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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att få kunskaper om skillnader i läsförståelse som existerar 

mellan pojkar och flickor. Detta görs genom analys av resultat från ett läsförståelseprov. 

Undersökningen analyserar hur skillnaderna ser ut mellan grupperna generellt men även med 

avseende på olika läsprocesser, uppgiftsformat och texttyper. Materialet består av ett 

läsförståelseprov som genomförts av 520 elever i årskurs 7 inom ramen för LISA-projektet vid 

Karlstads universitet. Undersökningens resultat visar att flickorna presterade bättre än pojkarna 

på provet som helhet och på samtliga undersökta aspekter. De största skillnaderna fanns på 

uppgifter som mäter förmågan att tolka text samt de uppgifter där eleverna själva behövde 

skriva sitt svar, constructed response-uppgifter. Små skillnader fanns på uppgiften som prövade 

förmågan att reflektera och utvärdera text och på de uppgifter som var av flervalsformat, 

multiple choice-uppgifter. De uppgifter som visade minst skillnader mellan grupperna var de 

som baserades på icke-löpande text, denna skillnad var även den enda som inte var statistiskt 

signifikant. Detta skulle kunna förklaras genom bristande motivation men även genom textens 

innehåll som skulle kunna kategoriseras som pojkvänligt. Gällande uppgiftsformat bekräftar 

resultaten det som tidigare forskning har visat: CR-uppgifter gynnar flickornas resultat. I 

kontrast till detta skiljer sig resultatskillnaderna fördelat på läsprocess från tidigare mätningar 

som istället visat störst skillnader på processen reflektera. Detta skulle kunna förklaras av att 

det analyserade provet består av en stor andel multiple choice-uppgifter istället för constructed 

response-uppgifter.  

 

Nyckelord: läsförståelse, resultatskillnader, pojkar, flickor, kön, högstadiet, årskurs 7, 

uppgiftsformat, läsprocess, texttyp  

 

  



  

Abstract 

The aim with this study is to acquire knowledge of differences in result between boys’ and girls’ 

reading comprehension. This is made by analyzing the results from a test on reading 

comprehension. The study analyzes the general differences between the genders but also how 

the results differ based on difference aspects of reading, task formats and text types. The 

material consists of a test on reading comprehension that has been performed by students in the 

seventh grade within the frames of the LISA-project at Karlstad’s university. The results of the 

study show that the girls outperformed the boys both on the test as a whole but also on all of 

the analyzed aspects. The biggest differences were found on tasks that measure the students’ 

ability to interpret the text. Big differences are also found on constructed response tasks. The 

smallest differences are found on tasks that measure the students’ ability to reflect on the text 

and the multiple-choice tasks. Small differences were found on tasks that were based on non-

continuous texts. This was also the only difference that was not statistically significant. This 

could be explained by lack of motivation but also by the text’s content which could be labeled 

as boy-friendly. The result regarding task format confirms what earlier research has shown. CR-

tasks favor the girls’ results. In contrast to this, the result differences based on different aspects 

of reading showed small differences on the aspect reflect which in earlier research has been the 

aspect with the biggest differences. This could be explained by the construction of the analyzed 

test which is constructed of mostly MC-tasks rather than CR-tasks.  

 

Key words: reading comprehension, gender differences, boys, girls, secondary school, task 

format, reading aspects, text type   
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1 Inledning  

”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. [...] Genom språket kan människan uttrycka 

sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier 

lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverket 2011:160). 

Styrdokumenten i ämnet svenska lägger stor vikt vid litteraturens roll för samhälle och individ, 

detta samtidigt som läsning av skönlitteratur ofta uppfattas som undanträngt av nya medier 

(Pettersson 2015:13). Läsning är ett debatterat ämne där elevers bristande motivation till ämnet 

och avsaknad av effektiva lässtrategier ofta står i fokus. I internationella mätningar såsom PISA 

visade resultaten i läsförståelse att pojkarna år efter år presterar sämre än flickorna. Skolverkets 

analys av resultaten i PISA 2015 visar att pojkarna presterade fortsatt sämre än flickorna men 

att de sedan PISA 2012 har börjat närma sig flickornas resultat (Skolverket 2016:28). De 

nationella proven i läsning för årskurs 9 följer även de samma trend: flickorna presterar högre 

än pojkarna (Skolverket 2018b). Gemensamt för PISA och det nationella läsprovet är att de 

mäter läsförmågan hos samma åldersgrupp, elever i årskurs 9. Utöver dessa mätningar finns 

PIRLS som mäter läsförståelse hos fjärdeklassare och de nationella läsproven i årskurs 6. 

Gemensamt för dessa mätningar, nationella såväl som internationella, är att de till stor del 

bygger på uppgifter där eleverna själva ska skriva svar baserat på det lästa.  

 

Mätningar av elevers kunskap får allt större betydelse, både för de individuella eleverna och för 

undervisningen i stort. Resultaten på de nationella proven har stor påverkan på elevernas 

slutbetyg i ämnet. Tillsammans påverkar de nationella och internationella mätningarna den 

debatt som förs om undervisningen och skolans ansvar, en debatt som förs av lärare och 

politiker men även av gemene man. Om dessa mätningar har stor påverkan på skolans och 

elevernas framtid är det viktigt att resultaten på dem är tillförlitliga och säger något om 

elevernas sanna läsförmåga. Dessa mätningar mäter som sagt liknande åldersgrupper och är 

konstruerade på liknande sätt. Det saknas därmed undersökningar om hur könsskillnader i 

läsförmåga ser ut hos elever som åldersmässigt befinner sig mellan dessa årskurser. Dessutom 

saknas det undersökningar om hur skillnaderna påverkas av andra former av läsprov där 

majoriteten av uppgifterna inte kräver att eleverna skriver sina egna svar.    
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna uppsats är att få fördjupad kunskap om skillnader i läsförståelse som existerar 

mellan pojkar och flickor. Detta görs genom analys av resultat från ett läsförståelseprov med 

fokus på skillnader mellan flickor och pojkar. Undersökningen ska bidra till en ökad kunskap 

om och förståelse för skillnaderna mellan könen och vilka aspekter som kan påverka resultaten.  

 

Forskningsfrågor: 

• Hur skiljer sig resultat mellan flickor och pojkar åt på̊ läsförståelseprov?  

• Hur skiljer sig resultat mellan flickor och pojkar åt baserat på̊ läsprocesser?   

• Hur skiljer sig resultat mellan flickor och pojkar åt baserat på olika uppgiftsformat?  

• Hur skiljer sig resultat mellan flickor och pojkar åt baserat på̊ olika texttyper? 

 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Efter inledningen redogör kapitel 2 för tidigare mätningar av 

elevers läsförståelse med fokus på resultatskillnader baserade på kön, detta för att ge en 

bakgrund till hur svenska pojkar och flickor presterat över tid i både nationella och 

internationella mätningar. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning som undersökt hur 

utformningen av läsförståelseprov kan påverka resultatskillnader mellan könen. Kapitel 4 

redogör för olika förklaringar till dessa skillnader i resultat fördelat på kognitiva och sociala 

förklaringar. I kapitel 5 presenteras materialet som ligger till grund för undersökningen samt 

hur detta material har analyserats. Resultatet och analysen av materialet presenteras i kapitel 6. 

Detta diskuteras i kapitel 7 utifrån resultat av tidigare forskning. Även studiens begränsningar 

presenteras tillsammans med de didaktiska implikationer som undersökningen medför samt 

förslag på fortsatt forskning.  

 

1.3 Kort beskrivning av begrepp  

I det undersökta materialet förekommer tre olika uppgiftsformat: multiple choice, constructed 

response och true or false. Dessa kommer att benämnas MC, CR och T/F. De engelska 

benämningarna och förkortningarna används då det i fallet med CR inte finns någon rättvisande 

svensk term. Ibland används öppna frågor, men denna term antyder att det är öppet för eleven 

att besvara frågan så som hen själv vill trots att det finns ett eller flera på förhand godkända 

svar. Uppgiftsformaten i det aktuella materialet beskrivs närmare i kapitel 5.2.  
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En del av analysen inkluderar begreppen statistiskt signifikant skillnad och effektstorlek. Dessa 

begrepp och värden förklaras närmare i kapitel 5.6 men förekommer även i uppsatsens tidigare 

kapitel varför en kort förklaring ges här. Om en skillnad beskrivs som statistiskt signifikant är 

den statistiskt säkerställd i betydelsen verklig och tillförlitlig. Signifikansvärde p anger 

sannolikheten för att skillnaden uppstått av slumpen. Effektstorlek är ett mått på hur stor 

skillnaden mellan grupper är och anges i Cohens d. 
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2 Tidigare mätningar av elevers läsförståelse  

I detta kapitel presenteras en bakgrund till resultatskillnaderna mellan flickors och pojkars 

läsförståelseförmåga. Som grund används internationella studier såsom PIRLS och PISA, men 

även de svenska nationella proven med fokus på resultatskillnader mellan flickor och pojkar 

som grupp. När det gäller PISA presenteras dels resultaten från 2009 då detta var det senaste 

provet med fokus på läsförståelse vars resultat finns tillgängligt, men även resultaten från PISA 

2015 presenteras då det är det senast genomförda provet där resultatet finns tillgängligt.  

 

2.1 Nationella proven 2018 årskurs 6 

Det nationella provet i svenska består av tre olika delprov. Elevens muntliga och skriftliga 

förmåga testas men även hens läsförmåga. Detta sker genom att eleven får ett texthäfte med ett 

antal texter med tillhörande uppgifter. I årskurs 6 består läsprovet av två delprov, ett där eleven 

läser skönlitterär text och ett där hen läser sakprosatexter. Uppgifterna syftar till att undersöka 

elevens förmåga att bearbeta text genom att ”sammanfatta, kommentera, tolka och resonera” 

(Carlström et al. 2018:1). Av pojkarna nådde cirka 92% ett godkänt betyg, E–A, medan samma 

siffra för flickorna var cirka 97% (Skolverket u.å.).  

 

2.2 Nationella proven 2018 årskurs 9 

I årskurs 9 består det nationella delprovet av ett texthäfte som består av dikter, sakprosa, 

skönlitterära texter men även bilder. Till texterna hör cirka 20 uppgifter som avser mäta 

läsförståelse genom fyra olika läsprocesser: ”Hitta efterfrågad information, Dra enkla 

slutsatser, Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera och Granska och 

värdera innehåll, språk och textuella drag” (Uppsala Universitet u. å.). Av pojkarna nådde 89% 

upp till ett godkänt betyg, E-A, för flickorna var samma siffra 95%. Flickor presterar bättre än 

pojkarna på provet i svenska som helhet och således även på läsförståelseprovet (Laursen et al. 

2018:7).   

