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Research reports as PISA and PIRLS show that reading comprehension among Swedish 
students have deteriorated in recent years and that girls have better reading comprehension 
than boys. The basis for this study is Maj-Gun Johansson's reading comprehension test done 
during the four years between the years 2005-2008 in the seventh grade in a municipality in 
Sweden. The main purpose of this study is to examine reading literacy in terms of the 
influence of content and form of texts viewed from a gender perspective. The study is divided 
into two parts. The first part is a survey on local reading comprehension compared with 
results from a similar national text. The second part examines the texts where the students had 
the lowest result, and the texts with highest differences in comparison between girls and boys. 
The results show that the most difficult text for both girls and boys was a factual text in which 
the content had no links to students' everyday lives and containing mathematical symbols. The 
form of the text made it more difficult to read when it contained difficult words, long 
sentences and was written in the passive form. The text had neither narration nor causal 
words.  A literary text with two female characters showed the highest difference between 
girls' and boys' reading comprehension. The result indicates advantage to the girls. The result 
also indicates that although the form of the text was relatively simple, the text content and the 
identification factor plays a greater role for the boys in reading comprehension. From a 
gender perspective considered boys were more affected by the text content than its form. 
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1 BAKGRUND 
 
 

Inledning 
 
Att kunna läsa, förstå och tillgodogöra sig det man läser har stor betydelse för hur vi klarar 
oss som medborgare i samhället. God läsförståelse påverkar också vårt samhälle och har stor 
betydelse för varje lands framtida utveckling. Debatten om svenska elevers läsförståelse ur ett 
internationellt perspektiv har fått ny fart då nya studier som PIRLS (Progression in 
International Reading Literacy) och PISA (Programme for International Student Assessment) 
visar att vi inte ligger i toppskiktet längre. Det är inte bara andra länder som har blivit bättre 
utan svenska elevers läsförståelse har delvis försämrats (Fröjd 2005, Johansson 2004). 
Forskningen idag talar även till flickornas fördel när det gäller läsförståelse (Wagemaker 
1996; Elley 1992; Skolverket 2006), även om forskare hävdar att skillnaderna mellan pojkars 
och flickors läsförståelse minskar. Som svensklärare har studier om elevers läsförståelse 
påverkat mitt intresse som lärare. Mitt fokus i den här studien är riktat mot innebörden av 
läsförståelse ur ett genusperspektiv. I debatten om elevers läsförståelse finns det många 
orsaker till att läsförståelsen bland eleverna minskat. Det är dock inte de orsakerna jag ska 
undersöka i min studie utan testresultat relaterade till texternas uppbyggnad och innehåll ur ett 
genusperspektiv. 
 
Sedan några år tillbaka jobbar jag på en högstadieskola med elever som behöver extra stöd i 
svenska, engelska och matematik. Varje år gör specialläraren ett läsförståelsetest med 
eleverna i årskurs sju. Testresultatet ligger till grund för att uppmärksamma de elever som 
behöver extra stödinsatser. Materialet som används heter Klassdiagnoser i läsning och 
skrivning för högstadiet och gymnasiet och är producerat av Maj-Gun Johansson. I 
läsförståelsedelen av testet ska eleverna läsa tio olika slags texter med tillhörande 
svarsuppgifter. Till varje text ska eleven markera vilken rubrik som passar och markera 
den/de påståenden som stämmer med texten. Specialläraren lägger ner mycket tid och arbete 
på att administrera och rätta diagnoserna. Här finns ett helt arkiv av samlat datamaterial som 
kan användas för vidare undersökning. Detta empiriska material är grunden för min 
undersökning. Avsikten är att min studie ska utgöra ett kunskapsbidrag om elevers 
läsförståelse betraktat ur ett genusperspektiv.  
 

Syfte 
 
Studiens övergripande syfte är att kartlägga läsförståelsen i ett lokalt perspektiv (Sjöstads 
kommun) jämfört med ett nationellt perspektiv. Ett annat syfte är att studera en texts innehåll 
och form och dess betydelse för läsförståelsen samt betydelse ur ett genusperspektiv. Studien 
är uppdelad i tre delar. Studiens tyngdpunkt ligger i den första delen som är en kartläggning 
av läsförståelsen (kvantitativ del) och här görs en jämförelse mellan Sjöstads kommun och 
riket i övrigt. I de flesta undersökningar som gjorts har pojkar lite sämre läsförståelse än 
flickor och därför gäller det troligtvis även i denna studie. I den andra delen av 
undersökningen studerar jag läsförståelsen utifrån svårighetsgraden i texten. Utifrån 
kartläggningen (del 1) väljer jag ut den text som erhållit lägst resultat i undersökningen. Finns 
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det någon text som är svårare än någon annan och hur ser den texten ut avseende innehåll och 
form? I den tredje delen analyserar jag innehåll och form i den text där skillnader mellan 
flickor och pojkar är särskilt framträdande. Här är jag alltså särskilt intresserad av textens 
kontext ur ett genusperspektiv. När det gäller begreppet kontext avses hur textens innehåll kan 
tolkas i sitt sammanhang vad gäller handling, karaktärer, textens syfte, textgenre och läsarens 
tolkning. Sammanfattningsvis kan tilläggas att den andra och tredje delen fokuseras på 
textinnehållets betydelse för läsförståelsen (kvalitativ del). 

 

Teorier och litteratur 
 
I min genomgång kommer jag inledningsvis redogöra för nationell och internationell 
forskning av läsförståelse. Särskilt uppmärksammas skillnader mellan flickor och pojkar. 
Därefter fokuseras innehållets betydelse ur ett genusperspektiv eftersom det utgör en del i min 
studie. Det formar även min forskningsdesign (se s. 14). 
 
Min studie kommer i första hand att fokusera på hur elevers resultat i läsförståelse ser ut i ett 
lokalt perspektiv men även i ett nationellt och internationellt perspektiv. I det senare fallet 
kommer jag att hänvisa till de nya forskningsstudier som finns kring detta, främst PISA:s 
undersökning och PIRLS. Det finns många faktorer som påverkar oss läsare i processen att 
läsa och förstå texter. Forskningen kring läsning och läsförståelse spänner över ett brett 
forskningsfält, därför kommer jag bara i korthet ge en överblick över forskningsfältet samt 
redogöra för några forskares syn på läsförståelse och lite kort om vilka faktorer som påverkar 
den. Främst är det kontextens betydelse jag berör. Här ges också en förklaring till de begrepp 
och definitioner som har med läsning och läsförståelse att göra. Vidare ges en överblick av 
teorier kring genusperspektivets betydelse när det gäller läsning och läsförståelse. På sidan 
15-16 kommer jag redogöra för det diagnosmaterial som används för att mäta läsförståelsen 
och som är själva underlaget i min studie. Diagnosmaterialet är Maj-Gun Johanssons 
Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet (2004). I det här 
materialet är det läsförståelsen jag kommer att fokusera på. Slutligen kommer jag analysera 
några av de texter som finns med i Maj-Gun Johanssons diagnosmaterial och fokusera på hur 
de är skrivna. Analysen kommer att göras i enlighet med Reichenbergs nio punkter kring 
textanalys, vilka kommer förklaras närmare på sidan 18-20. 
 
Det finns mycket forskning och många undersökningar gjorda om läsförståelse (PISA 2006, 
Taube 2006) och genusperspektivets betydelse (Wright 1999, Wagemaker et al. 1996). Det 
finns forskning som visar på skillnader mellan flickor och pojkar vad gäller läsförståelse men 
inte analyser av texter och dess betydelse. Det min studie främst kan bidra med är att 
analysera och uppmärksamma innehållet i texterna och möjligheten för flickor och pojkar att 
tillägna sig texter av olika slag. Läsförståelsen är en livsviktig kunskap för att vi ska klara vår 
vardag. Skillnaderna i läsförståelsen mellan könen verkar minska men läsförståelsen verkar 
också försämras överlag. Fler av de lässvaga eleverna verkar få ännu sämre förmåga att läsa 
och förstå innehållet i texter. Jag ska i min studie försöka koppla detta till det diagnosmaterial 
som används i den aktuella kommunen.  
 
I många av de undersökningar och test som görs när det gäller läsförståelse ingår även andra 
test som till exempel stavning och ordförståelse. I min studie kommer jag endast att fokusera 
på läsförståelsedelen i detta testmaterial. När det gäller läsförståelse och elevers läs- och 
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skrivsvårigheter finns det mycket forskning om orsakerna kring detta. Man talar om dyslexi, 
koncentrationssvårigheter, motivation, sociala faktorer, arbetsminne, elever med annat 
hemspråk och så vidare. Dessa faktorer finns övergripande överallt och påverkar 
läsförståelsen på olika sätt. Min studie avgränsas emellertid till att omfatta analys av texternas 
innehåll och form för betydelsen för läsförståelsen, inkluderat ur ett genusperspektiv.  
 
Studien kategoriseras som en studie inom det pedagogiska forskningsområdet och analyserar 
förutsättningar för pedagogiskt yrkesutövande. Min intention är att studien ska kunna ge ett 
kunskapsbidrag om valet av texter och det sammanhang i vilket läsning sker. Vad är det då 
som gör denna studie till en studie inom pedagogik? Pedagogik handlar om fostran, 
undervisning och utbildning och denna studie är ett examensarbete inom pedagogiskt 
yrkesutövande. Pedagogik är till sin natur ett tvärvetenskapligt ämne med rötter i psykologi, 
filosofi och sociologi och handlar i hög grad om lärande och undervisning i olika former. Min 
studie handlar om didaktik (= läran om undervisning) vilket kan ses som en del av 
pedagogiken. Detta är grunden i min studie. Läsförståelse spänner över ett ganska brett 
forskningsfält. Inom det lingvistiska fältet fokuseras hur språket är uppbyggt och konstruerat 
men även textens innehåll och betydelse. Det betyder att min studie rör sig både inom det 
pedagogiska och lingvistiska forskningsområdet. Inom såväl det pedagogiska som 
psykologiska fältet talar man om olika läsinlärningsmodeller och metoder. Inom det 
psykologiska fältet inriktar man sig främst på individens självförtroende och självbild, 
eftersom självbilden spåverkar läsförståelsen. Min studie avgränsas dock till det lingvistiska 
området med fokus på hur texten är uppbyggd och dess betydelse för läsförståelsen, samt 
texters innehåll och kontext. 

Läsinlärning 
För att förstå läsförståelsens svårigheter presenteras i korthet relevant forskning om några 
läsinlärningsmetoder. Det är inget jag kommer att hänvisa till explicit i studien, men är ändå 
nödvändig som kontextuell ram. Det finns inom pedagogiken i huvudsak två olika 
läsinlärningsmetoder; analytisk och syntetisk, som ligger till grund för läsinlärningen inom 
skolan. Edfelt (1982) företräder en analytisk metod som kallas helordsmetoden. Han anser att 
orden bör ses som en helhet som sedan analyseras. Texten ska inte ha ett för torftigt innehåll 
utan ska vara intressant, vilket leder till att läsningen delvis sker genom kontextens betydelse. 
Denna metod kallas i den engelska litteraturen för Whole language. Lundberg (1999) är en av 
företrädarna för den syntetiska metoden som kallas ljudmetoden. Han menar att eleven 
avkodar bokstavsljuden till enhet för att sedan få en helhet. Denna metod kallas ljudmetoden. 
Lundberg anser också att läsutvecklingen sker i olika stadier; pseudoläsning, där eleven 
använder sig av sin omgivning och exempelvis läser mjölk på mjölkpaketet. Vid den 
logografiska-visuella stadiet har eleven inte knäckt läskoden, men kan känna igen ord på 
grund av dess längd eller bokstäver som ingår. Det alfabetiska-fonologiska stadiet är när 
eleven knäckt den alfabetiska koden och visar syntetiska färdigheter. Eleven kan se 
sambandet grafem (bokstavens form) och fonem (bokstavens ljud) och ljuda ihop fonemen till 
ord. Vid det ortografiska-morfemiska stadiet sker ordavkodningen genom igenkänning av 
olika morfem och hela ord. Lundberg kallar denna fas för helordsmetoden. Dessa olika stadier 
kan överlappa varandra och vissa stadier kan även hoppas över. Längsjö & Nilsson (2005) 
menar att inlärningen av bokstavsljuden ofta lärs in i en viss ordning och man börjar med de 
lättaste vokalerna och konsonaterna. Internationellt talas om denna metod i termer som 
phonics, code emphasis och the code view.  
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På 70-talet utvecklades även två andra läsmetoder, Wittingmetoden och LTG (läsning på talet 
grund). Längsjö & Nilsson (2005) redogör kortfattat för LTG-metoden som utvecklades av 
Ulrika Leimar. LTG anses vara en analytisk-syntetisk metod där man går från helheten 
(texten) till delarna (ljuden/orden) och sedan till helheten igen. Texten dikterar lärare och 
elever tillsammans och utgår från elevernas språk och erfarenheter. Wittingmetoden 
utvecklades av Maja Witting i slutet på 70-talet under hennes arbete med elever med läs och 
skrivsvårigheter. Witting (2005) anser att hennes läsmetod är baserad på den syntetiska 
principen med avkodningen som grund. Wittingmetoden skiljer sig främst från ljudmetoden 
genom att läsmetoden går hand i hand med skrivmetoden. Med hjälp av avlyssningsskrivning 
lär sig eleven skriva innehållsneutrala språkstrukturer (exempelvis ba, bo, be, bå, by, bö) och 
på så sätt kan lära sig att se skillnader på språkljud- teckenrelationer. Wittings metod 
användes först för elever i behov av omlärning men utvecklades senare för undervisning i 
klass.  
 
Här har jag redogjort för de vanligaste läsmetoder som används i skolan idag. Många forskare 
menar att dessa två metoder under senare år har närmat sig varandra (Hoien & Lundberg, 
1999; Kullberg, 1991; Liberg, 2006). Anledningen till det är att många forskare inom 
pedagogik anser att läsaren använder två olika processer när de bearbetar en text. Dessa 
processer kallas nationellt liksom internationellt för bottom-up-process och top-down-process. 
Här redogörs i korthet för dessa två processer.  
 
Liberg (2006) menar att vi bearbetar en text genom att utgå från delarna till helheterna genom 
att ljuda oss fram (bottom-up-process) och genom att utgå från helheterna (top-down-
process). Kullberg (2008) beskriver hur dessa processer påverkar läsningen. Hon menar att 
avkodningen ( bottom-down-process) är utgångspunkten för hur vi förstår textens budskap. 
Motsatsen är när läsaren har en förförståelse (top-down-process) av texten och sammanhanget 
och meningarnas formuleringar bidrar till förståelsen av texten. Reichenberg (2000) menar att 
vi använder dessa två processer samtidigt och alternativt och talar om en interaktiv modell. 
Läsaren går från helheten till delarna och tvärt om. Hon anser vidare att läsning är en 
interaktiv process eller dialog mellan läsare och text, beroende på vad läsaren har med sig för 
erfarenheter. 
 
