 69 procent av Sveriges befolkning är dagliga internetanvändare 

och 9 av 10 personer använder internet varje dag av de som är mellan 12 och 44 år gamla 

(Höglund, 2012, s. 66). Det är framförallt pojkars användning av internet som ökat samtidigt 

som läsning av böcker bland pojkar har minskat (Höglund 2012, s. 67). En möjlig förklaring 
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till att pojkarnas läsning av böcker minskat under 2000-talet är att pojkars internet-aktiviteter i 

form av spel kräver mer tid än flickornas användande av sociala medier (Rasmusson, 2014, s. 

18). 

 

Svenska ungdomars internetvanor har generellt ökat och en del förmågor krävs av 

ungdomarna för att kunna använda informations- och kommunikationsteknik (IKT). De 

förmågorna kan komma att kallas för digital kompetens eller digital literacy. Genom att 

ungdomar använder sig mer och mer av IKT-medier övar de upp sin digitala kompetens där 

bland annat digital läsning ingår som en del som krävs i samhället idag (Rasmusson, 2014, s. 

18). Det finns som nämnt ovan även skillnader i vad pojkar och flickor gör på internet. 

Rasmusson redogör för en studie där 12-15 åringar undersöktes och pojkar ägnade största 

delen av tiden åt spel på datorn medan flickor läste bloggar och andra sociala medier 

(Rasmusson, 2014, s. 18). Det innebär även att flickor överlag har mer tid över till att läsa då 

deras internet-aktiviteter inte är fullt så tidskrävande som pojkarnas (Rasmusson, 2014, s. 18). 

 

4.3.2 Identitet 

En annan aspekt som kan förklara skillnaderna i pojkars och flickors läsning är identitet och 

identitetssökandet i litteraturen. I följande avsnitt redogör olika forskare för vilken påverkan 

identitet har på barns läsning. Lars Brink (Kåreland, 2005) redogör för vad olika 

litteraturforskare och förläggare anser om debatten kring vad pojkar ska läsa och inte. Två 

brittiska förläggare hade år 2003 uttalat: “Pojkar ska läsa böcker som osar av manlig heder 

och ridderlighet” vilket är synonymt med vad pojkarna ansågs skulle läsa på 1900-talet. 

Böcker som ansågs vara för feminina som exempelvis Harry Potter fanns inte med i bilden av 

de böcker som lämpades sig för pojkar, hade förläggarna antytt. Förläggarnas ord var bara 

åsikter, inte forskning men Brink menar att deras åsikter tyder på att den traditionella 

maskuliniteten är i kris. Förläggarnas åsikter osar starkt av influenser från förr i tiden då 

pojkar skulle läsa böcker om starka män som enda familjeförsörjare (Nettervik, 2004, s. 111).  

 

Dessa åsikter tyder starkt på att de brittiska förläggarna tycker att pojkar fortfarande ska läsa 

typiska pojkböcker med en man som huvudperson för att pojkarna ska få rätt bild av 

manlighet.  Brink redogör för maskulinitetsforskaren John Beynons teori om att 

maskuliniteten befinner sig i kris då de uppgifter som tidigare var synonymt med manlighet 

exempelvis att försörja familjen är inte lika centrala i dagens samhälle (Kåreland, 2005, s. 
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181). Brink redogör även för Joseph A. Appleyards studier om elevers läsning. I åldern 7-12 

är barn mest intresserade av att läsa om äventyr och boken ska ha en stark handling. Ju äldre 

barnen blir, desto mer intresserade för karaktärer blir de. Eleverna söker i boken efter en 

karaktär som de själva kan identifiera sig med, någon som de skulle vilja vara. Det är något 

som främst är vanligt bland yngre barn. Ju äldre barnen blir, desto positivare blir de till att 

läsa om det motsatta könet (Kåreland, 2005, s. 181). Även om läsning är sedd som en feminin 

aktivitet och kvinnliga lärare och familjemedlemmar är de som blir förebilderna för läsningen, 

är det fortfarande viktigt för barnet att kunna identifiera sig med böckernas karaktärer 

(Warrington et al, 2003). Pojkar ser ofta pappan som ett ideal medan flickor kan ha idoler av 

båda könen (Andrae, 2001, s. 156). Att pojkar har manliga idoler och idealiserar sig själv med 

en man är något Karin Taube bekräftar. Hon skriver att pojkars prestation ökar om 

protagonisten i boken de läser är av manligt kön (Taube, 2007, s. 110). 

