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Vi har genom vår lärarutbildning förstått att en av grundskolans viktigaste uppgifter är 

att lära alla barn läsa och skriva. Betydelsen av en god läsfärdighet får allt större 

betydelse i vårt samhälle. Förväntningarna på skolan och lärarna är att de ska utbilda 

elever till goda läsare. Kraven på en bred textkompetens har ökat under de senare åren, 

då eleverna ska kunna både läsa och skriva olika texttyper och genrer. Vi har under vår 

verksamhetsförlagda utbildning mött elever som är intresserade av att läsa men vi har 

även mött de elever som är omotiverade och saknar intresse för läsning. Av den 

anledningen ställer vi oss frågande, vad kan det bero på? Har texterna som de läser inte 

varit tillräckligt utmanande, intressanta eller har det helt enkelt varit för komplexa? 

Läser flickor och pojkar samma texter? Syftet med studien är att identifiera sambandet 

mellan texttyper och resultat på läsförståelsetest hos flickor och pojkar i en årskurs 3. 

I de internationella undersökningarna framkommer det att svenska elever presterar 

sämre i läsförståelsetexter. Flickorna har ett starkare resultat än pojkarna. För att 

eleverna skall klara av de nationella proven i årskurs 3 krävs det att de behärskar olika 

texttyper. Vår undersökning skedde genom läsförståelsetexter i en årskurs 3 och vi 

använde oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet visade att flickor och 

pojkar tar till sig texttyper och innehåll på olika sätt. Pojkarna hade ett sämre resultat 

överlag i de olika texterna, än flickorna. Men däremot presterade pojkarna bättre på 

faktatexterna, än de berättande texterna. 
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Through our teachers education we have all come to the conclusion that the most 

important task of the primary school is to teach the children how to read and how to 

write. The importance of good reading skills is constantly increasing in our society. 

With this follows expectations on the school and the teachers to educate their students to 

great readers. Demands on a wide range of different text skills have also increased 

during the past years. The students are expected to be able both to read and to write 

different types of texts and genres. During the practicing parts of our education we have 

met students that are truly interested in reading, but we have also met students that are 

unmotivated and lack total interest in reading. For this purpose we ask ourselves what 

the reason might be. Have the texts being presented not been challenging or interesting 

enough? Or have they just been too complex? Do girls and boys read the same type of 

texts? The purpose with our study is to identify the connection between different types 

of texts and results on the reading comprehension between girls and boys in a third 

grade. 

 

It has been concluded from international studies that Swedish students perform worse in 

reading comprehension texts, though the girls’ results are stronger than the boys’. It 

takes for the students to be able to comprehend different types of texts to be successful 

in the national tests in the third grade. Our study with reading comprehension took place 

in a third grade class, in which we used both qualitative and quantitative methods. The 

result showed that girls and boys perceived different types of texts. Over all, the boys 

had a weaker result in comparison to the girls. However, it was shown that the boys 

performed a better result in texts including only facts in comparison to the ones being 

strictly narrative. 
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1. BAKGRUND  

1.1. Inledning 
Att kunna läsa är en förutsättning för lärande och utveckling. Hur skulle vi som 

människor kunna kommunicera med varandra om vi inte kan läsa?  Lgr 11 lyfter fram 

att ”Språk är människan främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (s. 222).  

I dagens samhälle ställs höga krav på människan och förväntningarna på skolan är att de 

ska utbilda elever till goda läsare. Att vara en god läsare betyder att kunna läsa på, 

mellan och bortom raderna. Många har föreställningar om att när eleverna har knäckt 

läskoden så kommer resten av sig själv, så är det dock knappast. Det är då den riktiga 

utmaningen uppstår, att förstå det som läses. En aktiv läsare kan koppla läsningen till 

tidigare erfarenheter. Vi människor använder oss av olika tillvägagångssätt när vi möter 

en text. Stensson (2006) menar att vi människor tolkar texter och att läsa mellan raderna 

är av stor vikt för att få en god läsförståelse. För att kunna bli en god läsare krävs ett rikt 

ordförråd som är viktigt för språkförståelsen. Även kraven på en bred textkompetens har 

ökat under senare år, då eleverna ska kunna både läsa och skriva olika texttyper och 

genrer, både traditionella icke-skärmbaserade och skärmbaserade texter. 

Lgr 11 påvisar att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom 

rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11. Sid. 6) 

Vi har genom vår lärarutbildning förstått att en av grundskolans allra viktigaste 

uppgifter är att lära alla barn läsa och skriva. Lärare har ett viktigt uppdrag, som dels 

innebär att lära elever att läsa och bli goda läsare, för att kunna uppfylla skolan, 

samhället och arbetslivets krav. Alla elever har en rättighet att lära sig att läsa. Lundberg 

& Herrlin (2003) betonar betydelsen av en god läsfärdighet, då det får en allt större 

betydelse i samhälle och arbetsliv. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

uppmärksammat att läsning är en central del av undervisningen och elevernas 

skolvistelse. I stort sett i varje ämne möter eleverna läsning, vilket innebär många olika 

texter och olika genrer. Eleverna läser i sina läseböcker, de läser instruktioner i ämnen 

för att sedan kunna arbeta med olika uppgifter. Så hur skulle våra elever klara sig utan 

förmågan att kunna läsa? Läsning är en förutsättning för varje elevs vidareutveckling i 

skolan och samhället. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött elever dels 

som starka läsare, dels som svaga läsare och uppmärksammat elever som är 

omotiverade och som saknar intresset för läsning. Av den anledningen ställer vi oss 

frågande, vad kan det bero på? Har texterna som de läser inte varit tillräckligt 

utmanande, intressanta eller har det helt enkelt varit för komplexa? Skillnaderna hos 

flickor och pojkar blir allt tydligare vilket har uppmärksammats av de internationella 

undersökningar, PISA och PIRLS.
1
 

PISA och PIRLS undersöker elevers förmågor inom svenska, matematik och 

naturvetenskap. Olika studier och undersökningar såsom PISA och PIRLS visar att 

eleverna presterar allt sämre i läsförståelse tester och detta är ett omdiskuterat ämne. En 

aspekt i forskningen rör textinnehållets betydelse och då framför allt ur ett 

genusperspektiv. Flickor läser hellre och bättre än pojkar visar undersökningar då det 

                                                           
1
 PISA – Programme for International Student Assessment, som undersöker 15-åriga elevers förmågor 

inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap. PIRLS – Progress in Reading Literacy Study, som 

undersöker läsförståelseförmågan hos elever i årskurs 4. 
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gäller läsförståelsen. Av denna anledning finner vi det intressant att undersöka om 

texters innehåll spelar någon roll och om de är av betydelse för elevers resultat i 

läsförståelse redan i tidiga åldrar.  

Vi har som avsikt att vår studie ska generera kunskap om olika texttypers betydelse för 

pojkar och flickors läsförståelse i årskurs 3. Vi tror att studien är intressant för oss som 

lärarstudenter för att få kunskaper och förståelse för hur olika texttyper påverkar elevers 

läsförståelse. Vår förhoppning är att den även ska väcka ett intresse hos verksamma 

lärare på fältet. 

1.2. Syfte 
Syftet med studien är att identifiera sambandet mellan texttyper och resultat på 

läsförståelsetest hos flickor och pojkar i en årskurs 3. 

1.3. Frågeställningar 

 

 Har olika texttyper och innehåll betydelse för flickor och pojkars läsförståelse? 

På vilket sätt visar det sig? 

 Är det någon kvalitativ skillnad på läsförståelsen mellan flickor och pojkar vad 

gäller att dra inferenser i olika texttyper? 
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2. TEORETISK ÖVERSIKT 
I denna del kommer vi att beröra teoretiska huvuddrag som bakgrund till vår studie. Vi 

inleder med att presentera läsförståelsen och dess olika delar och fortsätter med centrala 

teoretiska analysbegrepp.  

2.1. Läsförståelse 
Vad menas egentligen då vi talar om begreppet läsförståelse och vad innebär det att 

kunna läsa? Nationalencyklopedins förklarning av läsning är följande: 

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

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

avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen 

skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God 

läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl. (NE 2011). 

Fridolfsson (2008) menar att läsutvecklingen sker i olika stadier: pseudoläsning är 

låtsasläsning. Eleverna ser ordbilder som finns i deras omgivning såsom stop på en 

trafikskylt eller mjölk på ett mjölkpaket. Vid det andra stadiet: logografisk läsning 

känner eleven igen ord men har ännu inte knäckt läskoden. Fonologisk läsning innebär 

att eleven har knäckt den alfabetiska koden och kan se samband mellan bokstaven och 

ljudet. De kan även sammanljuda fonemen till ord. Så småningom behöver eleven inte 

längre ljuda ut ljuden i varje ord, utan läsningen har ett säkert flyt och eleven kan i 

stället börja koncentrera sig på textens innehåll. Detta stadie kallas för ortografisk 

läsning. 

Lundberg & Herrlin (2003) nämner fem olika dimensioner som berör barn läsförmåga. 

Dessa fem dimensioner benämns som, fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse och läsintresse. Eleverna behöver en god fonologisk 

medvetenhet (språkljud) för att sedan kunna hantera ordavkodningen (identifiering av 

ord). Ordavkodningen krävs för att uppnå flyt i läsningen vilken främjar elevernas 

läsförståelse. Genom att förstå en text skapas ett läsintresse och eleverna utvecklas och 

fortsätter att läsa olika typer av texter. 

Det finns flera faktorer som är av betydelse och som påverkar barns förståelse av en 

text, exempelvis egen erfarenhet av innehållet i en text, god avkodningsförmåga, 

intresse och motivation. Vidare poängterar Fridolfsson (2008) att avkodningen är en 

förutsättning för att barnet ska erhålla en bra läsförståelse, och det är först då barnet 

läser med flyt som avkodningsförmågan blivit så kallad automatiserad. Elbro (2004) 

framhåller att avkodning innefattar sambandet mellan ljud och bokstav, medan 

språkförståelsen handlar om ord och uttryckets betydelse i ett visst sammanhang. När 

avkodning och språkförståelse samverkar uppnås flyt i läsningen och mening skapas. 

Elbro menar vidare att det är en förutsättning att avkodningsförmågan finns då det leder 

till igenkännande av ord.  

Även Lundberg (2010) betonar förståelsen inom läsutveckling som ett viktigt begrepp. 

Förståelse innebär enligt Lundberg den språkliga bearbetningen och tolkningen av en 

text. Under tiden man tolkar en text skapas en slags föreställning av världen. Lundberg 

menar även att våra tidigare kunskaper har betydelse för hur vi mentalt konstruerar 

denna föreställning av världen. När vi talar om förståelse av en text handlar det inte 

endast om att tolka varje mening som bygger upp texten utan även läsarens inre 

föreställningar om texten, är av betydelse. I samband med dessa föreställningar som 
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texten innehåller tolkar läsaren textens budskap, genom att utgå från förkunskaperna 

som finns. Så sammanfattningsvis handlar läsförståelse om samspelet mellan texten och 

läsaren, (Lundberg 2010). Westlund (2009) lyfter fram att det krävs olika läsarter för att 

få behållning av en text.  Läsarter innebär sättet som används när en text läses. Är det 

för underhållning, att få ny kunskap eller för att finna instruktioner? Några exempel på 

läsarter är, högläsning, upplevelseläsning och memorering. Det krävs en god 

läsförståelse för att kunna ta till sig de olika läsarterna. 