 

2.3 PIRLS 2016  

Den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Studien genomförs vart femte år med 50 

deltagande länder (Skolverket 2017:7). De svenska resultaten i PIRLS har sedan starten 2001 

försämrats för varje omgång men i och med deltagandet i 2016 års studie har resultaten för de 

svenska eleverna åter gått upp. Skillnaden mellan flickor och pojkar har sedan 2001 varit stor 



 5 

 

med en statistiskt signifikant skillnad vid varje omgång. Som grupp förbättrades pojkarnas 

resultat 2016 så pass att de åter var i nivå med resultaten 2001 medan flickornas förbättring var 

något mindre, se figur 2.1. Skillnaden mellan gruppernas resultat kvarstår dock. Skillnaden 

mellan grupperna skiljer sig inte från OECD-genomsnittet. (Skolverket 2017:30f). Poängen är 

inte elevernas faktiska poäng utan PIRLS använder sig av en så kallad fixerad poängskala där 

genomsnittspoängen är standardiserad till 500 poäng och standardavvikelsen är 100 poäng 

(Skolverket 2017:19).  

 

Figur 2.1 Förändring i resultat mellan könen PIRLS 2001–PIRLS 2016 (Skolverket 2017:31). 

År Flickor Pojkar Skillnad 

2016 563 548 15 

2011 549 535 14 

2006 559 541 18 

2001 572 550 22 

 

 

PIRLS prövar inte enbart elevernas kunskap inom läsning utan även deras attityd till läsning 

som en aktivitet. Undersökningen visade att svenska elever 2016 ägnade mindre tid åt läsning 

än 2001 och detta gällde för samtliga texttyper (Skolverket 2017:38). Det var en mycket liten 

andel av de svenska eleverna som angav att de tycker mycket om att läsa, enbart 18%, vilket 

kan jämföras med snittet i OECD på 37%. På andra sidan av skalan hittar vi eleverna som 

uppgav att de inte tycker om att läsa, vilket i Sverige var hela 31% av eleverna. Snittet i OECD 

låg 11 procentenheter lägre, på 20%. I linje med resultaten på läsförståelsemätningen var flickor 

som grupp mer positivt inställda till läsning. De flickor som angav att de tycker mycket om att 

läsa hade bättre resultat än de som angav att de tycker om det till viss mån och de som inte 

tycker om att läsa. Hos pojkarna var det ingen resultatskillnad mellan de som angav att de tycker 

mycket om att läsa och de som tycker om det till viss mån. Dessa två grupper hade dock bättre 

resultat än de pojkar som angav att de inte tycker om att läsa (Skolverket 2017:40). De svenska 

eleverna rapporterade ett gott självförtroende när det gäller läsning, något högre hos flickorna 

än hos pojkarna (Skolverket 2017:41).     
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2.4 PISA 2009  

Till skillnad från PIRLS mäter PISA (Programme for International Student Assessment) inte 

bara läsförståelse utan även matematik och naturkunskap. Undersökningen äger rum vart tredje 

år och mäter 15-åriga elevers förmågor inom dessa tre områden. Varje år är ett av områdena 

huvudområde och ges extra omfattning. 2009 var läsförståelse åter huvudområde sedan första 

gången år 2000. Resultaten av läsförståelsen från denna studie kan alltså för första gången 

jämföras med tidigare resultat, med stöd i 2003 och 2006 års resultat (Skolverket 2010:20). I 

samtliga deltagande länder presterade flickorna signifikant bättre än pojkarna. Detta gällde även 

för Sverige där flickorna som grupp presterade långt bättre än pojkarna. Skillnaden var större 

än den genomsnittliga medelskillnaden bland de deltagande länderna (Skolverket 2010:66). 

Bland de svenska pojkarna presterade 24% på de lägsta nivåerna, att jämföra med flickornas 

10% (Skolverket 2010:67). Andelen flickor var istället högre på de två högsta nivåerna. När det 

gällde olika läsprocesser var skillnaden mellan flickor och pojkar som grupp störst när de skulle 

reflektera och utvärdera medan den minsta skillnaden fanns på processen sammanföra och 

tolka. Flickornas medelpoäng på processen reflektera och utvärdera var 529, vilket gentemot 

pojkarnas medelpoäng 476 resulterade i en skillnad på 53 poäng. Detta kan då jämföras med 

resultaten på processen sammanföra och tolka där flickornas medelpoäng var 514 och pojkarnas 

475, vilket resulterade i en poängskillnad på 39 poäng. Båda dessa skillnaderna var så pass stora 

att de är statistiskt signifikanta. Skillnaden var dock till flickornas fördel på samtliga processer 

och även på provet som helhet (Skolverket 2010:68f). I likhet med PIRLS används i PISA en 

fixerad poängskala med 500 poäng som standardpoäng och 100 poäng som standardavvikelse. 

 

Figur 2.2 Skillnader i resultat på de olika läsprocesserna PISA 2009 (Skolverket 2010:68) 

 Reflektera och utvärdera Sammanföra och tolka Söka och inhämta information 

Flickor 529 514 531 

Pojkar 476 475 479 

 

 

I likhet med PIRLS undersöker PISA även elevernas inställning till läsning. Läslusten hos 

flickorna var klart större än pojkarnas (Skolverket 2010:76). En större andel flickor läste 

frivilligt och de läste även fler olika sorters material än vad pojkarna uppgav att de gjorde 

(Skolverket 2010:77f). Däremot läste pojkarna oftare på nätet än flickorna. Skillnaderna i 
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resultat i Sverige kan delvis förklaras med hjälp av skillnaden i läslust och i motivationen till 

läsning som aktivitet (Skolverket 2010:79).  

 

Skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar från 2000 års studie var för Sveriges del 

signifikant. Genom en minskning av genomsnittlig medelpoäng på 19 poäng, från 516 till 497, 

var Sveriges resultat i linje med OECD-genomsnittet (Skolverket 2010:83f). Mellan de två 

mätningarna har även skillnaden mellan könen ökat. Resultaten har blivit sämre både för flickor 

och pojkar där flickorna som grupp fortfarande presterade bättre än pojkarna men även bättre 

än OECD-genomsnittet (Skolverket 2010:85f). Andelen flickor som läser för nöjes skull hade 

inte förändrats, medan andelen nöjesläsande pojkar minskade (Skolverket 2010:88). En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara elevernas förändrade läsvanor och läslust. Pojkarnas 

minskade läslust går hand i hand med deras sjunkande resultat. Det finns alltså ett starkt 

samband mellan läsförmåga och läslust (Skolverket 2010:92f).  

 

2.5 PISA 2015 

I 2015 års studie var läsförståelse inte huvudområde men då samtliga tre områden alltid mäts 

finns ändå resultat gällande läsförståelse. Efter en nedgång i resultat i PISA 2012 var Sveriges 

resultat tillbaka på liknande nivå som 2009 och därmed fortfarande lägre än första året studien 

genomfördes (Skolverket 2016:22). Resultatskillnaden minskade från 51 poäng till 36, vilket 

gör att skillnaden mellan pojkar och flickor som grupp var fortsatt stor. Resultatspridningen 

inom grupperna var större hos pojkarna än hos flickorna. Andelen lågpresterande pojkar har 

minskat vilket bidragit till att skillnaden har minskat (Skolverket 2016:28).  

 

Ett flertal förändringar gällande PISA-testets design och genomförande skedde inför PISA 

2015. Uppgifter som eleven inte hunnit besvara markerades i PISA 2015 som not reached, 

tidigare hade dessa markerats som felaktiga svar. Mätmodellen förändrades även den från 

tidigare år. Man inkluderade även fler uppgifter inom de områden som inte var huvudområde 

det aktuella året (Skolverket 2018a:4). Vidare genomfördes provet på dator istället för på 

papper. Att eleverna istället läste på skärm verkar ha gynnat pojkarna som grupp (Skolverket 

2016:7). Det digitala provet mätte samma förmågor som det pappersbaserade provet men 

mediet kan ha påverkat resultaten på så sätt att elevernas motivation och uthållighet kan ha 

påverkats (Skolverket 2018a:5). Skolverkets analys av PISA 2015 visade dock att den svenska 

uppgången inte beror på den förändrade mätmodellen eller markeringen av icke-besvarade 
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uppgifter. Inte heller elevernas förbättrade uthållighet förklarar uppgången i resultat, däremot 

kan en högre provmotivation vara en del av förklaringen (Skolverket 2018a:6f).  
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3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras forskning vilken berör ämnet läsförståelse i allmänhet och påverkan av 

provets utformning i synnerhet. Solheim och Lundetræ (2016) samt Lafontaine och Monseur 

(2007) undersöker hur uppgifternas format, vilka läsprocesser som mäts samt vilken typ av 

texter som används kan påverka resultatskillnaderna. Lissitz och Hou (2012) undersöker hur 

frågeformat kan påverka resultaten hos pojkar och flickor medan Rasmusson (2014) i sin studie 

undersöker hur resultaten kan påverkas av digitala prov.  

 

3.1 Effekt av provens utformning och vilka läsprocesser som mäts 

Solheim och Lundetræ (2016) har i sin studie av läsförståelsetest undersökt vilka faktorer som 

kan påverka resultatskillnader mellan flickor och pojkar. De har undersökt resultaten hos barn, 

ungdomar och vuxna i de nordiska länderna baserat på de internationella mätningarna PIRLS, 

som mäter läsförståelse hos elever i årskurs 4; PISA, som mäter 15-åringars läsförståelse samt 

PIAAC, som mäter läsförståelsen hos 16–24-åringar (Solheim & Lundetræ 2016:107). 

Resultaten i PIRLS visar stora skillnader till flickornas fördel gällande berättande texter och 

resultaten i PISA visar detsamma när löpande text ligger till grund för mätningen. Denna 

skillnad som visar sig hos fjärdeklassare och femtonåringar existerar även hos vuxna men i 

mindre storlek. Hos vuxna är skillnaden till männens fördel när det kommer till icke-löpande 

texter såsom diagram, tabeller och grafer (Solheim & Lundetræ 2016:111). Resultatet av deras 

undersökning visar att skillnaden mellan könen är som störst bland 15-åringar medan den är 

som minst hos 16–24-åringar. I PISA-resultaten är effekten av kön medelstor med en 

effektstorlek på d=0,34–0,64, i PIAAC är den mycket liten med signifikant skillnad endast i 

Danmark med effektstorleken d=0,12 och i PIRLS är effekten liten med en effektstorlek på 

d=0,19–0,33 (Solheim & Lundetræ 2016:114). Både PIRLS och PISA består till stor del av CR-

uppgifter som kräver att eleverna själva skriver svar på uppgifterna. Enligt författarna kan det 

innebära att dessa två prov är mer ”flickvänliga” (Solheim & Lundetræ 2016:119) då flickor 

presterar bättre när det kommer till skrivning. Dessutom krävde cirka 65% av dessa uppgifter i 

PISA längre svar av eleverna, vilket skulle kunna gynna flickorna ytterligare. Pojkar tenderar 

att hoppa över CR-uppgifter i större utsträckning än vad flickorna gör. Detta i kombination med 

att CR kräver en större ansträngning och en högre grad av motivation än MC pekar på att 

användning av CR kan öka könsskillnader i resultat. Detta kan vara en förklaring till att just 

PISA, med det stora antalet CR, har så pass stora skillnader sett till kön. På liknande sätt kan 
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konstruktionen av PIAAC där inga CR förekommer förklara de mycket små och icke-

signifikanta skillnaderna mellan könen i den mätningen. Vidare kan även den läsprocess som 

mäts påverka resultaten hos de två grupperna. I PISA är skillnaden som störst, till flickornas 

fördel, när processen reflektera mäts. Denna process mäts enbart av CR, vilket författarna lyfter 

kan påverka skillnaderna i sig, och den utgör 25% av provets uppgifter. I PIAAC, där 

skillnaderna är mindre, utgör denna process enbart 16% av uppgifterna och mäts inte alls genom 

CR. Typen av text kan också påverka skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor. Tidigare 

studier visar att flickor presterar bättre när skönlitterära texter ligger till grund för testet såväl 

som löpande texter. PISA består enbart av 60% löpande texter och 15% skönlitterära texter 

medan PIRLS består av 80% löpande texter och 50% skönlitterära och PIAAC av 50% 

respektive 0%. Trots att PIRLS borde vara mer flickvänligt så är det i PISA som skillnaderna 

är som störst och författarna lyfter att den låga andelen skönlitterära texter borde resultera i 

mindre skillnader mellan könen. (Solheim & Lundetræ 2016:119f). Denna studie visar därmed 

att skillnader i testkonstruktion skulle kunna förklara de varierande könsskillnaderna som 

existerar i testen PIRLS, PISA och PIAAC.  

