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Abstrakt   

Enligt den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) som 

undersöker läsförmågan framgår det att flickor har bättre läsförståelse än pojkar. I arbetet 

framgår det hur pojkarna ligger till gentemot flickorna gällande läsförmågan. Avsikten med 

föreliggande arbete är även att lyfta fram forskningsresultat som belyser hur dessa skillnader kan 

förklaras. Huvudfokus har lagts på pojkars läsförmåga.  Pojkar är den grupp som enligt PIRLS 

har sämre läsförmåga. Forskning som studerats visar att skillnader mellan pojkar och flickors 

läsförmåga inte är så stor som resultaten i PIRLS. Däremot har det visat sig att pojkarna presterar 

bättre i digital läsning än flickorna. Motivation framhålls i forskningen som en av de främsta 

orsakerna till olikheterna som finns i läsförmågan. Pojkarnas inre motivation har identifierats 

som lägre i jämförelse med flickornas. Därmed blir lärarens sätt att stötta och motivera eleverna 

av stor betydelse för läsförmågan. Vidare gör det att skillnaderna mellan pojkars och flickors 

läsförmåga kan minska. LRS (learning related skills) påvisas vara en annan orsak till pojkars och 

flickors olika prestationer i läsförmågan. Flickorna bemästrade denna förmåga bättre än 

pojkarna. Enligt tillgänglig forskning är könsidentiteten hos eleverna något läraren bör ta hänsyn 

till för att på så vis kunna stödja elever till bättre förutsättningar i läsning. I vidare arbete kan en 

empiristisk studie vara passande för att studera hur det ser ut i en skola. Om olikheterna finns, är 

orsakerna samma som resultaten i den här studien visat och hur kan åtgärderna se ut. 
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1. Inledning  

I alla sociala situationer och i alla tankar används språket. Språket är nödvändigt för att 

kommunicera, förmedla och uttrycka sig. (Dahllöf, 1999) Språket har således stor betydelse i 

vardagen. Av denna anledning är ämnet svenska i skolan centralt. Skillnaderna mellan pojkar 

och flickors läsförmåga och vilka förklaringar det finns till detta är i denna studie föremål för en 

systematisk genomgång av forskningsresultat inom området. Läraren bör ha den kompetens som 

krävs för att ge individuell stöttning som eleven behöver för att utvecklas. Detta oavsett om 

eleven är pojke eller flicka. Under syfte i Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det är något av det mest komplexa inom 

läraryrket men även det viktigaste. 

 

Att behärska svenska språket och att ha förmågan att läsa och tolka text är en viktig del för barns 

lärande under de tidiga åren i skolan. Läsandet är grunden till lärandet i alla ämnen och en 

förutsättning för att kunna ta del av samhället med alla dess olika typer av textvärldar som vi 

möts av varje dag. (Rosén, 2012) Alla människor är olika och inhämtar och tolkar kunskap på 

olika sätt.  
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2. Bakgrund   

Enligt den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) som 

undersöker läsförmågan i årskurs fyra framgår det att flickorna har bättre läsförståelse än 

pojkarna. PIRLS senaste undersökning gjordes 2011 och då deltog 49 länder. Sverige har deltagit 

i PIRLS tre gånger (2001, 2006, 2011). Sverige är ett av de fåtal länder där elevers resultat har 

försämrats över hela tidsperioden. Vikt har lagts på frågan: Varför läser inte pojkar lika bra som 

flickor? Läsförståelsen belyses genom sakprosa (faktatexter) och skönlitteratur (berättelser). 

Detta ger information om elevernas förmåga att värdera, tolka och förstå texter. Den 

övergripande resultatnedgången kan förklaras med den försämrade läsförståelsen av 

sakprosatexter. PIRLS använder begreppet reading literacy som är en bred betydelse av 

läsförmågan. Begreppet innebär förmågan att förstå det lästa (läsförståelse) och kunna använda 

det som ett verktyg för att nå samhälleliga och individuella mål. Genomsnittsåldern för elever i 

Sverige låg på 10,7 år och för samtliga länder 10,2 år. Utifrån vad eleverna presterade på testet 

delades de in i fyra läsfärdighetsnivåer (elementär nivå, medelgod nivå, hög nivå och avancerad 

nivå). ). Genomsnittspoängen i Sverige har sjunkit mellan samtliga undersökningstillfällen då 

Sverige varit med. Vidare ligger färre pojkar och flickor på hög-och avancerad nivå i Sverige. 

Däremot hade flickorna sedan 2001 bättre resultat i samtliga länder. (Skolverket, 2012)  

Resultatet PIRLS kommit fram till är inte något nytt. Skolverkets genomgång visar att 

könsskillnaderna i läsförståelse ökat sedan 1970.  Sverige är ett av länderna som i den senaste 

studien haft störst könsskillnader i läsning .(Skolverket 2006, s. 25)  

 

McKechnie (2006, s. 57)  som studerat NAEP (US Department of Education’s National 

Assesment of Educational Progress) styrker även tesen om olikheter mellan könen. 