2.1.1. Inferenser ”att läsa mellan raderna” 

Stensson (2006) tar upp olika strategier kopplat till läsning av litteratur. Hur förstår vi 

egentligen orden som står på bokens sidor? Alla människor använder olika strategier för 

att möta en text. Människan är en tolkande varelse och att läsa mellan raderna är något 

man gör hela livet. Stensson menar att det finns ett tolkningsrum mellan bild och text. 

Texter som ligger nära vårt eget liv är enkla att känna igen sig i, och koppla sina 

erfarenheter till. Om huvudpersonen handlar på ett annorlunda sätt än läsaren själv 

skulle göra, öppnas nya perspektiv. Genom att läsa öppnas nya perspektiv, och desto 

mer erfarenhet vi människor har ju mer kan vi koppla samman vårt liv till en text. Även 

i motsatt riktning kan vi koppla böckernas text till att förstå vår egen livsvärld. När 

eleverna ges möjlighet att lyssna till många olika böcker blir det naturligt för dem att de 

kopplar texterna till varandra. De får syn på mönster i böckerna där karaktärer liknar 

varandra och återkommande teman och handlingar. Stensson menar att de gör 

kopplingar mellan dessa olika genrer, vad gäller faktatexter, skönlitteratur och dylikt. 

Stensson beskriver tre olika sätt att dra inferenser, såsom:  

 

 Text-till-själv-koppling innebär att personliga kopplingar görs när läsaren läser 

en text och förknippar den med kunskap och erfarenheter denne äger. Att dra 

kopplingar mellan sig själv och sin livsvärld till bokens karaktärer och 

handlingar gör att man lättare förstår dennes handlingar.  

 Text-till-text-koppling skapas genom att man gör kopplingar mellan olika böcker 

eller texter. Som läsare söker man efter likheter och skillnader i olika böcker.  

 Text-till-värld-koppling sker när barnen ser på tv och läser i tidningar. De förstår 

vad som händer i världen. I denna strategi kopplar man texten man läser till 

världen. Att koppla böckerna till världen eller att koppla världen till böckerna är 

oftast något barn är intresserade av. Barnen har oftast ett behov av att samtala 

om moraliska och sociala frågor, såsom: varför blir det krig?  

 

Lundberg (2010) menar att läsa mellan raderna är viktigt. Att läsa mellan raderna 

betyder att man får en förståelse för vad texten menar utan att det står i ord. Alltså görs 

en tolkning mellan texten och verkligheten. Läsaren skall med andra ord göra en 

koppling utöver den information som finns i texten, att kunna läsa bortom textens rader. 

För att kunna koppla samman meningarna till varandra måste läsaren kunna skapa 

inferenser, alltså dra slutsatser utifrån textens ord. 

I nästa del kommer vi introducera grundläggande förhållningssätt till läsinlärning och en 

introduktion till olika läsmetoder. Hur de används och varför, kommer att förklaras 

översiktligt, då vi anser att olika perspektiv på läsinlärning bildar en viktig bakgrund till 

den vidare diskussionen.   
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2.2. Läsinlärningsmetoder 

Fridolfsson (2008) betonar i sin bok olika förhållningssätt som fokuserar läsinlärning. 

Inom läsinlärningsdirskursen talar man om två olika läsinlärningstraditioner, vilka är 

Whole Language och Phonics. Inom Whole Language fokuseras innehållet, 

sammanhanget och förståelsen av helheter, ord och texters funktion i ett sammanhang. 

Inom Phonics fokuseras principen för avkodning, det vill säga sambandet mellan ljud 

och bokstav. Inom dessa traditioner finns dock ett flertal olika perspektiv. 

2.2.1. Whole Language/helordsmetoden 

Whole Language står för helhet och förståelse och vad som är grundläggande för detta 

förhållningssätt är att eleverna ska få en insikt att text har en betydelse och att skrift 

förmedlar budskap (Fridolfsson 2008). I den svenska läspedagogiska litteraturen 

motsvarar Whole Language vanligen analytisk metod, helordsmetoden samt 

ordbildsmetoden.
2
 Fokus läggs även på att alla barn ska ges möjlighet att få välja själva 

hur de vill lära sig. Barn ska inte undervisas i läsning, utan genom att de själva läser 

texter av olika slag så kommer de underfund med principen för avkodning. Läsning är 

en meningsskapande process och förmågan att sammanljuda är av stor betydelse. 

Fridolfsson (2008) betonar vikten av texternas innehåll, att de ska vara inspirerade ur 

barnens vardag samt deras erfarenhetsvärld. Detta av den anledningen att de ska kunna 

känna igen sig själva i det de läser. Inom Whole Language läggs stor vikt vid att barnet 

ska se till och ta hjälp av olika ledtrådar såsom bilder och sin egen förförståelse, för att 

sedan bilda sig en förståelse om textens innehåll och budskap. För att barnen ska kunna 

lära sig läsa riktiga texter, lärs orden in som helhet och så småningom kommer barnet 

kunna förstå den alfabetiska principen. Även LTG-metoden handlar om att gå från 

helhet till delar. Längsjö & Nilsson (2005) refererar till Leimar som dock betonar att 

LTG-metoden både innefattar en syntetisk och analytisk ansats, och att båda 

perspektiven är centrala vid läsinlärningen. Även Kiwimetoden associeras med Whole 

Language. Det så kallade kiwimaterialet består av olika genrer som är indelade i tre 

olika nivåer: klara, färdiga och gå. För varje nivå ökar svårighetsgraden. En av 

hörnstenarna i Kiwimetoden är att eleverna ska läsa samma text flera gånger under en 

vecka. De som förespråkar Kiwimetoden menar att det är centralt att tidigt börja prata 

om texter och textinnehåll, handling, att man ser till helheten och börjar dra inferenser i 

texten. Förespråkarna för en sådan helhetssyn menar att ett tidigt arbete med innehåll 

och sammanhang gör eleverna till bättre läsare (Körling 2006).  

2.2.2. Phonics/ljudningsmetoden  

Den andra övergripande inriktningen som Fridolfsson (2008) beskriver inom området 

läsinlärningspedagogik är Phonics. I den svenska forskningslitteraturen motsvaras 

Phonics vanligen av syntetisk metod eller ljudningsmetod. Inom denna tradition 

fokuseras inlärningen på att barnet ska förstå den alfabetiska principen och att det finns 

ett samband mellan ljud och bokstav. Läsinlärningen är noggrant strukturerad och varje 

bokstav och ljud lärs in separat för att skapa en säkerhet för varje barns kunskap om den 

aktuella bokstav de arbetar med. Inom syntetisk metod är det av betydelse att erhålla en 

bra avkodningsförmåga och det är vad som krävs av barnet för att bli en god läsare. När 

barnet sedan uppnått flyt i sin läsning går man vidare för att träna innehåll och 

förståelse. Vidare menar företrädarna för Phonics att barnet behöver erhålla en 

automatiserad avkodningsförmåga för att kunna förstå det de läser, samt kunna avkoda 

                                                           
2
 Helordsmetoden utgår från helheten i en text, för att sedan bryta ner i mindre delar. Ordbildsmetoden 

utgår från mindre delar för att sedan bilda en helhet i en text.  
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ord de tidigare inte stött på. Inom Phonics läggs stor vikt vid att träna på alfabetet och 

den fonologiska medvetenheten. Många av våra traditionella läseböcker, som används i 

dagens skolor utgår från den syntetiska metoden. Trots mycket kritik såsom att metoden 

är alltför mekanisk, så lyfter Fridolfsson (2008) fram att genom att man arbetar på ett 

strukturerat och systematiskt sätt med bokstavsinlärning och sammanljudning av ord, så 

får barnen en stabil avkodning och stavning. Swärd (2008) anser att Wittingmetoden är 

en god undervisningsform för att tidigt stötta de elever som är i behov av särskilt stöd. 

Wittingmetoden är en strukturerad och systematisk läs- och skrivmetod. Den används 

vanligen i specialpedagogiska sammanhang. Wittingmetoden förknippas främst med en 

syntetisk princip vid läsinlärningen genom att eleverna successivt övar in beståndsdelar 

i form av innehållsneutrala språkstrukturer
3
.  

Om man jämför de olika läsinlärningsmetoderna och ställer dem mot varandra så kan 

både för- och nackdelar identifieras. Fridolfsson (2008) menar att barn lär sig läsa, på ett 

eller annat sätt vilken metod som än tillämpas. Det handlar istället om lärarens 

engagemang och intresse till den undervisning som bedrivs. Fridolfsson refererar till 

tidigare forskare som menar att Whole Language inte är att föredra som 

läsinlärningsmetod för barn med sen läsutveckling eller för svaga barn av den 

anledningen att barnen inte ges tillräcklig träning i fonologisk medvetenhet och 

avkodning. Vidare menar man att det är viktigt att se till de positiva sidor som båda 

metoderna erhåller och att man inom läsinlärningen kan använda sig av båda metoderna. 

Phonics, för den alfabetiska principen och Whole Language för helhet och förståelse. 

Fridolfsson (2008) betonar framförallt betydelsen av Whole Language i förskoleklass då 

man exempelvis kan använda sig av storbok. Med storbok innebär det att läraren pekar 

på texten i boken samtidigt som den läses högt för alla barn i en grupp, vilket leder till 

att barnen får en förståelse för att raden av bokstäver är de som skapar berättelsen.  

Vi har nu gett en beskrivning av olika förhållningssätt som används vid läsinlärning. 

Vidare redogörs nu kortfattat två internationella undersökningar, PISA och PIRLS, som 

berör läsförståelsen hos elever.  

2.3. Internationella undersökningar om läsförståelse 

I rapport 304 (2007) skrivs det att undersökningarna inom PISA och PIRLS är av 

kvantitativ natur och består av enkäter med frågor om socioekonomisk och kulturell 

bakgrund, läsvanor i hemmet etc. Skolverket (2007) skriver om PISA (Programme for 

International Student Assessment) som är ett OECD-projekt (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) som undersöker 15-åriga elevers förmågor 

inom tre kunskapsområden; matematik, naturvetenskap och läsförståelse. I denna studie 

lägger vi fokus på läsförståelsen. Undersökningarna görs var tredje år och de som deltar 

är både OECD- länder och icke OECD- länder, Skolverket. Det är 30 länder totalt som 

är medlemmar i organisationen. Samarbetet berör även fler områden, som exempelvis 

ekonomi. Vid varje ny undersökning ökar medverkandet av nya länder. PISA- projektet 

vill mäta elevernas kunskaper och vill att de skall koppla det till deras vardagsliv och 

stor vikt läggs vid förståelsen av att sätta kunskaper i ett sammanhang. Senaste 

undersökningen som gjordes av PISA var år 2009. Då deltog 65 länder och nästan en 

halv miljon elever. I Sverige så deltog 4 567 elever. Skolverket påvisar att resultatet har 

försämrats med åren och huvudområdet var läsförståelse. Innan har de svenska 15-

åringarna varit över genomsnittet men nu är Sverige jämnare med de andra länderna. 

                                                           
3
 Innehållsneutrala språkstrukturer är det material som förenar två metodmoment; avlyssningsskrivning 

och fritt associerande. 
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Skolverket skriver att ungefär en femtedel av de svenska eleverna inte når den nivån 

som krävs för fortsatt lärande i läsförståelsen. Både pojkar och flickor presterar sämre 

men pojkar är dem som utmärker sig. Det är nästan en fjärdedel pojkar som inte når upp 

till den grundläggande nivån. Även andraspråkstalare ligger i riskzonen för att inte nå 

upp till de uppsatta målen (Skolverket 2007).  