 

Även Lafontaine och Monseurs (2007) studie visar att provens utformning påverkar 

resultatskillnader mellan könen. Underlag för studien är två olika internationella mätningar av 

läsförståelse, IEARLS 1991 och PISA 2000. Resultatet visar att de största skillnaderna finns 

mellan resultaten på MC-uppgifter och CR-uppgifter som kräver längre svar. I samtliga länder 

är skillnaderna större på det senare uppgiftsformatet. Vidare lyfter de att faktumet att IEARLS 

inte mäter processen reflektera skulle kunna förklara den större skillnaden i resultaten på PISA. 

Gällande kombination av läsprocess och uppgiftsformat finns de minsta skillnaderna mellan 

pojkar och flickor på MC som mäter processen hitta information medan de största hittas på CR 

som mäter processen reflektera. Skillnader baserade på texttyp är större på de löpande texterna 

än de icke-löpande texterna (Lafontaine & Monseur 2007:128f). Studiens resultat stämmer 

därmed överens med teorier om vad läsförståelseskillnaderna mellan könen kan bero på. Vilken 

läsprocess som mäts har större effekt på könsskillnaderna än vad uppgiftsformatet har, 24% av 

variationen i resultat kan förklaras av läsprocess gentemot 16% hos uppgiftsformat. Potentiellt 

skulle den minskade användningen av MC i PISA gentemot IEARLS delvis kunna förklara 

skillnaden i resultat mellan de två mätningarna. Tester som enbart använder CR ökar skillnaden 

mellan könen med 53,6% jämfört med tester konstruerade av enbart MC (Lafontaine & 

Monseur 2007:131).  
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Ytterligare en studie vars resultat visar att just formatet på uppgifter kan vara en del av 

förklaringen till resultatskillnaderna mellan pojkar och flickor är Lissitz & Hous (2012). Deras 

resultat visar att könsskillnaderna var till flickornas fördel på prov som inkluderade både MC 

och CR till skillnad från de prov som enbart bestod av MC. Detta stärker därmed teorin att 

flickors verbala förmåga är högre än pojkars då CR som bekant kräver att eleven skriver sitt 

svar själv. Dock lyfter författarna att de två uppgiftsformaten inte nödvändigtvis ger uttryck för 

samma förmåga eller ger samma information om elevens kunskapsnivå (Lissitz & Hou 

2012:31). I likhet med Solheim och Lundetræs studie visar alltså resultatet att CR gynnar 

flickor, vilket kan påverka resultaten på ett läsförståelseprov som till stor del består av CR till 

flickornas fördel.  

 

3.2 Digitala läsförståelseprov 

Rasmussons (2014) studie visar att digitala läsförståelseprov som inkluderar en form av 

navigation gynnar pojkars resultat. Detta skulle kunna förklaras genom den tid som pojkar 

traditionellt ägnar åt datorspelande (Rasmusson 2014:64). Dessa läsförståelseprov har även 

mindre problem gällande likvärdighet mellan könen jämfört med pappersbaserade 

läsförståelseprov. Flickor som grupp presterar i princip lika bra på pappersbaserade prov som 

på digitala prov. Pojkar som grupp presterar sämre än flickorna på båda proven men inom 

gruppen presterar de bättre på det traditionella, pappersbaserade provet. Däremot var pojkarnas 

resultat bättre på den aspekt av det digitala provet som representerar aspekten sammanföra och 

tolka än flickornas resultat (Rasmusson 2014:68).  

 

Tillsammans pekar de fyra studierna ovan på att konstruktionen av läsförståelseprov kan 

förklara eventuella resultatskillnader mellan könen. CR och uppgifter som mäter elevens 

förmåga att reflektera över det lästa verkar gynna flickors resultat, särskilt i kombination med 

varandra. Löpande texter gynnar flickor medan pojkarnas resultat kan gynnas av MC och icke-

löpande texter. Vidare kan även provets medium påverka resultaten, pojkars lägre resultat på 

vissa läsprocesser skulle kunna förbättras genom digitala prov medan flickornas resultat 

troligtvis skulle bestå. Det saknas dock kunskap om hur dessa aspekter påverkar skillnader 

mellan flickor och pojkar som befinner sig i åldern mellan PIRLS och PISA. Femtonårsåldern 

verkar vara den ålder då skillnaderna är som störst, men huruvida dessa skillnader är 

framträdande redan i början av högstadiet saknas det kunskap om.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Vad påverkar läsförståelse hos barn och unga och varför finns det skillnader mellan pojkar och 

flickor? Skolverkets kunskapsöversyn 2009 visar att skillnaden mellan gruppers 

kunskapsnivåer har ökat sedan mitten av 90-talet och då även den mellan pojkar och flickor. 

Dock finns en tendens till en viss minskning av skillnaderna från 2001 (Skolverket 2009:79). 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte nödvändigtvis finns en förklaring till dessa skillnader 

utan att det också kan vara flera i samklang, men det finns några förklaringar som ofta lyfts 

fram. Följande kapitel redogör för några av de vanligaste, dessa delas in i kognitiva och sociala 

förklaringar.  

 

4.1 Kognitiva förklaringar till skillnad mellan pojkar och flickors läsförståelse  

De kognitiva förklaringar som presenteras nedan är vetenskapliga teorier som stöds av experter 

på neurologisk utveckling. Förklaringarna bygger på statistiska skillnader, vilket betyder att 

skillnaderna kan se annorlunda ut på individnivå vilket även gäller prestationsskillnader i 

läsförståelse. När det gäller kognitiva, eller biologiska, förklaringar till att pojkar och flickor 

presterar så pass olika är en vanligt förekommande förklaring mognadsskillnaden mellan pojkar 

och flickor. Man menar att pojkar på grund av sin senare mognad missgynnas av en tidig 

skolstart och läsundervisning redan i unga år (Fredriksson & Taube 2012:79f). Denna skillnad 

i mognad hänger samman med pojkars och flickors hormonskillnad vid könsutveckling, vilket 

bland annat resulterar i skillnader just gällande mognadshastighet (Ingvar 2010:10). Flickors 

och pojkars hjärnor är olika stora och växer i olika takt. Pojkarnas hjärnor är som störst när de 

är i 14–15-årsåldern medan flickornas är störst redan när de är i 10–11-årsåldern. Flickorna har 

alltså sin topp tidigare än pojkarna vilket förklarar skillnaden i mognad mellan könen (Ingvar 

2010:13). Detta gör att flickorna tidigare får förutsättningar för att lära sig nya saker i form av 

förmågan att ta emot och bearbeta komplex information och bättre koncentrationsförmåga 

(Fredriksson & Taube 2012:80). 

 

Fler pojkar än flickor lider av språkliga störningar såsom dyslexi; bland pojkar är det två till tre 

gånger vanligare än bland flickor. En förklaring till detta är att pojkar är neurologiskt sårbara i 

högre grad än flickor, vilket brukar förklara deras överrepresentation i gruppen elever med 

behov av särskilt stöd (Fredriksson & Taube 2012:80; Wernersson 2010:18). Läsning är en 

uppmärksamhetskrävande aktivitet och pojkars lägre resultat i läsförståelse skulle kunna 

förklaras av deras bristande uppmärksamhet. En vanlig uppfattning historiskt har varit att pojkar 
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i högre grad än flickor, i likhet med språkstörningar, lider av uppmärksamhetsstörningar. Idag 

är denna uppfattning reviderad och antas bero på att pojkarna tydligare visar sin bristande 

uppmärksamhet än flickorna gör, vilket gör de senares brist mindre synlig. Pojkarnas senare 

mognad påverkar alltså uppmärksamheten och som följd av detta behöver de pedagogisk 

styrning längre än vad flickorna gör. Flickorna kan, som elever med högre 

uppmärksamhetsförmåga, tidigare än pojkarna leda sin egen inlärning och söka efter kunskap 

på egen hand. Relaterat till uppmärksamhet är arbetsminnet vars funktion utvecklas under 

barnaåren. Även här finns en skillnad mellan flickor och pojkar som avtar i samband med att 

de blir äldre, vilket kan hänga samman med pojkarnas senare utveckling. Detta skulle kunna 

förklara en del av skillnaden mellan könens skolprestationer (Ingvar 2010:17ff).  

 

Kognitiva förklaringar skulle alltså kunna förklara en del av skillnaden i skolprestation mellan 

könen när det gäller läsförståelse. Solheim och Lundetræ (2016) menar dock att de kognitiva 

skillnaderna mellan könen inte ger en tillräcklig förklaring för skillnaderna i läsförståelse. De 

lyfter forskning som pekar på en tydlig koppling mellan generell intelligens och hög prestation 

i läsförståelse. Däremot finns det ingen skillnad mellan könen när det kommer till just generell 

intelligens. Trots att det inte finns skillnad i intelligens mellan könen lyfter författarna att flickor 

presterar högre när det gäller kognitiva färdigheter såsom uppfattningsförmåga, skrivning och 

ordflöde i 1–5-årsåldern. I undersökningar med vuxna mellan 22 och 90 år fanns skillnader 

mellan män och kvinnor till männens fördel gällande matematik och till kvinnornas fördel 

gällande skrivförmåga men det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad när läsförmågan 

undersöktes. Mot bakgrund av detta menar författarna alltså att kognitiva skillnader mellan 

könen inte räcker för att förklara skillnaderna när det gäller just läsförståelse (Solheim & 

Lundetræ 2016:109).  