Utvärderingen genomfördes år 2000 där elever i fjärde klass testades i läsning och det framgick 

att flickorna presterade högre än pojkarna. Även The Department for Education and Employment 

(1999) i Storbritannien där elever i åldrarna 7, 11 och 14 år testades i läsning visade det sig att 

fler flickor nådde en godtagbar nivå (86% av flickorna och 77% av pojkarna).  Wernersson 

skriver i Statens offentliga utredning (SOU:2010, s. 3) att flickor generellt sätt lyckas bättre än 

pojkar i skolan sedan lång tid tillbaka, via jämförelser av betygen. Detta visade sig vara fallet i 

många länder. 
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Andelen pojkar på högskoleutbildningar har även minskat betydligt och med en ökad andel 

pojkar som inte genomför grundskolan med fullständiga betyg menar Ingvar (2010, s. 7) att detta 

ger oss anledningar till att belysa skillnaderna i skolan med fokus på läsning och vidare i 

resultatet orsakerna till detta.   
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3. Problemformulering och syfte  

 

3.1 Problemformulering:  

PIRLS och forskning ger stöd för uppfattningen att det finns skillnader i läsförmågan mellan 

pojkar och flickor. Vilka förklaringar kan aktuell forskning ge till detta? 

 

3.2 Syfte 

Syftet med denna genomgång av forskning om skillnader i läsförmåga mellan pojkar och flickor 

är att lyfta fram forskningsresultat inom området. Särskilt fokus har lagts på att finna 

forskningsresultat som kan förklara varför pojkar i undersökningar visar sämre läsförmåga än 

flickor. 

 

Frågeställning: 

● Vad har forskningen identifierat för orsaker till pojkars sämre läsförmåga? 
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4. Metod  

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 49) nämner att det är denna fas i forskningsprocessen 

som val av undersökningens design gjorts, ställning till urvalsmetoder tas, 

datainsamlingsmetoder väljs, genomförandet av datainsamling bestäms samt val av analysmetod. 

 

Våra sökord:    

Boys, Differences, Education, Gap, Gender, Literacy, Pedagogy, Reading disability, Reading, 

School, Studies och Teacher. 

 

4.1 Datainsamling 

ERIC har varit den databas som varit den främsta tillgången för sökningar som gjorts. Detta 

eftersom det är möjligt att skräddarsy sökningarna efter egna specifika behov. Den booleska 

operatorn “AND” har använts. För att bryta ned sökningarna ännu mer har även (elementary 

education) kryssats i då det är åldrarna som fokus har lagts på. Utifrån syfte har författarna tagit 

fram relevanta sökord. Även genom läsning av artiklar har tips och idéer till sökord identifierats. 

 

Forskningsresultat under den senaste 10-årsperioden har undersökts. Detta ger oss nyare 

forskning inom ämnet men har även hjälpt oss bryta ned träffarna. “Peer reviewed” har även 

kryssats i vid våra sökningar i ERIC för att få en vetenskaplig standard på texterna. Om det är två 

ord i samma sökord t.ex. gender differences har citationstecken (“) använts framför och efter för 

att visa att dessa ord tillhör varandra, annars har alla texter som innehåller orden någonstans i 

texten utan någon sammankoppling till varandra hittats. I vissa fall har sökord till ämnesord och 

valalternativet “SU descriptors” använts. Citationstecken (“) gjordes inte från början men 

efterhand var detta ett bra hjälpmedel för att få fler relevanta träffar. En annan möjlighet som 

togs tillvara på i ERIC var att trunkera efter ett sökord som enligt Barajas et al. (2013, s. 81) 

innebär att lägga till en asterisk som i vår sökning var ordet boy*. Att lägga till en asterisk 

symbol menar Barajas et al. (2013, s. 81) vidare att olika varianter av begreppet täcks in. Om 

behovet av att bryta ned sökningen ännu mer var ett alternativ att utöka sökningen genom att 

lägga till en sökordsruta med ytterligare sökord i. 
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SwePub har även använts för att söka bland artiklar och avhandlingar som publicerats vid 

svenska lärosäten. Denna sökmotor har varit enkel att söka i, då den är på svenska och även i sitt 

sätt att välja olika typer av publikationer, exempelvis en doktorsavhandling.  

 

Google scholar har även varit en bra sökmotor. Bryman (2011, s. 115) styrker till att det är en bra 

sökmotor att leta referenser i. Den här sidan har varit till stor hjälp när det inte funnits texter i 

“fulltext” på andra sökmotorer. De har då ofta funnits i Google Scholar. 

 

De två söksituationer som fått högt antal träffar och orsakerna till detta kommer presenteras 

nedan. 

19/3 Eric gender 

differences, 

school, 

reading 

837 4 1 1 

 

Orsaken till att söksituationen ovan fick så många träffar var för att det var en sökning som 

gjordes i början av sökprocessen och då fanns inte samma kritiska syn på vilka konsekvenserna 

blir av att göra sökningar med för många utfall. De sökstrategier som använts är för att korta ned 

träffarna men missades ovan. Alla träffar tittades dock igenom men det fanns dessvärre inte 

många som kunde användas. Det var tidskrävande och sannolikheten att det missades relevanta 

artiklar blev också stor.  

 

Den andra sökningen där många träffar uppstod var det på grund av en artikel funnen via en 

referenslista som glömde skrivas upp. Detta på grund av bristfällig kunskap om användningen av 

manuell sökning enligt Barajas et al. (2013, s. 74). Istället valdes ämnesord ut från artikeln för att 

kunna söka upp den på nytt och vidare sätta in den i bilaga 1a. Den är nu borttagen från tabell 1a 

eftersom det är en manuell sökning. 