Min ståndpunkt är att de flesta elever använder en växelverkan mellan en analytisk och 
syntetisk metod när de lär sig läsa. Vid vissa ord i texten, speciellt för eleven nya ord, måste 
en analytisk metod användas. Däremot använder eleven en syntetisk metod när 
sammanhanget är mer känt. Dessa två processer interagerar under hela läsprocessen för att vi 
ska förstå och tillägna oss en text. Något som också påverkar läsförståelsen är strukturen på 
texten, d.v.s. hur meningarna är utformade, t.ex. längd och svåra ord. Mitt intresse är dock 
särskilt riktat mot innehållet i texten. Mitt antagande är att pojkar behöver mer motivation för 
att läsa en text. De har större behov av att finna texten intressant liksom att känna igen sig i 
texten. Därför tror jag att hur texten är utformad liksom innehållet i texten är två viktiga 
faktorer för läsförståelsen. Med textens innehåll avses ett visst fenomen eller förhållande i 
betydelsen av en specifik situation och vilka möjligheter texten ger för identifikation och 
inlevelse för läsaren. När det gäller en texts form avser det till exempel meningsbyggnad, ord 
och begrepp som bidrar till textens svårighetsgrad, men också om texten innehåller ord som 
fungerar som murbruk. Murbruksord är textbindningsmarkörer som binder ihop meningar och 
gör texten mer ”luftig”. Det kan också vara ord som förklarar orsakssammanhang som; vilket 
leder till, därför blir och eftersom. 
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Definitioner kring läsförståelse 
När man talar om läsning eller läsförståelse finns det olika definitioner av begreppen. Karin 
Taube (2007), uttrycker en definition av läsning som förmågan ” att få ut betydelsen av ett 
tryckt eller skrivet budskap”. Hon uttrycker det på följande sätt: ”Läsning = avkodning * 
läsförståelse” och menar att två processer måste till för att vi ska förstå den text vi läser. Först 
när läsningen är automatiserad och vi får ett flyt i läsningen, kan vi förstå det den skrivna 
texten. Ingvar Lundberg (1999) hävdar samma som Taube och menar att läsförståelsen inte 
kan bli automatiserad utan läsningen kräver ständig uppmärksamhet och kognitiva processer 
av läsaren. Lundberg delar in avkodningen i två olika strategier, den ortografiska strategin 
(stavningen) och den fonologiska (bokstavsljuden). Om orden uppträder i en kontext kan 
läsaren även utnyttja den vid läsning. 
 
 Internationellt används termen reading comprehension för läsförståelse. Under senare år har 
även det engelska begreppet literacy blivit ett vedertaget ord och används även inom det 
svenska språkbegreppet. Här används det som ett vidare begrepp än läsförståelse. Enligt 
Birgitta Kullberg (2008) översattes ursprungligen literacy med förmågan att lära sig läsa och 
skriva sitt modersmål. Literacy skulle kunna översättas med ord som skriftkultur, skriftbruk 
eller kompetens. Bo Sundblad (2006), anser att det svenska ordet litterat är en bra 
översättning, som betyder bildad och beläst och kan anses vara en vidare definition av 
begreppet literacy. För att ytterligare precisera just läsförståelse används reading literacy.  
 
IEA ( The International Association for Evaluation of Educational Achievement), har enligt 
Taube (1995, s. 13) enats om följande definition av läskunnighet.  
 

Reading Literacy is the ability to understand and use those written language forms that are required by      
society and/or by the individual.  
 

Här utgår man från termen reading literacy och utgångspunkten är just läsningen eftersom 
undersökningen enbart koncentrerade sig på läskunnigheten bland eleverna. I PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study) som är en separat studie som genomfördes 
samtidigt som RL (Reading Literacy) eller Trendstudien, har man en liknande definition som 
kan översättas med läskompetens.  
 

The ability to understand and use those written language forms required by society and/or valued by 
the individual. Young readers can construct meaning from a variety of texts. They read to learn, to 
participate in communities of readers, and for enjoyment. (a.a) 

 
Den här definitionen är uppdelad i två delar. Dels ska elever kunna läsa för att få de 
kunskaper som behövs för att klara sig i samhället, dels ska de också läsa för att få en litterär 
upplevelse. Min definition av literacy innefattar att kunna använda skriftspråket funktionellt 
inom den kultur du lever i. Du ska kunna skriva och läsa och ha förståelse för hur det 
påverkar ändamålet och situationer. Jag anser att språkkulturen skiljer sig till viss del världen 
över eftersom det finns skillnader och variationer inom olika kulturer. Senare i PISA-
undersökningen, där det från början främst var OECD-länder som deltog, kunde man inte 
längre jämföra alla länders läroplaner för att hitta en lämplig definition. OECD är ju också i 
huvudsak ett ekonomisk och politisk organisation som är till för ländernas ekonomiska 
tillväxt. Därför var syftet att utgå från vad eleverna behövde kunna när de lämnade den 
obligatoriska skolan för att kunna studera vidare och fungera optimalt i samhället. Hur är 15-
åringar rustade att möta framtiden? PISA definierar literacy för begreppet läsning enligt 
följande:  
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Förmågan att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå personliga mål, utveckla sina 
kunskaper och möjligheter samt delta i samhället (OECD 2003 s.9).  

 
I det diagnosmaterial som används som för att testa elevernas läsförståelse i min studie 
används texter av olika karaktär. Därför bör enligt min mening läsförståelse innefatta att 
eleven ska kunna läsa, reflektera och dra slutsatser kring texter avsedda för elevens ålder, 
samt att kunna läsa för att lära och uppleva. 
 

Undersökningar av elevers läsförståelse 
Den forskning som fått mest uppmärksamhet kring elevers läsförståelse är den internationella 
undersökningen PIRLS (Progression in International Reading Literacy Study) och RL 
(Reading Literacy) som numera kallas Trendstudien. Trendstudien genomfördes mellan 1991-
2001 i 35 länder. Där undersöktes läsförståelsen hos elever under tredje läsåret eller när 
eleverna var 9-10 år. Undersökningen genomfördes av IEA (The International Association for 
Evaluation of Educational Achivement). Resultatet av studien presenteras av Rosén och 
Gustafsson (2001) i rapporten Förändringar i läskompetens 1991-2001; En jämförelse över 
tid och länder, vid Göteborgs universitet. PIRLS-undersökningen bestod av två delar, dels en 
ny undersökning, men också den så kallade Trendstudien där de länder som deltagit vid 
undersökningen 1991 gjorde samma undersökning 2001 för att få ett mått på förändringar i 
läsförståelse under en tioårsperiod. Läsproven bestod i att eleverna fick läsa 15 olika texter 
(skönlitterära texter, faktatexter och informationsmaterial) och svara på 66 flervalsfrågor. 
Resultatet av Trendstudien visade att svenska elevers läsförståelse försämrats med 15 poäng. 
Flickorna låg 2001 på samma resultat som pojkarna gjort tio år tidigare och pojkarna hade 
fallit tillbaka än mer. År 1991 låg Sverige på tredje plats men år 2001 låg Sverige på sjätte 
plats bland de nio länder som ingick vid båda undersökningarna. Studien visade att elevers 
resultat även förbättrats i många andra länder, men att Sverige tillsammans med USA 
uppvisade en tillbakagång i prestation. Studien visade också att skillnaden mellan pojkars och 
flickors läsförståelse i Sverige 1991 var till flickornas fördel och att år 2001 kvarstod 
skillnaden men även hade förstärkts något. För skönlitterära texter och sakprosa var 
nedgången ungefär lika stor mellan pojkar och flickor mellan 1991 och 2001, men den var 
större för pojkar när det gällde informationsmaterial. I Skolverkets aktuella analyser (2006) 
Med fokus på läsförståelse, redovisas och kommenteras PIRLS, som genomfördes både i 
årskurs tre och fyra eftersom undersökningen skulle genomföras där det fanns flest nioåringar. 
Studiernas resultat har dock redovisats separat. Det finns skillnader mellan PIRLS och 
Trendstudien. I PIRLS-studien används längre texter och mindre informationstexter. 
Uppgifterna skiljer sig också då eleverna i PIRLS till större del måste reflektera kring texterna 
och även i större utsträckning formulera egna svar. Uppgifterna i PIRLS-studien liknar mer de 
nationella proven som eleverna gör i årskurs fem och nio, än de uppgifter som finns i 
Trendstudien. Resultatet av PIRLS visade att eleverna i årskurs fyra presterade mycket väl 
och var bäst av alla deltagande länder. Eleverna resultat i årskurs tre låg på 19:e plats men var 
signifikant bättre än medelvärdet. Vidare kunde man konstatera att flickorna läser bättre än 
pojkarna. Det man kan ta hänsyn till här är att eleverna i Sverige börjar skolan ett år senare än 
många andra länder och därför bör det ändå anses vara ett gott resultat i årskurs tre. En annan 
förklaring till skillnaderna i resultat mellan Trendstudien och PIRLS är att eleverna i 
Trendstudien måste läsa snabbare eftersom uppgifterna skulle lösas på begränsad tid. 
 
I Skolverkets rapport 306, har man gjort en sammanfattning om resultatet från PISA 
(Programme for International Student Assessment) 2006. PISA är ett OECD-projekt där man 
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vill undersöka hur femtonåriga elever är rustade för att möta framtiden och se hur ländernas 
utbildningssystem möjliggör detta. Syftet är att mäta de kunskaper och färdigheter som krävs i 
vardagslivet och betonar vikten av att det livslånga lärandet. Eleverna ska kunna förstå 
processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem. I rapporten hänvisas till  
”Den centrala frågeställningen är i vilken grad femtonåringar på ett konstruktivt sätt klarar att 
analysera, resonera och föra fram sina tankar och idéer.” PISA genomförs vart tredje år och 
det är tre olika kunskapsområden som undersöks vid varje tillfälle. Varje kunskapsområde får 
dock extra fokus olika år (2000 läsförståelse, 2003 matematik och 2006 naturkunskap). I 
PISA 2006 deltog 57 länder varav 30 länder var OECD-länder. Från Sverige deltog 4 600 
elever från 200 skolor och de flesta elever gick i grundskolans årskurs nio. I rapporten kan 
elevernas resultat jämföras över tid, men också ur ett internationellt perspektiv liksom 
nationellt. Resultatet redovisas med ett medelpoäng som 2006 var 498 poäng jämfört med år 
2000 då det var 500 poäng. Resultatet inom varje ämnesområde redovisas också efter 
elevernas kunnande och delas upp i fem prestationsnivåer. I studien avses inte bara att mäta 
elevernas läsförmåga, utan också deras förmåga att söka information, tolka, reflektera och 
bedöma olika texter. I min studie fokuseras emellertid på läsförståelsedelen i PISA-studien. 
 
Studien visade att svenska femtonåringar presterar signifikant bättre i läsförståelse än OECD-
genomsnittet. Fem länder presterar signifikant bättre än Sverige, som hade 507 som 
medelpoäng. Där ligger Sydkorea i toppen med 556 poäng tätt följt av vårt nordiska 
grannland Finland med 547 poäng. Här bör tilläggas att läsförståelsen i många länder har 
förbättrats sedan år 2000. Vidare analys visar att de elever i Sverige som presterade lägst på 
läsförståelsen (5 procent), presterar på en lägre nivå år 2006 jämfört med föregående år 2003 
och 2000. I genomsnitt uppnår 11 procent av Sveriges femtonåringar den högsta nivån fem, 
jämfört med genomsnittet i OECD-länderna som är 9 procent. Det finns fortfarande skillnader 
i läsförståelse mellan flickor och pojkar till flickornas fördel. 2006 var skillnaden 40 poäng 
(genomsnittet i OECD-länderna är 38 poäng). I de flesta deltagande länderna är det fler pojkar 
som finns med på den lägsta nivån när det gäller läsförståelse och fler flickor som ligger på 
den högst presterande nivån fem. Taube (2006) anger att i Norden är skillnaderna mellan 
könen störst i Finland och lägst i Danmark. 
 
Ur ett internationellt perspektiv är likvärdigheten i den svenska skolan god jämfört med 
OECD-länderna. Det visar att Sverige, i likhet med övriga Norden har en liten 
skolsegregation med avseende på socioekonomisk bakgrund, kön och etnisk tillhörighet. Det 
framgår även att Sverige internationellt har en liten variation mellan skolor. Trots detta visar 
studien att spridningen mellan skolorna i Sverige då det gäller elevers läsförståelse, har en 
uppåtgående trend och skillnaderna mellan skolorna ökar. Även Johansson (2004) har i sitt 
diagnosmaterial konstaterat att det finns könsskillnader när det gäller läsförståelseproven, 
men att det sker en utjämning i resultat mellan könen med skolår och texternas 
svårighetsgrad. Utjämningen mellan könen har ökat sedan normeringen 1989 och på de 
svårare läsförståelseproven har nu pojkarna i vissa normgrupper till och med bättre resultat. 
Hon har också i arbetet med klassdiagnoserna sett en försämring av läs- och skrivförmågan 
från 1989 fram till idag i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Speciellt läsförståelsen i 
skolår sju har sjunkit markant och försämringen har tilltagit från mitten av 1990-talet. Då 
skulle 30 procent av eleverna efter den första normeringen, istället för 11 procent av eleverna 
på 2003 års normering hamna på stanine (förklaring se sid 16) 1 och 2.    
 
Fröjd (2005), har skrivit en doktorsavhandling som visar att den svenska läsförmågan hos 
elever i årskurs 9 generellt sjunker för varje år. Undersökningen gjordes i Borås år 2000-2002, 
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men Fröjd hänvisar till Skolverkets nationella utvärderingar, NU 1992 och 1995, där man 
undersökt läsförmågan i grundskolan. Resultatet visar att läsförmågan har sjunkit. Fröjd 
menar att resultatet i hans studie även kan ses gälla nationellt. Det visar att det gjorts studier i 
Sverige som uppvisar samma resultat som PIRLS och PISA. 

Teorier om genus 
Eftersom jag i min undersökning utgår från ett genusperspektiv, är det viktigt att klargöra 
vilka teorier som finns kring genus och läsförståelse. Därför kommer jag med relevans för 
min studie att redogöra för den forskning som finns inom feministisk teoribildning eller 
genusteorier. Här skiljer man på begreppen kön och genus. Genus kan ses ur en social och 
kulturell aspekt där man tittar på vad som är kvinnligt respektive manligt inom en social 
struktur, enligt Moira von Wright (1999). Kön ses då ur en biologisk aspekt. Hon menar att 
man oberoende av vilket kön man har kan uppfattas som mer eller mindre kvinnlig eller 
manlig. Internationellt översätter man genus med gender och i genusdebatten talar man om 
gender differences (genusskillnader). Hirdman (1998, 2001) anser att det i samhället finns ett 
genussystem där processer, fenomen, föreställningar och förväntningar ger upphov till ett 
mönster utifrån könen. Isärhållandet mellan könen leder till den struktur som grundar detta 
genussystem och det är mannen som är normen som står för det normala allmängiltiga. Hon 
menar att genus är något som finns i allt runt omkring oss och kan studeras ur ett historiskt 
perspektiv liksom i vårt vardagliga liv i arbete, medier och litteratur. I gamla genusstereotypa 
mönster anses mannen vara den starke, familjeförsörjaren med makt och kvinnan den svaga, 
omhändertagande och underordnad mannen. Dessa genusmönster har förändrats över tid men 
lever till viss del kvar i t.ex. historieböcker och sagor. Wright menar dock att lärare i skolan 
använder detta mönster (genussystem) när de placerar eleverna efter kön i klassrummet, 
bråkiga pojkar med tysta flickor. Även den litteratur läraren väljer vänder sig oftare till pojkar 
och handlar om pojkar, enligt Wright (a.a.). Samhällets genussystem liksom den som 
förmedlas genom litteraturen påverkar våra förutsättningar olika i samhället. Sandra Harding 
(1986) skiljer mellan tre processer vid den sociala konstruktionen av genus, vilka är knutna 
till varandra men varierar över tid och rum. Strukturellt genus är hur arbete organiseras och 
uppdelas t.ex. att doktorer oftast är män medan sköterskor oftast är kvinnor. Individuellt genus 
innebär att vår egen identitet konstrueras efter de värderingar som finns i vår omgivning. Att 
vara fysiker stärker en manlig identitet i högre grad än en kvinnlig. Det sista symboliskt genus 
avser det värdesystem som vi oftast förmedlar genom språket. Vi visar på olikheter och 
motsatser mellan det kvinnliga och manliga genom dikotomatiska uttryck som aktiv-passiv 
och logisk-ologisk. 