 

Bristen på manliga förebilder och att läsningen är feminiserad är några anledningar till 

pojkars bristande läsintresse. Pojkarna, framförallt, riskerar här att hamna i en ond cirkel där 

de alltid kommer att förbli svaga läsare och Matteuseffekten är ett centralt begrepp i denna 

kontext. Följande avsnitt handlar om Matteuseffekten och hur det fenomenet bidrar till 

skillnader mellan flickors och pojkars läsning.  

 

Solheim & Lundetræ diskuterar även om feminiseringen av skolmiljön kan vara en 

bidragande faktor till könsskillnaderna inom läsning. Författarna menar att lärarens kön inte 

enbart skulle vara en avgörande faktor för pojkars prestationer och att sociala och kulturella 

konstruktioner som skapas av omgivningen kan ha påverkan på motivation och prestation hos 

pojkar. Men eftersom läsning är sedd som en feminin aktivitet då kvinnliga 

familjemedlemmar och ofta kvinnliga lärare är en förebild för läsning medför det en 

statussänkning av läsningen för pojkar (Warrington et al, 2003, s. 144). Det författarna menar 

här, är kopplat till Matteuseffekten, där sociokulturell status påverkar motivationen att läsa för 

att individer som är omgivna av personer med en ovilja att läsa, troligtvis inte kommer hitta 

en egen vilja att läsa heller. Elever som kommer från ett välbärgat hem med mycket resurser 

presterar bättre än elever från ett hem med svaga resurser, vilket belyser att socioekonomisk 

bakgrund har inverkan på elevers prestationer (Westlund, 2015, s. 24). Insatser från lärare 

krävs för att motverka en negativ Matteuseffekt hos pojkarna, så att de inte hamnar i en ond 

cirkel och förblir svaga läsare (Molloy, 2007, s. 18). 
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4.4 Konsekvenser av skillnaderna 

I litteraturstudien kan vi se att forskningen som vi undersökt visar att pojkar är underlägsna 

flickor gällande läsförmåga och att de även läser mindre och har en mindre positiv inställning 

till läsning än vad flickor har. Skillnader mellan könen samt pojkars underlägsenhet innebär 

en del konsekvenser som följd.  

 

Den forskning vi undersökt tyder på skillnader mellan könen gällande läsning. Även 

forskning runt om i världen bekräftar bilden som forskningen visar, att flickor dominerar, 

både gällande läsintresse och läsförmåga. Wilhelm & Smith (2015) redogör för 

konsekvenserna som kan uppdagas om pojkar undviker läsning under sin livstid. De menar att 

om pojkar inte läser så kommer de inte få uppleva njutningen med läsning och inte heller 

möjlighet att växa genom läsningen. Om pojkar i fortsättningen av livet ska ägna sig åt 

läsning och engageras i samhället, inte hamna utanför och fungera som demokratiska 

medborgare måste de ta del av läsundervisningen både för att förbereda dem för livet och för 

att de ska uppleva njutningen läsning ger (Wilhelm & Smith, 2015, s. 273). Även Höglund 

menar att personer som läser dåligt riskerar att hamna utanför i samhället och få minskade 

chanser till att utbilda sig och få ett arbete. Solheim & Lundetræ (2016) anser även de att 

könsskillnader i barns läsning påverkar vuxenlivet i form av val av vidareutbildning och 

yrkesval. Samhällskostnaderna blir stora för folk som läser dåligt vilket innebär att läslust är 

otroligt viktigt för framtida studier (Höglund, 2012, s. 45). 