1/4 Google 

Scholar 
gender, 

literacy, gap 
228 000 9 2 1 

 

Artikeln som gjordes med en manuell sökning är “Developing Deep Understanding and Literacy 

while Addressing a Gender-Based Literacy Gap”- Sun, Y. Zhang, J. Scardamalia, M. 
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4.2 Databearbetning  

I arbetet har de vetenskapliga principerna tagits tillvara på när texter har studerats exempelvis 

syfte, abstract, slutsats etc. 

 

Artiklarna har lästs igenom ett flertal gånger, för att förstå innehållet och dess resultat. Artiklarna 

har analyserats med hjälp av färgkodning för att strukturerat hitta samband och olikheter mellan 

artiklarna. Detta för att kunna identifiera svaret på syftet i arbetet.  

 

Resultatet är uppdelat efter kvalitativa studier, kunskapsöversikter och kvantitativa studier. 

Studierna presenteras först var för sig och sedan tillsammans i en sammanfattning. Valet av att 

ha kunskapsöversikterna som en egen underrubrik är för att data är tagen från provresultat och 

blir då, enligt Bryman (2011, s. 150), insamling av numeriska data och är då kvantitativ. 

Kunskapsöversikterna särskiljs från dem andra kvantitativa studierna för de har fått fram data 

genom enkäter. I slutet av resultatet kommer en sammanfattlig analys av hela resultatet att 

presenteras. 

 

I bilaga 1a presenteras de sökord som använts i resultatet och hur sökningen gått till.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

          10 

5. Resultat  

Nedan presenteras de viktigaste forskningsresultaten från artiklarna. Barajas et al. (2013, s. 50) 

nämner att i denna del ska data analyseras, bearbetas och sammanställas. Resultaten har 

sammanställts i tre olika kategorier av studier. De olika studierna är kvalitativa studier, 

kvantitativa studier och kunskapsöversikter. Först och främst har studierna analyserats var för sig 

och sedan i relation till varandra för en enhetlig sammanfattning. 

 

5.1 Kvalitativa studier 

Stotsky och Denny (2012) såg problem med att pojkars läsförmåga var lägre än flickors. Vidare 

testades det om könshomogena klasser hade en positiv inverkan på elevers läsförmåga. En 

sammanställning av intervjuer på två skolor genomfördes med elever, lärare, föräldrar och 

rektorer. 

 

Damber (2010) genomförde intervjuer med fem framgångsrika universitetsstudenter för att se 

vilken inställning de hade till läsning under sina tidigare år i skolan.  

 

Stotsky och Dennys (2012) studie gav olika resultat i de två klasserna på de två olika skolorna. I 

den ena klassen visades det att könssammansättningen hade en positiv inverkan på pojkars 

läsförmåga. I den andra klassen visades inte någon anmärkningsvärd skillnad till elevernas 

läsförmåga som i en könshomogen klass. Resultaten visar både en positiv och negativ syn från 

intervjupersonerna i de könshomogena klasserna, däremot var den mer positiv än negativ. 

Sammanfattningen av det intervjupersonerna är positiva till är följande: eleverna blev mindre 

distraherade, en bättre miljö för tillbakadragna och tysta elever uppstod, en bättre miljö för 

elevernas behov och intressen skapades med en mer skräddarsydd klassläsning och slutligen gav 

det större möjlighet för eleverna att träna sitt ledarskap. Sammanfattningen av det 

intervjupersonerna är negativa till är följande: flickorna gav upphov till att prata mer med 

varandra under lektionstid och pojkarna blev mer tävlingsinriktade och otrevliga mot varandra. 

Dambers (2010) studie visade sig ge en mer positiv inställning till pojkars läsning genom att 

anpassa klassrummet efter endast pojkars behov. Vidare ledde detta till bättre läsförmåga hos 

pojkarna. Fortsättningsvis menar Damber (2010) att njutning, nyfikenhet och intresse visade sig 

vara de drivande faktorerna till en god läsförmåga. 
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Enligt Damber (2010) är det viktigt att läraren tidigt ställer höga krav på eleverna och stöttar 

dem. Detta har visat sig ha en stor inverkan på elevernas läsutveckling och läslust. 

 

Sammanfattning av kvalitativa studier: 

Sammanfattningsvis framgår det i studierna att lärarens sätt att stötta och motivera eleverna, 

exempelvis genom att använda sig av bokgenrer som eleverna intresserar sig för, har stor 

betydelse för läsförmågan. Könshomogena klasser kan ha en positiv påverkan på pojkars 

läsförmåga då mer hänsyn kan tas till deras intressen och personligheter. Vidare gör det att 

skillnaderna mellan pojkars och flickors läsförmåga kan minska.  

 

 

5.2 Kvantitativa studier 

I en studie gjord av McGeown, Goodwin, Henderson och Wright (2012) identifieras vad som är 

orsakerna till skillnaderna mellan pojkar och flickors läsförmåga, samt motivationen till att läsa.  

Beror det främst på om man är pojke eller flicka, alltså könet eller könsidentiteten, alltså typiskt 

pojkiga och flickiga drag?  

 

Storm-Merisuo (2006, s. 115-116) har genomfört en kvantitativ studie där elever valts ut och 

svarat på enkätfrågor. Syftet var att få syn på vilken inställning elever i fjärdeklass hade till 

läsning och skrivning och vilka texter som motiverade pojkar till att läsa och skriva. Storm-

Merisuo ville även få syn på vad pojkarna fann mest intressant och vilken typ av text som pojkar 

och flickor intresserade sig av.  