Textinnehåll 
Hans Wagemaker (1996) har fördjupat sig i IEA:s study of Reading Literacy och jämfört 
skillnader mellan pojkars och flickors läsförståelse när det gäller de olika provens texttyper. 
Han har även jämfört genusskillnader mellan de 32 deltagande länderna. I studien ingick 
elever som var nio och fjorton år gamla. Studien visade att bland de elever som var nio år 
presterade flickorna genomgående bättre än pojkarna. Detta var särskilt utmärkande när det 
gällde skönlitterära texter och texter som förklarade olika fenomen. Flickorna, som var fjorton 
år, presterade lite bättre än pojkarna i alla länder utom fem (Nigeria, Singapore, Frankrike, 
Portugal och Zimbabwe) Däremot var det ingen skillnad mellan könen när det gällde att läsa 
informationstexter som kartor och diagram. Texterna i undersökningen var noga utvalda och 
anpassade för att intressera eleverna. Innehållet i texterna rörde elevernas vardag för att 
eleverna i största möjliga mån skulle känna igen sig. I PISA-studien hade flickorna 
genomgående bättre resultat på de flesta texterna, men mest skiljde sig resultatet till flickornas 
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fördel när det gällde argumenterande och berättande texter, liksom texter som handlade om 
människors förhållningssätt i en viss situation. Roe och Taube (2003) skriver att texter som 
innehåller diagram, kartor och liknande är det ingen större skillnad i flickors och pojkar 
läsförståelse. 
 
Gunilla Molloy (2002), skriver om forskning kring olika texter ur ett genusperspektiv, där 
många av de texter som läses är skrivna av män och handlar om män. Hon hävdar att pojkar 
inte väljer böcker med en kvinnlig huvudperson i första hand. Det visar att textens innehåll 
har stor betydelse för hur vi läser och tar till oss innehållet men också hur vi tolkar kontexten 
(sammanhanget och textens karaktärer). Även Taube & Munck (1996) hävdar att det är 
skillnad mellan pojkars och flickors läsprestationer beroende på om texten handlar om en 
manlig eller en kvinnlig huvudperson. Pojkarna presterade klart bättre vid läsning av texter 
med en manlig huvudperson. Dessa skillnader mellan pojkar och flickor var tydliga vid 
fjortonårsåldern, men inga större skillnader förekom bland nioåringar. För flickor verkar det 
inte ha någon större betydelse om texten har en kvinnlig eller manlig huvudperson. Taube & 
Munck (a.a.) menar också att texter som handlar om människor och djur samt om relationer 
och mänskliga aktiviteter, gynnar flickor mer än pojkar. Rosen (1995) visar i sin 
undersökning att pojkar hade svårare att förstå texter där huvudpersonen hade ett icke 
traditionellt yrke sett ur ett genusperspektiv. Flickorna visade dock ingen större skillnad i 
läsförståelse bland de olika texterna. Undersökningen genomfördes i en skola i New York 
med ett underlag av 40 elever, hälften pojkar och hälften flickor, som var nio år gamla. Trots 
att urvalet var litet finns ändå tecken på att innehållet i texterna har betydelse sett ur ett 
genusperspektiv 
 
Moira Wright (1999) har i sin bok Genus och text, undersökt hur texten i olika läromedel 
inom fysikämnet på högstadiet och gymnasiet ser ut i ett genusperspektiv. Hon har då utgått 
från Sandra Hardings tre processer vid strukturering av genus när hon analyserat den 
språkliga konstruktionen i texterna. I hennes undersökning menade hon att många flickor 
tycker att det är roligt med fysik i skolan, men få väljer att studera vidare inom ämnet. Wright 
jämförde texter med samma innehåll inom fysikämnet och analyserade texternas 
förhållningssätt och deras konsekvenser i ett genusperspektiv. Resultatet av textanalysen 
visade att läromedel inom fysik värderar det som tillskrivs manligt genus högre än kvinnligt 
genus.  Fysikböckerna innehåller en snäv, mekanisk kunskap vad gäller naturvetenskapen och 
tillskrivs det manliga. Wright hävdar att detta förhållningssätt med inriktning mot en enda 
sann kunskap inte tilltalar flickor, som istället i sin kunskapsprocess söker en relation och ett 
sammanhang inom naturvetenskapen. Hon menar att flickor har mer behov av att själv 
reflektera i sin kunskapskonstruktion. Jakobsson (2000) anser att motivation och intresse har 
betydelse för elevernas engagemang när det gäller läsförståelsen i texter. Det kan också ses ur 
ett genusperspektiv, där olika ämnen berör flickor och pojkar på olika sätt. Ämnen som fysik, 
teknik och matte är manligt genusmärkta medan språkämnet anses vara mer kvinnligt 
genusmärkt. 

Skillnader i pojkar och flickors läsförståelse 
Roe och Taube (2003) har jämfört IEA:s Reading Literacy från 1991 med resultatet från PISA 
2000 och menar att skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat har ökat radikalt i många 
länder de senaste tio åren till flickornas fördel. Den här utvecklingen är extra tydlig i de 
nordiska länderna, speciellt i Finland. Även i Norge, Island och Sverige ligger skillnaderna 
mellan könen högre än OECD:s genomsnitt. Danmark däremot ligger under OECD:s 
genomsnitt. En av orsakerna som kan ha betydelse för resultatet, är skillnader i provens 
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utformning. I PISA:s läsförståelsetest fanns det öppna frågor där eleverna skulle skriva ett 
svar. Denna typ av frågor fanns däremot inte med i IEA:s test 1991. Det kan vara till 
flickornas fördel eftersom de anses ha lättare för att uttrycka sig skriftligt. Jag anser att det 
kan ha påverkat resultatet till viss del och visat en större spännvidd mellan duktiga läsare och 
de med lässvårigheter. Skriftliga svar kan vara mer avslöjande när det gäller läsförståelsen än 
ikryssande av redan färdiga svarsalternativ. Dock hör ju oftast läs- och skrivsvårigheter ihop 
vilket gör att lässvaga elever får ytterligare problem. Jag tror att det kan vara energikrävande 
för en del elever när de ska skriva och formulera ett eget svar och att det istället tar fokus från 
läsförståelsen som är det man har för avsikt att undersöka. 
 
Annan internationell forskning kring läsförståelse visar att flickor är bättre läsare men att det 
finns många faktorer som påverkar resultatet, till exempel ålder, attityd till läsning, 
skolformer och socioekonomisk bakgrund (Swan 1978). Det finns även internationell 
forskning som visar att det inte finns någon större skillnad mellan pojkars och flickors 
läsförståelse (Hyde och Linn 1988 and Thompson 1975, ref. i Wagemaker et al. 1996). 
Skillnaden är obetydlig alternativt att pojkarna är något långsammare när det gäller att lära sig 
läsa. I 10-årsåldern är det dock ingen större skillnad längre. Elley (1992) visar att skillnaderna 
i läsprestationer mellan flickor och pojkar är större bland yngre elever än äldre. Sanguienetty 
(1983, ref. i Wagemaker et al. 1996), har i sin studie visat att pojkar läser bättre än flickor. 
Undersökningen gjordes i flera Latinamerikanska länder. Här tror jag, att det kanske har 
betydelse i vilken utsträckning eleverna har möjlighet att gå i skolan och om pojkar och 
flickor ges samma möjlighet till undervisning i att lära sig läsa och skriva. I Johnsons studie 
(1973, ref. i Wagemaker et al. 1996), där han undersökt läsförståelsen i flera engelskspråkiga 
länder, visade det sig att flickor i Kanada och USA har en bättre läsförståelse, men att 
pojkarna läser bättre i England och Nigeria. Som vi ser varierar forskningen kring 
läsförståelse mellan länder, men också när det gäller genusperspektiv. Vi kan också observera 
att den här refererade forskningen varierar tidsmässigt från 1970-talet fram till 2000-talet. 

Läsengagemang 
Svensson (2006) hävdar att det finns studier som visar att fler pojkar än flickor har läs- och 
skrivsvårigheter. Han påpekar dock att det inte är i den utsträckning som ofta nämns, utan 
menar att problemet är i realiteten lika spritt över könen, men att könsrollerna påverkar. 
Flickor förväntas vara duktiga och försvinner lätt i mängden. Flickorna kan ha lässvårigheter 
men läser istället fem timmar om dagen, medan pojkarna struntar i det och avslöjar därmed 
sina svårigheter. Det är alltså svårare att upptäcka flickornas lässvårigheter och de verkar ha 
en tendens att inte ge upp för uppgifter på samma sätt som pojkar. Linnakylä och Malin 
(2003) menar att om pojkar var lika intresserade av att läsa i samma utsträckning som flickor, 
skulle skillnaderna mellan pojkar och flickor inte vara så stora i de nordiska länderna. I 
OECD (2001) finns det en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller 
läsengagemang. Flickor har ett större läsengagemang och läser mer för nöjes skull medan 
pojkar läser mer för att de måste. 
 
När det gäller läsförståelse ur ett genusperspektiv så kan man se att forskningsresultaten 
varierar. Generellt sett finns skillnader som talar till flickornas fördel. Även valet av texter 
liksom textens innehåll påverkar läsförståelsen. Undervisningen som ges i skolan bör enligt 
läroplanen vara likartad för både flickor och pojkar, men resultatet avseende läsförståelsen i 
praktiken verkar ändå skilja sig. Jag tror att det till viss del har sitt ursprung i den sociala 
konstruktion av genus som finns i vårt samhälle. Flickor förväntas vara plikttrogna och 
förväntas ha mer tålamod och löser därför de uppgifter de skall utföra. Pojkar är mer 
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luststyrda och måste därför vara mer motiverade och intresserade för att kunna lägga ner den 
energi som behövs för att lösa uppgiften. Därför blir valet av texter en viktig del för att 
motivera eleverna (speciellt pojkarna) att läsa. Även i den litteratur eleverna tar del av ingår 
ett genusmönster som till viss del påverkar oss. Genusforskning om läsförståelse visar att det 
generellt sett finns skillnader mellan flickor och pojkars läsförståelse, det vill säga att flickor 
har bättre läsförståelse än pojkar. Forskningen pekar också på att textens innehåll har stor 
betydelse för hur vi tolkar kontexten. En annan orsak är att pojkar är mer luststyrda och måste 
motiveras mer. Det här sammantaget har betydelse för min studie då det gäller läsförståelsen 
ur ett genusperspektiv liksom de texternas innehåll som finns i diagnosmaterialet. 

Kontextens betydelse 
I min litteraturgenomgång har jag försökt att visa att det är många olika faktorer som påverkar 
hur vi tar till oss och förstår innehållet i texter. Med begreppet kontext menas textens 
sammanhang som ligger till grund för vår tolkning och förståelse av texten. Våra egna 
erfarenheter påverkar hur vi tolkar texten och i vilket sammanhang vi möter texten. Hellspong 
& Ledin (1997) menar att olika handlingsmönster som förekommer i olika slags verksamheter 
i texter påverkas av vårt eget förhållningssätt som gör att texten blir begriplig. Vad författaren 
vill förmedla och hur vi som läsare tolkar textens budskap har också betydelse för 
sammanhanget. I kontexten ingår också vilken typ av text det är, textgenre samt vilka 
grundläggande värderingar som finns inom kulturen.  
 
Det verkar vara så att innehållet i litteraturen är mer inriktad till pojkarnas fördel, enligt 
Molloy. Det är av särskild betydelse för att pojkarna ska vilja läsa och ta del av en texts 
innehåll. Texter som innehåller ”murbruk” och där orsakssammanhangen förklaras, 
underlättar läsförståelsen. Kontexten liksom att känna igen sig i texten är också faktorer som 
påverkar läsförståelsen. Monica Reichenberg (2008) menar att det är viktigt att elever kan 
känna igen sig i texten för att förstå innehållet. Därför spelar litteraturvalet i skolan stor roll 
för läsförståelsen. Hon menar också att berättarrösten i texter som förklarar och visar hur 
någon tänker kring ett fenomen, påverkar läsförståelsen. Även småord som visar 
orsakssammanhang och som hon kallar murbruk är viktiga för att underlätta för läsaren. 
Meningsbyggnaden har också betydelse. För långa och krångliga meningar med bisatser där 
verbet kommer senare i meningen försvårar läsningen. Reichenberg påpekar vikten av att 
samtala kring texter för att träna elever att göra inferens i läsningen. 
 
Martin Rangart (2003) genomförde en studie där han undersökte läsförståelsen bland 67 
elever i årskurs 5. Där lät han 34 elever läsa en obearbetad text som handlade om samma sak, 
men där man förstärkt kausalitet (orsakssammanhang) och röst. Resultatet visade att fler 
elever lyckats besvara frågorna till texten bättre vid den omarbetade versionen. Han menar att 
man kan tolka det som att eleverna har lättare att förstå den texten. Läsförståelsetestet bestod 
av flervalsfrågor och resultatet är svårtolkat då öppna frågor hade varit ett bättre alternativ. 
Studien pekar också på kontextens betydelse. Vad är det som mäts i läsförståelsen och vilka 
förutsättningar är mätningen baserad på? I PISA:s studie år 2000 kan man se skillnader 
mellan pojkar och flickors läsförståelse vad gäller kontexten. Skillnaderna är störst till 
flickornas fördel i texter som handlar om yrken liksom texter som anknyter till mer personliga 
situationer. Däremot var skillnaderna mindre när det gällde mer allmänna texter och texter i 
utbildningssyfte. Skillnaderna var större än OECD:s genomsnitt i de nordiska länderna 
förutom i Danmark.  
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Sammanfattningsvis konstateras att även textens utformning har betydelse för läsförståelsen. 
Reichenberg menar att elever påverkas av textens innehåll, berättarröst men också kausala ord 
och meningsbyggnad. Med utgångspunkt utifrån läst litteratur om genus och textinnehållets 
betydelse har jag urskiljt centrala begrepp och sammanfattat skillnaderna mellan flickor och 
pojkar enligt följande matris. Denna kategorisering bör ses som ett generellt mönster för 
gruppen flickor respektive pojkar men kan variera på individnivå. Det betyder att en det som 
anges för flickor kan gälla för enskilda pojkar och vice versa. 
 