 

Läsningen behövs och är viktig för alla individer i samhället. Eftersom pojkar läser mindre än 

flickor kan de komma att behöva extra stöd i läsningen, vilket är en följd av pojkars underläge 

i läsningen jämfört med flickorna (Senn, 2012 s. 212). Det kan i sin tur komma att innebära 

ett ökat arbete för lärare gällande pojkars läsning, att få dem engagerade och motiverade, 

vilket är en konsekvens för lärare som innebär ökat arbete för dem. Nicole Senn punktar upp 

några exempel såsom att pojkar tar längre tid på sig att läsa, de läser generellt sett mindre och 

har mindre motivation till att läsa. Alla dessa aspekter ställs gentemot det andra könet, 

pojkarnas förmåga och intresse jämförs med flickornas och pojkarna visar en underlägsenhet 

gällande både intresse och förmåga (Senn, 2012 s. 212). Det är dock inte meningen att 

glömma bort flickorna i klassen bara för att pojkarna kräver mer uppmärksamhet och stöd, 

men Senn menar att lärare måste tänka utanför ramarna för att inkludera det som pojkarna 

behöver och vad pojkarna kan uppnå inom läsningen. För att inte glömma bort flickorna kan 

man som lärare uppmuntra läsning och försöka ge alla elever stöd. Flickor kan istället få stöd 
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och uppmärksamhet i form av hjälp att hitta intressanta och spännande böcker, medan pojkars 

behov av stöd ligger mer i själva läsningen.  

  

 

Artikeln som författaren presenterar visar hur det ser ut i hennes skola i USA men hävdar 

även att pojkar har problem med läsningen runtom i världen, och deras bekymmer blir extra 

uppmärksammade och stora när de jämförs med flickorna (Senn, 2012, s. 212). Elever som 

har en positiv inställning och är motiverade att läsa blir automatiskt bättre läsare. Därför är det 

inte så konstigt att pojkarna har sämre läsförmåga än flickorna då de även har bristande 

motivation (Senn, 2012 s.212-213). Underförstått pratar Senn här om en negativ 

Matteuseffekt för pojkarna. De hamnar i den negativa spiralen och ju mindre de läser desto 

sämre och mer omotiverade blir de.  

 

5. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet av litteraturstudien, förslag på vidare forskning och 

metoderna som vi har använt oss av. Som en inledning så kommer en kort sammanfattning 

presenteras av vilka resultat forskningen kommit fram till.  

 

Både nationella och internationella undersökningar tyder på en sämre läsförmåga och 

läsintresse hos pojkar än hos flickor. En försämring i läsförmågan under de tio senaste åren 

generellt sett syns, men den negativa trenden har brutits i samband med den senaste PISA-

undersökningen från 2015. Skillnader i ålder, kognitiv förmåga och läsintresse samt vad som 

läses har presenterats, där läsintresset har haft störst inflytande på bristande läsförmåga hos 

barn. En jämförelse i vilken litteratur som fanns tillgänglig för vissa barn förr och den 

litteratur vi har idag visar på att läsning var en klassfråga förr i tiden.  En jämförelse i 

läsvanor hos barn förr och nu visar att innehållet i barnböcker förr och nu skiljer sig från 

varandra då böckerna förr i tiden skrevs i uppfostringssyfte. Idag finns även andra 

fritidsaktiviteter såsom internetanvändning som konkurrerar ut läsning. Faktorer som 

Matteuseffekten samt att kunna identifiera sig i läsningen har stor inverkan på läsintresset hos 

eleven. Att konsekvenserna av bristande läsförmåga påverkar val av studier och processen i 

att fungera som en demokratisk medborgare har presenterats i resultatdelen.  
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5.1 Resultatdiskussion 

Forskningen har visat att det finns skillnader i pojkars och flickors läsförmåga och läsvanor, 

kopplat till läsintresse. I tidigare avsnitt har olika anledningar lyfts fram och i följande avsnitt 

kommer tankar kring anledningarna att diskuteras med koppling till vad forskningen har visat. 