 

De kognitiva förklaringarna består alltså främst i pojkarnas senare mognad. Denna senare 

mognad påverkar en rad faktorer som är viktiga vid läsning såsom uppmärksamhet, förmågan 

att ta till sig komplex information och söka upp och styra det egna lärandet.  

 

4.2 Sociala förklaringar till skillnad mellan pojkar och flickors läsförståelse  

4.2.1 Sociala normer och antiplugg-kultur 

Vid sidan av de kognitiva förklaringarna som är av naturen givna, finns de sociala 

förklaringarna. Dessa formas av samhället och den omgivning vi befinner oss i. Fredriksson 
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och Taube (2012:80f) lyfter att den sociala formningen av barn börjar tidigt i och med vuxnas 

förväntningar på deras beteenden utifrån normerna för pojkar och flickor. Dessa sociala normer 

kan sägas bestämma vad som är accepterat beteende för respektive kön och kan vara en aspekt 

som påverkar läsningen hos pojkar. En generell bild av manligt beteende inkluderar bristande 

engagemang gällande skolarbete i allmänhet och läsning i synnerhet. För att undvika att bli 

retad av kamrater menar man att pojkar som är duktiga i skolan inte kan visa upp detta för 

gruppen (Fredriksson & Taube 2012:81).  

 

4.2.2 Feminiseringen av skolan  

Ytterligare en förklaring till att pojkar som grupp presterar lägre på just läsförståelsetest är det 

som har kallats feminiseringen av skolan. Denna feminisering handlar om att allt fler lärare i 

skolan är kvinnor och att skolan har anpassats för att passa och stärka flickor. Solheim och 

Lundetræ (2016:109) menar dock att detta påstående har liten grund till prestationsskillnaderna. 

De lyfter istället att ett förändrat tanke- och arbetssätt hos lärare, med mindre fokus på pojkarnas 

brister, skulle vara mer givande än att minska antalet kvinnliga lärare i skolan. Däremot pekar 

även de på att konstruktionen av manligt och kvinnligt, där läsning har kvinnliga konnotationer, 

tillsammans med olika förväntningar på de två könen bidrar till både engagemang och resultat 

inom läsning (Solheim & Lundetræ 2016:109). Även Wernersson (2010:12) ansluter till 

slutsatsen att andelen kvinnliga lärare inte har någon påverkan på flickors högre betyg, detta 

mot bakgrund av analyser av svensk skolstatistik.  

 

4.2.3 Motivation och läsfrekvens 

Genus och sociala förväntningar bildar tillsammans med feminiseringen av skolan sociala 

faktorer som äger rum utanför eleven. Mer relaterat till eleven själv är frågan om motivation 

och läsfrekvens. Som redovisats i samband med resultaten på PIRLS och PISA har flickor som 

grupp högre motivation till läsning och ägnar sig även åt läsning i högre grad än pojkar gör. 

Fredriksson och Taube (2012:81) menar att även detta är kopplat till genus i form av sociala 

konstruktioner på så sätt att graden av engagemang hos en person avgörs av hur viktig uppgiften 

upplevs. Uppgifter och aktiviteter kopplade till språk värderas högre hos och uppskattas mer av 

flickor och språkundervisning är traditionellt kvinnligt kodad. Detta gör att flickor har lättare 

att ta till sig och lära sig de kvinnligt kodade ämnena och vice versa för pojkarna. Man antar 

därmed att resultat och engagemang blir lägre i de ämnen som socialt tillhör det andra könet. 

Mot bakgrund av detta är det intressant att lyfta den minskade skillnaden i naturkunskap och 
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matematik där pojkarnas försprång minskat. Dock består resultatskillnaden i läsning mellan 

könen. Eftersom PIRLS och PISA inte enbart mäter läsförmåga utan även motivation och 

läsfrekvens finns det siffror på att flickors läsengagemang och läsfrekvens är klart högre än 

pojkarnas. Medan flickorna uppger att de läser för nöjes skull läser pojkarna enbart på grund av 

att de måste. Analyser av PISA visar att motivation och engagemang har stark effekt på 

läsprestationer sett till könsskillnader. Svaret på varför pojkars motivation är lägre än flickors 

kan hittas i vilket läsmaterial de utsätts för. Undersökningar visar att fjortonåriga pojkar har 

svårare att motiveras och presterar sämre när de läser texter med kvinnliga huvudpersoner än 

när texten innehåller manliga dito. Skillnaden var däremot likvärdig hos nioåringar, där 

huvudpersonens kön inte påverkade pojkarnas resultat (Fredriksson & Taube 2016:81f). 

Kopplingen mellan läsförmåga och motivation verkar vara närmare sammankopplade för 

pojkar än hos flickor. Den lägre motivationen gör att de lägger mindre tid på att läsa det material 

de får och de lägger även mindre tid på att genomföra prov vilket tillsammans utgör sämre 

förutsättningar för att lyckas (Solheim & Lundetræ 2016:110). Att pojkarna verkar ha en sämre 

läsförståelse och en lägre motivation än flickorna verkar alltså påverka deras läsförmåga 

negativt. Inom läsforskning förklarar man denna spiral genom den så kallade Matteuseffekten 

som gäller både för positiv och negativ läsutveckling. En elev som är duktig på att läsa och har 

lätt för att läsa ägnar mer tid åt det och utvecklas därmed positivt medan det motsatta gäller för 

svaga läsare. De har svårare för läsning och en sämre läsförmåga vilket gör att de drar sig för 

att läsa och därmed blir sämre (Fredriksson & Taube 2011:98).  

 

Ytterligare en aspekt som kan påverka motivation och läsfrekvens hos barn är resurser i 

hemmet. Den resurs som har visat tydligast samband med resultat på läsförståelsemätningar är 

antalet böcker i hemmet. Elever som har fler böcker hemma presterar bättre än elever med färre 

böcker i hemmet. Att familjen lägger ekonomiska resurser på att köpa böcker antas uttrycka en 

positiv attityd till läsning. Att det finns böcker hemma möjliggör för barn att bläddra och läsa i 

dessa böcker och därmed utveckla ett intresse för läsning och böcker (Fredriksson & Taube 

2011:90f).   

 

Det finns alltså en mängd möjliga förklaringar till varför resultatskillnader mellan flickor och 

pojkar existerar inom läsförståelse. Dessa förklaringar består då dels av de kognitiva, biologiska 

skillnaderna hos eleverna. De består även av de sociala förklaringarna som formar eleverna 

utifrån samhällets normer och förväntningar. Även ålder verkar spela in där uppmätta skillnader 

är störst hos 15-åringar i PISA-mätningarna och minskar allteftersom eleverna blir äldre. Alltså 
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verkar det kognitiva försprång flickorna har under tonåren minska med åren. Utöver de 

förklaringar som ligger hos individen påverkar även provens utformning resultatskillnaderna 

ytterligare. Flickorna gynnas av CR-uppgifter och uppgifter där de ska reflektera över det lästa 

medan pojkarna gynnas av MC-uppgifter och icke-löpande texter bestående av diagram, grafer 

och tabeller. Skillnaderna är större hos 15-åringar i PISA och det nationella läsprovet i årskurs 

9 än hos årskurs 4 i PIRLS, men det saknas mätningar på elever mellan dessa åldrar, med 

undantag för det nationella läsprovet i årskurs 6. Vidare består PISA och de nationella 

mätningarna till stor del av CR-uppgifter. Det saknas alltså mätningar med större del MC-

uppgifter som verkar gynna pojkarna. De nationella mätningarna har dessutom låg reliabilitet, 

vilket sänker deras tillförlitlighet sett till mätning av just läsförståelseförmåga. 

Sammanfattningsvis saknas det kunskap om hur skillnaderna ser ut mellan könen i åldrarna 

mellan årskurs 4 och 9 men även hur skillnaderna påverkas av provkonstruktion som skiljer sig 

från de nationella och internationella mätningarna.  
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5 Material och metod 

Undersökningen i denna uppsats är av kvantitativ karaktär och bygger på statistisk analys. 

Denna metod valdes då både syfte och forskningsfrågor förutsätter en jämförelse av ett större 

underlag. Nedan presenteras materialet närmare tillsammans med beräkningar av reliabilitet. 

Därefter redogörs för forskningsetiska perspektiv i undersökningen. Kapitlet avslutas med 

motivering av undersökningen och en beskrivning av analysen och dess nyckelbegrepp.   

 

5.1 LISA-projektet 

Det prov som används är ett norskt läsförståelseprov som översatts till svenska och använts 

inom ramen för forskningsprojektet LISA, Linking Instruction and Student Achievement, som 

genomförs vid Karlstads universitet. Projektet sker i samarbete med Universitetet i Oslo och är 

en del i ett större nordiskt forskningsprojekt. Det behandlar kopplingen mellan undervisning 

och lärande genom att undersöka den påverkan olika undervisningsstrategier har på elevers 

utveckling i matematik samt läsning. Studien mäter elevernas utveckling över ett års tid genom 

att eleverna genomför ett läsförståelseprov när de börjar årskurs sju. Sedan filmas fyra stycken 

på varandra följande lektioner inom ämnet svenska. Elevernas förmåga testas igen ett år senare, 

vilket möjliggör statistisk analys av sambandet mellan elevernas kunskapsutveckling, deras 

uppfattning om vilken kvalitet undervisningen håller samt de undervisningsstrategier lärarna 

använder (Karlstads universitet 2018). I min undersökning består materialet av det första 

läsförståelseprovet eleverna genomförde i årskurs sju. Jag har fått tillgång till materialet då jag 

hösten 2018 tillsammans med ett antal studiekamrater rättade de genomförda proven i rollen 

som forskarassistent.  

 

5.2 Material 

Materialet består av resultat på ett läsförståelseprov från totalt 520 elever. Av dessa är 217 

flickor och 303 pojkar. Eleverna går i 25 olika klasser fördelat på nio olika skolor i sju 

kommuner. Provet består av totalt 43 uppgifter kopplade till sju olika texter. Texterna består av 

artiklar, en krönika, en nyhetsgrafik med tabeller och diagram, faktatexter, ett recept och en 

tecknad serie. Till varje text hör fem till sju uppgifter. Uppgifterna består av tre olika sorter: 

MC (multiple choice) T/F (true or false) och CR (constructed response). MC består av en fråga 

med fyra svarsalternativ, A–D, där eleven utifrån den lästa texten ska välja det rätta 

svarsalternativet. T/F består av tre påståenden och eleverna ska med hjälp av texten avgöra om 

påståendena är riktiga eller felaktiga. CR ger inga alternativ utan kräver att eleverna själva 
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skriver svaren. Dessa uppgifter kan efterfråga en siffra eller ett ord men även ett något längre 

resonemang beroende på vilken läsprocess den mäter. MC-uppgifter utgör den största andelen 

uppgifter i provet, 72%, medan CR utgör 21% och T/F endast utgör 7% av provet. Uppgifterna 

används för att mäta olika läsprocesser hos eleverna, tre till antalet: ”hitta konkret information 

i texten”, ”att kunna tolka och dra slutsatser mot bakgrund av texten” och ”att reflektera över 

textens innehåll”  (Utdanningsdirektoratet 2014). Fortsättningsvis används termerna hitta, tolka 

och reflektera för att hänvisa till de olika processerna.  