 

Marinak och Gambrells (2010) kvantitativa studie genomfördes för att få syn på skillnader 

mellan pojkar och flickors självuppfattning till läsning och hur viktigt de ansåg att läsning var för 

dem.  

 

Studien McGeown et al. (2012, s. 332) genomfört visar att varken könsidentiteten (traditionellt 

pojkiga och flickiga drag) eller kön (pojke eller flicka) hade skillnader på läsförmågan. Detta 

framgick även i Storm-Merisuos (2006, s. 117) studie där ingen övergripande skillnad i pojkars 

och flickors läsförmåga visades. Enligt McGeown et al. (2012, s. 332) hade däremot den 
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”flickiga” könsidentiteten stor påverkan på den inre motivationen till läsning. Inre motivation 

definieras enligt McGeown et al. (2012) som ett genuint intresse för något utan yttre påverkan. 

Vidare förklarade McGeowns et al. (2012) studie att könsidentiteten är den främsta faktorn till 

motivationen att läsa. Den inre motivationen har McGeown et al. (2012, s. 331) delat in i tre 

dimensioner, som är följande: nyfikenhet, engagemang och självförtroende. Den yttre 

motivationen är indelad i två dimensioner, som är följande: igenkännande från läraren och betyg. 

Det McGeown et al. (2012, s. 331) kom fram till var att flickorna hade signifikant högre inre 

motivation än pojkarna och den största anledningen till detta visar sig vara flickornas högre 

självförtroende. Detta motsätter Marinak och Gambrells (2010) studie där det inte uppvisades 

någon signifikant skillnad mellan könen beträffande deras uppfattning om sin egen läsförmåga. 

Vidare visade pojkarna i Marinak och Gambrells (2010) studie att de inte värderade läsningen 

lika högt som flickorna. Detta blev en orsak till pojkarnas lägre prestationer i läsning, alltså deras 

värdering. Detta motsätts i Storm-Merisuos (2006, s. 117) studie där nästan alla elever tyckte om 

att läsa böcker och besöka bibliotek. Fortsättningsvis var det endast ett fåtal elever (nio stycken) 

som varken tyckte om att läsa böcker eller att besöka bibliotek. Däremot var dessa elever endast 

pojkar. Storm-Merisuo (2006) kom även fram till att den litteratur som vanligtvis används i 

skolan är främst den typ av litteratur som intresserar flickor. Litteraturen pojkarna var mest 

intresserade av var: serietidningar, komedier och äventyrsböcker. De var även mer kräsna i sina 

val av böcker än flickorna. Pojkarna gillade serier för att de kunde förutspå vad de handlade om 

och att de var säkra på att det inte var en “tjejbok”. 

 

Sammanfattning av kvantitativa studier:  

Likheter i Marinak och Gambrells (2010) samt McGeown et al. (2012) studier har identifierats. 

Den inre motivationen är lägre enligt McGeown et al. (2012) hos pojkar och det stämmer 

överens med Marinak och Gambrells (2010) studie där pojkar inte såg lika högt värde i att läsa. 

Å ena sidan visar Storm-Merisuos (2006, s. 117) studie att flickorna var mer motiverade till att 

läsa böcker och besöka bibliotek men å andra sidan framgick det också vara mest böcker i skolan 

som flickor föredrog. Det är viktigt enligt McGeown et al. (2012) att se bortom könet och istället 

studera elevernas könsidentitet som har större påverkan till elevers motivation.   
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5.3 Kunskapsöversikter 

Maria Rasmusson har i sin doktorsavhandling Det digitala läsandet (2014) genomfört fyra 

studier men i denna kunskapsöversikt har endast en av dessa fyra använts. I studien (studie två) 

undersöks läsförståelse av digitala texter (innebär att förstå och läsa texter som finns inom 

digitala verktyg ex. symboler, bilder, animationer och ljud, men även presentationer av 

traditionella texter på skärmar). Samt traditionella texter (innebär att förstå och läsa texter i 

pappersformat så som ex. läroböcker och tidningar) mellan pojkar/flickor och datorspelande. 

 

Sun, Zhang & Scardamalia (2010, s. 8) har under två års tid genomfört en studie med 22 elever i 

en klass. Varav 11 pojkar samt 11 flickor. Studiens syfte var att se hur elevernas vokabulär och 

språk utvecklades genom att skriva och läsa på datorn.  

 

Matthews, Karmen, Stephanie och Korinas (2010) studien berör skillnaden mellan 

afroamerikanska pojkar och flickor samt vita amerikanska pojkar och flickors läsförmåga 

(jämförelse mellan ras och kön i läsförmågan). Fokus har lagts på delarna som berör 

könsskillnaderna i studien. Barnens läsförmåga testades genom bokstavsigenkänning, ljudning, 

rim ljud, ordigenkänning etc. Elever från förskolan till årskurs fem testades. 

 

Resultatet av pojkars bättre prestation i det digitala läsandet kunde förklaras genom att pojkar 

ägnade mer tid åt datorspel än vad flickor gjorde. (Rasmusson, 2014) Vid datorspelande övas en 

bättre visuell förmåga upp vilket då underlättar vid digital läsning. Datorspelande kan enligt 

Rasmusson (2014, s. 53) öva upp den visuella-spatiala förmågan som då ger pojkarna ett 

försprång i det digitala läsandet. Rasmusson (2014, s. 51) skriver att enligt traditionella 

läsförståelsetest som gjorts visar att flickor presterar bättre än pojkar. Det gäller även det digitala 

lästestet i PISA som gjordes 2009 (eleverna svarade på frågor och läste på datorn) men 

könsskillnaden var inte lika stor som i det traditionella lästestet (Skolverket, 2011, s. 7).  