 

Eftersom vi har sett att det finns skillnad i läsförmågan hos flickor och pojkar kopplat till 

läslusten, är frågan vi måste ställa oss: hur ökar man läslusten hos individen, främst hos 

pojkar? Idag ses läsning som en feminin aktivitet (Warrington et al, 2003, s. 144) och manliga 

förebilder kan saknas i det kvinnodominerade läraryrket. Det kan vara en anledning till 

pojkars ointresse gällande läsning. En annan aspekt som är värd att nämna är hur innehållet i 

barnlitteraturen har ändrats från 1700-talet fram till idag samt hur synen på könen har ändrats. 

Idag känns det som en otänkbar tanke att litteraturen skulle vara uppdelad i flick- och 

pojkböcker och att pojkar och flickor genom litteraturen skulle lära sig vad de var ämnade för 

i livet. Att vara född till flicka på 1700-talet innebar att man skulle vara lydig och duktig i 

hemmet och en av de främsta uppgifterna de hade var att föda barn (Nettervik, 2004, s. 99-

100). I dagens samhälle som är präglat av demokrati och allas lika värde känns 

barnlitteraturen relevant för sin tid. En flicka idag kan läsa om andra saker än om duktiga, 

lydiga flickors vardagsliv, samma gäller pojkar; alla böcker som pojkar läser måste inte 

handla om äventyr. Dock har vi det kvarstående faktum som genomsyrat hela vår 

litteraturstudie; pojkar läser mindre och sämre än vad flickor gör. Då det inte fanns några 

nationella läsundersökningar på 1700-, 1800- och tidiga 1900-talet innebär att ingen forskning 

gällande flickor och pojkars läsvanor från den tiden har dokumenterats. Det gör att vi inte vet 

hur mycket pojkar respektive flickor läste under den tiden. Den slutsats som kan dras är att 

mycket litteratur för pojkar och flickor gavs ut, och vad böckernas syfte var framgår, vilket i 

sin tur leder till slutsatsen att barn läste, det är bara oklart i vilken utsträckning de läste.  

 

 

En skillnad som är värd att belysa är det ökade internetanvändandet och användandet av andra 

medier som är synonymt med vår tid, som inte fanns på 1700- och 1800-talet. Det har påvisats 

att barn, framförallt pojkar, hellre använder sig av internet än att läsa böcker vilket leder till 

att de läser mindre (Höglund, 2012, s. 67). Att barn på 1700- och 1800-talet skulle välja 

internet framför läsning är i sin tur omöjligt, därför kan ett antagande vara att barn förr läste 

mer, då andra medier och digital läsning inte var ett konkurrerande alternativ till böcker. 

Litteratur var dyrt förr, vilket gjorde att alla barn inte gavs möjligheten att läsa, (Kjersén 
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Edman, 2002, s. 10) Barn som tillhörde fattiga familjer arbetade på gården och kom under den 

här tiden inte i närheten av litteratur (Kjersén Edman, 2002, s. 10). Idag kan läsning 

fortfarande ses som en klassfråga, med vissa skillnader från förr. Idag läser alla elever i 

skolan och skolan ger dem tillgång till böcker.  

 

 

 En kontroversiell tanke som kan väcka många starka känslor, skulle kunna vara att återinföra 

flick- och pojkböcker, då forskningen har visat på att läslusten är starkt kopplad till barns 

läsvanor. Genom att koppla samman de olika anledningarna till en sämre läsförmåga och en 

negativ attityd gentemot läsning, där Matteuseffekten, kopplingen till identitet och digitalt 

läsande tas upp, skulle en möjlig lösning vara att införa böcker som bryter en negativ 

Matteuseffekt och där läsaren kan koppla sin egen identitet till bokens karaktärer. Läsaren kan 

därför identifiera sig med karaktärer i exempelvis böcker om datorspel. Dock tror vi inte att 

pojkboken skulle överleva i dagens samhälle, då diskussioner kring genus är ett omdebatterat 