 
Tabell 1. Matris ur ett genusperspektiv 

 
flickor Skönlitteratur Par 

Två 
och 
två 

Relationer 
omsorg 

Plikt Vardags- 
problem 

Utseende Personligt 

Pojkar  Fakta grupp Action Lust Äventyr Materiella 
saker 

Allmänt 
 
 
 

 
 
Textgenren tilltalar flickor och pojkar på olika sätt. Flickor har lättare att förstå och ta till sig 
skönlitterära texter, medan pojkar föredrar faktatexter. Även relationsmönster verkar se olika 
ut ur ett genusperspektiv. Flickor föredrar oftast att umgås två och två med kompisar i en 
parvis relation. Pojkarna däremot umgås i större utsträckning i grupp och kan variera mellan 
olika gruppkonstellationer. Inom litteraturen förknippas ofta flickor med omsorg och är 
vårdande till sin natur. Drama och relationer mellan människor och även mellan djur 
intresserar flickor mer. För pojkar verkar action och handling ha större betydelse. Även kamp 
och tävlingar är andra betingelser som påverkar pojkarnas intressesfär. Plikt och lust är två 
andra dikotomatiska uttryck som skiljer sig ur genusperspektiv. Flickor anses vara mer 
plikttrogna och utför i större utsträckning de uppgifter de blir ålagda, medan pojkar är mer 
luststyrda och måste motiveras mer för att få uppgiften gjord. Flickor intresserar sig mer för 
vardagliga problem och de har lättare att identifiera sig i känslor och olika personers åsikter. 
För pojkarnas del är det äventyr, spänning och att testa gränser som ligger närmare deras 
handlingsmönster. Utseende verkar ha större betydelse för flickor och materiella saker för 
pojkar. Personlighet och djupa relationer påverkar flickor i högre utsträckning än pojkar som 
har ett mer allmänt intresse för människor och företeelser. 
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2 METOD 
 
 

Forskningsdesign 
 
Min studie bygger på både kvantitativa och kvalitativa data. Åsberg (2001) är kritisk mot den 
uppdelning som ofta görs i kvantitativ respektive kvalitativ metod. Han menar att data speglar 
de egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om. Data kan vara i form av ord (kvalitativ) 
men också i form av siffror (kvantitativ) och båda beskriver egenskaper och är viktiga för att 
söka kunskap. Åsberg vill lägga fokus på frågorna, vad för slags forskning produceras och för 
vem? Metod avser endast tillvägagångssättet att samla in data om de olika fenomenen. Detta 
är också utgångspunkten i min studie. Trost (2007) menar att kvalitativa och kvantitativa 
studier ofta kombineras. Vid en kvantitativ studie är utgångspunkten frågor som rör hur ofta, 
hur många eller en kvantitet. Vid en kvalitativ studie söker man efter förståelse i olika sätt att 
resonera kring något eller att urskilja ett handlingsmönster eller en situation. Med 
utgångspunkt från detta kan sägas att min studie är kvantitativ i betydelsen av att kartlägga 
läsförståelsen och kunna generalisera men också för att kunna se studiens bredd. I 
resultatdelen presenteras inledningsvis jämförande kvantitativa data i form av en kartläggning 
där dels jämförelser görs av resultat lokalt och nationellt, dels skillnader mellan flickor och 
pojkar i deras läsförståelse. Den kvalitativa betydelsen innebär att studera egenskaper och se 
vad ett fenomen har för innebörd och mening. Genom kvantitativa data kan en jämförelse av 
läsförståelsen i Sjöstad göras med riket, och genom kvalitativa data kan resultat presenteras 
om hur texters innehåll och form påverkar läsförståelsen i ett genusperspektiv.  
 
Det empiriska material som min undersökning bygger på är Maj-Gun Johanssons (2004) 
läsförståelsetest som ingår i Klassdiagnoser i Läsning och skrivning för högstadiet och 
gymnasiet. Underlaget och urvalet för min undersökning är elever från årskurs sju från två 
högstadieskolor i en mindre stad i Västsverige. I kommunen finns även en friskola men de 
ingår inte i studien eftersom de inte använder läsförståelsetestet. Jag har slumpmässigt valt ut 
30 flickor och 30 pojkar från varje årskurs av cirka 250 elever totalt från de båda 
högstadieskolorna. Studien sträcker sig under fyra år och omfattar läsåren 2005/2006 till 
2008/2009. Det betyder att sammantaget ingår 240 elever i studien. (Se vidare urval s.14) 
 
Studien är uppdelat i två huvuddelar. I den första delen (analys 1+2) kartläggs läsförståelsen i 
Sjöstad jämfört med riket i övrigt samt om det är någon eventuell skillnad mellan pojkar och 
flickors läsförståelse. Här undersöks också om det är några texter som eleverna verkar ha 
svårare att förstå. Det är dessa texter som den andra delen (analys 3+4) av min studie bygger 
på och där vidare analys görs utifrån hur de texterna är uppbyggda. Här analyseras också en 
text utifrån ett genusperspektiv. Som analysverktyg används de sju punkter som finns i 
Reichenbergs (2008) bok Vägar till förståelse (s. 54). Sammanfattningsvis kan tilläggas att de 
två första delarna i min forskningsdesign visar en mer övergripande bild, en kartläggning över 
läsförståelsen av testmaterialet. Den tredje och fjärde delen i min forskningsdesign fördjupar 
sig i testmaterialet genom att analysera olika texter. 
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 Analys 1. Resultatet av läsförståelsen i 
 kommunen Sjöstad jämförs med  

          Analys 1                   öviga riket.  
   
  
  
                                                                           Analys 2. Eventuella skillnader mellan 
                            Analys 2                                flickor och pojkars läsförståelse lokalt 
                                                                           analyseras, samt om det är någon text 
                                                                           som eleverna verkar ha svårare att  
                                                                           förstå. 
 
                                Analys 3. Analys av en svår text som 
                             Analys 3  ingår i diagnosmaterialet med hjälp av 
                                                              Reichenbergs sju punkter som analys- 
  verktyg. 
 
 Analys 4. Textanalys ur ett genus- 
 Analys 4 perspektiv. 
                            

                                           Figur 1. Forskningsdesign – en översikt 
 
 
 
 
                            

Urval 
 
Inledningsvis samlades klasslistor in från de två berörda speciallärare på respektive 
högstadieskola som deltog i studien. Det var viktigt att gå igenom klasslistorna tillsammans 
med varje speciallärare för att vara säker på elevernas kön. Namn som Kim och Robin skulle 
kunna vara både en flicka och pojke. Även namn på elever med invandrarbakgrund var svåra 
att fastställa på egen hand. Jag valde att undersöka fyra föregående års läsförståelsetest 
eftersom jag med säkerhet visste att svarsblanketterna arkiverades så länge på båda skolorna. 
 
På klasslistorna numrerades flickorna med jämna nummer (02, 04, 06…) och pojkarna med 
ojämna (01, 03, 05…). Enligt Stukát (1993), kan ett systematiskt slumpmässigt urval 
användas som mätmetod då populationen var ordnade på klasslistor. Det verkade vara en bra 
metod eftersom populationen var slumpmässigt ordnad och ingen periodicitet förekom som 
kunde störa det slumpmässiga urvalet. Med utgångspunkt av hela populationen beräknades att 
systematiskt ta ut var fjärde elev. För att få ett slumpmässigt urval fick en tärning avgöra 
vilket nummer jag skulle börja med. Enligt tärningen som visade en sexa för flickorna och en 
etta för pojkarna, var det dessa nummer räkningen startades från. Efter det markerades var 
fjärde elev på klasslistan tills jag slutligen hade ett urval på 30 flickor och 30 pojkar från varje 
läsår. Totalt blev det ett urval på 240 elever av hela populationen som var 976 elever. Det 
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motsvarar knappt 23 procent av populationen. Sedan hämtades de utvalda elevernas 
svarsblanketter från läsförståelsetestet och markerades med elevens nummer och läsår. För att 
förenkla detta gav jag varje läsår en bokstav. Läsår 2005/2006 bokstav A, 2006/2007 bokstav 
B, 2007/2008 bokstav C och 2008/2009 med bokstav D. Detta underlättade arbetet när 
resultatet av testen skulle matas in i dataprogrammet SPSS 15.0 (Statical package for the 
Social Sciences) och om någon svarsblankett skulle försvinna var det lätt att gå tillbaka och 
söka reda på originalet.  
 

Diagnosmaterial 
 
Det diagnosmaterial som används i min studie i Sjöstad, är Maj-Gun Johanssons 
Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet (2004). Materialet har en 
funktions-/processanalytisk forskningsförankring, det vill säga att utifrån testresultaten görs 
en kvalitativ analys av en elevs läs- och skrivfunktion, där såväl elevens starka som svaga 
sidor tas fram. De funktionsanalytiska forskarna lägger tonvikten på läsningen i funktion och 
går inte in på bakomliggande orsaker till läs- och skrivproblem. Uppgifterna i diagnoserna är 
valda för att läraren ska kunna utröna om en elev har förmågan att klara ett för läs- och 
skrivfärdigheten viktigt moment. Diagnoserna ska ge läraren en överblick över klassens 
spridning och vara ett underlag till individuella åtgärder för de elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. Materialet utprövades och reviderades under 80-talet och 
standardiseringen/normeringen genomfördes år 1989 och senare år 2003. Utprovningen av 
klassdiagnoserna har skett i såväl storstäder som mindre glesbygdskommuner och är spritt 
geografiskt från norr till söder och kan därför anses vara representativt för hela Sverige. 
Materialet består av två olika prov, ett diktamensprov där eleverna ska stava 50 olika ord. 
Sedan ett läsförståelseprov där eleverna ska läsa tio olika texter (den första är ett 
övningsexempel som eleverna gör tillsammans med läraren då denne ger instruktionerna för 
provet). Till varje text ska eleven hitta en passande överskrift till texten och sedan ska de 
markera den eller de påståenden som passar till texten. Klassdiagnoserna är avsedda från 
årskurs sju upp till första året på gymnasiet. Både diktamensprovet och läsförståelseprovet 
finns i tre olika svårighetsnivåer och eftersom det är årskurs sju som har testats i den här 
undersökningen är det läsförståelse I som eleverna har gjort. Fortsättningsvis är det 
läsförståelseprovet jag kommer att fokusera på.  
 
Diagnoserna består av ett standardiserat material där eleverna ska läsa 10 olika slags texter, 
varav den första texten är ett övningsexempel. Till varje text finns två olika uppgifter. Först 
ska eleverna markera en av de fem överskrifter som passar till texten. Den andra uppgiften 
består i att markera den eller de påståenden som passar till texten. Här finns det sex olika 
påståenden att välja bland. Till läsförståelsetesten finns en tydlig handledning för hur 
instruktionen till eleverna ska ges. I vissa fall har specialpedagogen gjort proven med eleverna 
och ibland undervisande lärare i svenska. Proven har sedan rättats av speciallärare som har 
stor erfarenhet av hur proven ska rättas. Vid provtillfället har eleverna 35 minuter på sig att 
lösa uppgifterna. 
 
När proven rättas får eleven poäng för de påståenden och överskrifter som är rätta men de får 
även minuspoäng för de påståenden och överskrifter som är fel. Maximalpoängen på de olika 
lästexterna varierar mellan 3 och 5 poäng. Lästext 3 och 6, har de högsta maximalpoängen 5 
och lästext 4 och 7 har de lägsta maximalpoängen 3. Många elever väljer att kryssa för istället 
för att avstå och detta gör att de texter som har hög maximalpoäng också har fått ett högre 
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medelvärde än de texter som har maximalpoängen tre. För mycket ikryssande och chansande 
ger minuspoäng och i regel är det pojkarna som tenderar att kryssa mer än flickorna.   
Maxpoängen för alla nio texter är sammanlagt 36 poäng. Summan räknas ihop och dessa 
råpoäng överförs sedan till en niogradig skala, stanineskala som är en så kallad standardskala 
där fem är medelvärdet. Enligt en normalfördelningskurva är 11 procent av eleverna på 
stanine ett och två och motsvarande 11 procent av eleverna ligger på stanine 8 och 9. Stukat 
(1993), redogör för normalfördelningskurvan eller Gauskurvan, som utvecklades av 
utvecklingspsykologen Arnold Gesells på 1940-talet. Många psykologiska test bygger på 
denna modell, där de flesta observationer ligger kring medelvärdet för att senare slutta utåt i 
en kurva från medelvärdet. Dessa halvor som bildas på var sin sida av medelvärdet är 
spegelbilder av varandra. Den 5-gradiga betygsskalan som användes förr i grund- och 
gymnasieskolan bygger på denna normalfördelning. 

 
 
Figur 2. Johanssons normalfördelningskurva visas i en procentuell fördelning av 
staninevärden i en niogradig skala. 
 

Genomförande 
 
När urvalsprocessen var färdig kopierades elevernas svarsblanketter på varje skola och varje 
svarsblankett markerades med respektive nummer. För att komma igång och lägga in rätt 
variabler fick jag hjälp av Magnus Bredberg, statistiker vid Högskolan i Skövde. Sedan 
började arbetet med att knappa in resultatet av svarsblanketterna i SPSS. Först skrevs numret 
på varje elev och därefter kön. När det gällde uppgiften att markera rätt rubrik till texten, 
markerades rätt med en etta eller fel med en nolla. Här kunde eleven som mest få 9 poäng. 
När det gällde den andra delen av testen att markera de påståenden som passade till texten 
krävdes det att få med 6 olika alternativ till varje text. De fick heta 2a, 2b, 2c och så vidare. 
Här markerades de rätt ikryssade alternativen med en etta och de felmarkerade alternativen 
med minus ett. De alternativ som var rätt men som eleven inte kryssat i markerades med en 
nolla. Det var viktigt att markera resultatet från varje text var för sig, eftersom 
undersökningen syfte var att se om det var någon speciell text som eleverna hade svårare att 
lösa. I slutet skrevs det totala antalet poäng av de två olika uppgifterna. Slutligen skrevs också 
vilket staninevärde eleven hade. När alla resultat slutligen knappats in analyserades 
datamaterialet. För att kontrollera att det inknappade resultatet stämde med slutpoängen, 
jämfördes dessa. För de elever där resultatet skiljde sig åt, kontrollerades svarsblanketten 
igen. Ibland hade jag knappat in fel vid registreringen och ibland var det ett rättningsfel. Ett 
problem som uppstod i samband med inknappandet av datamaterialet, var att det ibland var 
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svårt att utläsa elevernas svar på de kopierade svarsblanketterna. Eleverna hade markerat med 
blyertspenna och det ledde till att det ibland var svårt att se om eleven suddat ut ett 
svarsalternativ eller om de hade skrivit löst med pennan. Här fick jag gå efter vad läraren 
bedömt vid rättningstillfället. Till slut visade det inknappade resultatet stämma överens med 
poängsumman. Slutligen lades intervallet för stanineskalan in och datorn räknade ut det rätta 
staninevärdet för varje elev. 
 

Analys 

Verktyg för statistisk analys 
Vid databehandlingen av materialet användes SPSS 15.0. Tabeller och diagram utarbetades 
för att kunna ge en överblick över det sammanlagda materialet vad gäller läsförståelsen i 
Sjöstad jämfört med det utprovade materialet i Sverige. Det redovisas genom att jämföra 
staninevärde och standardavvikelse. För att se skillnaden mellan pojkar och flickors resultat 
gjordes diagram som jämförde staninevärdet mellan könen. Till sist gjordes diagram där de 
olika texterna redovisades var för sig och som visar hur resultatet skiljde sig mellan pojkar 
och flickor. Dessa diagram var viktiga eftersom syftet med min studie var att se om det var 
några texter som var svårare än andra och om det var några skillnader i resultatet mellan 
flickors och pojkars läsförståelse.  Elevernas totala poängsumma räknades om till ett 
staninevärde, en niogradig skala där fem anses vara medel. Enligt en staninekurva ska det 
vara en jämn fördelning där det är minst elever på stanine ett och nio och den högsta toppen är 
stanine fem. 
Det var svårt att jämföra svårighetsgraden på texterna, eftersom det på vissa frågor var tre 
svarsalternativ som var rätt och på andra upp till fem. Detta medförde att ju fler 
svarsalternativ som var rätt, desto lättare var det att kryssa i rätt. Med hjälp av min handledare 
Kennert Orlenius delade vi upp texterna efter svårighetsgrad. Vi tittade i Johanssons 
handledning till diagnoserna och upptäckte att det fanns ett uträknat medelvärde på texterna, 
där det visade sig att texter med tre rätta svarsalternativ hörde till de svåraste. Detta föll sig ju 
naturligt eftersom det är svårare att få rätt på texterna ju färre alternativ som var rätt. De 
texterna hade även lite högre standardavvikelse än de texter som hade fyra eller fem rätta 
svarsalternativ. Vi delade därför upp texterna i tre nivåer, lätt medel och svår. Enligt 
Johanssons handledning var text fyra och sju de två svåraste texterna. De skiljde sig markant 
från de andra texterna med en medelpoäng på 0,3 respektive 0,4 och fick därför tillhöra nivån 
svår. Sedan fann vi att det fanns ett spann som låg på ett intervall mellan 1,4 till 2,5 och de 
bedömdes som medelsvåra texter. De två sista texterna sex och tre hade ett medelvärde på 2,9 
respektive 3,0 och ansågs vara de lättaste texterna. Det betyder att kategoriseringen blir enligt 
följande. 
 