PIRLS (Progress in Reading Literacy Study) är en internationell studie som organiseras 

av IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 

och genomförs vart femte år. Skolverket (2007) skriver att denna studie fokuserar på 

läsförståelse och läsförmågan hos eleverna i årskurs 4. Syftet är att jämföra 

internationellt och nationellt de olika prestationerna. Undersökningen syfte är att var 

femte år se skillnader och likheter i utveckling och elevers attityder till läsning. De som 

deltar är länder från hela världen. Skolor väljs ut slumpmässigt till genomförandet. Hur, 

var, när och varför läser svenska elever är exempelvis frågor som PIRLS undersökning 

bemöter, Skolverket. I undersökningen får eleverna både skönlitterära - och 

sakprosatexter, där de får besvara både öppna och flervalsfrågor. Hälften av uppgifterna 

elever får har varit med i undersökningar vid tidigare år för att se utveckling genom 

åren. I rapport 304 (2007) påvisas det att elever som har tillgång till skönlitteratur i sin 

hemmiljö eller i skolans miljö visade positiva resultatet. Flickor samt elever med samma 

modersmål som undervisningsspråket presterade bättre än pojkar i undersökningen. 

Även läraren har stor betydelse för elevernas läsutveckling. Kvinnliga lärare som lyfter 

fram innehållet i exempelvis en bok är de lärare som har störst betydelse för elevernas 

läsutveckling påvisade undersökningen
4
. Westlund (2009) tar upp om PIRLS 

undersökning där det framkommit att elevers läsresultat i både skönlitterär text samt 

faktatext har försämrats, detta gäller för både flickor och pojkar. Det är de längre 

texterna som är en svårighet för svenska elever. 

2.3.1. Nationella prov 

Varje vårtermin genomförs nationella prov i grundskolan. I årskurs 3 omfattar de 

nationella proven bland annat ämnen som matematik, svenska och svenska som 

andraspråk. Vi kommer endast att beskriva svenska och svenska som andraspråk. 

Matematik har vi valt att inte behandla här, då vi inte anser att ämnet berör vår studie. 

Syftet med ämnesproven i årskurs 3 är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning. 

Tanken är att proven ska ge läraren ett underlag och stöd vid bedömning av elever, om 

de nått upp till de kunskapsmål som är uppsatta enligt kursplanerna. Ämnesproven har 

även ett diagnostiskt syfte då de kartlägger elevens kunskaper i matematik, svenska och 

svenska som andraspråk och kan av den anledningen fungera som ett underlag för att 

uppmärksamma om eleven är i behov av särskilt stöd i något ämne. Ämnesproven i 

svenska och svenska som andraspråk innefattar åtta delar där eleven bland annat eleven 

prövas i att muntligt berätta och beskriva. En annan del handlar om läsförmåga och den 

sista delen handlar om elevens skrivförmåga. Genom de olika delproven i svenska och 

svenska som andraspråk ges eleven möjlighet att få visa sin kunskap i att läsa, skriva 

och samtala. Det finns ett antal kriterier och krav för vad eleven ska klara av i de olika 

delproven. Vad gäller den muntliga förmågan ska eleven kunna berätta om en vän eller 

låtsaskompis. I läsförmågan är kriterierna att eleven ska kunna läsa och förstå en 

skönlitterär text, en faktatext samt kunna läsa en text med flyt. Det sista kravet som 

ingår i svenska och svenska som andraspråk i de nationella proven i årskurs 3 är 

                                                           
4
 I undersökningen fick eleverna uppgifter som involverade läsning av bland annat faktatexter, 

skönlitterära texter, informationsmaterial med kartor. För nioåringarna ingick även ett ordtest där ord och 

bild skulle samverka. 
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skrivförmågan, där eleven ska kunna använda sig av stor bokstav och punkt, kunna 

stava ett antal ord rätt, skriva läsligt för hand samt kunna skriva en tydlig kronologisk 

handling i en text (Skolverket, 2010).  

2.4. Genus och läsförståelse 

Eftersom vi i vår studie vill undersöka om det finns något samband mellan texttyper och 

resultat på läsförståelsetest hos flickor och pojkar, och vi nämner genus kan det vara på 

sin plats att definiera vad vi menar med begreppet genus, då det kan uppfattas på många 

olika sätt. Begreppet genus som vi använder i vår studie innefattar hur flickor och 

pojkar tar till sig och presterar på olika läsförståelsetexter, berättande texter och 

faktatexter. Vi vill med andra ord erhålla ett lika antal pojkar som flickor, i vår studie 7 

flickor och 7 pojkar, för att kunna identifiera likheter, skillnader och resultat mellan de 

olika könen.  

Molloy (2007) menar att eleverna bär med sig olika erfarenheter och förutsättningar när 

de kommer till skolan. Deras bakgrunder och attityder till det de läser skiljer dem också 

åt. Som tidigare nämnt har PISA och PIRLS undersökningar påvisat att svenska elever 

presterar allt sämre i läsförståelsetester. I rapport 304 (Skolverket 2007) framkommer 

det att risken är större för underprestation inom läsförståelse hos pojkar, hos elever med 

lågutbildade föräldrar samt hos elever med annat modersmål än svenska.  

I Lgr 11 framhålls det på vilket sätt flickor och pojkar bemöts i skolan, och de krav och 

förväntningar, som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster 

(Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11. Sid.8). 

Lundberg (2008) menar att barn som lever i missgynnande miljöer kan få större 

svårigheter att utveckla sin skriv- och läsförmåga. Föräldrars roll är viktig för barn och 

deras utveckling, som förälder bör man hjälpa barnet in i en social och kulturell värld 

där möjligheter för utveckling sker. Genom att låta barnen få vara en del av skrivandet 

och läsandet stärker man barnen och ger dem förutsättningar. Även Fridolfsson (2008) 

överensstämmer med Lundberg och betonar vikten av hemmet och föräldrarnas 

betydelse för barnets skriv- och läsutveckling. 

Kåreland (2009) skriver om pojkars negativa attityd till läsning. Redan i förskolan kan 

man se tydliga mönster då flickorna har ett större intresse för läsning. Att läsa anses 

vara av kvinnlig tradition. Kåreland menar att många pojkar undviker skönlitterär 

läsning och det finns de som överhuvudtaget inte öppnar en bok, om de inte blir 

tvingade i undervisningssyfte. Pojkars negativa attityd till läsning framkommer även i 

en artikel av Andersson och Wilhelmsson Ramshage (2010) som pekar på att många 

pojkar i grundskolan har en starkt negativ attityd till i princip all läsning som inte sker 

online. I artikeln framkommer det att pojkar varken läser böcker hemma eller i skolan 

utan föredrar att läsa skärmbaserade texter, något som de dock inte förknippar med 

läsning.  Kåreland (2009) menar att då pojkarna väljer litteratur vill de oftast läsa om 

sådant som involverar action och spänning. Denna typ av genre föredrar vanligtvis inte 

flickor, de vill istället läsa om relationer och innehåll som berör. Reichenberg (2008) 

hänvisar till en undersökning som Skolverket (2006) har genomfört som analyserar 

läroböcker inom historia och samhällsvetenskap. Denna undersökning visade att de 

flesta texterna styrs av manligt mönster. Krig och konflikter skildras och männen i 

litteraturen är de mäktiga. Flickorna i skolan kan ha svårt att ta till sig detta innehåll och 

de kan känna sig kränkta och diskriminerade.  
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Kåreland (2005) menar att alla barn i åldern 7-12 är intresserade av genren äventyr. De 

söker efter en gestalt som de själva kan likna sig vid. Pojkar läser helst böcker med 

manliga hjältar medan flickor föredrar kvinnliga huvudkaraktärer. Författaren påvisar 

också att skillnaderna inte är lika tydliga i tidigare åldrar. Kåreland (2009) menar att 

samtliga arbetslag inom skolan strävar efter en jämlik fördelning av manliga och 

kvinnliga huvudpersoner i litteraturen. Det finns dock ett problem då småbarnslitteratur 

domineras av manliga huvudkaraktärer och ungdomslitteratur av kvinnliga. Lärarna 

föredrar litteratur där huvudpersonerna är av olika kön. Molloy (2002) menar att både 

läraren och eleven lever i ett samhälle som präglas av flickor och pojkars förutsättningar 

och möjligheter. Även skönlitteratur är beroende av detta. Då en bok presenteras i en 

klass kommer flickor och pojkar förhålla sig på olika sätt till boken, beroende på hur 

bokens framsida ser ut, om huvudkaraktären i boken är av manligt eller kvinnligt kön 

och hur miljön som boken utspelar sig i ser ut. Molloy hänvisar till en undersökning 

som Sarland (1991) genomfört i en högstadieklass. I studien framkommer det att flickor 

läser med känslor medan pojkarna läser det som är av spänning. Vidare menar Sarland 

att flickor inte väljer bort boken för att upplevs som ”pojkig” utan istället finner 

flickorna delar i boken som tilltalar dem och omvandlar det till en känslosam berättelse. 

Kåreland (2005) menar att skillnaderna i läsning uppkommer under skoltidens gång. 

Pojkarna får inte tillräcklig utmaning och stimulans för deras läsintresse och skolans val 

av litteratur gynnar oftast flickors intressen. Molloy (2007) har som åsikt att pojkar 

gärna läser texter som vanligtvis inte finns att tillgå inom skolan. Pojkar uppskattar att 

prata om texten de har läst i form av boksamtal. Vi menar att det kan vara intressant att 

göra en liknande undersökning, hur textinnehållet påverkar eleverna, även i tidiga 

åldrar.  

Utifrån läst litteratur om textinnehåll och genus har vi urskilt viktiga begrepp om 

skillnader mellan pojkar och flickor och deras val av genre, texttyp och innehåll. Vi har 

utifrån detta sammanfattat följande matris, som speglar flickor och pojkars val av 

litteratur. 

 

Matris ur ett genusperspektiv 

Pojkar Plikt 
Undviker 

skönlitteratur 
Action Manliga hjältar Äventyr Spänning 

Flickor Intresse 
Läser gärna 

skönlitteratur 
Relationer 

Kvinnliga 

huvudkaraktärer 
Äventyr Känslor 

 

2.5. Texttyper och innehåll 

Vi kommer kort beskriva begreppet genre och sedan förklara motivet av att vi i vår 

studie i stället valt att använda oss av texttyper.  

Holmberg & Karlsson (2006) framhåller australiensk genrepedagogik, som generellt 

intresserar sig för ett detaljerat arbete med skillnader mellan olika texters innehåll, 

struktur och språk. Genre kan exempelvis benämnas som instruktion, berättande och 

faktatexter. Men begreppet genre definieras olika av olika forskare. I svensk forskning 

är en genre mer lika med en social språklig handling och listan av begreppet genre kan 

göras lång, såsom, polisrapport, PM, recept, inköpslista etc. Det är just med den 

motiveringen som Skolverket, Lgr 11, väljer att hålla sig till texttyp som begrepp för de 
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centrala ”skoltexter” som framhävs, berättande, beskrivande fakta, instruerande, 

argumenterande och förklarande texter. Utifrån den motivering som lyfts fram ovan, 

väljer vi att använda oss av begreppet texttyper, då vi talar om berättande och 

faktatexter. Texttyper är det begrepp vi mött i litteraturen vilket gör att vi använder oss 

av detta. 