ämne. Det går inte bara att utgå ifrån att alla pojkar intresserar sig för samma saker, då alla är 

olika individer. Det går även emot läroplanen som säger att skolan har ett ansvar att motverka 

traditionella könsmönster (Skolverket, 2011a, s. 8). Därför är det viktigt att tänka på att inte 

enbart utgå ifrån könsskillnaderna när man som lärare stöttar sina elever i deras litteraturval, 

då könet inte avgör vad som intresserar individen. Därför är det en balansgång mellan att 

motverka traditionella könsmönster och också att individen ska bli genuint intresserad av det 

den läser. En viktig faktor kan vara att aldrig uttalat könskategorisera litteratur och att hitta 

böcker som alla elever kan vara intresserade av. Det är viktigt att ha kännedom om elevers 

intressen när man som lärare stöttar dem i deras litteraturval. 

 

En annan teori som pojkars läsintresse kan kopplas till är Judith A. Langers teorier angående 

föreställningsvärldar. En av anledningarna till pojkars icke-existerande läsintresse kan vara att 

de finner litteraturen tråkig. Langer beskriver det som att elever som finner litteraturen tråkig 

inte har kommit in i återkopplingsfasen i de föreställningsvärldar hon redogör för (Langer, 

2005, s. 12). Langer har försökt skildra och redogöra för läsprocessen och vad den positiva 

upplevelsen kommer ifrån när man läser. Återkopplingsfasen är den tredje av hennes fyra 

faser och den används mer sällan. I återkopplingsfasen funderar läsaren på hur 

föreställningsvärldarnas tankar påverkar individen och vad för betydelse de har för ens eget 

liv. (Langer, 2005, s. 31-35) Återkopplingsfasen, menar Langer, är anledningen till att 

människor läser skönlitteratur då man inser att litteraturen kan berika individen med kunskap. 
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Den kunskapen vi får genom skönlitteratur kan leda till att vi exempelvis ändrar åsikt och 

ändrar perspektiv på hur vi ser problem samt ser på andra människor. Skönlitteraturen hjälper 

oss att reda ut våra liv och bekymmer som hör livet till (Langer, 2005, s. 34). Det som Langer 

redogör för i sin bok visar på vikten av att läsa skönlitteratur, oavsett om man är pojke eller 

flicka. I och med det faktum att flickor läser hellre än pojkar, vilket forskningen vi redovisat 

pekar på i allra högsta grad, kan man tolka det som att flickor lättare kommer in i 

återkopplingsfasen då de är mer vana vid läsning än pojkar. Som lärare är det viktigt att hitta 

litteratur som främjar elevers läsande, litteratur de tycker är intressant, för att hjälpa dem in i 

återkopplingsfasen. Det handlar även om att lärare borde variera sina arbetssätt gällande 

litteratur för att få så många elever som möjligt intresserade. Att blanda högläsning av olika 

genrer, läsning i grupp och diskussioner om böcker är några sätt man kan arbeta med 

litteraturen. Att pojkar inte läser för att de inte kommit in i återkopplingsfasen är en teori som 

läggs fram. Av den forskningen vi tagit del av är det helt i sin tid att belysa andra medier och 

dess framväxt. På 1500-talet och några decennier framåt i tiden fanns begränsade utgåvor av 

böcker och klass avgjorde om man skulle få ta del av litteraturen. Endast barn som kunde läsa 

och som hade välbärgade föräldrar läste. Litteratur var dyrt och fattiga barn kunde varken läsa 

eller hade tid med det då fattiga barn fungerade som arbetskraft (Kjersén Edman, 2002, s. 10). 