Lätt Text 3 
 Text 6 
 Text 10 
 Text 8 
Medel Text 2 
 Text 5 
 Text 9 
Svår Text 7 
 Text 4 
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De två texter som blev föremål för vidare analys var text sex och sju. Som framgår av 
nivåuppdelningen ovan har jag inte valt ytterligheterna vad gäller den lättaste respektive 
svåraste texten. Text sex valdes därför att där var skillnaden störst mellan flickor och pojkar i 
min undersökning. Den andra texten nummer sju valdes därför att den texten var svårast för 
eleverna i min undersökning. 

Verktyg vid textanalys 
Den tredje delen enligt forskningsdesignen var att analysera några utav de texter som ingick i 
Johanssons diagnosmaterial. Jag valde att använda mig av Reichenbergs (2008) nio olika 
frågor som kan ställas vid analys av texternas innehåll och form. Reichenberg skriver att det 
finns över 200 kriterier för att göra en grundlig bokanalys. Hon har därför sammanfattat nio 
punkter som på ett enkelt sätt som kan användas för att analysera ett läromedel. Jag tyckte att 
dessa punkter var en bra utgångspunkt vid min analys av texter eftersom de var anpassade för 
barn och ungdomar och fokuserade både på innehåll och form. De två första frågorna, hur ser 
bokens framsida ut och hur fångar förordet läsaren, har ingen relevans för min studie. Jag 
kommer istället i korthet att redogöra för de andra sju. 
 
Försöker författaren dra in läsaren i texten? 
Både skönlitterära texter och faktatexter kan genomsyras av en författarröst som ställer frågor 
till läsaren och väcker nyfikenhet eller som berättar hur personerna i texten tänker. 
Reichenberg hävdar att ”Undersökningar har visat att eleverna lättare rycks med om det finns 
en röst som återkommer i läromedlet” (a.a. s. 17) Berättarrösten har minskat i läroböckerna 
eftersom många av läromedelsförfattarna var historiker och därmed skulle uppfattas som 
subjektiva om de förmedlade egna tankar. Forskaren Carin Sandqvist (1995) har i sin 
undersökning funnit att läromedelstexterna på 80-talet har blivit kortare och bilder och 
bildtexter fått mer utrymme i böckerna, jämfört med böcker från 50-talet. Hon menar att 
böckerna på 50-talet var både läro- och läseböcker medan böckerna senare delades upp i 
lärobok, bredvidläsningsbok och arbetsbok. Många skolor hade inte alltid råd att köpa in hela 
läromedelspaketen utan nöjde sig med endast läroboken. Detta ledde till att eleverna inte fick 
tillgång till de texter som gjorde innehållet levande och skapade en fördjupande kunskap. 
 
Reichenberg menar att texter som är skrivna med vissa talspråkiga drag underlättar för läsaren 
till exempel genom att använda aktiv form istället för passiv, fullständiga satser istället för 
satsförkortningar och genom att ändra verben känna igen istället för sammansatta igenkänna. 
Andra drag som underlättar för läsaren är att berättarrösten även drar slutsatser om händelser 
liksom de inblandades känslor. Dock har hon upptäckt att det under 2000-talet kommit ut fler 
böcker där texterna innehåller en författarröst. 
 
 
Har texten murbruk? 
Reichenberg menar att för att eleverna ska kunna se hur saker hänger ihop och kunna dra egna 
slutsatser, måste texten innehålla murbruk som binder ihop meningarna (tegelstenarna). 
Murbruk är de explicita ord som underlättar för att se de logiska sambanden men även 
minskar informationstätheten som till exempel eftersom, ledde till, berodde på, trots att och 
därför att. Även om texten innehåller korta meningar är det inte säkert att det är en lätt text. 
Meningarna måste ha information som ger inbördes sammanhang. Eleven måste också kunna 
fylla ut luckorna i texten på egen hand.  
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Reichenberg (2000) visar med sin egen undersökning, ”Röst och kausalitet i lärobokstexter, 
en studie av elevers förståelse av olika textversioner”, att framförallt andraspråkselever har 
lättare att förstå en text som innehåller både röst – och röst- kausalitet. Där bearbetade hon en 
text med ökad grad av kausalitet, alltså förtydligade orsakssammanhangen med murbruksord 
och fyllde i överhoppade tankeled. Dessa texter berikades också med en berättarröst. Hon 
menar även att elever som läser texter med murbruk oftare själva skriver texter som innehåller 
murbruk. 
 
 
Kan alla elever känna igen sig i texterna? 
För att förstå innehållet i texten är det enligt Reichenberg också viktigt att eleven känner igen 
sig i texterna och att texterna inte ges en ensidig eller stereotyp utformning. Både första- och 
andraspråkselever har svårt att förstå vissa ord i samhällskunskapsböcker, därför är det viktigt 
att de orden och begreppen ges en förklaring i texten eller i marginalen. 
 
Vissa texter kan ges en manlig norm med krig och våld, där kvinnor och flickor har svårare att 
identifiera sig med innehållet. Även elever med funktionshinder kan i texter ses som en 
avvikelse från normen. Det är viktigt att försöka anknyta texterna till elevernas värld för att 
öka läsförståelsen. 
 
 
Hur samspelar text och bild? 
Reichenberg skriver, ”Elevers förståelse av en text ökar om det finns en bild som tydligt 
åskådliggör textinnehållet. En skickligt utformad bild kan bidra till att begreppen i 
faktatexten blir klargjorda.” En tidsaxel i historieboken eller ett ärendets gång i en domstol 
ger en god vägledning till texten. Bilder som är komprimerade eller där viktiga detaljer saknas 
kan istället försvåra förståelsen för eleven. En sida med för mycket marginaltexter, tabeller 
och diagram kan förvilla för eleven och det blir ett gytter av information. En tydlig bild med 
en bra beskriven text till är viktigt för att eleven ska förstå textens budskap. 
 
 
Finns det exemplifieringar i texten? 
Enligt Reichenberg är exemplifieringar mindre vanligt i läroböcker för grundskolans senare 
del och gymnasiet. En av anledningarna är att det tar mer plats i läroböckerna. Exempel i 
texter är viktiga för att skapa mening och förtydliga vad som avses. 
 
 
Innehåller texterna svåra ord och begrepp? 
I sin undersökning där Reichenberg (2005) tillfrågade elever i årskurs 1 på gymnasiet vad de 
tyckte gjorde en text svår, svarade de flesta svåra ord. Vi bildar många sammansatta ord i 
svenskan och de är svåra att förstå främst för elever med svenska som andraspråk, eftersom 
dessa ord då blir mer specialiserade. Genom att göra om sammansatta substantiv till 
nominalfraser kan vi underlätta flytet i texten för läsaren. Reichenberg ger exempel som 
produktionsmetoder blir metoder för produktion eller personalomsättning blir omsättning av 
personal. Vissa ord kan dock vara svåra att segmentera t.ex. bildrulle och stötosten. 
Reichenberg menar att det finns ett samband mellan elevers ordförståelse och läsförståelse. 
De elever som fått mycket högläsning med sig hemma eller läser mycket på egen hand har 
också ett bättre ordförråd och har lättare att förstå texter med de ord och begrepp som inte är 
lika vanligt förekommande i det vardagliga språket. Det är ändå viktigt att texterna innehåller 
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en viss mängd för eleven svåra ord för att öka ordförrådet, men det är också viktigt att dessa 
ord ges en förklaring i texten. 
 
 
Hur ser meningsbyggnaden ut? 
Reichenberg talar om lätta och tunga led i meningar. Ett ord är lättare än ett led som består av 
en ordgrupp. Bisatser betecknas som tunga led. Lätta led ska stå före tunga led enligt 
tyngdlagen och det kallas då högertyngd mening. I en vänstertyngd mening kommer 
huvudsatsens verb sent i meningen. Detta gör meningen svår att läsa eftersom det ställer stora 
krav på arbetsminnet. Det innebär att du måste komma ihåg början av meningen för att förstå 
sammanhanget i meningen. Särskilt svårt blir det om det kommer flera sådana meningar efter 
varandra. Reichenberg (2008) ger ett exempel på en vänstertung mening i boken på s. 39. 
 
En lång mening med många ord före 
predikatet, kanske också med bisatser, att 
hålla i det för högvarv kämpande arbetsminnet är vänstertungt och svårläst. 
 
Även inskjutna förklaringar kan försvåra för läsaren då avståndet mellan huvudsatsens delar 
blir för stort. Detta belastar också arbetsminnet. 
 
Här har jag sammanfattat de frågor jag tänkt använda för analys av de texter som eleverna 
tycktes ha svårast med vid läsförståelsen. Reichenberg påpekar också att det i lättlästa böcker 
finns vissa texter som är så förkortade, att det inte finns något sammanhang mellan 
meningarna eller några orsakssammanhang som underlättar för eleven. Slutligen menar hon 
att en text, hur bra den än må vara, ändå är beroende av samtalet före och efter. För att 
ytterligare fördjupa analysen av den text som verkar vara svårast i testmaterialet, har jag valt 
att även använda två andra metoder för att mäta svårighetsgraden (läsbarhet) av texterna.  
Även den text som visar sig vara den lättaste i testmaterialet kommer att analyseras med hjälp 
av dessa metoder för att jämföra eventuella skillnader. Här redovisar jag i korthet om dessa 
två metoder. 
 
 
Långa ord 
Den första metoden fokuserar på procentandelen långa ord (ord med över 6 bokstäver) i 
texten. Hellspong och Ledin (1997) menar att en text med en hög andel långa ord ofta är tung 
och specialiserad. Långa ord kan vara ett mått på hur informationstät texten är. Dock finns det 
långa ord som inte nödvändigtvis behöver betraktas som svåra exempelvis reseledare och 
nattlinne, som är sammansättningar av ord. 
 
 
Substantiv 
Den andra metoden jag kommer att använda mig av är att jämföra texternas innehåll av 
substantiv. För att mäta en texts informationstäthet kan man räkna ut antalet substantiv/100 
ord. Melin (2004)  menar att substantiv är den ordklass som främst förmedlar fakta. En hög 
andel sammansättningar bidrar till att texten blir än mer koncentrerad. Här får man givetvis ta 
hänsyn till ordens svårighetsgrad. Ord som telefonkatalog får anses som lättare än 
slumpgenerator eftersom det första är mer vanligt förekommande i elevernas vardagliga 
vokabulär. 
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Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är viktiga faktorer som påverkar studiens kvalitet. När man talar om 
reliabilitet menas graden av tillförlitlighet. Dahmström (2005) skriver att reliabiliteten 
påverkas av slumpmässiga och systematiska fel. Det kan ha slumpat sig så att urvalet är 
snedvridet, vilket leder till att urvalet inte är representativt för verkligheten. Olika 
bearbetningsfel som fel vid rättningen av testen, vid kodningen och vid överföringen av 
resultatet till datorn påverkar resultatet. Här kan jag ändå påpeka att den dubbla bearbetningen 
som varje svarsblankett genomgått dock varit positivt för resultatet, då jag kunnat se om det 
inknappade resultatet på svarsblanketterna stämmer med poängsumman. Om detta inte visat 
sig stämma har jag kunnat gå tillbaka och se om jag knappat in fel eller om det blivit något fel 
vid rättningen av testet. På så sätt har proven rättats vid två tillfällen. Andra omständigheter 
som instruktionen vid testtillfället kan ha betydelse. Dock tror jag inte det eftersom det finns 
tydliga instruktioner för vad läraren ska säga och göra. Eftersom jag själv inte var närvarande 
vid testtillfällena får jag förlita mig på lärarens erfarenhet och expertis. Även 
rättningsmallarna som används vid rättningen av testen är enkla att använda sig av och kan 
inte ge upphov till några subjektiva eller oklara bedömningar av den lärare som rättade testen. 
 
När det gäller validitet talar man om mätprocessen, om mätningarna mäter det man har för 
avsikt att mäta. Här är det i första hand Johanssons (2004) läsförståelsetest som har stor 
betydelse. Diagnoserna är noggrant utprovade och testade på elever över hela Sverige både i 
mindre samhällen och i större städer och har reviderats år 2003 för att vara representativa. 
Läsförståelsetestet som används har alphakoefficienten. 76, vilket anger med vilken precision 
testet mäter det det avser att mäta. Resultatet kan tolkas som tillfredsställande. Lästexterna har 
olika karaktär och varierar från skönlitterära texter, faktatexter till att kunna tolka olika 
symboler. Även de olika påståenden som eleverna ska bedöma är av olika karaktär som; 
direkt avskrivet ur texten, rimligt men fel men också där eleven ska göra egna inferenser i 
texten. Eftersom det är läsförståelsen jag undersöker anser jag att diagnosmaterialet har en 
relativt hög validitet. Elever kan naturligtvis kryssa i och chansa, men eftersom fel även ger 
minuspoäng så visar det ändå elevernas läsförmåga. En del forskare hävdar att 
läsförståelsetest där eleverna skriftligen ska besvara frågor, gynnar flickor i högre 
utsträckning än pojkar. De menar att flickor har lättare att uttrycka sig och besvara frågorna. 
Det tyder på att Johanssons diagnosmaterial har hög validitet då eleverna inte behöver 
formulera egna svar. 
 

Bortfall 
Dahmström (2005) menar att vid enkätundersökningar är bortfall de personer man har 
planerat att undersöka men inte fått svar ifrån. I min studie har jag tidigare bortsett från de 
elever som flyttat innan läsförståelsediagnoserna genomfördes, samt de elever med annat 
modersmål som nyligen flyttat till Sverige. De hade på grund av otillräckliga läskunskaper 
inte heller gjort proven. Det innebär att det till viss del blir ett bortfall, men eftersom testen 
ska mäta läsförståelsen så blir det inte heller rättvisande om det brister på grund av att de inte 
hunnit lära sig ett nytt språk och kanske ett helt nytt alfabet. Till bortfallet räknas också de 
elever på friskolan som finns i kommunen (cirka 15 elever), liksom särskolan eller liknande. 
 
Det fanns också ett internt bortfall, där några elever inte hann med att svara på alla texterna. 
Eftersom eleverna läste texterna i ordning var det de texter som var sist i häftet som eleverna 
inte hann med.  
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Tabell 2. Antal elever som inte svarat på text 8, 9 och 10 även redovisat i procent. 
 Antal Andel 
ej svar text 10 ej svarat 26 10,8% 

svarat 214 89,2% 

ej svar text 9, 10 
ej svarat 13 5,4% 

svarat 227 94,6% 
ej svar 8, 9, 10 Ej svar 6 2,5% 

Svarat 234 97,5% 

 
 
Tabellen visar att bortfallet var störst på text tio där 26 elever inte svarat på frågorna till 
texten. Av tabellen kan vi se att det är nästan 11 procent som inte har svarat på text tio och 
drygt 5 procent som inte svarat på text nio och tio. Enligt Staffan Stukat (1993) finns ingen 
regel för hur stort ett bortfall får vara, men att ett bortfall på 20 procent ändå kan anses vara 
tillförlitligt. Här är det dock bara det sista texterna det gäller och resten av texterna har så gott 
som 100 % svarande. De texter det gäller hör till de medelsvåra texterna och hade sannolikt 
påverkat resultatet mer om de hade tillhört den svåraste nivån.  
 