 

MC och CR används för att mäta samtliga tre processer medan T/F enbart används för att mäta 

aspekten hitta. Som framgår av tabell 5.1 utgör processen tolka nästan hälften av uppgifterna, 

49%, medan en tredjedel av uppgifterna mäter processen hitta, 30%. Processen reflektera utgör 

med 21% drygt en femtedel av uppgifterna. MC utgör som nämnt majoriteten av uppgifterna 

fördelat på format, så är även fallet när man ser på hur stor andel av uppgifterna som mäter de 

olika processerna. Processen hitta mäts framförallt av MC, 62%, men även av CR, 15%, och 

T/F, 23%. Processen reflektera mäts även den främst av MC, 67%, men även CR, 33%. MC 

utgör drygt fyra femtedelar av processen tolka, 81%, medan CR utgör resterande andel, 19%.  

 

Tabell 5.1 Fördelning av frågetyper och aspekter av läsning 

 Antal uppgifter (%) Antal hitta (%)  Antal reflektera (%) Antal tolka (%) 

MC 31 (72%)  8 (62%) 6 (67%) 17 (81%) 

CR 9 (21%) 2 (15%) 3 (33%) 4 (19%)  

T/F 3 (7%) 3 (23%) - - 

Hela provet 43 (100%) 13 (30%) 9 (21%) 21 (49%) 

 

 

Ett godkänt svar på en uppgift ger en poäng, medan icke-godkänt svar ger noll poäng. Det finns 

alltså ingen gradering av svaren som på det svenska nationella provet där ett godkänt svar kan 

ge två eller fyra poäng. På T/F, där en uppgift består av tre påståenden som eleven ska bedöma 

som rätta eller felaktiga, krävs det att samtliga påståenden besvaras rätt för att eleven ska få en 

poäng på uppgiften. Två riktiga markeringar och en felaktig resulterar i noll poäng. Noll poäng 

ger även svar på MC där eleven markerat fler än ett alternativ som rätt, även om det rätta svaret 

är ett av de markerade. Även ej besvarade uppgifter ger noll poäng. En elev som har fått tio 

poäng på provet kan alltså ha besvarat samtliga 43 uppgifter men enbart svarat rätt på tio av 
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dem men hen kan även ha svarat på de tio första uppgifterna och sedan lämnat resterande 33 

uppgifter obesvarade. Felsvaren kan därmed vara ett tecken på bristande läsförståelse men även 

på en bristande motivation eller vilja att slutföra provet.  

 

5.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida en undersökning är pålitlig. Låg reliabilitet kan bero på att fel 

görs vid insamling av data och det efterföljande arbetet med bearbetning. Aspekter som 

påverkar reliabiliteten negativt kan vara slarv, exempelvis vid överföring av resultat till en 

datafil men det kan även uppstå på grund av att man i en intervjusituation hör fel eller 

missförstår respondenten. I resultatet av en undersökning med god reliabilitet finns det en 

frånvaro av osystematiska eller slumpmässiga fel.  Det är alltså lägre sannolikhet att resultatet 

har uppstått av slumpen (Esaiasson et al 2017:64). I denna undersökning handlar reliabiliteten 

om läsförståelseprovets reliabilitet, alltså om elevernas resultat på provet är tillförlitliga och 

kan användas för att säga något om elevernas faktiska läsförmåga.  

 

Traditionellt finns det tre olika sätt att mäta reliabilitet: test-retest, intern konsistens och 

interbedömarreliabilitet. Det första handlar om att genomföra samma undersökning igen för att 

se om resultatet blir detsamma medan interbedömarreliabilitet handlar om huruvida resultatet 

blir detsamma oavsett vem som bedömer elevens provsvar. I den här undersökningen använder 

jag det mått på reliabilitet som finns tillgängligt vilket är intern konsistens. Det handlar om 

huruvida de olika delarna av provet mäter samma sak och mäts genom enheten Cronbachs alfa. 

Vad som är ett acceptabelt värde kan variera men ett mått på godkänd intern konsistens kan 

sägas vara ,70 (Esaiasson et al 2017:399). Cicchetti (1994:286) menar dock att detta är den 

absolut lägsta godkända nivån. För en god intern konsistens krävs istället Cronbachs alfa ,80 

och ett värde på ,90 eller högre är utmärkt. Den interna konsistensen på provet som ligger till 

grund för denna undersökning är ,917 vilket i ljuset av Cicchettis mått utan tvivel indikerar en 

mycket god reliabilitet.  

 

5.4 Forskningsetiska perspektiv 

De elever som deltagit i studien och vars resultat ligger till grund för denna undersökning har 

tillsammans med sina föräldrar samtyckt till att medverka i LISA-projektet. Eleverna kan inte 

identifieras genom studien, dels då inga elevsvar förekommer i undersökningen men även då 

samtlig information har avkodats: elevnamn, klasser, skolor och kommuner. Den enda 
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information som används i denna studie, utöver elevernas resultat, är huruvida de är pojkar eller 

flickor. Då syftet med studien inte är att granska bedömningen av elevsvaren eller hur denna 

bedömning gått till och eftersom materialet har avkodats och sammanställts bedöms min egen 

roll i rättningen av proven inte vara ett problem ur ett forskningsetiskt perspektiv.  

 

5.5 Motivering av material och undersökning  

Undersökningen motiveras dels genom att de elever, vars kunskap mäts, åldersmässigt ligger 

mellan eleverna i PIRLS och PISA. PIRLS mäter läsförståelse hos årskurs 4, PISA hos 15-

åringar, årskurs 9, medan eleverna i den aktuella undersökningen går i årskurs 7. Studier som 

undersöker läsförståelse använder sig ofta av just PIRLS och PISA som grund vilket gör att den 

ålder som eleverna i den här undersökningen befinner sig i inte är lika väl undersökt. 

Undersökningen motiveras även genom det läsförståelseprov som ligger till grund. Det norska 

läsförståelseprovet har andra testkvaliteter än det svenska nationella provet. I en studie av 

Tengberg och Skar (2017:123) framkommer det att den interna konsistensen hos det nationella 

läsprovet i svenska 2015 var ,77. Detta är för lågt för att kunna dra slutsatser om elevernas 

faktiska läsförmåga. Utöver den interna konsistensen är även interbedömarreliabiliteten på det 

svenska nationella läsprovet låg med tillförlitlighet hos endast sju av tio bedömningar, vilket 

ger konsekvenser för elevernas betyg, både på provet och i ämnet svenska (Tengberg & Skar 

2016:14). Reliabiliteten på dessa prov har blivit än viktigare då de nationella proven väger 

tyngre vid betygssättning än de har gjort tidigare (Skolverket 2018c). I ljuset av detta anses det 

aktuella materialet, vars reliabilitet är mycket god, vara mer tillförlitligt för att säga något om 

könsskillnader i läsförståelse hos elever i årskurs 7.  

 

5.6 Analys 

Materialet har analyserats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Analysen av materialet som 

helhet behandlar samtliga svar på samtliga uppgifter. Analysen av resultatet utifrån de olika 

uppgiftsformaten baseras på typen MC och CR. I det förberedande arbetet har jag även tittat på 

T/F-uppgifterna men då de utgör en så pass liten del av provet som helhet, 7%, och enbart är 

tre till antalet så har jag bedömt att de är för få för att kunna analyseras djupare. Den interna 

konsistensen är endast ,226 vilket dessutom är en alltför låg tillförlitlighet för statistisk analys. 

Utöver uppgiftsformat består analysen av resultatet på de olika läsprocesserna, här inkluderas 

samtliga tre. Även resultatet fördelat på texttyper analyseras, då i form av löpande och icke-
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löpande texter. Analysen sker genom beräkning av effektstorlek, statistisk signifikans, 

reliabilitet samt spridning inom grupperna.  

 

För att kunna jämföra resultatskillnaderna mellan de olika uppgiftsformaten, läsprocesserna och 

texttyperna beräknas effektstorlek. Effektstorleken anges i Cohens d. Genom att mäta 

effektstorleken går de olika resultatskillnaderna att jämföra trots att antalet uppgifter och poäng 

är olika stort. En effektstorlek på d=0,20 räknas som liten, 0,50 är en medelstor effektstorlek 

och en effektstorlek på 0,80 är stor (Cohen 1988). Effektstorlek som metod möjliggör 

jämförelse av olika resultat och är oberoende av antalet uppgifter, resultat sett till poäng eller 

antalet deltagare (Hattie 2012:18). Efter granskning av resultat i flera olika kunskapsstudier, 

bland annat PISA och PIRLS, menar Hattie (2012:32) att en effektstorlek på ,40 representerar 

genomsnittseffekten av ett års skolgång. En effektstorlek mellan pojkar och flickor på ,20 till 

flickornas fördel kan därmed sägas motsvara ungefär en termins försprång gentemot pojkarna.  

 

I kombination med effektstorlek anges även huruvida skillnaden är signifikant eller inte samt 

konfidensintervall. När man säger att skillnaden är signifikant menar man att skillnaden inte är 

slumpmässig och att den är systematisk. Skulle skillnaden inte vara signifikant kan den alltså 

bero på slumpen. Signifikansen anges i p-värde. Ett p-värde under ,05 brukar räknas som 

signifikant. Det betyder att det är 5% chans, eller lägre, att resultatet beror på slumpen 

(Esaiasson et al 2017:394).  Konfidensintervall anges efter effektstorleken och anger inom 

vilket spann effektstorleken skulle hamna om samma mätning upprepades på samma grupp. I 

95 fall av 100 skulle resultatet hamna inom detta intervall.  

 

Analysen sker även genom att resultatspridningen inom grupperna analyseras. Detta görs 

genom ett så kallat lådagram som visar hur resultatspridningen ser ut inom en grupp. Lådan i 

diagrammet motsvarar de 50% av gruppen vars resultat befinner sig i mitten. På varje sida om 

lådan befinner sig resterande 50% med 25% på varje sida. Under lådan är de 25% av gruppen 

vars resultat är lägst och över lådan finns de 25% vars resultat är högst. Medianvärdet inom 

gruppen, den poäng som befinner sig i mitten av gruppens resultat, markeras av strecket genom 

lådagrammet. Ju fler poäng en kvartilgrupp sträcker sig över, desto större är spridningen inom 

gruppen och vice versa. Spridningen inom grupperna är intressant att undersöka då nationella 

och internationella kunskapsmätningar visar att resultatspridningen generellt är stor och att den 

i vissa fall har ökat. Dessutom har andelen lågpresterande pojkar ökat och då särskilt i relation 



 22 

 

till flickorna. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det även en utmaning att undervisa i grupper med 

större spridning då eleverna kan befinna sig på mycket olika kunskapsnivåer.  