I studien Sun et al. (2010) genomfört har elever i grundskolan under två års tid arbetat utifrån 

Knowledge Forum, där eleverna lagt ut texter som de producerat. Resultatet visade ett samband 

till Ramsussons (2014) andra studie där pojkarna i Sun et al. (2010) studie presterade bättre i 

digitala verktyg än flickorna. De digitala verktygen kan enligt Sun et al. (2010) minska glappet 

mellan pojkars och flickors läsförmåga. Pojkarna skrev fler korrekta ord i jämförelse med 
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flickorna, samt att pojkarna överlag skrev fler ord och presterade därmed bättre i studien. 

Matthews et al. (2010) data kom från traditionella tester i läsförmågan som styrker Rasmusson 

(2014) och Sun et al. (2010) om att flickorna presterade bättre än pojkarna. Den största orsaken 

till detta, enligt Matthews et al. (2010) berodde på LRS (learning-related skills) som är den grupp 

av sociala färdigheter för inlärning. De sociala färdigheterna är följande: flexibelt tänkande, 

förmågan att fokusera på samma uppgift en längre tid, självständighet, organiserat tänkande och 

material, följa instruktioner, visa uthållighet och visa en tydlig uppmärksamhet. 

  

Sammanfattning av kunskapsöversikter:  

Rasmusson (2014) och Sun et al. (2010) har genomfört studier som påvisar att pojkars högre 

prestation i läsförmågan finns i digital läsning. Detta är däremot en annan typ av läsning som inte 

är densamma som traditionell läsning. Vid digital läsning krävs andra förmågor som pojkarna 

fått genom mer datorspelande. LRS visar Matthews et al. (2010) i sin studie vara den största 

orsaken till pojkars och flickors olika läsförmåga och flickorna visade sig bemästra dessa 

färdigheter bättre. 
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6. Diskussion 

Nedan diskuteras och granskas metod och resultat av föreliggande studie. I metoddiskussion 

diskuteras val av metod och urval.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.1 Metoddiskussion  

Genom en bättre struktur från början med en mer systematisk sökmetod hade tid och möda 

sparats. Valet som gjordes var att inte sålla bort sökresultat med över hundra resultatträffar vilket 

blev mycket tidskrävande. Bristen i detta blev att enbart de första träffarna i de sökningarna med 

många träffar lästes igenom och många gick ”förlorade” och hanns inte med. Detta gav lärdom 

och under processens gång blev den systematiska sökmetoden bättre genom att specificera 

sökningarna mer. En av dessa specificeringar är att fulltext kryssades i på de sökmotorer som 

hade denna funktion. Många ”bra” träffar kan således försvinna i valet av fulltext som möjligtvis 

kunde hittats via en manuell sökning med hjälp av att information om artikelns titel och abstrakt 

finns tillgänglig. Däremot kan det samtidigt vara en nödvändighet för att bryta ned antalet 

sökträffar och så var det i detta fall. En annan brist som uppstod i sökprocessen var användandet 

av sökord. Genom att vara mer konsekvent i valet av sökord skulle en mer specifik 

textinformation hittas och medföra att arbetet blir mer explicit. 

 

Den forskning som bedrivs kring läsförmågan hos pojkar och flickor i skolan är ett brett 

forskningsfält. Detta har åskådliggjorts i denna studie. Sökresultaten visar den bredd av detta 

forskningsfält då resultaten blivit många. Valet att använda både kvalitativa-och kvantitativa 

studier har gjorts. Å ena sidan har detta blivit ett dilemma eftersom det har medfört att antalet 

sökträffar ökat ytterligare. Genom att enbart studera en vetenskaplig ansats (kvalitativ studie 

eller kvantitativ studie) hade ett smalare forskningsfält synliggjorts. Å andra sidan kan styrkor 

urskiljas i de forskningsresultat som studerats vid användandet av två ansatser. Studien får en 

annan bredd i resultaten då forskningen har sammanställts utifrån olika ansatser. Enligt Barajas 

et al. (2013, s. 55) är forskarens roll i den kvantitativa ansatsen att förhålla sig objektiv med ett 

“utifrån perspektiv” där mätningar genomförs med standardiserade instrument (exempelvis 

SPSS). I den kvalitativa ansatsen är forskaren rollen däremot att se deltagarna och sig själv som 

subjekt som är påverkande orsaker till datainsamlingen.  
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En aspekt som identifierats och påverkat validiteten i arbetet är: exempelvis studier som berör 

digital läsning har använts. Detta var inte tanken från början då inga sökord som innefattar ordet 

“digital” t.ex. digital, digital reading eller digital literacy har använts. Konsekvenserna av detta 

har gjort att informationen i resultaten har fått en större bredd och inte samma relevans som 

huvudtanken var från början.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Nedan har diskussionen delats upp i teman och diskuterats utifrån resultat och tankar om 

professionen.  