Forskningsetik 
 
Inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska principer man ska ta 
hänsyn till. Dels forskningskravet som är nödvändigt för samhällets och individens 
kunskapsutveckling dels individskyddskravet som ska se till att individen skyddas mot intrång 
i privatlivet och mot psykisk eller fysisk skada. Vetenskapsrådet (2002) delar upp 
individskyddskraven i fyra allmänna huvudkrav för forskningen: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Innan jag påbörjade arbetet med undersökningen informerade jag skolchefen i kommunen och 
rektorerna på de två skolorna och de har gett sitt samtycke för undersökningen. Även 
speciallärare har informerats. Eleverna som ingår i studien har inte kunnat ge sitt samtycke. 
Eftersom läsförståelsetesten är offentlig handling ansåg jag inte det vara nödvändigt och att 
informationens karaktär inte kan anses vara ”känslig”. 
Informationskravet: De som deltar eller lämnar uppgifter måste informeras om vad och hur 
informationen kommer att användas till, för att ta ställning till om de vill delta. Det måste 
också tas hänsyn till om uppgifterna kan leda till skada eller obehag för deltagarna samt att de 
när som helst kan avbryta sin medverkan.  
Samtyckekravet: När undersökningen sker på arbetsplatsen och under arbetstid kan det krävas 
ett samtycke från elever, kollegor och rektor. 
Konfidentialitetskravet: Att de uppgifter kring de personer som deltar behandlas på ett 
konfidentiellt och säkert sätt. Forskningspersonal har tystnadsplikt. Svarsblanketterna har 
kodats med en bokstav och nummer. Inga elever, lärare eller skolor nämns vid namn i 
undersökningen. Skolchef, rektorer och berörda lärare kommer få ta del av resultatet av 
studien. Jag har också valt att benämna kommunen i min undersökning med ett fiktivt namn 
och kommunen kallas i studien för Sjöstad. 
Nyttjandekravet: Att de insamlade uppgifterna endast används för undersökningens syfte. 
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I min studie är dessa krav tillgodosedda genom att jag valt att ge kommunen ett fiktivt namn 
(Sjöstad). Jag har också redogjort för skolchef och rektorer hur informationsmaterialet ska 
användas, vilka också har gett sitt samtycke till undersökningen. Svarsblanketterna är kodade 
och visas inte i studien vilket gör att uppgifterna behandlas konfidentiellt. 
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3 RESULTAT 
 
 
Resultatet redovisas enligt forskningsdesignen i fyra delar. I den första delen (analys 1) 
redovisas resultatet av elevernas läsförståelse i Sjöstads kommun. I den andra delen (analys 2) 
redovisas flickors och pojkars resultat av läsförståelsen var för sig. Även resultatet av flickors 
och pojkars läsförståelse av de nio olika texterna redovisas var för sig. I den tredje delen 
(analys 3) analyseras text sju som var den svåraste texten enligt testresultatet i Sjöstads 
kommun. Slutligen i den fjärde delen (analys 4) analyseras text sex ur ett genusperspektiv 
eftersom det var den text där skillnaden var störst mellan flickor och pojkar. 

Analys 1 
 
Diagrammet visar resultatet av flickors och pojkars läsförståelse i årskurs sju i Sjöstads 
kommun. 
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Figur 3. Diagrammet visar resultatet av flickors och pojkars läsförståelse i årskurs sju i  
              Sjöstads kommun redovisat i staninevärde. 
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Diagrammet visar att det är fler elever som ligger på stanine ett till fyra än över på stanine sex 
till nio. Därmed kan vi dra slutsatsen att resultatet av läsförståelsen i Sjöstad ligger under 
genomsnittet i landet. Enligt normalfördelningskurvan bör det vara en jämn, sluttande 
resultatfördelning på båda sidor om medelvärdet, som i det här diagrammet är stanine fem. 
Ytterligheterna, stanine ett och nio ska enligt normalfördelningen ha lägst resultat. 
Diagrammet visar att det är många (36 elever) som har ett lågt resultat på läsförståelsen och 
som ligger på stanine ett och två. Det är dubbelt så många som ligger på motsvarande nivå på 
stanine åtta och nio (15 elever). 
 

Analys 2 
 
Diagrammen visar resultatet av flickors och pojkars läsförståelse var för sig. 
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Figur 4.  Resultatet av flickor och pojkars läsförståelse redovisat i staninevärde var för sig. 
 
Diagrammet visar att resultatet av läsförståelsen för flickor följer staninekurvan då stanine 
fem har den högsta toppen med ett relativt jämnt, sluttande resultat på båda sidor. När det 
gäller pojkarnas läsförståelse har stanine fyra den högsta toppen och den övervägande delen 
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ligger under stanine fem. Om vi jämför diagrammen kan vi se att det är fler pojkar som har 
sämre resultat, alltså ligger på stanine ett och två och därmed har sämre läsförståelse än 
flickorna. 
 
 
 
 
 
 

 

Medelvärde 
Sjöstad 

Medelvärde 
Sverige 

Standard- 
avvikelse 
Sjöstad 

Standard- 
avvikelse 
Sverige 

Lätt  totalt_text3 3,3 3.0 1,2 1.1 
 totalt_text6 3,2 2.9 1,3 1.3 
 totalt_text10 2,5 2.5 1,3 1.2 
 totalt_text8 2,3 2.4 1,3 1.2 
Medelsvår  totalt_text2 2,2 2.1 1,0 1.1 
 totalt_text5 1,8 1.9 1,4 1.3 
 totalt_text9 1,2 1.4 1,0 1.2 
Svår  totalt_text7 – 0,1 0.4 1,2 1.4 
 totalt_text4 0,6 0.3 1,3 1.3 

 
 
 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse i Sjöstad jämfört med genomsnittet i Sverige. 
 
Tabellen visar de olika texternas uppdelning i lätt, medel och svår. Resultatet presenteras som 
medelvärde och standardavvikelse i Sjöstad jämfört med genomsnittet i Sverige. Tidigare 
redovisades hur texterna delades upp i tre olika svårighetsnivåer, lätt, medel och svår. I tabell 
3 kan vi jämföra medelvärdet för eleverna i Sjöstad med elevernas resultat i det utprovade 
materialet för hela Sverige. Resultatet visar att när det gäller de lättare texterna tre och sex 
ligger Sjöstad över genomsnittet, men med ökad svårighetsnivå så hamnar resultatet istället 
under genomsnittet. Detta gäller dock inte den svåraste texten, text fyra där Sjöstad ligger på 
medelvärde 0,6 jämfört med medelvärdet i Sverige som är 0,3. Enligt tabellen följer 
standardavvikelsen genomsnittet i Sverige ganska väl. Den största skillnaden gäller texterna 
nio och sju där standardavvikelsen i min undersökning ligger 0.2 poäng lägre. De texterna 
räknas till de lite svårare texterna. Det man kan konstatera är att spridningen 
(standardavvikelsen) är likartad mellan Sjöstad och övriga Sverige. 
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Figur 5. Resultatet i Sjöstad av flickors respektive pojkars läsförståelse av de 9 olika texterna. 
 
 
Ett delsyfte med min studie var att undersöka om det var någon text som var svårare jämfört 
med de andra. I diagrammet kan vi se att text sju skiljer sig från de andra genom att pojkarna i 
genomsnitt hamnar under noll. Vi kan dra slutsatsen att pojkarna i genomsnitt har mer fel än 
rätt på uppgiften. Flickorna har ett genomsnitt av 0,0 på text sju och har därmed ett lite bättre 
resultat. Dock har både flickor och pojkar fått ett bättre resultat än genomsnittet i riket på text 
fyra som ansågs vara den svåraste texten. Text tre är den text som pojkar fått högst resultat på 
med 3.2 i medelpoäng och flickor fått näst högst resultat på med 3.3 i medelpoäng. Det är 
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också den text där skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar är minst med 0.1 i 
medelpoäng. 
 
I min studie ville jag också undersöka om det var någon text där resultatet av läsförståelsen 
skiljde sig mellan pojkar och flickor. Den text som utmärker sig mest är text sex där 
skillnaden är störst med 0.7 i medelpoäng. Text sex var också den text där flickorna fick högst 
resultat med 3.5 i medelpoäng jämfört med pojkarna som fick resultatet 2.8 i medelpoäng. 
Detta kan jämföras med flertalet av de övriga texterna där skillnaden är i genomsnitt 0.2. Text 
två har dock en skillnad på 0.5. Texten med minst skillnad är text tre och det var den texten 
där pojkarna fick högst resultat. I diagrammet kan vi också se att flickorna har lite bättre 
resultat av läsförståelsen i alla texter jämfört med pojkarna. 
 

Analys 3 

Analys av texter 
Med utgångspunkt av resultatet i min undersökning är det två texter som utmärker sig mer än 
de andra och som blir föremål för vidare analys. Först är det text sju som visar sig vara den 
absolut svåraste texten framförallt för pojkarna (bilaga 4). Här ligger resultatet i min studie 
under genomsnittet med ett medelvärde av -0.1 jämfört med genomsnittet i Sverige på 0.4. 
Den andra texten som analyseras är text sex, där skillnaden mellan pojkar och flickors 
läsförståelse är störst 3.5 respektive 2.8 (bilaga 3). Text 6 är även den text där flickorna hade 
högst resultat. Därför har jag valt att lägga större fokus på text sex och sju. 
 
Som redskap för analysen av texterna kommer jag att använda Reichenbergs (2008) sju sista 
frågor som hon skriver om i sin bok Vägar till förståelse. Till varje text i materialet 
Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet av Johansson (2004), har 
eleven två uppgifter. Dels ska eleverna sätta ut en rubrik till varje text dels markera de 
påståenden som är rätt. Jag kommer inte i min analys att ta ställning till texternas 
svarsalternativ, utan endast fokusera på hur texten är utformad och dess innehåll. Jag kommer 
även jämföra text sju med text tre som var den text där både flickor och pojkar fick ett högt 
resultat på läsförståelsen. För att ytterligare kunna jämföra svårighetsgraden på texterna sju 
och tre används även metoderna att jämföra andelen långa ord och substantiv i analysen. 
Störst fokus läggs på text sju eftersom det är den svåraste texten för eleverna i Sjöstad, vilket 
är ett av studiens syften. 
 

Analys av text sju 
Dra in läsaren i texten/berättarröst 
Text nummer sju är en faktatext där man som läsare får reda på mayaindianernas kalender och 
även får ta del av deras symbolsystem för siffror. Texten innehåller ingen berättarröst, men 
ger en kort inledning om mayaindianerna och deras kultur. Texten innehåller meningar i 
passiv form i preteritum, vilket enligt Reichenberg gör texten mer svårläst. I texten finns 
några sammansatta verb, indelades, fullborda och möjliggjorde, vilket gör texten svårare att 
förstå. De andra verben är verb som är mer vanligt förekommande i elevernas vokabulär, 
förutom verbet iakttagelser. Det finns satser som bidrar med förklaringar och där läsaren även 
får hjälp med att se likheter med vår tideräkning som t.ex.  
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Deras år bestod av 365 dagar, vilket är den tid det tar för jorden att fullborda ett varv 
runt solen. Det är samma måttstock som den västerländska kalendern använder sig av.  

 
För att förstå detta måste eleven kunna förstå vad som menas med den västerländska. Det 
hade underlättat mer för läsaren om det hade stått, den kalendern som vi använder oss av. 
 
 
Murbruk 
Det förekommer inte någon större användning av murbruk i texten. Det man kan se som 
murbruk är den som finns exemplifierat under punkt tre, vilket är den tid det tar… som 
förtydligar varför det är just 365 dagar i kalendern. Meningarna i texten följer till viss del ett 
inbördes ordning och visar ett sammanhang där informationen ges efter varandra och 
förtydligar och därmed gör texten lättare att förstå. Dock är det en mening som står för sig 
själv och som det inte ges någon följande förklaring till; Dessutom hade man fem 
olycksdagar. Läsaren får aldrig reda på om det var inräknat i varje månad eller om det var 
under hela året.  
 
Känna igen sig 
Eftersom texten är en slags faktatext och handlar om mayaindianer som inte har någon 
anknytning till deras egen vardag, kan den vara svår att känna igen sig i. Däremot känner 
säkert många till indianer från litteraturen eller filmer. Enligt målen för årskurs fem i fysik ska 
eleverna ha insikt i hur planeterna rör sig. De ska också känna till hur jorden och månen 
förhåller sig till varandra och gett upphov till vår tideräkning. Eleverna bör därför ha 
kännedom om vår kalender och tideräkning och därför en viss förförståelse för texten. 
Eleverna har säkert inte kommit i kontakt med mayaindianernas siffersymboler innan, vilket 
kan göra texten svår när det gäller att ta till sig alla olika symboler och se ett mönster. 
 
Samspelet text och bild 
I texten förklaras ganska utförligt hur mayaindianernas siffersystem är uppbyggt och hur 
mycket de olika symbolerna är värda. Bilden under varje text ger en tydlig förklaring och är i 
anknytning till den förklarande texten. 
 
Exemplifieringar i texten 
Texten innehåller exemplifieringar om hur dagarnas namn har fått namn av jordnära ting och 
företeelser (orm, örn och hund). I texten ges några exempel på hur symbolerna snäckskal, 
punkter och streck sätts ihop för att bilda de olika talen. I sista stycket ges också olika 
exempel på hur talen bildas beroende på om symbolen är placerad över eller under. Alla dessa 
skriftliga exemplifieringar ihop med bilder underlättar för läsaren att tolka kontexten. 
 
Svåra ord och begrepp 
Den här faktatexten innehåller många ord och begrepp som troligen är nya för många elever 
och som inte kommit i kontakt med tidigare. Högkultur är ett sådant ord och i texten står ordet 
blomstrande framför. Ordet ges ingen direkt vidare förklaring utifrån sitt sammanhang. 
Däremot ordet arkitekt som också kan anses vara ett svårt ord för elever i denna åldersgrupp 
ges en förklarande text till sammanhanget… och byggde praktfulla städer. Astronomer nämns 
först och ges ingen förklaring, men i efterföljande mening står astronomiska och där ges ordet 
en slags förklaring genom … iakttagelser av solen, månen och stjärnornas rörelser på 
himlavalvet. Andra ord som kan vara svåra är; fullborda, måttstock, företeelser och 
möjliggjorde. Dessa ord hade varit lättare att förstå om de skrivits om med andra ord t.ex. 
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gjorde det möjligt. I texten finns även andra matematiska ord tjugotalssystem och 
räkneoperationer, men det är ändå ord som är mer troligt att de stött på i undervisningen i 
skolan och därmed inte utgör några större svårigheter att tolka och förstå texten. Procentdelen 
långa ord i texten är 23 procent. Andelen substantiv i texten är 28 procent (varav 17 procent är 
sammansatta substantiv). 
 
 
Meningsbyggnaden 
Texten innehåller några längre meningar men det finns en variation mellan korta och längre 
meningar. Den längsta meningen i texten är den första och den ställer mer krav på 
arbetsminnet. Det som gör texten svår att förstå är att den innehåller mycket fakta och många 
för elever nya och svårare ord. Det krävs också att läsaren kopplar ihop text och bild. I texten 
finns några meningar som är vänstertunga där huvudverbet kommer sent i meningen. Ett 
exempel på detta är meningen; Utifrån sina astronomiska iakttagelser av solen, månen och 
stjärnornas rörelser på himlavalvet utvecklade mayaindianerna en solkalender. Den här 
vänstertunga meningen kräver mer av arbetsminnet och är även svår att tolka ur föregående 
punkters tolkningssyn. 
 