 

5.7 Studiens begränsningar  

På grund av begränsningar i tid och omfång har jag medvetet valt bort vissa aspekter som hade 

kunnat inkluderas i undersökningen. Dels har jag inte kunnat undersöka elevernas faktiska 

motivation och läsfrekvens vilka skulle kunna korrelera med eller avvika från resultatet. I likhet 

med PIRLS och PISA hade detta kunnat bekräfta kopplingen mellan motivation och god 

läsförståelse. Vidare har jag inte kunnat göra en avgränsning i faktiska felsvar och frågor där 

eleverna inte har svarat på frågorna. En sådan avgränsning hade kunnat resultera i andra 

skillnader och mer rättvisande skillnader om man ser till faktisk läsförståelse.   
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6 Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatskillnaderna mellan de två grupperna, pojkar och flickor, utifrån de 

forskningsfrågor som presenterades initialt. Resultatskillnaderna har analyserats utifrån 

resultaten på provet som helhet och sedan utifrån de tre läsprocesser provet mäter, de olika 

uppgiftsformaten som provet består av samt utifrån de olika texttyperna. I de olika delarna 

presenteras skillnader utifrån medelpoäng, statistisk signifikans, effektstorlek och spridning 

inom grupperna.  

 

6.1 Hur skiljer sig resultaten mellan flickor och pojkar åt på provet som helhet? 

 

Tabell 6.1 Resultatskillnader på provet som helhet 

 Pojkar Flickor  Totalt 

Medelpoäng av 43 möjliga 21,61 24,12 22,66 

Standardavvikelse 9,80 9,57 9,57 

Effektstorlek    d=0,26 

 

Som framgår av tabell 6.1 är flickornas medelpoäng högre än både pojkarnas medelpoäng och 

den totala medelpoängen på provet som helhet. Mellan flickornas 24,12 och pojkarnas 21,61 

skiljer det 2,51 poäng, vilket är en signifikant skillnad (p=,004). För att möjliggöra senare 

jämförelse med de olika delarna av provet räknas även effektstorleken ut. För provet som helhet 

motsvarar skillnaden en effektstorlek på d=0,26 (95% CI 0,08–0,43) vilket, om vi använder oss 

av Hatties mått 0,40 som referens för ett års skolgång, innebär att flickorna på detta prov ligger 

omkring en termin före pojkarna rent kunskapsmässigt. Reliabiliteten på provet som helhet är 

som nämnt ovan mycket god med Cronbach’s alpha på ,917, vilket innebär att dessa skillnader 

i resultat bör betraktas som tillförlitliga.  

 

I figur 6.1 anges spridningsmåttet för de två gruppernas resultat på hela provet. Genom detta 

går det att urskilja att spridningen inom gruppen är större hos flickorna men även att flickorna 

har en mindre spridning inom den övre kvartilen. Detta innebär att det är en större andel av 

flickorna som har högre resultat än inom gruppen pojkar. Vidare är även medianen något högre 

hos flickorna vilket innebär att den övre halvan av flickgruppen ligger högre poängmässigt och 

har en mindre resultatspridning än pojkgruppens övre halva. Den totala spridningen mellan 
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grupperna skiljer sig dock åt på så sätt att spridningen hos pojkarna är något mindre än hos 

flickorna.  

 

Figur 6.1 Spridningsmått på hela provets resultat 

 

 

6.2 Hur skiljer sig resultaten åt baserat på de läsprocesser som mäts?  

 
Tabell 6.2 Resultatskillnader fördelat på de tre läsprocesserna 

 Pojkar Flickor Totalt 

Hitta    

Medelpoäng av 13 möjliga 6,96 7,86 7,33 

Standardavvikelse 2,98 2,94 2,99 

Effektstorlek   d=0,31 

Tolka    

Medelpoäng av 21 möjliga 10,30 12,11 11,05 

Standardavvikelse 5,25 5,01 5,22 

Effektstorlek   d=0,35 

Reflektera    

Medelpoäng av 9 möjliga 4,25 4,93 4,53 

Standardavvikelse 2,24 2,13 2,22 

Effektstorlek   d=0,30 
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På de uppgifter som mäter processen hitta kan eleverna få 13 möjliga poäng. Pojkarnas 6,96 

medelpoäng och flickornas 7,86 medelpoäng resulterar i en skillnad på 0,90 poäng, vilket är en 

signifikant skillnad (p=,001). Effektstorleken för denna skillnad är d=0,31 (95% CI 0,13–0,48) 

och reliabiliteten på dessa uppgifter är ,739 vilket är ett godkänt värde. De uppgifter som 

används kan därmed sägas vara tillförlitliga: resultatet på dessa uppgifter är antagligen inte en 

slump. I jämförelse med provet som helhet är detta dock en klart lägre reliabilitet och i linje 

med Cicchetti (1994) är den precis över gränsen för lägsta godkända reliabilitet. Detta kan dock 

förklaras genom att processen mäts av ett lägre antal uppgifter i relation till provet som helhet. 

De uppgifter som mäter processen tolka kan ge eleverna 21 möjliga poäng. Medelpoängen för 

pojkarna är 10,30 och flickornas medelpoäng är 12,11. Skillnaden mellan grupperna är 1,81 

poäng, vilket är en signifikant skillnad (p>,001). Denna skillnad resulterar i effektstorleken 

d=0,35 (95% CI 0,18–0,53). Reliabiliteten är ,859, vilket är en god tillförlitlighet och högre än 

den för processen hitta. Resultatskillnaderna gällande tolka är därmed mer tillförlitliga än 

skillnaderna på hitta och skillnaderna är något större på dessa frågor än på de som mäter hitta. 

På de nio uppgifter som mäter läsprocessen reflektera är det mellan pojkarnas 4,25 och 

flickornas 4,93 medelpoäng en skillnad på 0,68 poäng. Även detta är en signifikant skillnad 

(p=,001) vilken ger effektstorleken d=0,30 (95% CI 0,13–0,48). Tillförlitligheten på de nio 

uppgifter som mäter läsprocessen reflektera har ett Cronbach’s alpha-värde på ,669, vilket i 

sammanhanget är en låg tillförlitlighet. Det indikerar att de uppgifter som syftar till att mäta 

elevernas förmåga att reflektera skiljer sig åt i fråga om vad det är de faktiskt mäter. Det kan 

dock förklaras av det lägre antalet frågor. I relation till de två andra läsprocesserna är alltså 

resultatskillnaden på reflektera den minst tillförlitliga och det är även den minsta skillnaden sett 

till effektstorlek. Samtliga aspekter ger signifikanta, medelstora skillnader mellan grupperna.  

 

Figur 6.2 anger spridningsmåttet för respektive grupp fördelat på de tre läsprocesserna. Den 

visar att den totala spridningen hos de båda grupperna är lika stor på de uppgifter som mäter 

hitta och tolka. På reflektera är den totala spridningen mindre hos flickorna. Här hamnar fyra 

av flickornas resultat utanför lådagramet, så kallade utliggare. Dessa fyra flickor har noll poäng, 

vilket inom gruppen skiljer sig mycket från resterande resultat. På processen hitta är 

medianpoängen högre hos flickorna, vilket resulterar i att den övre halvan av flickgruppen 

presterar på en högre nivå än motsvarande grupp hos pojkarna. Resultatet hos de övre 50% av 

flickorna motsvarar de övre 25% av pojkarna. På processen tolka har flickorna en mindre 

spridning i den övre kvartilen medan pojkarna har en mindre spridning i den undre kvartilen. 

De 75% av flickorna som befinner sig i den övre kvartilen har alltså högre poäng än 
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motsvarande grupp hos pojkarna. I likhet med spridningen på läsprocessen hitta är 

medianpoängen här högre för flickorna som grupp, vilket innebär högre poäng för de övre 50% 

av flickorna. De uppgifter som mäter processen reflektera visar att spridningen hos flickorna 

inom den undre kvartilen rent poängmässigt motsvarar samma andel hos pojkarna. Spridningen 

inom den övre kvartilen är däremot mindre för flickorna än för pojkarna där de övre 75% av 

flickorna befinner sig inom samma poängspann som pojkarnas övre 50%. Detta betyder att 75% 

av flickorna har mellan fyra och nio poäng medan samma andel hos pojkarna har mellan tre och 

nio poäng. Däremot är spridningen inom den fjärde kvartilgruppen likvärdig för de båda 

grupperna, de övre 25% av eleverna hos båda grupperna ligger mellan sex och nio poäng. 

Gemensamt för spridningsmåtten är att de lägst presterande pojkarna, de nedre 25%, har sämre 

poäng än motsvarande grupper hos flickorna på samtliga tre läsprocesser.  

 

 

 

Figur 6.2 Spridningsmått fördelat på läsprocesser  
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6.3 Hur skiljer sig resultaten åt baserat på de olika uppgiftsformaten? 

 
Tabell 6.3 Resultatskillnader fördelat på uppgiftsformat 

 Pojkar Flickor Totalt 

MC    

Medelpoäng av 31 möjliga 16,42 18,53 17,30 

Standardavvikelse 7,39 6,80 7,22 

Effektstorlek   d=0,30 

CR    

Medelpoäng av 9 möjliga 3,67 4,71 4,10 

Standardavvikelse 2,32 2,32 2,38 

Effektstorlek   d=0,45 

 

 

De uppgifter som består av MC-uppgifter är 31 till antalet. Pojkarnas medelpoäng på dessa 

uppgifter är 16,42 och flickornas är 18,53. Skillnaden mellan grupperna är 2,11, vilket är en 

signifikant skillnad (p=,001). Effektstorleken av denna skillnad är d=0,30 (95% CI 0,12–0,47). 

De uppgifter som är av MC-format har en intern konsistens på ,891, vilket är en god reliabilitet. 

Resultatskillnaderna på dessa frågor bör därmed betraktas som tillförlitliga. Provet består av 

totalt 9 CR-uppgifter där eleverna själva ska skriva sitt svar utifrån det lästa. Mellan pojkarnas 

3,67 och flickornas 4,71 skiljer det 1,04 poäng, vilket är en signifikant skillnad (p<,001). 

Skillnaden ger effektstorleken d=0,45 (95% CI 0,27–0,62). Reliabiliteten på uppgifterna av CR-

format är ,736, vilket är en knappt godkänd tillförlitlighet. Detta förklaras dock, i likhet med 

reliabiliteten på läsprocessen reflektera, genom det lägre antalet frågor. I jämförelse med 

reliabiliteten på MC är tillförlitligheten på dessa frågor sämre och som en följd kan även 

resultatskillnaderna betraktas som mindre tillförlitliga. Skillnaden är större på CR-uppgifterna 

än på MC-uppgifterna men skillnaderna är signifikanta på båda uppgiftsformaten.   

 

I figur 6.3 anges spridningsmåttet för respektive grupp fördelat på uppgiftsformat. Den totala 

spridningen hos grupperna är lika stor på båda uppgiftsformaten, 0–31 poäng respektive 0–9 

poäng. Störst skillnad i spridning mellan grupperna är det på uppgifterna av CR-format. 