 

6.2.1 Digitala verktyg 

Två artiklar vars resultat berörde digital läsning har använts i denna översikt. Dock var 

metoderna i dessa studier olika. Sun et al. (2010) använder en internettjänst (Knowledge Forum) 

där de lägger ut texter som sedan analyserats. Internettjänsten visade en positiv inverkan på både 

pojkars och flickors läsförmåga. Ökningen av pojkarnas läsförmåga var större och därmed 

minskade skillnaderna mellan könen. Detta styrks med Rasmussons (2014) studie där pojkar 

presterar bättre gällande digital läsförståelse. Detta kan ses som positivt då digitala verktyg blivit 

en stor del av samhället som gör att kunskaperna kommer vara till nytta i framtiden. Översikten 

har identifierat ett sätt som kan hjälpa och motivera pojkar i deras läsning. 

 

 

6.2.2 Motivation och identitet 

Sammanfattningen från Stotsky och Dennys (2012) intervjuer visade att i ett klassrum med 

enbart pojkar i är möjligheten att välja ut böcker utifrån pojkars intressen större. Detta kan i sin 

tur ge upphov till njutning, nyfikenhet och intresse som Damber (2010, s.63) menar vara 

anledningar till att elever presterar högre. Fortsättningsvis menar McGeown et al. (2012) att 

nyfikenhet är en del av den inre motivationen som flickor besitter högre. Flickor har högre 

motivation även enligt Storm-Merisuo (2006, s.117) och detta tolkas som att Storm-Merisuo 

(2006) menar den inre motivationen. Detta för att McGeowns et al. (2012) studie visade att det 

inte finns någon signifikant skillnad mellan könen i fråga om yttre motivation. Samtidigt menar 

McGeown et al. (2012) att det är könsidentiteten som har störst påverkan på motivationen. 
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Slutsatsen dras att den största andelen flickor har en feminin könsidentitet och den största 

andelen pojkar har en manlig könsidentitet. Storm-Merisuo (2006) hävdar att läraren borde ta 

reda på vad elever intresserar sig för som då gör att läsningen blir roligare för eleverna. Vidare 

synliggjordes att pojkars intresse och val av böcker handlar mycket om att inte välja “fel” typ av 

böcker som flickor tycker om. Att pojkar enligt Storm-Merisuo (2006) tyckte om serietidningar, 

komedier och äventyrsböcker kan då tolkas som val av böcker av maskulin karaktär. 

Könshomogena klasser skulle enligt detta resonemang vara optimalt för att få med pojkarna men 

då Stotsky och Dennys (2012) studie endast gav positivt resultat av denna typ av klasser i en av 

de två skolorna anses det inte vara själva klassens uppbyggnad som är orsaken utan istället 

lärarens arbete. Det är läraren som kan stötta eleverna till att låta dem läsa vad eleverna anses 

tycka om. Det är läraren som ser bortom könet och ser att det är individen som är det viktiga. Att 

ta vara på kunskapen från McGeowns et al. (2012) studie där oavsett kön, kan en individ ha 

maskulina eller feminina drag. Detta för att som blivande lärare kunna gå ut i yrket och se 

eleverna med ett sådant synsätt. Fortsättningsvis för att inte låsas vid stereotypa åsikter om att 

alla pojkar tycker om blått och att läsa serietidningar och flickorna tycker om rosa och att läsa 

kärleksböcker, för alla är olika. Får man som lärare med sig eleverna genom att jobba på deras 

motivation görs antagandet att läsandet kommer utvecklas och då även deras LRS som Matthews 

et al. (2010) beskriver som de sociala färdigheterna för lärande.  
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7. Konklusion och implikation  

Nedan, i konklusions- och implikation, sammanfattas de viktigaste resultaten i 

kunskapsöversikten. Det görs genom att lyfta fram det som ansetts ha varit det viktigaste i 

studierna och även med hjälp av att utgå från vad syftet har varit. Detta mynnar ut i förslag på 

fortsatt arbete inom området. 

 

Kunskapsöversikten har sammanställt vad relevant forskning identifierat ligga till grund för 

olikheterna i pojkars och flickors läsförmåga, särskilt med fokus på varför pojkar får sämre 

resultat när deras läsförmåga mätts i PIRLS. Med stöd från syftet och forskning som tagits fram 

kring ämnet är det viktigt att utveckla en skola som ger en likvärdig utbildning oavsett kön. 

Vidare hävdas även att det är viktigt att läraren försöker stötta sina elever till fullo, motivera dem 

och variera sin läsundervisning för att då försöka fånga upp alla elever, speciellt de som hamnat 

efter i sin prestation.  

 

Det viktigaste resultatet utifrån studierna som analyserats är att flickorna har högre motivation 

till läsning än vad pojkar gör. Det framgick även att det många gånger inte är så stor skillnad 

mellan pojkars och flickors läsförmåga utan snarare motivation och lust till att läsa. Det har blivit 

allt mer vanligt med datorer och läsplattor i skolan och detta kan vara ett bra redskap för att 

motivera pojkar och därigenom skulle deras läsförmåga kunna stärkas.  