Reichenberg (2008) menar också att en av skolans viktigaste uppgifter är att lära elever 

att läsa i olika sammanhang. Det är genom läsning som kopplingen till de andra ämnena 

uppstår. Hur kan man annars läsa texten i exempelvis en biologibok? Reichenberg 

skriver om PISA- undersökningen och att allt fler elever går från grundskolan utan att 

uppnå godkänt i de nationella målen. När barn är små lyssnar de entusiastiskt till 

sagoböcker och lever sig in i detta, vad är det då som sker några år senare? I skolan 

möter eleverna en mängd olika texter. De mest framträdande är läroböcker samt 

uppgifter i övningsböcker, som läraren tilldelar eleverna. I den tidiga läsinlärningen 

används olika läseböcker och eleverna möter skönlitteraturen dels genom den egna fria 

läsningen, dels genom lärarens högläsning. Syftet med den fria läsningen är att främja 

läslust hos eleverna men även att de ska tränas i läsning. Den självständiga läsningen 

involveras sällan i den ordinarie undervisningen, om det inte finns tid över. Vanligtvis 

får eleverna läsa böckerna hemma. Westlund (2009) menar att elever har behov av att 

läsa olika texter i olika perioder i livet. Texterna som eleverna får tilldelat påverkar 

deras attityd till läsning. Med andra ord behöver texterna vara både utmanande och 

intresseväckande för att eleverna ska finna en lust att läsa.  

Reichenberg (2008) betonar att texters utformning och innehåll är av stor betydelse för 

elever och deras läsintresse. Granskning av läroböcker och andra texter står läraren för 

och de texter lärare väljer att använda i undervisningen är betydelsefulla. Reichenberg 

framhåller att framsidan är viktig, den måste fånga eleven för att skapa ett intresse, 

likadant är det med förorden. Texter där författarrösten ställer frågor till läsaren väcker 

deras nyfikenhet och lust att läsa mera. Denna röst har försvunnit helt ifrån läromedel 

enligt Reichenberg. Känner eleverna igen sig i texterna? Det är viktigt att kunna 

reflektera och koppla samman det man läser till sitt eget liv. Reichenberg menar vidare 

att andraspråkstalare kan ha svårt med texter inom exempelvis samhällskunskapen då de 

har begränsade kunskaper inom detta område.  

I dagens samhälle möter elever inte bara texter i böcker utan de kan även läsa texter på 

datorn och på tv (Kåreland 2009). Nu för tiden utnyttjar vi således flera olika textgenrer, 

vi läser tidningen samtidigt som vi läser ett sms på mobiltelefon och ett mejl på datorn. 

Medierådet har genomfört den första undersökningen någonsin om små barns 

medieanvändning. I deras undersökning, Småungar och Medier 2010 framkommer det 

att de flesta barn i åldern 2-9 i denna studie har tillgång till internet, spelkonsol, tv och 

dator. I Lgr 11 lyfts arbetet med skärmbaserade texter fram. Att modern teknik har stor 

betydelse för kunskapssökande och kommunikation.  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 

formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta 

texter, enskilt och tillsammans med andra (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr11. Sid. 222). 

Lundberg (2010) ställer traditionell läsning mot den datorbaserade läsningen. Han 

menar att det tillkommer nya typer av kommunikation genom medieanvändningen. 

Lundberg nämner olika sociala nätverk, multimedia och hypertext men understryker 
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ändå betydelsen av att från början lära sig att läsa ifrån ett papper. Det är en 

förutsättning att kunna läsa från grunden för att kunna hänga med i multimediavärlden 

menar Lundberg.  Förr i tiden fick inte flickor vara starka, det sades att det inte var 

kvinnligt. Deras roll var istället att vara omhändertagande och husliga. Nu är det 

annorlunda, då kvinnor strävar efter en karriär. I en studie av Rosen (1995) i New York 

deltog 20 flickor och 20 pojkar i åldern 9. Tanken med studien var att använda sig av 

icke traditionella och traditionella
5
 texter inom läsförståelsen för att se likheter och 

skillnader ur ett genusperspektiv. I resultatet framgick det att pojkar hade svårare för att 

läsa texter där de traditionella yrkena lyste med sin frånvaro medan flickorna inte 

reflekterade över detta. Dock läste flickor hellre texter med kvinnliga huvudkaraktärer 

medan pojkar läste texter med endast manliga huvudkaraktärer.  

Westlund (2009) menar att redan innan eleverna börjar skolan möts de av ett flertal 

olika texttyper och genrer, såsom trafikskyltar, spelinstruktioner och recept vid bakning 

med föräldrar. Dessa erfarenheter bör i skolan sammankopplas med ny kunskap, med 

andra ord behöver eleverna få möta olika typer av texter för att de ska kunna knyta an 

till deras vardagsliv. I skolan används framförallt faktatexter och skönlitteratur. Även 

Lgr 11 lyfter fram att elever ska utveckla kunskaper om olika typer av faktatexter såsom 

beskrivningar, instruktioner och förklaringar. När eleverna läser sagor eller berättelser 

kan de själva leva sig in i det och förstå (Reichenberg 2008). Eleverna tycker att det är 

lättare att förstå det de tycker är intressant, men när de kommer till faktatexter blir det 

genast svårare att förstå. Hon refererar till Lundberg (2006) som menar att det är en 

konst att läsa faktatexter. Lundberg framhåller att faktatexter ställer högre krav än 

berättande texter på läsaren. Eleverna kan uppleva problem med förståelsen av 

faktatexter då de är vana vid en berättande karaktär. I läsningen av faktatext måste 

eleven lära sig skillnaden mellan djup- och sökläsning. Sökläsning är när man fort läser 

igenom en text för att hitta en speciell uppgift eller speciellt ord. Djupläsning däremot 

innefattar att bli medveten om det man läser. Att få en förståelse och ett sammanhang 

för en text.  

Det finns även de elever som kan avkoda men som inte förstår vad de läser och detta 

kan bli stora problem då man tappar intresset för att läsa när man inte förstår. Molloy 

(2007) menar att vissa elever kan uppleva en osäkerhet då de möter skolans olika 

texttyper. Varje ny text ställer nya krav på läsaren vilket kan återknytas till de nationella 

proven. En del i det nationella provet är att reflektera över olika texter och genrer då 

eleverna även ska kunna dra slutsatser utifrån texten, vilket innebär att eleven skall läsa 

det som står på och mellan raderna. En viktig aspekt i elevernas läsning handlar om att 

skapa en mening med texten (Molloy). 

2.6. Teoretisk utgångspunkt- Sociokulturellt perspektiv 

Vår studie tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande. Det 

sociokulturella perspektivet betonar att kunskaper och kompetenser konstrueras i olika 

sociala och kulturella kontexter. Människans handlingar och vår förståelse av olika 

fenomen är således situerade i en viss kontext, i denna studie ett klassrum i årskurs 3 

(Wertsch 1991, Säljö 2000). Vi menar således att både valet av texttyp och innehåll är 

centralt för hur eleverna förstår det de läser. Likaså är elevernas kön, ålder och 

bakgrund påverkande faktorer till hur de tar sig an uppgiften, och i mer bred mening är 

                                                           
5
 Med traditionella texter menar Rosen (1995) att det är traditionella yrken som män och kvinnor har i 

texten. Såsom att kvinnan är sjuksköterska eller kassörska och männen har yrken såsom byggnadsarbetare 

och elektriker. 
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de påverkade av den specifika kontext som de befinner sig i när de blir ombedda att läsa 

olika typer av texter och svara på frågor därtill. 

2.6.1. Språk och tänkande  

Sociokulturell teori lyfter fram språkets roll för tänkandet, i detta fall språkförmåga/ 

läsförmågans vikt för att kunna hantera inferenser, det vill säga, det är centralt att arbeta 

med språket på alla sätt för att kunna lyckas dra inferenser. Vikten att arbeta aktivt med 

språket, genom samtal, att läsa, skriva och tala är nyckeln inom sociokulturell teori för 

att kunna utveckla de inferenser vi lyfter fram, utifrån Stensson (2006). Erfarande, 

lärande och deltagande är viktiga begrepp inom det sociokulturella perspektivet och 

den lärmiljö som eleven tillägnar sig kunskap i. Kroksmark (2003) skriver om Vygotskij 

som menar att människan alltid befinner sig i förändring, och kan utveckla erfarenheter 

och kunskaper av varandra. Detta är det som Vygotskij menar med att utvecklas i 

samspel med varandra. Även fysiska och språkliga verktyg är betydelsefullt för 

lärandet. Hur vi kommunicerar med varandra är viktigt för att skapa förståelse. Även 

Säljö (2000) understryker språkets betydelse, och genom språket har vi människor en 

förmåga att dela erfarenheter med varandra.  

2.6.2. Mediering kopplat till inferenser 

Säljö (2000) framhåller att i ett sociokulturellt perspektiv talar man om att fysiska 

verktyg såsom intellektuella/ språkliga redskap, medierar verkligheten för människor. 

Med andra ord betraktas användningen av dessa redskap som mediering av kunskap. I 

vår studie studeras samband mellan texttyper och resultat på läsförståelsetexter hos 

flickor och pojkar. Genom att se hur pojkar och flickor tar till sig och presterar i olika 

texttyper, berättande och faktatexter, och hur de drar inferenser utifrån dessa texter kan 

de ses som medierande redskap för elevers resultat. Med andra ord hur elever drar 

inferenser till olika texter och kopplar text till egen erfarenhet.  

2.6.3. Den proximala utvecklingszonen 

Samarbete mellan lärandet och eleven utgör grunden för lärande menar Kroksmark 

(2003). Detta kallas den proximala utvecklingszonen och innefattar att eleven utvecklas 

gradvis i olika steg. Med detta menas att läraren och eleverna samspelar och skapar en 

god undervisningsform för att eleven lättast ska få förståelse. Vikten av att arbeta på en 

nivå strax ovanför individens egen i samarbete med en vuxen eller mer erfaren. 

Vygotskij menar att barn utvecklas i olika stadier, olika utvecklingszoner. Den 

proximala utvecklingszonen, som innebär vad barnet klarar av att genomföra själv och 

tillsammans med andra. Betydelsen av kommunikationen mellan lärare och elev, kan 

återspeglas i att Vygotskij betonar undervisningens betydelse. Kroksmark (2003) 

framhåller Vygotskijs tankar om att läraren och eleven interagerar i undervisningen då 

läraren stöttar eleven, så den så småningom kan gå från det lärarledda till mer 

självständigt arbete.  

Den forskning som vi kommer utgå ifrån vid analysen av själva texterna är knuten till 

Reichenbergs (2008) analys. Vi kommer även hänvisa till Stenssons (2006) olika typer 

av inferenser vid tolkning av text. Båda dessa forskare tar sin utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och analysmodellerna visar att det är centralt att ta 

hänsyn till olika kontextuella variabler för att uppnå en god läsförmåga.  
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3. METOD OCH MATERIAL 
I metoddelen kommer vi redogöra för vilken typ av undersökning som valdes. Vi 

kommer även ge en närmare beskrivning om valet av metod, vårt textmaterial, urval, 

genomförande och forskningsetik. Avslutningsvis beskriver vi vår analysdel, vilket 

innebär hur vi bearbetade och kom fram till vårt resultat. 