Spridningen skiljer sig på så sätt att den fjärde kvartilgruppen hos pojkarna motsvaras av den 

övre halvan av flickorna då flickornas median är i linje med pojkarnas fjärde kvartilgrupp. 25% 
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av pojkarna befinner sig därmed inom samma poängspann, fem till nio poäng, som 50% av 

flickorna. Det är därmed en större andel av flickorna som befinner sig på dessa poängnivåer. I 

jämförelse med spridningen på CR-uppgifterna är spridningen inte lika stor på uppgifterna av 

MC-format. För pojkarna är spridningen inom den undre kvartilen mindre i jämförelse med 

flickorna, istället är det den övre kvartilen som har mindre spridning hos flickorna. Medianen 

skiljer sig något mellan grupperna till flickornas fördel. Den fjärde kvartilgruppen hos flickorna 

har en mindre poängspridning än motsvarande grupp hos pojkarna, vilket innebär att de 

högpresterande flickorna har högre poäng än motsvarande grupp hos pojkarna. I likhet med 

spridningen fördelat på läsprocesserna har den andel pojkar som presterar sämst lägre poäng än 

motsvarande andel av flickorna på båda uppgiftsformaten. Inom gruppen flickor som presterar 

bäst, de övre 25%, är spridningen mindre på båda uppgiftsformaten jämfört med pojkarna, 

vilket innebär att de högpresterande flickorna har högre poäng.  

 

 

Figur 6.3 Spridningsmått på uppgiftsformat 
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6.4 Hur skiljer sig resultaten åt baserat på de texttyper som används? 

 
Tabell 6.4 Resultatskillnad fördelat på texttyp 

 Pojkar Flickor Totalt 

Löpande text    

Medelpoäng av 36 möjliga 17,68 20,91 19,02 

Standardavvikelse  8,29 7,91 8,28 

Effektstorlek   d=0,40 

Icke-löpande text    

Medelpoäng av 7 möjliga 3,82 3,99 3,89 

Standardavvikelse 2,03 1,88 1,97 

Effektstorlek   d=0,08 

 

 

36 av provets 43 uppgifter baseras på sex stycken löpande texter. På dessa uppgifter är 

pojkarnas medelpoäng 17,68 och flickornas medelpoäng 20,91. Skillnaden mellan de två 

grupperna är 3,23 poäng, vilket är en signifikant skillnad (p<,001). Effektstorleken av denna 

skillnad är d=0,40 (95% CI 0,22–0,57) och reliabiliteten på uppgifterna är ,907, vilket är en god 

tillförlitlighet. Det innebär att resultatskillnaderna på dessa uppgifter bör betraktas som 

tillförlitliga. Resterande sju av provets uppgifter baseras på en icke-löpande text där eleverna 

ska läsa av tabeller, grafer och diagram. Pojkarnas medelpoäng är på dessa uppgifter 3,82 och 

flickornas medelpoäng är 3,99, vilket ger en icke-signifikant skillnad på 0,17 poäng (p=,338). 

Skillnaden ger en effektstorlek på d=0,08 (95% CI -0,09–0,26), vilket är en mycket liten 

skillnad. Den interna konsistensen på dessa uppgifter är ,689, vilket är lägre reliabilitet än vad 

som vore önskvärt för att kunna dra tillförlitliga slutsatser utifrån resultatet. I likhet med 

tillförlitligheten på processen reflektera och CR-uppgifterna kan detta förklaras av det lägre 

antalet uppgifter. De uppgifter som baseras på de löpande texterna ger alltså en större och 

signifikant resultatskillnad och en högre tillförlitlighet i kontrast till de uppgifter som hör till de 

icke-löpande texterna.  

 

Figur 6.4 anger spridningsmått för respektive grupp fördelat på texttyper. Här skiljer sig den 

totala spridningen något mellan grupperna på de löpande texterna, dock rör det sig enbart om 1 

poängs skillnad. I den nedre kvartilen finns det en större spridning hos flickorna än hos 
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pojkarna, vilket innebär att de lågpresterande pojkarna har lägre poäng än motsvarande andel 

hos flickorna. Vidare är medianpoängen på dessa uppgifter högre hos flickorna, vilket ger en 

mindre spridning i övre halvan av gruppen gentemot motsvarande grupp hos pojkarna. I 

kontrast till de uppgifter som baseras på löpande text är den totala spridningen likvärdig för de 

två grupperna på de icke-löpande texternas uppgifter. Den undre kvartilen hos pojkarna har en 

mindre spridning än motsvarande hos flickorna, vilket innebär att de lågpresterande pojkarna 

befinner sig inom ett lägre poängspann än motsvarande grupp hos flickorna. Medianvärdet är 

likvärdigt mellan grupperna, 4 poäng, men fördelningen över denna poäng skiljer sig åt. De 

högpresterande pojkarna befinner sig i poängspannet 5 till 7 poäng medan motsvarande grupp 

hos flickorna befinner sig mellan 6 och 7 poäng. De bäst presterande 25% av flickorna har alltså 

högre poäng inom gruppen än motsvarande andel av pojkarna. I likhet med övriga aspekter, 

läsprocesser och uppgiftsformat, presterar de lågpresterande pojkarna sämre än flickorna med 

en mindre spridning. 

 

Figur 6.4 Spridningsmått fördelat på texttyp 

 



 31 

 

7 Diskussion 

Syftet med denna undersökning är att få kunskap om skillnader i läsförståelse mellan pojkar 

och flickor genom att analysera ett läsförståelseprov med fokus på hur resultaten skiljer sig åt 

mellan grupperna. Undersökningen ska bidra till en ökad kunskap om och förståelse av 

skillnaderna mellan könen och vilka aspekter som kan påverka resultaten. Resultatet visar att 

det finns skillnader mellan könen på provet som helhet samt på samtliga undersökta aspekter: 

läsprocesser, uppgiftsformat samt texttyp. Resultatet visar även att skillnaderna, i olika grad, är 

till flickornas fördel på samtliga aspekter. Det visar även att skillnaden är signifikant på alla 

aspekter med undantag för de icke-löpande texterna.  

 

Analysen av provet som helhet visar att flickorna som grupp presterar bättre än pojkarna och   

att denna skillnad är signifikant. Denna skillnad motsvarar effektstorleken d=0,26. Det innebär, 

enligt Hatties (2012:32) referens av effektstorleken d=0,40 för ett skolårs kunskapsförsprång, 

att flickorna ligger cirka en termin före kunskapsmässigt. Det försprång som uppmätts i den här 

studien är i linje med både internationella kunskapsmätningar som PIRLS och PISA, men även 

med resultaten på det svenska läsprovet. Reliabiliteten på provet som helhet är mycket god med 

ett Cronbach’s alpha-värde på ,917. Det innebär, som nämnts i föregående kapitel, att provet är 

att betrakta som ett tillförlitligt mått på läsförmåga och att mätningen som sådan därmed kan 

anses hålla hög tillförlitlighet. I jämförelse med resultat på det svenska läsprovet har det 

undersökta materialet en högre tillförlitlighet med avseende på skillnaderna. Gruppernas 

resultatspridning är även den i linje med nationella och internationella mätningar där de 

lågpresterande pojkarna presterar sämre än samma grupp hos flickorna medan de 

högpresterande flickorna presterar bättre än de högpresterande pojkarna.   

 

De största skillnaderna på läsprocesserna finns på processen tolka (d=,35) medan den minsta 

skillnaden finns på reflektera (d=,30). Mellan dessa finns hitta med effektstorlek d=,31. 

Samtliga skillnader är signifikanta och till flickornas fördel. Detta står i kontrast till resultaten 

på PISA men även resultaten från Solheim och Lundetræ (2016) och Lafontaine och Monseur 

(2007). Dessa tre undersökningar visade störst skillnader på de uppgifter som mäter processen 

reflektera, till flickornas fördel. De visade även att skillnaden var som störst när processen 

mättes genom CR-uppgifter. Uppgiftsformatet skulle kunna förklara skillnaden i resultat mellan 

den här undersökningen och de tidigare: processen reflektera mäts till 33% av CR medan MC 

står för resterande 66%. Att processen reflektera mäts av en större andel MC än CR kan ha 
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gynnat pojkarnas resultat och därmed påverkat resultatskillnaden mellan grupperna. Solheim 

och Lundetræ (2016), Lafontaine och Monseur (2007) samt Lissitz och Hou (2012) visar 

samtliga att CR gynnar flickor och att prov med hög andel CR ger större skillnader mellan 

pojkar och flickor. Att skillnaden är minst på processen reflektera kan alltså bero på provets 

konstruktion. Däremot har reflektera lägst reliabilitet av de tre processerna, ,669, vilket är den 

lägsta reliabiliteten hos samtliga undersökta aspekter. Det skulle kunna innebära att 

resultatskillnaden skulle kunna vara större men även mindre än den verkar vara. I kontrast till 

detta är den större resultatskillnaden på tolka mer tillförlitlig då dess interna konsistens är god 

(,859). När det gäller resultatspridning inom grupperna sticker spridningen på processen hitta 

ut. Trots att skillnaden mellan grupperna är minst på denna process så är spridningen inom 

grupperna stor. De övre 25% av pojkarna motsvaras av de övre 50% av flickorna, vilket gör att 

denna process har störst spridning i de övre grupperna. Processen tolka har relativt likvärdig 

spridning mellan grupperna, vilket skulle kunna förklaras av att processen till största delen mäts 

av MC (81%) vilka gynnar pojkarnas resultat.     

 

Resultatskillnader fördelade på uppgiftsformat är störst på CR (d=,45) gentemot MC (d=,30) 

och i båda fallen är skillnaderna signifikanta. Detta bekräftar tidigare forskning som visar att 

CR överlag gynnar flickorna men även att de allra största skillnaderna finns på uppgifter av 

CR-format (Solheim & Lundetræ 2016; Lissitz & Hou 2012; Lafontaine & Monseur 2007). 

Denna större skillnad till flickornas fördel kan även förklaras genom att CR-uppgifter kräver 

mer energi och ansträngning än MC-uppgifter gör (Solheim & Lundetræ 2016:119). Att 

flickornas resultat är bättre än pojkarnas skulle alltså kunna innebära att pojkarna antingen har 

en sämre läsförståelse och helt enkelt svarar fel på frågorna men även att de inte har uthållighet 

eller motivation nog för att skriva svaren på uppgifterna. CR-uppgifterna kräver att eleverna 

skriver ett svar som överensstämmer med bedömningshandledningen men även att de förstår 

vilken typ av svar uppgiften frågar efter. I kontrast till detta skulle MC-uppgifterna kunna 

upplevas som enklare och kräva mindre ansträngning då eleverna kan gissa på ett 

svarsalternativ och då ha 25% chans till poäng. Upplevelsen av att de kräver mindre 

ansträngning skulle även kunna bidra till att eleverna faktiskt anstränger sig mer på dessa 

uppgifter än CR-uppgifterna. Den goda reliabiliteten på processen tolka skulle kunna förklaras 

av den höga tillförlitligheten på MC-uppgifterna (,891) då tolka mäts av 81% MC vilka i sig 

har hög tillförlitlighet. Den stora skillnaden i resultatspridning på CR-uppgifterna bekräftar 

även den tidigare undersökningar gällande att CR gynnar flickornas resultat då de övre 50% av 

flickorna motsvaras av pojkarnas övre 25%. Även spridningen på MC-uppgifter är till fördel 
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för flickorna men med en jämnare spridning mellan grupperna, vilket talar för att den typen av 

uppgiftsformat, i jämförelse med CR-uppgifterna, kan gynna pojkarna och minska 

resultatskillnaderna.       