Idag har alla elever i Sverige tillgång till böcker i och med att de går i skolan. Utgivningen av 

ungdomsböcker blomstrar och utgivningen slog rekord år 2015. (Boglind & Nordenstam, 

2016, s. 21). Trots att dagens ungdomar badar i litteratur har vi sett att läsintresset bland 

ungdomar generellt sett är litet, vilket också innebär att deras läsförmåga försämras. En aspekt 

som är värd att diskutera är det ökande användandet av digitala resurser. Användandet av 

internet ökar bland unga människor och ökningen gäller framförallt sociala medier (Höglund, 

2012, s. 55-66). Samtidigt har läsningen av skönlitteratur minskat under 2000-talet trots att 

utgivningen av böcker ökar. Att det finns så många böcker att ta del av borde i sin tur leda till 

ökad läsning då utbudet blir bredare och borde fånga fler personer. Då det har visats i 

forskningen att pojkars läsintresse och läsförmåga är sämre än flickornas samt att pojkars 

internetanvändning ökar (Höglund, 2012, s. 55-66) så skulle det kunna tyda på att pojkar 

väljer bort läsning framför användning av datorn. 

 

En tredje teori som forskningen har visat stöd i är huruvida Matteuseffekten påverkar barns 

läsning. Läsintresset, som är starkt kopplat till läsförmågan, sjunker när elever påverkar 

varandra. De elever som har vänner eller personer i sin omgivning med en positiv syn på 

läsning eller som själva läser mycket, tenderar att läsa mer än vad elever som har vänner eller 
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personer i sin omgivning med en negativ syn på läsning. Fenomenet kallas för en negativ 

Matteuseffekt, då svaga läsare inte blir starkare på grund av sitt, och sin omgivnings, ointresse 

för att läsa. Detta fenomen existerar inom alla ämnen i skolan och är något som man som 

lärare uppfattar som ett grupptryck i olika gruppkonstellationer. Eftersom läsning är något 

som är en stor del av alla ämnen, inte minst inom ämnet svenska, är det oerhört viktigt att 

skapa en positiv inställning. Hur bryter man som lärare en negativ Matteuseffekt? Barn som 

läser bra och är intresserade av att läsa, dras till andra barn som läser bra med ett stort 

läsintresse. Likadant gäller för de svaga eleverna, (Molloy, 2007, s. 18) och för att förhindra 

att de svaga läsarna hamnar i ett statiskt mönster där de alltid ses som svaga så måste man 

som lärare motverka det. Ett förslag på att motverka en negativ Matteuseffekt är att blanda 

elever som läser mycket och gärna, med de som inte läser mycket, genom exempelvis 

parläsning eller boksamtal. Förhoppningen är att de starka eleverna ska smitta de andra med 

sin läslust och ge tips på böcker etcetera. Detta kan möjligen resultera i att de starka elevernas 

läsintresse minskar då de trivs bäst med att omge sig av personer som delar deras starka 

läsintresse. Här bör lärarna dels ta hänsyn till de svaga eleverna och försöka främja deras 

läsintresse, dels se till att de läsintresserade elevernas intresse inte förloras. 

 

En annan viktig faktor är att både lärare och elever rekommenderar och presenterar böcker de 

läst. Att elever, främst pojkar, finner skönlitteraturen tråkig kan bero på att de inte finner 

läsning som aktivitet givande men det kan också vara en täckmantel för läs- och 

skrivsvårigheter (Molloy, 2007 s.10). Det kan även bero på att de inte hittat rätt typ av bok. 

Om deras kamrater eller läraren presenterar och rekommenderar böcker som de har läst kan 

det vara en hjälp i rätt riktning för pojkar att främja sitt läsintresse, då de genom 

rekommendationer får bra tips på böcker de kan läsa. Även att låta eleverna arbeta med texten 

och ställa frågor (Molloy, 2007, s.18) som är viktiga för eleven kan lyfta ett läsintresse, mer 

än att bara läsa igenom böcker eller texter för läsandets skull. Könsskillnader i läsmotivation 

kan också försvinna ifall alla barn utmanas att analysera texterna de läser (Applegate & 

Applegate, 2010, s. 227). Applegate & Applegate (2010) visar att elever i årskurs 1-6 måste, 

när de läser, känna att läsningen kommer till användning för något. Solheim & Lundetræ 

(2016) diskuterar även om olika undervisningsmetoder skulle kunna vara en avgörande faktor, 

men deras slutsats är att det inte bör påverka elevers lust att läsa i stort sett. 