3.1. Kvalitativ och kvantitativ metod 

I vår studie har vi använt oss av en kvantitativ studie följt av en kvalitativ studie. Starrin 

& Svensson (1994) menar att kvalitativ data handlar om individuella upplevelser och 

uppfattningar. Patel & Davidsson (2003) framhåller att i en kvantitativ studie ingår 

enkätundersökning, statistik och diagram. Detta gör att ett mätvärde bildas och 

tillvägagångssättet är av fördel för att framställa ett resultat med tydliga skillnader och 

likheter. Inom kvalitativa intervjuer ställs enkla och raka frågor, och utifrån dessa frågor 

kan man få innehållsrika svar (Trost, 2010). Trost menar att kvantitativa studier handlar 

om mätbarhet och på så vis anses den av många vara bättre och mera tillförlitligt medan 

kvalitativa studier handlar om att försöka förstå människor sätt att reagera och resonera 

kring ett specifikt ämne. I vissa fall kan diagram vara en fördel då de visar ett tydligt 

resultat men i flera fall är diagrammen svårtolkade och därmed förlorar de sin 

trovärdighet. 

Förr var det kvantitativa synsättet det som användes mest inom vetenskap, men har nu 

fått ge plats till det kvalitativa synsättet, inte minst inom discipliner knutna till 

utbildning och lärande (Stukát, 2005). Den kvantitativa metoden har sin grund i 

positivism, empirism och behaviorism, vilket innebär att man söker efter säker kunskap, 

det vi objektivt kan observera. Medan den kvalitativa metoden har sina rötter inom de 

filosofiska inriktningarna, hermeneutik och fenomenologi, som mer handlar om 

tolkningsförfaranden och uppfattningar om olika fenomen (Stukát, 2005). En kvalitativ 

metod har då syftet att beskriva ett fenomen på ett djupare plan. Vår studie omfattar 

både kvantitativ och kvalitativ metod, då vi dels använt oss av diagram för att mäta 

elevernas svar på påståendefrågor, dels av en kvalitativ textanalys både vid 

beskrivningen av ursprungstexter samt övriga elevsvar. 

3.2. Urval 

I vår studie har vi valt att undersöka en klass i årskurs 3 på en skola i Västra Götaland. I 

denna klass går det 16 elever. Vi menar att antalet är fullt tillräckligt för den studien vi 

avser att göra. Årskurs 3 valdes av den anledningen att majoriteten har kommit 

någorlunda långt i sin läsutveckling och klarar av att läsa längre texter. De nationella 

proven genomförs på vårterminen i årskurs 3 och då ges en förförståelse för 

läsförståelsetexter. Av den anledningen anser vi att det är intressant att se om olika 

texttyper och innehåll kan ha olika betydelser för flickor och pojkar. Vi har valt att 

betrakta vår studie utifrån ett genusperspektiv vilket innebar att vi strävade efter lika 

många flickor och pojkar i vår undersökning. Med genus menar vi att se skillnader och 

likheter mellan de olika könen i vår undersökning.   

Det är möjligt att välja mellan slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Vårt urval 

grundar sig på en icke-slumpmässig urvalsteknik som kallas för bekvämlighetsurval. 

Trost (2010) menar att bekvämlighetsurval är en vanlig metod som kan tillämpas för att 

få ett strategiskt urval. Skolan vi valde var bekant för oss båda och även klassläraren 
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vilket gör att vi tillämpade just denna urvalsmetod. Av den anledningen anser vi också 

att antalet bortfall bör kunna minimaliseras. 

3.3. Genomförande 

Inledningsvis tog vi kontakt med rektorn på aktuell grundskola i Västra Götaland för att 

informera om vår studie. Rektorn gav sitt godkännande och hänvisade vidare till 

klassläraren i årskurs 3 på skolan. Vi tog kontakt med klassläraren och delade ut en 

blankett om vår studie för att ge en grundläggande bild av vad vi kommer genomföra i 

hennes klassrum. Efter hennes godkännande valde vi att besöka klass 3 för att dela ut 

informationsbladet (bilaga 1) som eleverna skulle lämna till sina vårdnadshavare. Vi 

presenterade oss och förklarade studiens syfte.  

Då vi kom till klassen vid det första tillfället framgick att vi hade fyra bortfall, då 

informationsblanketten från vårdnadshavare uteblivit. Vi fick då genomföra 

läsförståelsetexterna med de elever vars vårdnadshavare godkänt undersökningen. Innan 

eleverna fick läsförståelsetexterna gick vi muntligt igenom hur de skulle gå tillväga, 

först läsa texten och sedan besvara frågor utifrån den text de läst. Vid första tillfället 

fick eleverna två berättande texter med olika innehåll, med en manlig och en kvinnlig 

huvudkaraktär, i varje text. Texterna tilldelades en i taget för att skapa fokus på just den 

text som var aktuell. Vid det andra tillfället tillkom en elev som lämnat in 

vårdnadshavarens godkännande för att få medverka i vår studie. Denna elev valdes 

senare bort eftersom vi endast hade 2 läsförståelsetexter av denna elev. Detta tillfälle 

utformades på liknande sätt men här tilldelades istället två icke-berättande texter, en 

instruktionstext och en faktatext. Även dessa texter läste eleverna igenom och besvarade 

frågor därtill.  

Av den anledningen att tre pojkar uteblev ansåg vi att det behövdes fler pojkar för att få 

ett mer trovärdigt resultat samt för att studien tar sin utgångspunkt i ett genusperspektiv 

på läsförståelse. Vi valde därför att besöka parallellklassens lärare för att fråga om 

godkännande av att genomföra studien med några pojkar i klassen. Efter godkännande 

från läraren valdes slumpmässigt fyra pojkar ut. De berörda eleverna fick hemskickat ett 

informationsbrev där vårdnadshavare skulle lämna sitt godkännande. Dessa 

läsförståelsetexter genomfördes på samma sätt som ovan men dessa pojkar fick sitta i ett 

grupprum, då de läste texterna och besvarade frågorna. Det sammanlagda antalet elever 

som genomförde våra fyra olika läsförståelsetexter blev 14 elever, sju pojkar och sju 

flickor. Efter att alla läsförståelsetester genomförts delade vi in dem utifrån kön och 

genre.  

3.4. Material 

I denna del kommer läsförståelsetexterna att presenteras och beskrivas, en sådan 

förförståelse är nödvändig inför vår resultatdel. Vi har använt oss av fyra texter som är 

hämtade från Solems (2009) läsförståelse blå för lågstadiet. Boken är indelad i olika 

genrer såsom, berättande, fakta, instruktion, fabel och ramsa. Det finns även ett 

tillhörande bedömningsmaterial. De texter som vi har använt oss av är två berättande 

texter, en instruktionstext och en faktatext. 

Text 1 – Lördagsgodis (berättelse)  

Texten lördagsgodis är en berättelse som handlar om flickan Anna och hennes pappa. 

Annas pappa har bett henne att gå till affären för att köpa kaffe till honom. Hon får även 
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tillåtelse att köpa godis för resterande pengar för att det är lördag. När hon är i affären 

hittar hon inget kaffe men till godishyllorna hittar Anna. När hon kommer hem har hon 

inte med sig något kaffe men fickorna fulla av godis (bilaga 2).  

Text 2 – Millimupp- dagen (berättelse) 

Även denna text tillhör den berättande genren och handlar om Jesper och hans mamma. 

Jesper har hittat på ett nytt ord, Millimupp. Han benämner exempelvis mat och efterrätt 

vid namnet Millimupp. Hans mamma är också med i leken och hittar även hon på ett 

låtsasord, melledupp (bilaga 3).  

Text 3 – Månen (fakta) 

Denna text är en beskrivande faktatext som handlar om månen. En faktatext är en 

informativ text där texten skall vara sanningsenlig. Den handlar om hur det ser ut på 

månen och saker kring månen såsom att det tar månen fyra veckor att ta sig runt jorden. 

De beskrivs att man inte kan leva på månen och att det första rymdskeppet som besökte 

månen hette Apollo (bilaga 4).  

Text 4 – Gamla bustrick (instruktion) 

Detta är en instruktionstext som är på ett vardagligt språk. I denna text får du ta del av 

två olika bustrick, Lapp på ryggen och Plånbokstricket. Här beskrivs hur man ska gå till 

väga i sitt handlande för att utföra dessa bustrick. Vad man behöver och hur man 

genomför själva tricket sen (bilaga 5). 

3.5. Analysprocessen 

Efter att alla fyra texter var genomförda med samtliga 14 elever började vår analys av 

texterna. Vi delade upp alla fyra texter för sig, vilket var 14 läsförståelsetexter i fyra 

olika högar. Därefter delade vi in varje hög i två för att skilja på flickors och pojkars 

svar. Tillsammans tittade vi igenom elevernas svar i de olika texterna för att kunna 

sammanfatta ett diagram till den första delen i varje text. Denna del bestod av ja- och 

nej- frågor. Därefter började vår andra del av analysen där vi tolkade elevernas svar på 

övriga frågor. Även här delade vi in flickor och pojkars svar för att lättare kunna få en 

överblick över deras olika svar. Vi analyserade deras svar efter olika kategorier såsom 

meningsbyggnad/ utförlighet, om de låg nära facits lösning eller inte samt om eleverna 

hade förmågan att dra inferenser (knyta an till saker utanför texten). Vi tittade även efter 

felaktiga svar utifrån bedömningsunderlaget. Efter analysen av de olika texterna 

jämförde vi sedan flickors och pojkars svar för att sedan kunna sammanfatta ett resultat.  

3.5.1. Analys av elevernas svar 

Stensson (2006) menar att man använder sig av olika strategier för att möta en text. 

Texter som ligger nära vårt eget vardagsliv är lättare att relatera till och känna igen sig i 

då man läser. Man kan lättare relatera till sina egna erfarenheter om texten man möter 

har en koppling till sitt eget liv. Stensson menar att det finns tre olika kopplingar till text 

som görs, text-till-själv, text-till-text och text-till-värld. Vi kommer att analysera 

elevtexter ur ett nära- och utanförperspektiv. Med näraperspektiv menar vi nära text och 

att eleverna i stort sett svarar med formuleringar utifrån texten, utan att ha förmågan att 

knyta an till saker utanför texten. Vidare kan eleverna koppla sina erfarenheter till 

texten, och knyta an till saker utanför, med andra ord dra egna inferenser. Med ett 
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utanförperspektiv menar vi att eleverna svarar med anknytning till sina egna 

erfarenheter, utan att knyta an till texten.  

3.5.2. Analys av text 

Vår analys består av en textanalys där vi kommer att kategorisera elevernas svar enligt 

olika kriterier. Vi har valt att använda oss av några av Reichenbergs (2008) kriterier vid 

textanalys av läromedel som utgår från texternas innehåll och form. Vi har valt att 

använda oss av hennes övergripande kriterier vid textanalys. Vi bortser från hennes mer 

detaljerade språkliga kriterier vid textanalys. Vi finner inte dessa relevanta för vårt syfte 

och vår studie, då texterna är relativt enkla och riktade till en årskurs 3.  

 

Kan alla elever känna igen sig i texterna? 

Reichenberg menar att det är av stor betydelse att eleven kan identifiera sig i texterna 

för att skapa en förståelse för innehållet. Alla elever oavsett modersmål behöver få en 

förklaring till svåra ord och begrepp i svåra texter såsom i samhällskunskap. 

 

Hur samspelar text och bild? 

Om det finns en bild som samspelar med textinnehållet kan elevens förståelse av texten 

öka, (Reichenberg, 2008). En god läsare har lättare att förstå när bild och text samverkar 

medan en svag läsare kan behöva stöttning för att utnyttja bildens betydelse. Vidare 

menar Reichenberg att det är av fördel att texten hänvisar till bilden. 