Analys av text tre 
Jämfört med text sju, som var den svåraste texten för både pojkar och flickor, finns det en text 
där både pojkar och flickor fått ett högt resultat och det är text tre (bilaga 2). Det skiljde 
endast 0,1 i medelpoäng mellan flickor och pojkar och här hade eleverna i Sjöstad 0,3 i 
medelpoäng högre än genomsnittet i Sverige. Den handlar om ett aprilskämt på TV där en 
TV-man uppmanar tittarna att dra en nylonstrumpa över TV-apparaten för att få färgbild. 
 
Dra in läsaren i texten/berättarröst 
I början av texten förklaras ganska tydligt bakgrunden till skämtet och anledningen till att så 
många personer gick på skämtet. Eleven behöver inte själv dra några slutsatser av texten. Sist 
i texten finns en berättarröst som drar in läsaren i texten och som ställer en fråga om de tror 
att de vuxna gick på skämtet den kvällen. Texten är skriven i passiv form men dess 
talspråkiga och berättande drag gör att texten är lätt att ta till sig. 
 
Känna igen sig 
De flesta elever känner till att folk brukar försöka lura varandra den första april. Denna dag 
brukar vi vara på vår vakt för att inte gå på ett skämt, därför känner nog de flesta igen sig i 
texten. Däremot är det många elever som inte känner till att TV för längesen var svartvit, men 
eftersom det ges en så tydlig förklaring i början av texten, är detta inte något större problem 
för läsförståelsen. 
 
Svåra ord och begrepp 
Texten innehåller egentligen inga svåra ord eller uttryck. Det som skulle tänkas vara ett svårt 
ord är tilltro , men även det ordet bör inte ställa till några bekymmer för att förstå 
sammanhanget. Procentandelen långa ord i texten är 18 procent. Andelen substantiv i texten 
är 19 procent (varav 39 procent är sammansatta substantiv). Många utav de sammansatta 
substantiven som förekom var i anslutning till ordet TV exempelvis, färg-TV, TV-man och 
TV-apparat, vilket bidrog till den höga procentandelen. 
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Meningsbyggnaden 
I texten är det egentligen bara den första meningen i tredje stycket som innehåller en längre 
beskrivning innan huvudverbet i meningen. Meningarna varierar i längd, vilket underlättar för 
läsaren. 
 
Man kan se att text sju är svår både när det gäller form och innehåll. Texten är en ganska lång 
faktatext som kräver stort engagemang av läsaren hela texten igenom. Innehållet i texten 
ligger långt ifrån elevens egen värld och där behandlas fenomenet om ett folk som levde för 
flera tusen år sedan i ett annat land. Elever har därför svårt att känna igen sig i texten. Texten 
innehåller heller ingen berättarröst som gör texten tilltalande och underlättar förståelsen. Det 
finns få murbruksord som hänvisar och förtydligar. Texten innehåller dessutom många svåra 
ord och begrepp. I texten finns vänstertunga meningar och den är även skriven i passiv form. 
Läsaren måste också koppla ihop textens exemplifieringar med bild och samtidigt kunna tolka 
och förstå innehållet. Detta kan i sin tur jämföras med text tre, där det inte förkommer några 
svåra ord och dess talspråkiga form underlättaren för läsaren. Innehållet i text tre är dessutom 
lättare för en elev att känna igen sig i och är något de är bekanta med i sin egen vardag. Det 
framgår även att det i text sju (23 procent) finns fler långa ord jämfört med text tre (17 
procent), vilket visar att text sju är lite mer informationstät och därmed tyngre. Även andelen 
substantiv var högre i text sju (28 procent) jämfört med text tre (24 procent), vilket visar att på 
större informationstäthet och därmed högre svårighetsgrad. Andelen sammansatta substantiv 
var högre i text tre (39 procent) jämfört med text sju (17 procent). Här är det ju relevant att 
också jämföra svårighetsgraden på de sammansatta substantiven. Ordet högkultur i text sju 
måste anses vara svårare än exempelvis nylonstrumpa i text tre. I text tre förkom också många 
sammansatta substantiv med ordet TV. 
 
 

Analys 4 

Analys ur ett genusperspektiv 
I den sista och avslutande delen av min studie analyseras text sex utifrån ett genusperspektiv. 
Text sex är det självklara valet då jag även i föregående text visat att den skiljde sig mest 
utifrån flickors och pojkars testresultat. Jag har redan i textanalysen påvisat lite av 
skillnaderna. Textanalysen görs utifrån matrisen (se s.11) som jag konstruerat utifrån de 
kriterier som uppfattas som utmärkande ur ett genusperspektiv. Här har jag dels utgått från 
den lästa litteraturen under arbetets gång men också dels utifrån egna erfarenheter.  

Analys av text sex 
Om man tittar på de nio texter är det text sex som får högst poäng 3.5 i medelvärde bland 
flickorna till skillnad från pojkarna 2.8. Här är det innehållet i texten jag kommer att 
analysera. Förutom min matris kommer jag använda relevanta delar av Reichenbergs punkter 
för analysen av genusskillnader. 
 
Berättarröst och känna igen sig 
Den här texten handlar om två flickor, Lena och Marie. De tillbringar en dag på stan och 
skolkar från skolan. De går på kondis på stan tills frissan öppnar. En situation som inte är så 
svår att leva sig in i för en flicka i årskurs sju på väg in i tonårslivet, men sannolikt mindre 
igenkänningsbar för en pojke. Texten handlar om två flickor som är bästisar. De umgås två 
och två och denna parvisa relation är också något som flickor känner igen sig i mer än pojkar. 
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Pojkar har oftast ingen bästis utan skulle istället benämna det som bäste kompis. Ännu svårare 
att känna igen sig i texten blir det för de pojkar som istället umgås i grupp eller gäng. Den här 
texten verkar mer tillrättalagd för flickor än pojkar. På stan stöter flickorna på Maries mamma 
och därmed ytterligare en kvinnoperson nämns. Frånsett den manliga läraren som kommer in 
på resebyrån innehåller texten bara kvinnliga karaktärer. Det kan förklara anledningen till att 
flickor har lättare att känna igen sig i texten än vad pojkar har. Många av de saker som 
flickorna företar sig på stan är mer typiska för flickor som t.ex. gå på kondis, frissan och 
prova kläder. Att lyssna på skivor är dock något som även pojkar gör och till stor del kan 
känna igen sig i. 
 
Exemplifieringar i texten 
I texten ges inga exempel som förtydligar vad som menas. Däremot kan väl den sista 
meningen i texten som visar att Marie känner sig less, utsvulten och ångerfull, anses visa 
sammanfattade exempel på hur Maries dag slutar. Emotionella beskrivningar om relationer 
brukar tillskrivas flickor i högre grad än pojkar, vilket kan tolkas som att flickor har lättare att 
ta till sig innehållet. 
 
Ord och begrepp 
Ordet boutique är ett utländskt låneord som är mer vanligt förekommande i flickors värld än i 
pojkars. Det är inte ofta man pratar om boutiquer för män. En del elever kanske också har 
svårt att läsa ordet eftersom de inte är bekanta med ordet innan. Orden frissan och bästis är 
markerade med citationstecken, antagligen för att markera att det är talspråk. Här skulle också 
ordet kondis räknas in. Dessa ord kan anses som mer vanligt förekommande bland flickor än 
pojkar. I texten nämns även resekataloger och det kan väl tilltala både flickor och pojkar. 
Pojkar söker äventyr och flickor väljer fina stränder med bad och sol. Ett ord som låter 
gammalt och som gör att texten känns lite äldre är plattor. Elever idag säger nog att de lyssnar 
på CD-skivor eller musik. Här skulle även ordet kondis räknas in. Idag är det mer vanligt 
förkommande att säga att man tar en fika och går till ett fik eller café.  
  

Analys av text två  
Slutligen vill jag kortfattat kommentera två andra texter. Den text där det är näst störst 
skillnad och där det skiljer 0,5 mellan pojkar och flickor är text två (bilaga 1). Den handlar 
om Svenska Kennelklubben som varje år delar ut en medalj till en hund som har räddat någon 
människa eller utfört någon annan bragd. I min tolkning ligger den här texten lika bra till för 
pojkar som för flickor. Det finns dock en aspekt som gör att flickor har större benägenhet att 
identifiera sig med texten och det är deras allmänna intresse för djur. Å andra sidan finns det i 
texten en tävlingsdimension, där årets bragdmedalj för hundar kan jämföras med årets 
idrottsbragd, som Svenska Dagbladet delar ut till bästa svenska idrottare. Detta innebär att 
innehållet skulle tilltala pojkar i högre utsträckning än flickor. Texten ger exempel på 
räddningsinsatser som att hindra någon från att drunkna, brinna inne och att skrämma iväg 
tjuvar. Ord som ligger nära action och hjältedåd, kan tolkas ligga närmare pojkarnas värld. 
Dessa senare aspekter är dock mer perifera enligt min tolkning i förhållande till att den 
handlar om sällskapsdjur (hund). 

Analys av text nio 
I text nio skiljer det 0,3 i medelpoäng mellan flickor och pojkar. Texten handlar om Selma 
Lagerlöfs liv och skildrar hennes uppväxt av sjukdomar och hur det påverkade hennes liv. 
Som liten fick Selma lyssna på sagor och berättelser som i sin tur inspirerade henne och ledde 
till en författarkarriär. Hon kunde inte vara ute och springa som de andra barnen, dansa på 
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baler och hon blev heller aldrig gift. Trots detta blir hon berömd och får nobelpriset i 
litteratur. Texten handlar om spådomen om Selmas sjukdom och om att hon skulle bli en bra 
och god människa. I texten nämns två kvinnor, Selma och hennes farmor.  Den här texten kan 
också anses vara mer tillrättalagd för flickor. Den handlar om flickor och har starka 
emotionella drag som flickor har lättare att känna igen sig i. Texten har en skönlitterär 
karaktär som tilltalar flickor mer. 

Slutsats 
Analysen visar att min studie kan komplettera vad Molloy (2002) kommit fram till. Det finns 
ett mönster som pekar på att textens innehåll och handling har betydelse för pojkar och 
flickors läsförståelse. Pojkarna hade ett sämre resultat i de texter som handlar om kvinnliga 
karaktärer och relationer. Även handlingen i texterna liksom de ord och begrepp som används 
verkar ha betydelse för läsförståelsen. Detta i sin tur leder till att pojkar och flickor även gör 
olika tolkningar vad gäller kontexten. Jakobsson (2000) menar att elevers intresse påverkar 
läsengagemanget och måste motiveras mer vid läsning. Ett viktigt bidrag med studien är 
ifrågasättandet av texternas giltighet. Pojkar kanske inte har sämre läsförståelse utan 
innehållet i texterna avgör vad flickor respektive pojkar får för resultat. Nästan all forskning 
pekar på stora olikheter resultat beroende på innehåll, kön, miljö och handling i texter. Valet 
av innehåll påverkar engagemanget, vilket i sin tur får effekter för resultatet. 
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4 DISKUSSION 
 
 
 
Enligt rapporter från PIRLS och PISA, som genomför en av de största undersökningarna när 
det gäller elevers läsförståelse, har flickorna bättre läsförståelse jämfört med pojkarna. Detta 
resultat är genomgående både nationellt som internationellt. Det är ett resultat som framgår 
även i min studie. Resultatet visar också att läsförståelsen bland eleverna i min undersökning 
är lite sämre än genomsnittet i det utprovade materialet. Resultatet visar att eleverna i Sjöstad 
hade lite högre resultat på de lättare texterna än genomsnittet. Dock hade eleverna lägre 
resultat på de texter som ansågs vara lite svårare, text sju och nio. Konstigt nog hade eleverna 
i Sjöstads kommun 0,3 högre i medelvärde än riket när det gällde den svåraste texten i 
läsdiagnosen, text fyra. En naturlig förklaring kan vara att bland annat eleverna i Sjöstad 
känner igen texten sedan tidigare, eftersom det är skönlitterär text som är hämtad ur en i 
skolan vanligt förekommande ungdomsbok.  
 
De texter som jag valt att analysera och lägga störst fokus på är två olika slags texter. Text sju 
är en faktatext och är vald för att det var den svåraste texten för eleverna i Sjöstad. Där låg 
både pojkar och flickor under genomsnittet i riket (analys 3). Text nummer sex är en 
skönlitterär text och är vald för att skillnaden mellan flickor och pojkar är störst där (analys 
4).  
 

Skillnader ur ett genusperspektiv 
 
Mitt huvudintresse är analys av innehållet ur ett genusperspektiv varför jag inleder här med att 
diskutera tolkningen av text nummer sex (se bilaga 3). Texten handlade om Marie och hennes 
kompis som skolkade från skolan och tillbringade dagen på stan istället. Denna text visade 
störst skillnad i läsförståelsen mellan pojkar och flickor i Sjöstad och var även den text där 
flickorna hade högst resultat. Vad det beror detta på? Text sex hör till den lätta kategorin av 
texter. I figur 5 som visar elevernas poängsumma på de olika texterna, ser vi att det var den 
text som flickorna klarade bäst men för pojkarna var det den näst lättaste. Kan det vara så att 
pojkarna hade svårare att känna igen sig i texten eftersom den handlade om två flickor? Hade 
pojkarna klarat texten bättre om den handlat om Erik och Viktor istället? Enligt Wagemaker 
(1996), som har fördjupat sig i skillnaden mellan pojkar och flickors läsförståelse när det 
gäller olika texttyper, har flickor (9 år) lättare att förstå skönlitterära texter. Det kan vara en 
sannolik orsak till att flickorna lyckats bättre på text sex. Molloy (2002) och Reichenberg 
(2008) menar att kontexten har betydelse för läsförståelsen. Textens innehåll och om vi kan 
känna igen oss i texterna har stor betydelse för hur vi tolkar texten. Texten kanske inte 
fångade pojkarnas intresse. Ur ett genusperspektiv kan man tolka det som att texten tilltalar 
flickorna mer. Det är mer typiska flickaktiviteter att gå till frissan (ej frisören) och därefter 
fotografera sig i en fotoautomat. Å andra sidan nämns det även andra aktiviteter i texten som 
inte kan anses vara typiskt flickaktiga och som pojkar mycket väl skulle företa sig på stan, till 
exempel lyssna på plattor och bläddra i resebroschyrer. Kan val av ord i texten påverka 
läsförståelsen? Texten innehåller orden frissa och boutique. Harding (1986) menar att 
symboliskt genus är det värdesystem vi förmedlar genom språket som påvisar olikheter 
mellan manligt och kvinnligt. För ordet frissa finns ju en manlig motsats som frisör. Boutique 
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är en affär för kvinnor och den manliga motsvarigheten skulle kunna vara en shop eller 
liknande. Text sex innehåller ord som idag känns lite gammalmodiga. Ordet kondis används 
inte lika ofta idag och har ersatts av ord som fik eller café. Det kanske också är vanligare att 
flickor går och fikar än pojkar, som istället tar en hamburgare på ”Donken” eller liknande. En 
annan aspekt av texten kan vara att pojkarna inte i lika stor grad känner igen sig i beteendet att 
skolka. Det kanske är något som är vanligare bland flickor? Det visar att både ord och 
aktivitet i texten gör det svårare att relatera till vardagen för pojkar. Taube & Munck (1996) 
hävdar att texter som handlar om relationer och mänskliga aktiviteter tilltalar flickor i större 
utsträckning än pojkar. Texten sett ur ett genusperspektiv gynnar därför flickorna mer då det 
är en parvis relation mellan flickorna, liksom deras olika aktiviteter på stan som kanske inte 
intresserar och fängslar pojkar på samma sätt. Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att 
texten var svårare att ta till sig för pojkar. Dock visar resultatet att text sex var den text som 
pojkarna fick näst högst resultat på och sammantaget hade Sjöstad här ett högre resultat än 
genomsnittet i riket. Linnakylä & Malin (2003) menar att motivation och läsengagemang är 
faktorer som påverkar läsförståelsen. När det gäller text sex var den inte någon längre text 
som krävde någon större prestation att ta sig igenom och gynnade på så sätt både pojkar och 
flickor. 
 