 

För fortsatt forskning inom område anser vi det intressant att ta reda på hur lärarna arbetar med 

eleverna när svårigheterna väl upptäckts.  
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9. Bilaga 1a, tabell 

 

Datum Databas Sökord Antal 

Träffar 

Lästa 

Abstract 

Urval 1 Urval  2  

25/2 SwePub reading, 

education, 

pedagogy, 

literacy, pisa 

5 2 1 1 

9/3 SwePub pedagogy, 

teacher, 

scaffolding, 

reading 

3 2 1  

19/3 Eric gender 

differences, 

school, 

reading 

837 4 1 1 

30/3 Eric gender 

differences, 

reading, 

boy*, literacy 

24 3 2 1 

31/3 SwePub studies, 

reading, 

literacy 

40 3 2 1 

1/4 Eric gender 

differences, 

reading, 

boy*, literacy 

24 5 3  

6/4 Eric boys, 

reading, 

material 

17 3 2 1 

6/4 Eric boys, reading 

disability 
97 5 1 

 
 

9/4 Eric gender 

differences, 

reading, 

boy*, literacy 

24 2 2 2 
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9.1 Bilaga 1b, tabell 

 

Publik

ationså

r 

Utgiva

re 

Data

bas 
Författar

e 
Titel Syfte Metod Urval/Bort

fall 
Slutsats/Resulta

t 

2014 
Mittuni

versitete

t 

SweP

ub 
Rasmusso

n, M 
Det digitala 

läsandet 
 

I studien var syftet i 

första hand att med 

hjälp av data från det 

urval av svenska 15-

åringar som genomförde 

det digitala lästestet i 

PISA 2009 försöka 

identifiera en 
digitala läsfaktor. 
Syftet var även att 

undersöka eventuella 

könsskillnader i  
en sådan faktor samt 

datorspelande i relation 

till prestation i digital 

läsning och kön. 

Undersöka 

ett urval av 

de svenska 

eleverna 

som deltog i 

det 

traditionella 

provet i 

PISA.  
 

Totalt deltog 

4,567 elever 

i den 

svenska 

PISA 

undersöknin

gen och av 

dessa gjorde 

cirka 42 

procent även 

det digitala 

provet (978 

flickor och 

943 pojkar  
från 179 

skolor). 
 

Förutom den  

övergripande  

läsfaktorn kunde  

även den 

hypotetiska, 

digitala läsfaktorn 

identifieras. 
Dessutom fanns 

ytterligare en 

statistiskt 

signifikant, relativ 

skillnad i 

pojkarnas favör i 

digital läsning när 
effekten av den 

övergripande 

läsfaktorn tagits i 

beaktande. 
Således kunde 

pojkarnas relativt 

sett bättre 

prestation i den 

digitala läsfaktorn 

förklaras av att 

pojkarna ägnade 

mer tid åt att  
spela datorspel  än 

flickorna. 
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2012 Eric Mc, 

Geown, S.,  

Goodwin, 

H. & 

Wright P.  

Gender 

differences in 

reading 

motivation: Does 

so or gender 

identity provide a 

better account ? 

The aim of this study 

was to examine whether 

differences in reading 

attainment or 

motivation may be 

better predicted by 

children’s identification 

with masculine or 

feminine traits, rather 

than their sex.. 

Reading 

comprehens

ion 

assessment, 

reading 

motivation 

questionnair

e and a 

gender role 

questionnair

e. 

- Indeed, gender 

identity explained 

more variance 

than sex in 

predicting 

children’s intrinsic 

reading 

motivation.  
It is important to 

note that only 

reading motivation 

was associated 

with these gender 

traits; reading 

ability was no.  
It is important to 

note that only 

reading motivation 

was associated 

with these gender 

traits; reading 

ability was not.  

2010 Eric Matthews, 

S. J., 

Karmen, 

T. K., 

Stephanie, 

J. R & 

Cortina. K.  

African Americans 

and Boys: 

Understanding the 

literacy Gap, 

Tracing Academic 

Trajectories, and 

Evaluating the 

Role of Learning-

Related Skills. 

In this study, the authors 

examined the racial and 

gender gap in the 

academic development 

of African American 

and White children from 

kindergarten to 5th 

grade. Their main goal 

was to determine the 

extent to which social 

and behavioral factors, 

including learning-

related skills, problem 

behaviors, and 

interpersonal skills, 

explain these gaps and 

shed light on the 

academic difficulties 

specifically experienced 

by African American 

boys 

Recorded 

data from 

ECLS-K of 

U.S. 

children in 

kindergarte

n through 

the 

secondary 

grades 

using a host 

of child-

centered, 

school 

context, and 

home 

environmen

t variables.  
 
 

Additionall

y, 

structuredtel

ephoneinter

viewsandwr

ittensurveys

wereusedtoc

ollect data 

during each 

wave from 

the 

children’s 

The base 

sample size 

for 

kindergarten 

participants 

in 1998– 

1999 was 

18,211 

children 

from nine 

different 

ethnic 

groups. 

However, 

for the 

objectives of 

this study, 

we 

considered 

only African 

American 

boys (n " 

1,257) and 

girls (n " 

1,237), and 

nonHispanic 

White boys 

(n " 5,086) 

and girls (n 

" 4,805) for 

a total 

of12,385kin

 African American 

youths and boys 

start with lower 

literacy scores 

than White youths 

and girls; these 

trajectories also 

diverge over time 

such that the gaps 

increase over time.  
As hypothesized, 

LRS proved to be 

the strongest 

predictor of 

literacy 

performance and 

development. 
 Although the race 

gap was more 

pronounced, both 

gaps(gender and 

race) increased in 

magnitude through 

the end of the fifth 

grade. 
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parents and 

teachers.  
dergartenchi

ldreninthe19

98–

1999schooly

ear 

2010 
Journal 

of 

Learnin

g and 

Technol

ogy.  

Googl

e 

Schol

ar  

Sun, Y. 

Zhang, J. 

Scardamal

ia, M. 