 

Innehåller texterna svåra ord och begrepp?  

Reichenberg framhåller att elever oftast tycker att svåra ord gör en text svår. I svenska 

språket skapar vi många nya sammansättningar och dessa kan bli långa och svårtolkade 

för eleverna.  Reichenberg skriver att det finns ett samband mellan läsförståelse och 

ordförståelse, detta har alla elever olika förutsättningar för. Elever som har fått 

högläsning hemifrån har större ordförråd och dessa elever kommer sannolikt att läsa 

mer på egen hand av eget intresse. Detta innebär att ordförrådet utvecklas och ju fler ord 

som eleverna lär sig ökar deras förståelse för det de läser.  

 

Hur ser meningsbyggnaden ut? 

När vi talar om meningsbyggnad brukar man skilja mellan tunga och lätta led. Ett enda 

ord är lättare att förstå än en ordgrupp. Lätta led placeras före tunga led, i tunga led 

används ofta bisatser. Lätta led hör vanligen ihop med en mening med högertyngd och 

tunga led med vänstertyngd där det finita, tidsböjda verbet kommer sent i meningen. 

Meningar som är vänstertunga ställer högre krav på läsarens arbetsminne. Arbetsminnet 

har stor betydelse för läsförståelsen. Arbetsminnet kan även påverkas om flera långa 

meningar kommer i följd i en text. 

 

3.6. Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga faktorer som påverkar studiens kvalitet. Dimenäs 

(2007) menar att validitet och reliabilitet är nära sammankopplade. Stukát (2005) menar 

att reliabilitet är en förutsättning för validitet, om inte mätinstrumentet mäter korrekt 

vilket innebär att det är dålig reliabilitet blir resultatet missvisande. Alltså får man inte 

reda på det man avser att mäta. Trots att mätinstrumentet kan vara av hög reliabilitet så 

behöver det inte betyda att validiteten är hög då man kan mäta felaktigt. Dimenäs 

(2007) lyfter fram att validiteten kan diskuteras på flera olika sätt. Men främst används 
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den i syfte om att diskutera hur väl studien har lyckats med att mäta och få kunskap om 

det tänkta undersökningsämnet. Validitet innefattar studiens giltighet, att mäta det 

forskaren har som mål att mäta. Då vi har använt oss av flera texter samt både en 

kvalitativ och kvantitativ ansats ökar validiteten och reliabiliteten i vår studie menar vi. 

Trovärdigheten stärks av det faktum att vi valt flera olika texter inom de övergripande 

genrerna berättande text och faktatext, samt av att vi använder oss av både en kvalitativ 

och kvantitativ ansats när vi studerar text och elevernas svar. 

3.7. Forskningsetik 

Patel & Davidsson (2003) menar att det i en kvalitativ studie finns flera olika sätt att 

samla in data, såsom intervjuer och observationer. Vid kvalitativa studier, intervjuer, är 

det av stor vikt att förklara för respondenterna om studiens syfte samt om 

tystnadsplikten. Alla respondenter har rätt att vara anonyma och detta måste klargöras 

för dem (Patel & Davidsson). Trost (2010) framhåller också vikten av att upplysa 

respondenterna om tystnadsplikten och att allt i studien är konfidentiellt. Detta innebär 

att ingen utomstående kan spåra identiteten av de intervjuade. I vår studie har vi varit 

noggranna med att redogöra för respondenterna om tystnadsplikten. Något som är av 

stor vikt är att informera den intervjuade att den när som helst kan avbryta intervjun 

(Trost).   

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som forskaren måste ta i 

beaktning för att skydda individens identitet. Dessa är:  

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda som ingår i 

studien om studiens syfte. Kravet uppfylldes genom att vi först informerade 

rektor och sedan klasslärare muntligt, om vad vår studie skulle handla om. Vi 

gav även aktuell klasslärare ett informationsbrev av den anledningen att han/hon 

kunde få läsa denna i lugn och ro samt för att kunna få ett par dagars betänketid. 

Då vi fått godkännande av klassläraren besökte vi den aktuella klassen och 

informerade översiktligt för eleverna vad studien skulle handla om och att vi var 

där för att undersöka om olika textinnehåll har betydelse för elevers 

läsförståelse. 

 Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien har rättigheter att själva få 

bestämma över sitt medverkande i studien. Kravet uppfylldes genom att vi under 

första besöket hos klassen delade ut informationsbrevet där vi även ansökte om 

vårdnadshavarnas godkännande. 

 Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien ska ges konfidentialitet 

och personuppgifterna ska förvaras så obehöriga ej får tillträde. Kravet 

uppfylldes genom brevet som skickades ut framkom det att deltagandet i studien 

är frivilligt och alla uppgifter kring berörda elever är konfidentiella och att all 

datainsamling kommer förvaras så obehöriga inte kan ta del av dem.   

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas 

för studiens ändamål. Kravet uppfylldes genom vårt informationsbrev som 

skickades ut till vårdnadshavare samt att allt material destruerades.  

  



 

18 

4. RESULTAT 
Syftet med vår studie är att identifiera samband mellan texttyper och resultat på 

läsförståelsetester hos flickor och pojkar i en årkurs 3. De frågeställningar vi utgått från 

är, har olika texttyper och innehåll betydelse för flickor och pojkars läsförståelse? På 

vilket sätt visar det sig?  Är det någon kvalitativ skillnad på läsförståelsen mellan 

flickor och pojkar vad gäller att dra inferenser i olika texttyper? 

Vårt resultat har vi valt att dela in i två olika delar. En del som redogör för samtliga fyra 

diagram som sammanfattar svaren hos 14 elever (7 pojkar och 7 flickor) på ett antal 

påståendefrågor utifrån texten. Den andra delen redogör för hur samtliga elever svarar 

på övriga frågor utifrån de texter som de läst. Inom dessa delar redovisas både 

berättande och faktatexter. Inledningsvis i den andra delen beskrivs varje text enskilt 

utifrån Reichenbergs (2008) kriterier (se metod). Avslutningsvis knyter vi ihop 

resultatet på de olika delarna i en sammanfattning. 

Analysen utifrån våra fyra olika texter visar att flickor och pojkar tar till sig texttyper 

och innehåll på olika sätt. Pojkarna hade ett sämre resultat överlag i de olika texterna, än 

flickorna. Men däremot presterade pojkarna bättre på faktatexterna, Månen och Gamla 

bustrick än på de berättande texterna, Lördagsgodis och Millimupp-dagen. 

4.1. Del 1 

 

 

Diagram 1 – Lördagsgodis 

 

4.1.1. Analys av diagram 1 

Av diagram 1 ser vi en betydande skillnad mellan flickors och pojkars svar. Alla flickor 

har svarat korrekt på samtliga frågor i denna text utifrån bedömningsunderlaget. Det är 

endast två pojkar som har svarat helt i enlighet med facit. Påståendet ”Det är lördag” har 
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alla elever förstått vilket vi kan utläsa av diagram 1. Rubriken till texten är just 

lördagsgodis och därmed kanske de har förknippat texten till denna?  

Mot bakgrund av ja- och nej frågor ställda av bedömningsunderlaget kan vi utifrån facit 

bedöma rätt- och felaktiga svar. Det var tre pojkar som hade ett fel, en pojke som hade 

två fel och en pojke som hade tre fel. I påståendena ”Anna ska köpa te” och ”Pappa vill 

ha godis” är det inte samma pojke som har svarat felaktigt, där de har svarat ja när 

svaret skulle vara nej. Det är två olika pojkar som har svarat felaktig på vardera 

påstående. På påståendet ”Anna har pengar i en väska” har ungefär hälften av pojkarna, 

varav tre stycken, svarat felaktigt. I texten står det tydligt att Anna har pengar i sin ficka 

och inte i väskan som de tre pojkarna har svarat. 

Att ha en förståelse för bild och text krävs vid det sista påståendet i denna text ”Anna 

har en gul mössa”. Detta benämns inte i texten, men på bilden som hör till texten har 

Anna på sig en gul mössa. Hälften av pojkarna, tre stycken, har svarat felaktigt på detta 

påstående, alltså att hon inte har en gul mössa. Alla flickor har förstått och svarat ja på 

detta påstående men inte alla pojkar.  

 

Diagram 2 – Millimupp 

4.1.2. Analys av diagram 2 

I diagram 2 har vi fått omvandla svaren till ja och nej- frågor för att lättare kunna 

bedöma elevernas svar och sammanställa ett diagram. Om de svarat korrekt har vi 

omvandlat detta till ett ja och om de svarat fel har vi omvandlat detta till ett nej. 

Eleverna skulle dra streck mellan det rätta påståendet på denna del från början. Denna 

del är enklare då eleverna ser de fem olika avslutningsord som skall höra ihop med de 

fem olika meningarna. Vi har omvandlat påståendet och svaret till en gemensam mening 

i diagrammet. Exempelvis Jespers nya ord är: Millimupp. 

Skillnaden mellan pojkarnas och flickornas svar på denna text är inte märkbar då 

samtliga svarat korrekt i de tre påståendena ”Jespers nya ord är: Millimupp”, ”Mamma 

lagar middagen på: spisen” och ”Mamma kastar en påse i famnen på: Jesper” Eftersom 
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eleverna skulle dra streck mellan orden för att få en korrekt mening så har de fått mer 

vägledning i diagram 2 än i diagram 1.   

På resterande påståenden är det två pojkar och två flickor som har svarat felaktigt. Då 

man svarat felaktigt på en fråga blir det automatiskt fel på en annan då man ska dra 

streck mellan rätt meningar och ord. Eleverna trodde att mamma letade efter efterrätten i 

skåpet istället för i frysen. Alltså blandade dessa elever ihop frysen och skåpet.  

 

Diagram 3 – Månen 

4.1.3. Analys av diagram 3 

Rent generellt när vi tittar på diagram 3 ser vi ingen märkbar skillnad mellan flickors 

och pojkars svar. Men när vi undersökte vilka som hade svarat helt korrekt på alla 

frågor var det tre pojkar och en flicka som hade gjort det. 

I påståendet om ”Jorden har 60 månar” har tre pojkar och tre flickor svarat felaktigt. I 

nästa påstående ”Apollo är ett rymdskepp” har två av pojkar som tidigare svarat 

felaktigt, svarat fel även här. Sammanlagt är det tre pojkar och tre flickor som har svarat 

fel på detta påstående. 

I texten framgår det att Jupiter är en planet som har över 60 månar. I frågan till texten 

frågas det om Jorden har 60 månar. Eftersom orden Jupiter och Jorden liknar varandra 

kan det vara lätt att de blandas ihop, då de läses. Vidare har de också uppfattat Apollo 

som en människa istället för ett rymdskepp som beskrivs i texten. På de övriga tre 

påståendena har alla elever, både pojkar och flickor svarat helt korrekt.  
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Diagram 4 – Gamla bustrick 

4.1.4. Analys av diagram 4 

Även i detta diagram har vi omvandlat svarsalternativen till ja och nej-frågor, då denna 

del är utformad på samma sätt som Millimupp-texten, då eleverna skulle dra streck 

mellan rätt mening till rätt ord. Här ges eleverna mer vägledning som vi tidigare nämnt. 

I denna text ser vi ingen större skillnad mellan de olika svaren hos flickor och pojkar. 