Text två kan anses vara en neutral informationstext. Den handlar inte om någon kvinnlig eller 
manlig karaktär och kan anses tilltala pojkar i lika stor utsträckning som flickor. Det finns 
faktorer i texten som skulle hänföras till både flickor och pojkar, flickor vad gäller intresset 
för djur och pojkar när det gäller tävlingsdimensionen. Varför är då skillnaden i resultatet 0,5 
mellan pojkar och flickor? Enligt Trendstudien som presenteras av Rosén och Gustafsson 
(2001), finns en nedåtgående trend vad gäller läsförståelsen av informationsmaterial bland 
pojkar. Detta skulle kunna förklara skillnaderna mellan könen. Däremot menar Molloy (2002) 
och Taube och Munck (1996) att pojkar har svårt att ta till sig texter med kvinnliga 
huvudpersoner. Text två är en neutral text ur den aspekten och därför skulle man förvänta sig 
ett jämnare resultat mellan pojkar och flickor. En annan tolkning kan vara att ordet bragd är 
ett okänt ord för många elever och att förståelsen av texten därmed faller helt, eftersom det är 
ett betydelsebärande ord för att förstå textens innehåll. Frågan kvarstår dock varför det skulle 
vara ett ord som flickor känner till i större utsträckning än pojkar? Möjligen handlar det 
istället om att pojkar generellt sett tappar motivationen och intresset lättare om de inte förstår 
till exempel ett ord och lämnar texten därhän. 
 

Svåraste texten gällande innehåll och form 
 
Enligt diagnosmaterialet var text sju den näst svåraste texten. Enligt resultatet i Sjöstad var det 
den text där pojkarna fick sämst resultat med -0.2 i medelpoäng. Det var också den svåraste 
texten för flickorna som fick 0.0 i medelpoäng. En analys av text sju utifrån Reichenbergs sju 
punkter visar att den texten är svår både vad det gäller innehåll och form. Det är inte så stor 
skillnad mellan flickor och pojkar, bara 0,2 i medelpoäng i Sjöstad. Det här resultatet 
sammanfaller med tidigare studier och kan därför ses som ett förväntat och rimligt resultat. I 
PISA (2000; Wagemaker 1996) är det ingen större skillnad mellan flickors och pojkars 
resultat vad gäller faktatexter liksom att tolka kartor och tabeller. Resultatet är dock till 
flickornas fördel i PISA-studien och det framgår även i min studie. Det som jag däremot vill 
påpeka är att eleverna i Sjöstad på text sju ligger så markant under genomsnittet. För eleverna 
i Sjöstad var det den absolut svåraste texten jämfört med genomsnittet i Sverige där text sju 
var den näst svåraste texten. Pojkarna ligger på -0,2, vilket innebär att de har mer fel än rätt på 
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den texten. Text sju borde vara till pojkarnas fördel, eftersom den rör ämnen som tilltalar 
pojkar mer än flickor (Jakobsson 2000). Den handlar om indianer och borde ur 
genusperspektiv fängsla pojkarna mer. Byggnadskonst och astronomi faller inom ämnet fysik 
och siffrornas uppbyggnad inom ämnet matematik. Samtidigt finns det dock andra faktorer 
som också påverkar intresse, motivation och förståelsen som till exempel textens längd, 
identifieringsgrad, murbruksord och ordval. 
 
Till skillnad från text sju, som var den svåraste texten, fick eleverna i Sjöstads kommun 0,3 
poäng högre resultat än genomsnittet på text tre som anses vara den lättaste texten, enligt 
Johanssons diagnosmaterial. Skillnaden var minst mellan pojkar och flickor i läsförståelsen av 
text tre endast 0,1 i medelpoäng. Även metoderna att analysera texternas svårighetsgrad 
genom att jämföra andelen långa ord och andelen substantiv visade att text sju fick högre 
procentandel jämfört med text tre. Även i text sex fick Sjöstad 0,3 medelpoäng högre än 
genomsnittet i riket. Dock kan man tolka det som att flickornas höga resultat kompenserade 
pojkarnas lägre medelvärde på text sex. Det intressanta är dock varför Sjöstad fick högre 
resultat på text tre? Jag tror att texten väckte intresse både hos flickor och pojkar och drog in 
läsaren i texten. Mina skäl till den här tolkningen är att TV-tittande är en vanlig företeelse för 
både pojkar och flickor. En annan tolkning är att texten tilltalar pojkar vad gäller det tekniska 
intresset för TV-apparater. Att sätta en så vardaglig sak som en nylonstrumpa över TV:n, kan 
säkert öka flickornas intresse för texten. Min personliga uppfattning är att teknikintresset idag 
är mer jämnt spritt mellan könen beroende av den alltmer tekniska värld vi lever i. 
Skämtmomentet kan nog tänkas tilltala flickor lika mycket som pojkar. Texten var relativt 
kort vilket jag också tror har betydelse för motivationen för att läsa texten, framförallt för 
pojkarna. Pojkarnas höga resultat kan bero på att textens huvudperson var en man. Enligt 
Molloy (2002) och Taube och Munck (1996) har pojkar lättare att identifiera sig och ta del av 
kontexten om det finns en manlig huvudperson. För flickor verkar det inte ha någon större 
betydelse. Enligt Rosen (1995) har pojkar lättare att förstå texter där huvudpersonen har ett 
traditionellt yrke och i det här fallet kan programledare på TV vara en kvinna och eller en 
man. Textens form spelar också stor roll. Enligt de punkter Reichenberg (2008) beskriver, 
innehåller texten inga svåra ord eller tunga meningar och berättarrösten gör läsaren delaktig. 
Jag tror att berättarrösten har en större betydelse än vi tror för elevers läsförståelse. Det är 
numera ännu viktigare att motivera och väcka elevers lust för att läsa olika texter. En 
berättarröst blir den som ställer de där frågorna eller gör den där sammanfattningen som 
läsaren inte alltid klarar av själv. Det krävs en viss träning i detta för att kunna fördjupa sig 
och ta till sig av textens innehåll. Kan resultatet också påverkats av att text två var en av de 
första texterna i häftet? Kan innehållets allmänna intresse och vardagliga anknytning ha 
betydelse för resultatet?    
 
Enligt PISA (2000) är det endast en liten signifikant skillnad när det gäller pojkar och flickors 
läsförståelse när det gäller vetenskapliga texter. Däremot är det större skillnad mellan könen 
när det gäller skönlitterära texter. Det resultatet kan vi även se i den här studien. Skillnaderna 
mellan pojkar och flickor är större när det gäller text sex som är en skönlitterär text, men som 
också förstärks ur ett genusperspektiv, eftersom den handlar om två flickor och därmed 
kontextmässigt tilltalar flickor mer. Med bakgrund till detta borde flickor ha fått ett högre 
resultat vad gäller text nio, eftersom den texten var mer en skönlitterär text och mer 
tillrättalagd för flickor. Text tio hade ett bättre resultat både bland flickor och pojkar jämfört 
med text nio. En orsak kan vara att text nio var den näst sista texten i häftet, vilket ledde till 
att eleverna inte hann svara på alla uppgifter och energin började tryta. Något som också kan 
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påverka resultatet, är att drygt 10 % av eleverna inte besvarat text tio och eftersom den texten 
var sist i häftet kan vi anta att det var de lässvaga eleverna som inta hann med den texten. 
 

 
Metoddiskussion 
 
I avsnittet om validitet och reliabilitet har frågan om tillförlitligheten tidigare diskuterats och 
slutsatsen är att denna tycks vara god. En central fråga i min studie rör skillnaden i resultat 
mellan flickor och pojkar med utgångspunkt från vilken betydelse texternas innehåll och 
utformning har. Dessa faktorer kan i sin tur leda till andra faktorer som påverkar testresultat. 
Enligt Jakobsson (2000) verkar flickor ha lättare att uttrycka sig i skrift jämfört med pojkar. 
Detta menar hon beror på att det kräver ett större engagemang och tålamod, vilket inte pojkar 
tycks ha i samma utsträckning som flickor. Om lästestet istället hade bestått av öppna frågor 
och skulle besvaras skriftligt, hade det troligtvis visat en ännu större skillnad mellan flickors 
och pojkars resultat. Johansson har även konstaterat att det finns könsskillnader när det gäller 
läsförståelseproven, men att det sker en utjämning i resultat mellan könen med skolår och 
texternas svårighetsgrad. Utjämningen mellan könen har ökat sedan normeringen 1989 och på 
de svårare läsförståelseproven har nu pojkarna i vissa normgrupper till och med bättre 
resultat. Hon har också i arbetet med klassdiagnoserna sett en försämring av läs- och 
skrivförmågan från 1989 fram till idag i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Speciellt 
läsförståelsen i skolår sju har sjunkit markant och försämringen har tilltagit från mitten av 
1990-talet. Då skulle 30 procent av eleverna efter den första normeringen, istället för 11 
procent av eleverna på 2003 års normering hamna på stanine 1 och 2. Resultatet i min studie 
hade också kunnat redovisas läsårsvis (2005, 2006, 2007, 2008), för att kunna urskilja 
skillnader mellan de olika årgångarna av elever. Jag valde att inte redovisa resultatet läsårsvis, 
dels därför att underlaget var för litet och därmed inte kan anses vara representativt och dels 
för att jämförelsen hade behövt sträcka sig under en längre tid.  
 
Vad gäller den andra delen av studien kan studiens giltighet och validitet ifrågasättas då 
utgångspunkten endast gjorts utifrån Reichenbergs sju frågor.  Jag var i behov av att hitta en 
modell som var allmän både vad gällde innehåll och form, eftersom de olika brukstexterna i 
Johanssons diagnosmaterial var av olika karaktär som till exempel skönlitterära texter och 
faktatexter. Hellspong (2001) redogör för textanalysens olika delar som exempelvis lexikon, 
syntax, kontext, struktur och teman. Reichenbergs frågor som används vid textanalysen i min 
studie kan anses vara en motsvarande version av Hellspongs modell för textanalys, men i en 
förenklad form. Mitt mål var att hitta en övergripande modell för textanalys för att kunna 
koppla ihop det med analysen i ett genusperspektiv. Det var även viktigt att analysen gjordes i 
ett barn- och ungdomsperspektiv. Reichenbergs frågor är utformade för att analysera 
lärobokstexter men kan likväl användas vid olika slags texter. Med dessa utgångspunkter har 
jag funnit att Reichenbergs frågor vid textanalys fungerar som ett bra verktyg för analysen i 
min studie. Även metoderna att analysera texterna genom att se på andelen långa ord och 
andelen substantiv visade sig vara givande metoder för att urskilja texternas svårighetsgrad. 
Text sju visade sig ha både högre andel långa ord och substantiv jämfört med text tre, som var 
den lättaste för eleverna i testmaterialet. Dock kan inte andelen sammansatta ord alltid anses 
vara ett rättvisande mått, då orden svårighetsgrad istället bör beaktas. 
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Vilka pedagogiska implikationer får min studie? 
 
En slutsats från min studie är att i samband med att man testar elevers läsförståelse har valet 
av innehåll i texterna avgörande betydelse för resultatet. Det hänger inte enbart på barns 
mognad och utveckling, som en utvecklingspsykolog skulle kunna hävda, utan det handlar 
mer om konstruktionerna av testerna och hur innehåll och form uppfattas. En viss typ av 
innehåll tycks främja pojkar respektive flickor i större utsträckning, vilket också bekräftas av 
annan forskning. Det är något som lärare bör uppmärksamma. Min studie visar att det är 
viktigt för eleverna i ämnet svenska, vilken typ av texter man väljer. 
 
Molloy är en forskare som har uppmärksammat texternas betydelse i ett genusperspektiv. I 
mitt arbete har jag inte funnit andra studier som mer specifikt intresserat sig för textens 
innehåll som en förklaringsmodell för elevernas resultat i stora läsförståelseundersökningar. 
Mitt kunskapsbidrag inom den pedagogiska forskningen sett ur ett genusperspektiv, kan 
komplettera resultatet genom att styrka att textens innehåll har betydelse för pojkar respektive 
flickors resultat. Min analys omfattar aspekter knutna till traditionella genusskillnader genom 
att analysera miljön, val av ord och därmed inte bara huvudpersonens betydelse i texter. 
Samtidigt kan jag även hänvisa mina resultat vad gäller läsförståelsen till vad som redan 
visats nationellt och internationellt, att läsförståelsen till viss grad försämrats. Resultatet i min 
kommun ligger lite sämre än det genomsnittsliga resultatet i Johanssons diagnosmaterial. Min 
studie styrker även tidigare forskning att pojkar har sämre resultat på läsförståelsen jämfört 
med flickor.  
 
Maj-Gun Johansson menar också att det framkommit att andelen svagpresterande elever har 
ökat markant sedan normeringen 1989. Enligt PISA (2000) verkar läsförståelsen mellan 
könen öka i Sverige och i delar av Norden jämfört med genomsnittet i OECD-länderna. Enligt 
PISA:s undersökning verkar spridningen mellan skolorna vad gäller läsförståelsen öka, trots 
att det visat en liten variation mellan skolor vad gäller socioekonomisk bakgrund, kön och 
etnisk tillhörighet i Sverige. Fröjd (2006) menar att läsförmågan hos elever i årskurs nio har 
sjunkit. Vad beror den här trenden på och kommer den att fortsätta sjunka? Skillnader mellan 
pojkar och flickor läsförståelse är ju en trend vi kan se även bland våra grannländer, förutom i 
Danmark. Med utgångspunkt av detta är det ett fenomen som även gäller internationellt. Hur 
kan skola och hem motverka den här trenden? Med bakgrund av detta, är min uppfattning att 
det behövs mer ansträngningar inom skolan, men även att föräldrar måste engagera sig mer i 
barnens läsutveckling. Böcker konkurreras ut av andra medier och elever läser allt färre 
böcker på fritiden. Barn idag är luststyrda och därför behövs mer individualisering i skolan. 
Lärare måste hitta nya sätt att motivera eleverna till att läsa, men också kunskap om hur de 
ska utmana elevers läsning. 
 

Förslag på fortsatt forskning 
 
Min förhoppning är att studien kan föra debatten vidare om hur texter i olika läroböcker ser ut 
vad gäller innehåll och form, till vilka de skrivs och hur vi arbetar med att förbättra elevers 
läsförståelse på skolorna. Med utgångspunkt av den nationella och internationella forskning 
om läsförståelse som finns idag, behövs nya kunskaper om hur vi ska vända trenden. Vidare 
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forskning skulle kunna göras i liknande kommuner och se om resultatet blir det samma som i 
Sjöstad. Skulle det bli samma resultat där vad gäller text fyra? Samma studie skulle även 
kunna följas upp med att göra en uppföljande undersökning av läsförståelsen av samma elever 
i årskurs nio, för att se om skillnaderna kvarstår. Min studie skulle även kunna byggas vidare 
med en fallstudie i en klass, där man undersöker vad eleverna läser för böcker och vilka 
böcker pojkar och flickor väljer. Studien skulle kunna kopplas till elevernas resultat av 
Johanssons läsförståelsediagnos. Förslag på annan forskning ur ett genusperspektiv skulle 
kunna vara att undersöka hur valet av ord i texter påverkar flickor respektive pojkars resultat 
av läsförståelsen. Påverkar typiskt könsmärkta ord pojkar och flickors läsförståelse och 
läsengagemang? 
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