Developing Deep 

Understanding 

and Literacy while 

Addressing a 

Gender-Based 

Literacy Gap 

Significant gender 
differences have been 
observed in 

performance 
in and attitude towards 
language learning, 

revealing boys’ 

comparative 

disadvantage in every 

aspect of the language 

curriculum. 

We 

analysed 
their online 
discourse 

over the two 

year 

period— 
first in 

Grade 3 and 
then in 

Grade 4. 
 

-  Over the two 

years, 
the students wrote 
an average of 
61.90 notes 

consisting of 

3,867.55 tokens 
(total words) and 
715.45 types 

(unique 
words, excluding 
misspellings), and 

read 46.50% 

(equivalent to a 

number of 566.84) 
of the notes of the 

community. There 
is report in the 
literature of 

unequal 
engagement of 

boys 
and girls in 

different 
subject areas, with 
boys more deeply 
involved in natural 
science.  
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2006 
Taylor 

& 

Francis 

Group 

R 

Eric Storm-

Merisuo, 

T. 

Girls and Boys 

Like to Read and 

Write Different 

Texts 

An important goal of 

literacy teaching is to 

awaken children’s 

interest in language and 

literature. The aim is to 

give them, during their 

first school years, a 

lasting positive attitude 

towards reading and 

writing.  
The aims of the study 

were: (a) to explore 

fourth-grade pupils’ 

attitudes towards 

reading and writing, (b) 

to find out what texts 

pupils would choose to 

read and write and 

which materials they did 
not find attractive, and 

(c) to find whether girls 

and boys enjoyed 

reading different texts. 

In the study 

145 fourth-

grade pupils 

from a 

Finnish 

comprehens

ive school 

(aged 10 
to 11) 

participated, 

of whom 67 

were boys 

and 78 girls. 
 

- The results of the 

study described in 

the article revealed 

that schools have 
not been able to 

reach this goal, 

particularly with 

regard to boys. 
Teachers should 

find out what their 

pupils’ interests 

are and use that 

information when 

planning their 

literacy teaching. 
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2010 
Linköpi

ngs 

universi

tet 

SweP

ub 
Damber, U Reading for life: 

three studies of 

Swedish students' 

literacy 

development. 

First aim: Identify 

classes which were 

performing at higher 

and lower levels in 

reading than those 

which would be 

expected with regard to 

the student’s socio-

economic and language 

background.  
Second aim: Find 

student, teacher, 

teaching and classroom 

characteristics which 

could be linked to 

classes över-achieving 

in reading.  
Third aim: Was to 

explore how 

academically successful 

students perceived their 

own earlier school 

experiences, with a 

special focus on the 

habitual reading of 

fiction that they carried 

our during their 

elementary school 

years, and how they 

related those 

experiences to their 

present situation as 

university students.  

Paper-and-

pencil test. 

Reading 

comprehens

ion test and 

research on 

Future Time 

Perspective 

(FTP). 

29 questions 

with 14 

questions 

with 

personal 

data, year of 

teaching 

experience, 

aims and 

use of 

teaching 

method. The 

remaining 

15 questions 

dealt with 

school 

resources, 

classroom 

and student 

related 

questions. A 

drop-out 

rate for 

single 

questions in 

the 

questionaire 

was between 

1-6% with 

the 

exception of 

one question 

on parental 

contact, 

which had a 

drop-out 

rate of 20%.  

The first study 

certainly made 

clear that SES and 

language 

background do 

have an impact on 

reading 

achievement at a 

class level.  
The second study 

intended to let 

teachers’ voices 

illuminate the 

statics. This also 

meant that a major 

problem was built 

into the study 

because of the ten-

year discrepancy 

in time between 

the interviews and 

the statistical data 

collection, which 

negatively affects 

the reliability of 

this study.  
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2012 Eric S. Stotsky 

and G. 

Denny 

Single-Sex 

Classrooms and 

Reading 

Achievement: An 

Exploratory Study 
 
 

The major purpose of 

our study was to help 

fill in that gap. 

Specifically, we sought 

to find out if single-sex 

classes in public 

elementary schools in a 

central southern state 

seemed to make a 

difference in boys’ 

reading achievement in 

the 2008–2009 year. 

 We 

collected 

test data 

from the 

annual state 

assessments 

of literacy 

in both 

School and 

informally 

interviewed. 

This study 

examined 

single-sex 

classes 
Class A 25 

students. 
Class B 28 

students. 
two 

principals, 

two 

teachers, 

four mothers 

and one 

child  

One of the two sex 

classes showed a 

positive effect on 

the 

literacyachivement 

and the other did 

not. Thoug did the 

intervies showed 

mostly a positive 

effect for it. 

2010 Eric B. A. 

Marinak 

and L. B. 

Gambrell 
 
 

Reading 

Motivation: 

Exploring the 

Elementary 

Gender Gap  

This study examined 

gender differences using 

the Motivation to Read 

Profile. 

This study 

examined 

gender 

differences 

of third-

grade 

average 

readers as 

assessed by 

the 

Motivation 

to Read 

Profile 

The 

participants 

in the study 

were the 

288 third-

grade 

average 

readers (145 

girls and 

143 boys) 

from three 

elementary 

schools  

Examination of 

the self-concept as 

a reader subscale 

(40 being the 

maximum score) 

revealed that there 

were no 

significant 

differences 

between girls and 

boys. Examination 

of the value of 

reading subscale 

(40 being the 

maximum score) 

revealed 

statistically 

significant 

differences 

between girls and 

boys. 
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