Det är endast en elev som har svarat felaktigt. Resterande har svarat rätt på alla 

påståenden.  

Det är samma elev som har svarat felaktigt på påstående ”Det första bustricket heter 

lapp på ryggen” och ”Du kan använda små lappar och tejp”. Eftersom pojken svarar fel 

på en fråga följer ännu ett felaktigt svar då man skulle dra streck så att det blir en 

korrekt mening. Svarsalternativen passar endast ihop med ett ord och eftersom man 

svarar fel blir det fel ord kvar till nästa mening. 

4.2. Del 2 

4.2.1. Text 1 – Lördagsgodis  

Texten i denna berättelse är lättläst med meningar och ord som ligger nära till elevernas 

eget ordval, exempelvis lördag, godis, affären och pengar. Meningslängden varierar 

mellan långa och korta meningar, men vanligen innehåller en mening 6-8 ord i texten, 

vilket ses som en ganska enkel meningsbyggnad. Denna text lämnar mycket till läsaren 

att själv tolka vad som sker och eleverna skall också kunna koppla text till bild för att 

kunna besvara en del frågor.  

4.2.2. Analys av elevsvar 

I denna del får eleverna svara på frågor där de själva skall finna svaret utifrån den text 

de har läst. Här är det inte påstående frågor som det tidigare var i diagrammet där de 
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endast svarade med ja- och nej alternativ. När vi utgår från bedömningsunderlaget kan 

vi se att det finns en viss skillnad i flickors och pojkars svarsalternativ. Vi har 

uppmärksammat att en flicka utelämnat svar till de sista två frågorna. Detta är en 

engångsföreteelse bland svarsalternativen. Av analysen framgår det att pojkarna svarar 

mer felaktigt än flickorna om man följer bedömningsmaterialet. Exempelvis på frågan: 

”varför får Anna köpa godis”?  

Pojke: ”för att pappa är godissugen” 

Flicka: ”för det är lördag” 

 

Här har pojken dragit egna slutsatser om att pappa är godissugen och kopplar på så vis 

till något som inte står i texten. Det står inte i texten att pappa är godissugen utan i 

texten benämns Anna som godissugen. Flickan däremot har svarat i enlighet med facit 

då hon får köpa godis på grund av att det är lördag. I de övriga svaren har de flesta både 

pojkar och flickor skrivit, för det är lördag. I vissa fall har eleverna gjort en mer utförlig 

mening än vad facit återgett. På frågan vem som har bett Anna att gå till affären ger en 

pojke följande svar: 

Facit: Pappa har bett Anna. 

 Pojke: ”Annas pappa har bett Anna att gå till affären”  

 

Slutsatsen av elevernas svar är att de flesta skriver i enlighet med facit, med andra ord är 

det inte så många som skriver mer utförligt. Det är enstaka elever vid varje fråga som 

har haft en mer utvecklad mening än den som ges i bedömningsmaterialet. Utifrån 

bedömningsmaterialet kan vi se huruvida eleverna förhållit sig nära texten eller knutit 

an svaren till saker utanför text. De flesta eleverna har svarat enligt texten de möter i de 

frågor som inte lämnar särskilt mycket utrymme för tolkning. I flera fall har eleverna 

kopplat till texten men svarat felaktigt på frågan ändå, exempelvis ”varför får Anna 

köpa godis”? 

Pojke: ”För hon skule handla kaffe” 

Eleven hänvisar till texten då Anna skulle köpa kaffe och att pappa är väldigt 

kaffesugen dock har eleven misstolkat vad själva frågan var. Flera av eleverna har 

skrivit att det inte fanns något kaffe på frågan varför inte Anna köper något kaffe. 

Svaret skall vara att hon inte hittade kaffet som många har hänvisat till. Här är det av 

betydelse att läsa mellan raderna för att förstå att Anna är godissugen, och glömmer av 

den anledningen att köpa kaffe till sin pappa vilket egentligen var anledningen till att 

hon gick till affären.  

Svaren är utförliga hos både pojkar och flickor, men flickorna är de som utmärker sig 

mest i att formulera sig med mer tydlighet än pojkarna. Med andra ord, flickorna skriver 

mer korrekt och längre meningar än pojkarna. Flickorna ligger även mer i enlighet med 

facit än vad pojkarna gör. På frågorna är de enstaka flickor som har svarat fel medan 

nästan hälften av pojkarna har svarat felaktigt på de flesta frågorna, men pojkarnas svar 

är fortfarande relevanta då de utgått från textens ord. Däremot så är det en pojke som 

har skrivit de mest utförliga och korrekta svaren till denna text. Här ges ett exempel på 

hans utförliga svar mot en flickas mer förenklade svar: 

Pojke: ”Anna köper inte kaffe för hon hittar det inte” 

Flicka: ”För det finns inte kaffe” 
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I texten förekommer en del öppna frågor, exempelvis tror du att det fanns kaffe i 

affären, där eleverna själva får ta ställning till svaret utifrån textens beskrivning.  I de 

öppna frågorna finns en tydlig skillnad i hur eleverna svarat. Flertalet elever använder 

sina egna erfarenheter och kopplar texten innehåll till sitt vardagsliv, med andra ord de 

drar egna inferenser. Vi tror att eleverna reflekterar över hur deras föräldrar skulle svara 

på frågan ”Vad tror du pappa säger när Anna kommer hem?” och sedan svarat i enlighet 

med deras erfarenhet.  

 

Pojke: ” Ja, mitt kaffe!” 

 Flicka: ”Har du inte köpt något kaffe?” 

 

Som det står i texten har Anna inte med sig något kaffe när hon kommer hem, för hon 

hittar inget kaffe i affären. Vi tolkar pojkens svar på det sätt att han missat att det 

framgår i texten att Anna inte har något kaffe med sig hem. Pojken skriver sitt svar som 

att hon hittat kaffe och har med sig det hem. Svaren varierar ganska mycket på denna 

fråga, de flesta använder kaffe som huvudord men formulerar sig på olika sätt. En flicka 

har exempelvis svarat på hur pappa kommer att reagera när hon inte har med sig något 

kaffe istället för att svara på vad pappan kommer att säga till henne:  

Flicka: ”Han kanske blir lite sur.” 

Här kan vi se hur eleven drar inferenser till sitt eget vardagsliv, därmed menas att 

eleven gör en text- till- själv- koppling då hon utgår från texten och knyter an till sina 

egna erfarenheter.  

4.2.3. Text 2 – Millimupp-dagen  

Berättelsen tar sin utgångspunkt i låtsasord eller nonsensord. I texten används mestadels 

talspråk och dialog vilket elever har lätt att relatera till, då deras egna texter och läsläror 

som de möter i skolan är utformade på detta sätt. Meningarna är kortfattade och 

lättförståeliga. I denna text är det upp till eleverna själva att tolka och förstå för att 

kunna svara på frågorna angående texten. Även i denna text skall eleverna koppla texten 

till bilden för att kunna få ”korrekta” svar på vissa frågor. Här ställs krav på eleverna 

och deras läsförståelse då de behöver kunna läsa mellan raderna för att sedan kunna 

besvara textens frågor. 

4.2.4. Analys av elevsvar 

Millimupp-texten är uppbyggd av dialog och detta har samtliga elever lätt att relatera till 

då den kan återkopplas till deras läsläror i skolan. I texten är det överlag torftig 

meningsbyggnad i elevernas svar. Eleverna har oftast svarat med endast ett ord eller 

kortare mening på 2-3 ord i sina svar. I denna text är det tydligt att flickorna är de som 

skriver mer fullständiga meningar. Här ger vi exempel på hur en fullständig och icke 

fullständig mening kan se ut utifrån frågan, ”vilket ord har mamma hittat på”? 

 

 Flicka: ”Melledupp har hon hittat på” 

 Pojke: ”Melledupp” 

 

I och med att texten är relativt enkel och lättläst ställer vi oss frågande till om den kan 

ha något samband med elevernas svar. Svarar eleverna mer kortfattat på mer enkla 

texter, eller har det med frågornas utformning att göra? Utifrån de olika texterna kan vi 

se märkbara skillnader i hur flickorna och pojkarna har svarat. Även i denna text svarar 
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pojkar överlag mer felaktigt än vad flickorna gör om man följer bedömningsunderlaget. 

Fem pojkar och två flickor har felaktiga svar på sitt frågeformulär utifrån texten. Såhär 

har två elever svarat på frågan vad äter de egentligen till middag, tror du?  

 

 Facit: Pannkaka 

 Pojke: ”Godis” 

 Pojke: ”Stekt ägg” 

 

Svaret enligt bedömningsmaterialet skall vara pannkaka, vilket beskrivs i texten som 

runt, platt och stekts på spisen med andra ord benämns inte begreppet pannkaka i texten 

utan här måste eleverna själva tolka om vilken maträtt de äter till middag utifrån den 

beskrivning som ges i texten. Vi ser ett återkommande mönster hos en flicka i denna 

text, då hon har svarat felaktigt på fyra av fem frågor. Flickan har svarat i enlighet med 

texten att allting är Millimupp, exempelvis: 

 

Fråga: ”Vad äter de egentligen till efterrätt”?  

Flicka: ”de ätter millimupp” 

 

Fråga: ”Vad tror du att det är i påsen som Jesper får?”  

Flicka: ”Jag tror att det är millimupp” 

 

Vi tror att flickan har missförstått frågorna och inte fått med sig hela frågan utan missat 

viktiga delar i den. Flickan har utförliga meningar så vi tror inte att hon inte ville svara 

på frågorna. Flickorna är de som förhåller sig mest nära till facits svar medan pojkarna 

frångår innehållet i flera fall som ovan. Det är flera av flickorna som har svarat mer 

utförligt än facit, det vill säga med fullständiga meningar. Här ges ett exempel på hur 

facits svar kan vara mer enkla och mindre utförliga än elevernas svar: 

  

Facit: Pannkaka 

 Flicka: ”Pannkaka äter dom.”  

 

Utifrån bedömningsmaterialet kan vi se huruvida eleverna förhållit sig nära eller utanför 

texten.  I Millimupp-texten tyder svaren på att hälften av eleverna inte alls knutit textens 

innehåll till saker utanför, såsom egna erfarenheter och upplevelser och inte heller till 

den bild som tillhör texten. Men vi kan utläsa att det är fler flickor än pojkar som har 

gjort detta. De elever som inte har kopplat sitt svar till bilden som är tillsammans med 

texten, exempelvis på frågan vad de äter till efterrätt har en elev svarat: 

  

Pojke: ” Chokladpudding” 

 

Eleven har sett bilden som visar Jesper och hans Mamma som sitter och äter, glass med 

chokladsås men vi tycker att det även kan se ut som exempelvis chokladpudding som 

denne elev väljer att skriva. Eleverna har kopplat utifrån text och utgått ifrån sina egna 

erfarenheter. Här kommer två olika svar på frågan: ”vad tror du att det är i påsen som 

Jesper får”? En elev har kopplat nära text medan en elev verkar svara utan relation till 

texten.  

 

Pojke som kopplat utanför text: ”Popcorn” 

Flicka som kopplat nära text: ” Jag tror att det är godis”   
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Pojken har förmågan att knyta an till sitt eget liv, men kan inte till fullo koppla samman 

sina egna tankar med textens innehåll. Elever som har förmågan att knyta samman text 

och egna erfarenheter gör det på olika sätt, de läser texten, kopplar till deras 

erfarenhetsvärld och drar slutsatser om hur svaret ska förhålla sig till texten. Här ovan 

har flickan utgått ifrån textens ord där det står att mamma kastar en liten påse i famnen 

på Jesper. Eleven ges då möjlighet att tolka innehållet i påsen och eleven ovan tolkade 

korrekt då bedömningsmaterialet ger godis som det rätta svaret. Somliga elever 

glömmer av att knyta sina erfarenheter till texten och att få dessa två att samspela. 