 

Forskningen visar också att man som lärare har olika förväntningar på flickor och pojkar, när 

det kommer till läsning. Konsekvenserna av att som läsare ha olika förväntningar på flickors 
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och pojkars läsande, kan bli att man förväntar sig att pojkar kommer vara svaga läsare och att 

flickor kommer vara starka läsare, grundat i generaliseringar att alla flickor läser bättre och 

tycker om att läsa. På så vis kan litteratur-rekommendationerna bli fel och eleven kan bli för 

utmanad eller inte tillräckligt utmanad i sitt läsande. Även att anta att flickor vill läsa om 

kvinnligt kodade saker, som exempelvis hästar och tonårsdrama, kan hämma läslusten hos 

individen då det är en fördom och inte behöver vara något som stämmer överens med alla 

flickors läsintressen. Som lärare kan man välja ut litteratur i olika genrer och i olika 

svårighetsgrader och se till att det alltid finns en variation av böcker som eleverna kan välja 

mellan. Att låta eleverna välja litteratur utan att falla för grupptryck kan man göra genom att 

dela upp elever i mindre grupper och låta eleverna välja böcker som de faktiskt vill läsa utan 

att bli påverkade av sina kompisars val. På så sätt skapas ett klimat i klassrummet, där allas 

läsintresse respekteras och inte ifrågasätts. Gällande läslust och läsförmåga menar Solheim & 

Lundetræ att PIRLS- och PISA-undersökningarna tyder på att läslusten och läsförmågan är 

starkt sammankopplade, då läsförmågan är bättre hos flickor, där även läslusten är högre. 

(2016). Genom att skapa läslust hos elever kan därför läsförmågan förbättras. Därför är det 

viktigt att som lärare hela tiden jobba aktivt för att främja elevers läsintresse och finna sätt för 

att på ett naturligt sätt få in läsning i vardagen, både hemma och i skolan. En viktig faktor är 

att också bearbeta litteraturen som lästs och ha ett syfte med textläsningen för att skapa ett 

genuint intresse för den text som lästs. Eleverna måste känna att läsningen har ett värde och 

ett syfte och inte bara blir tråkig bokläsning. Sammanfattningsvist är den viktigaste aspekten 

att skapa ett läsintresse för att öka läslusten som i sin tur ökar läsförmågan hos individen.  

 

5.2. Förslag på vidare forskning 

I vår litteraturstudie har vi undersökt elevers läsning i alla åldrar, från förskoleklass upp till 

gymnasienivå. Eftersom vi ska bli lärare i grundskolan hade vi som utgångspunkt att 

undersöka vad forskningen säger om elevers läsning och läsvanor på mellanstadiet. Då det 

inte alls fanns tillräcklig forskning för just mellanstadiet var vi tvungna att se över ett bredare 

åldersspann. Förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara utökad forskning om 

elevers läsning på just mellanstadiet. Ett annat förslag på vidare forskning är de digitala 

verktygens roll i skolan. Hur mycket använder sig lärare av digital teknik och hur stor tillgång 

har elever till tekniken? Det hade även varit intressant att ta del av forskning kring huruvida 

elevers användande av digitala resurser på fritiden påverkar deras intresse för läsning, hur 
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mycket dagens alla digitala resurser, datorer, mobiltelefoner etcetera påverkar barnens 

läsintresse.  

Även mer forskning kring hur mycket barn gynnas av att läsa digitalt istället för traditionellt 

och hur barns motivation påverkas av digital läsning hade varit intressant att ta del av. Genom 

att senaste PISA-undersökningen precis blev publicerad, samt att senaste PIRLS-

undersökning inte har publicerats än, är dessa läsundersökningar troligtvis något som det 

kommer att forskas mer om inom den kommande framtiden.  
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