 

Lafontaine och Monseurs (2007) studie visade att de största skillnaderna fanns på uppgifter som 

hörde till löpande texter, vilket bekräftas av denna undersökning. De löpande texterna har en 

skillnad mellan grupperna på d=40 medan de icke-löpande texterna har en skillnad på d=,08. 

Reliabiliteten på de två kategorierna skiljer sig åt, i likhet med uppgiftsformaten och 

läsprocesserna men förklaras även här av antalet uppgifter. De icke-löpande texterna genererade 

mindre skillnad och spridningen på dessa uppgifter är, sett till medianpoäng, likvärdig i de två 

grupperna. Däremot skiljer sig poängspridningen åt på så sätt att flickornas övre 25% har 6–7 

poäng medan samma grupp hos pojkarna har 5–7 poäng. Resultatskillnaderna mellan grupperna 

på de uppgifter som baseras på icke-löpande text är de enda som inte är signifikanta (p=,338). 

Det är alltså cirka 34% chans att resultatet har uppstått av slumpen, vilket i kombination med 

den låga tillförlitligheten indikerar att skillnaden mellan grupperna skulle kunna vara större 

eller mindre. Att skillnaden på dessa uppgifter inte är lika stor till flickornas fördel skulle kunna 

bero på ett flertal aspekter. Dels består provet bara av en icke-löpande text. Det är en 

nyhetsgrafik om Mount Everest där eleverna ska läsa av olika grafer, tabeller och en karta om 

olika expeditioner och bergsbestigare. Här skulle även innehållet kunna gynna pojkarna då det 

skulle kunna kategoriseras som ett typiskt pojkinnehåll. Att uppgifterna bara är kopplade till en 

text skulle även kunna ha påverkan på resultatet sett till motivation. En elev som inte tycker att 

texten är intressant eller inte motiveras av den kan då missgynnas resultatmässigt. Även om 

resultaten på den icke-löpande texten verkar bekräfta att skillnaderna minskar då icke-löpande 

text ligger till grund för uppgifterna så finns det flera aspekter som påverkar tillförlitligheten i 

dessa skillnader.  

 

Gemensamt för samtliga undersökta aspekter är att reliabiliteten är högre då MC utgör en tydlig 

majoritet av frågorna gentemot CR. Gällande storlek på skillnaderna är det svårt att dra en 

generell slutsats: processen tolka har högst reliabilitet av de tre processerna och består till största 

del av MC. Däremot har denna process störst skillnad mellan grupperna till flickornas fördel 

trots att CR utgör en relativt liten del av frågorna, vilket annars brukar gynna flickornas resultat. 

I likhet med detta har uppgifterna kopplade till löpande texter större skillnad i flickornas favör 

trots att de till stor del består av MC. I kontrast till detta ger CR en större skillnad än MC när 

man enbart ser på uppgiftsformat. Gemensamt för samtliga aspekter är dock att reliabiliteten 
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sjunker när MC inte har en tydlig majoritet men även när uppgifterna utgörs av T/F-uppgifter, 

vars reliabilitet var mycket låg (,226).  

 

Förutom provets konstruktion kan även motivation och viljan att slutföra provet påverka 

resultatskillnaderna mellan grupperna. Som tidigare nämnt tenderar pojkar som grupp att ha 

lägre motivation till att dels läsa färdigt texter de inte är intresserade av men även till att slutföra 

exempelvis prov. Det aktuella provet är inte en del av elevernas ordinarie undervisning och inte 

heller ett prov som har påverkan på deras betyg. Detta skulle kunna påverka elevernas 

motivation till att dels genomföra men även slutföra provet då det kan upplevas som mindre 

viktigt i relation till ordinarie prov. För pojkarnas del skulle det kunna innebära att de blir än 

mindre motiverade till att genomföra läsprovet. Å andra sidan skulle elevernas ålder kunna tala 

för att de vill anstränga sig och göra sitt bästa på provet. I jämförelse med äldre elever skulle 

dessa kunna drivas av en form av plikttrogenhet och vilja att göra sitt bästa i högre grad. I 

jämförelse med femtonåringarna som genomför PISA skulle dessa elever kunna ha kvar en 

eventuell plikttrogenhet gentemot skolan och sin lärare då de precis börjat högstadiet. Dock 

skulle de kunna påverkas av eventuella nya klasser och gruppkonstellationer vilka kan vara mer 

negativa för pojkarna i och med pojknormen och den antipluggkultur som kan prägla denna. 

Däremot talar mängden MC-uppgifter (72%) för att pojkarna skulle lyckas bättre på detta prov 

jämfört med prov som består av en större andel CR-uppgifter eftersom MC tenderar kräva 

mindre energi och tid att genomföra.   

 

7.1 Didaktiska implikationer 

Resultatet av studien visar på tydliga skillnader mellan könen till flickornas fördel när det gäller 

samtliga läsprocesser, uppgiftsformat samt löpande texter. De största skillnaderna i 

undersökningen finns på processen tolka och CR-uppgifter. Detta i samband med presenterad 

forskning som visar på starka samband mellan motivation och resultat på läsprov pekar på 

vikten av medveten läsundervisning. För att försöka överbrygga pojkarnas ointresse för 

läsningen är det av stor vikt att i läsundervisning välja texter som berör elevernas intressesfär 

för att motivera dem. Detta skulle inte bara gynna pojkarna utan svaga läsare överlag. Resultatet 

indikerar även vikten av att lära eleverna hur de svarar på frågor som efterfrågar olika saker och 

hur olika läsprocesser fungerar. Vidare visar undersökningen på stor spridning mellan 

grupperna, vilket innebär ytterligare utmaningar i undervisningen. Inom samma elevgrupp kan 

det alltså dels finnas stora skillnader mellan flickorna och pojkarna men även inom dessa 
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grupper. Detta kräver medveten läsundervisning som dels stöttar och utvecklar de svagaste 

eleverna men som även utmanar och stimulerar de lässtarka eleverna. 

 

 

7.2 Fortsatt forskning   

För att kunna dra tydligare slutsatser om resultatskillnader hos denna åldersgrupp vore det 

intressant att undersöka motivation och läsfrekvens hos samma grupp. Detta för att se hur dessa 

aspekter hänger samman med läsförståelse och utifrån resultatet jämföra med PISA vars resultat 

visar på nära samband mellan en god läsförståelse och motivation samt läsfrekvens. Vidare vore 

det intressant att även undersöka de uppföljningsprov eleverna genomför efter ett år inom 

samma forskningsprojekt. Detta för att kunna visa på eventuella samband mellan motivation 

och resultat men även för att se hur skillnaderna förändras över tid när eleverna närmar sig den 

kritiska 15-års åldern. Kommer pojkarna ikapp flickornas försprång eller ökar flickornas 

övertag? Slutligen vore det intressant att undersöka hur resultatet hos niondeklassare skulle se 

ut om de genomförde ett läsprov som konstruktionsmässigt liknade det som ligger till grund för 

den här undersökningen. Skulle skillnaderna vara så stora som de varit i PISA och de svenska 

nationella proven eller skulle de minska på grund av provets konstruktion med den större 

andelen MC-uppgifter?  
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 https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&p_verksamhetsa 

 r=2018&p_hmantyp=&report=gr_prov_ak9&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod 

 =&p_hmankod=&p_flik=G (Hämtad 2019-03-29)  

 

Skolverket. (2018c). Nya råd för mer rättvisande och likvärdiga betyg. 

 https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-10-

 29-nya-rad-for-mer-rattvisande-och-likvardiga-betyg (Hämtad 2019-05-19) 

 

Solheim, J. O. & Lundetræ. (2016). Can test construction account for varying gender 

 differences in international reading achievement tests of children, adolescents and 

 young adults? A study based on Nordic results in PIRLS, PISA and PIAAC. Assessment 



  

 in Education: Principles, Policy & Practice, 25 (1), ss. 107–126. Doi: 

 10.1080/0969594X.2016.1239612 

 

Tengberg, M. & Skar, G. B. (2016). Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i 

 läsförståelse. Nordic Journal of Literacy Research, 2, ss. 1-18. Doi: 

 10.17585/njlr.v2.230  

 

Tengberg, M. & Skar, G. B: (2017). Hur tillförlitligt är det nationella provet i läsning i åk 9? 

 Utbildning och demokrati, 26 (2), ss. 113-137. http://kau.diva-

 portal.org/smash/get/diva2:1169097/FULLTEXT02.pdf (Hämtad 2019-05-19) 

 

Uppsala Universitet. (u. å.). Provets upplägg och bedömning. 

 http://www.natprov.nordiska.uu.se/ak9/upplagg/ (Hämtad 2019-04-15) 

 

Utdanningsdirektoratet. (2014). Nasjonale prøver i lesing 2014 8. og 9. trinn. Oslo: 

 Utdanningsdirektoratet.  

 

Wernersson, I. (2010). Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker (SOU 2010:51). 

 Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

 

 

 

 

https://doi.org/10.17585/njlr.v2.230

	1 Inledning
	1.1 Syfte och forskningsfrågor
	1.2 Disposition
	1.3 Kort beskrivning av begrepp

	2 Tidigare mätningar av elevers läsförståelse
	2.1 Nationella proven 2018 årskurs 6
	2.2 Nationella proven 2018 årskurs 9
	2.3 PIRLS 2016
	2.4 PISA 2009
	2.5 PISA 2015

	3 Tidigare forskning
	3.1 Effekt av provens utformning och vilka läsprocesser som mäts
	3.2 Digitala läsförståelseprov

	4 Teoretiska utgångspunkter
	4.1 Kognitiva förklaringar till skillnad mellan pojkar och flickors läsförståelse
	4.2 Sociala förklaringar till skillnad mellan pojkar och flickors läsförståelse
	4.2.1 Sociala normer och antiplugg-kultur
	4.2.2 Feminiseringen av skolan
	4.2.3 Motivation och läsfrekvens


	5 Material och metod
	5.1 LISA-projektet
	5.2 Material
	5.3 Reliabilitet
	5.4 Forskningsetiska perspektiv
	5.5 Motivering av material och undersökning
	5.6 Analys
	5.7 Studiens begränsningar

	6 Resultat och analys
	6.1 Hur skiljer sig resultaten mellan flickor och pojkar åt på provet som helhet?
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