Exempelvis när de skall besvara frågor tänker de inte på vad som har stått i texten och 

relaterar till denna. De använder enbart deras egna tankar utan att koppla dem, såsom i 

frågan ”vad äter de egentligen till middag, tror du?”  

 

Flicka: ”Pyty panna till middag”  

  

Beskrivningen bestod av att det var något runt och platt som stektes på spisen. Eleven 

har endast tänkt på att det är något som steks på spisen och missat beskrivningen som 

ges tydligt i texten. Så av den anledningen ser vi att flickan inte har kopplat sitt svar till 

texten utan endast utgått från sin livsvärld och vad hon tror är runt, platt och kan stekas 

på en spis. Detta innebär att de flesta har förmågan att knyta an till saker utanför text 

och sammankoppla sitt svar till den lästa texten, att dra enkla inferenser, men alla elever 

har inte förmågan att kunna knyta an till saker utanför, där sambandet till texten finns 

kvar. I texten förekommer en del öppna frågor där eleverna själva får ta ställning till 

svaret utifrån textens beskrivning. I de öppna frågorna ser vi en skillnad i hur eleverna 

svarat. Här använder flertalet elever sina egna erfarenheter och kopplar utanför texten 

till sitt eget vardagsliv.  På frågan vad de egentligen äter till efterrätt har två elever 

svarat:  

 

 Flicka: ”Glass och bär” 

 Flicka: ”Kladkaka”  

 

Här kopplar flickorna till sina egna erfarenheter om vad en efterrätt innebär för dem. I 

de flesta situationer kopplar elever till sitt vardagsliv eftersom det är det som ligger dem 

närmast och som de känner sig trygga i.   

4.2.5. Text 3 – Månen  

Faktatexten månen är en ganska svår text då den innehåller många nya begrepp, såsom 

astronaut, egentligen rymdskepp och Apollo. Det är mycket information på lite plats. 

Det finns ingen huvudperson i texten att relatera till vilket vi tror kan innebära 

svårigheter för eleverna att förstå texten, de har ingen att känna igen sig i. Texten kan 

vara svår att knyta till sitt eget liv och förmodligen har flera elever ingen särskild 

anknytning eller erfarenhet av månen förutom att de sett den på himlen, tv eller datorn. 

Texten innehåller mestadels långa meningar, med cirka 10-12 ord per mening. Exempel 

på en lång mening kan vara: ”Det är solen som skiner på månen och på så sätt kan 

månen lysa på dig.” Detta innebär att elever behöver ha en god läsförståelse för att läsa 

texten. Bilden kan vara ett stöd för läsaren för att lättare förstå texten, då den speglar 

textens innehåll. På bilden finns en rymdastronaut som står på månen samt ett 

rymdskepp. 
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4.2.6. Analys av elevsvar 

Texten kan vara intressant och spännande för eleverna men den kräver mer av läsaren, 

då det är i årskurs 3 som faktatexter börjar introduceras för eleverna. Vi ser ingen 

märkbar skillnad i flickors och pojkars svar på texten, majoriteten av elever har svarat 

korrekt på frågorna angående månen i enlighet med facit. Vi kan se i stora drag att 

eleverna kopplar tillbaka till texten. Vi ser tydliga mönster i att eleverna skrivit av 

textens meningar. Exempelvis: 

 

Texten: Det första rymdskeppet med människor ombord som besökte 

månen, hette Apollo. 

Pojke: ”Människor gick ombord besökte månen hette Apollo” 

 

Texten: Om du tittar noga på månen ser du kanske fläckar. De kan vara 

berg eller dalar. 

Pojke: ”På månen finns det fläkar det är berg.” 

 

Här ovan har pojken försökt att återkoppla sitt svar till texten och använt textens ord 

men tappat några ord såsom ordet rymdskepp. Några fåtal elever har svarat utan relation 

till text då de har kopplat till deras egna erfarenheter utan att sammankoppla dem med 

textens innehåll. Frågan ”varför kan man inte bo på månen, tror du?” är en öppen men 

ändå sluten fråga då det finns ett rätt svar enligt bedömningsmaterialet. Några elever 

svarar följande:  

 

Pojke: ”Det finns inte mat där” 

 Flicka: ”Det fins iget syre”  

 

Det är flera elever som har skrivit att det inte finns något syre på månen vilket inte 

omnämns i texten, i facit är svaret luft. Här har eleverna själva kopplat luft till syre och 

utifrån deras livsvärld svarat på frågan. Även pojken som har svarat att det inte finns 

någon mat där har reflekterat över att man inte kan överleva utan mat och kan av den 

anledningen inte bo på månen. Eleverna utgår här ifrån deras egna ord och tankar och 

kopplar dem till texten. I analysen framkommer det att de allra flera flesta eleverna 

skriver i enlighet med facit medan några få skriver helt enligt facit eller mer utförligt än 

facit. ”Hur många månar har Jupiter” är en av frågorna: 

  

Facit: 60 månar 

Pojke: ”Jupiter har 60 månar” 

 

I frågan hur vi kan veta att det finns berg och dalar på månen har facit gett följande svar, 

vi kan titta på månen i ett teleskop. Detta svar står inte direkt uttryckt i texten och vi tror 

att de flesta elever gärna utgår från texten när de svarar för att de tror att det är korrekt. 

Därmed svarade största delen av elever ”fel” på denna fråga eftersom de utgick ifrån 

texten och facit utifrån verkligheten. Enligt facit skall man alltså kunna knyta an till 

saker utanför text på denna fråga, att läsa mellan raderna och vara bekanta med ett 

teleskop. Här följer exempel på elevernas svar när de har utgått ifrån textens innehåll: 

 

Texten: Om du tittar noga på månen ser du kanske fläckar. De kan vara 

berg eller dalar. 

 Pojke: ”På månen finns det fläkar det är berg”. 

 Flicka: ”Om man tittar riktigt noga”. 
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Meningsbyggnaden hos eleverna på faktatexten månen är av god kvalitet med detta 

menar vi att de besvarar nästan alla frågor med fullständiga meningar. Vi ser ingen 

tydlig skillnad i pojkars och flickors svar då båda skriver relativt utförliga svar på denna 

text. Här ges exempel på fullständiga meningar. 

 

 Flicka: ”Det var det försa rymdskeppet som landade på månen” 

 Pojke: Det har varit människor på månen” 

  

I texten förekommer endast en öppen fråga där det lämnas fritt att tolka, varför man inte 

kan bo på månen? Här har vi i flera fall sett att eleverna använder sina egna erfarenheter 

och kopplar dem tillsammans med texten.  

 

 Flicka: ”För man svävar och man kan inte andas” 

  

Flickan drar egna slutsatser utifrån sina erfarenheter då hon exempelvis har sett 

rymdastronauter sväva på TV. Om bild och text samspelar i denna faktatext är vi kluvna 

inför. Eleverna som svarat att Apollo är en människa har antagligen kopplat sitt svar till 

bilden på en rymdastronaut. Ordet rymdastronaut används inte i texten men har funnits i 

en flickas svar. Kan det bero på att hon har tittat på bilden och sett detta? 

 

 Flicka: ”För rymdastronaterna har varit där och set” 

 Pojke: ”För att han var den första människan på månen. 

 

4.2.7. Text 4 – Gamla bustrick 

Denna instruktionstext är ganska lättförståeligt och lättläst. Texten är kort och koncist 

och den innehåller få men långa meningar med bitsatser, exempelvis ”Lapparna ska du 

sätta på någon vuxens rygg, utan att han eller hon märker det”. Det kan vara svårt för 

eleverna att få en förståelse för texten då den innehåller långa meningar och de får hålla 

texten i arbetsminnet hela tiden. I denna text förekommer det en del svåra ord och 

begrepp såsom post- it- lappar, kittlig, trottoaren och bustrick.  

4.2.8. Analys av elevsvar 

Det är ingen huvudperson i denna text men vi tror att elever kan känna igen sig i de 

olika bustricken som det ges instruktioner till i texten. En instruktionstext kräver mer av 

läsaren eftersom det inte är någon speciell handling i texten. Överlag har samtliga 

flickor och pojkar skrivit utförliga meningar. De besvarar frågorna noggrant och med 

tydlighet på denna text. Även här ser vi ingen märkbar skillnad vad gäller flickors och 

pojkars meningsbyggnad. Frågan när du ska dra snabbt i snöret, har elever beskrivit på 

detta sätt: 

 

 Pojke: ”När han är på väg och ta plånboken.” 

 Flicka: ”När den personen tänker ta den.” 

 

Då vi ställer elevernas svar gentemot facits svar kan vi se att vissa elever skriver i 

enlighet med facit medan andra skriver mer utförliga svar. Exempelvis på frågan: ”vad 

behöver du till det första bustricket” där en elev har skrivit helt i enlighet med facit: 
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 Pojke: ”Små lappar och tejp eller post-it-lappar.” 

 

Alla elever svarat mer eller mindre korrekt på samtliga frågor förutom en elev som har 

svarat vet inte på en fråga. Eleven i ovanstående exempel har kopplat svaret noggrant 

till texten då det skrivit på liknande sätt i sitt svar som själva texten. Ett exempel på hur 

det kan se ut när elever skriver mer utförligt än facit ges på frågan ”varför ska snöret 

täckas med löv”? 

 

 Facit: Så att man inte kan se snöret. 

Flicka: ”För anars ser den som plokar upp plondoken snöret”. 

 

Bilden till texten tydliggör hur man utför de olika bustricken. Bilden visar barn som 

busar med vuxna och i flera fall tror vi även att eleverna kopplar bilderna till texten och 

svarar utifrån dem. Exempelvis ser vi när bilden visar en man som tar upp en plånbok 

och en elev svarar på frågan ”När ska du dra snabbt i snöret”: 

 

Pojke: ”När han är på väg och ta plånboken”. 

 

Här har eleven sett utifrån bilden att det är en vuxen man som barnen på bilden luras 

med och att han böjer sig ned för att plocka upp plånboken. De flesta elever har kopplat 

sina svar nära texten och drar inga inferenser till deras eget vardagsliv. Men det finns de 

elever som låtit sina egna erfarenheter samspela med textens ord, med andra ord dragit 

inferenser. Här ges ett exempel på en flicka som drar inferenser till frågan ”Vad behöver 

du till det första bustricket”? 

  

Flicka: ”en liten lapp och en penna” 

 

Här har flickan själv tänkt ut att en penna behövs för att kunna skriva orden, ”Jag är 

kittlig” eller ”Klia mig” som benämns i texten. Det står ingenstans att man behöver en 

penna utan bara lappar och tejp. Hon har kopplat till sina egna erfarenheter, att det 

behövs en penna för att skriva, och kopplat dem till texten. I denna text är det flera 

öppna frågor och därmed är det svårt att bedöma om ett svar är felaktigt eller inte. 

Ibland kan vi även tycka att facits svar kan kännas tveksamma enligt våra visioner. De 

flesta frågorna är av ”vad tror du”- karaktär” vilket är en öppen fråga där eleverna 

lämnas utrymme att själva tolka. På frågan ”Vad tänker den som hittar plånboken, tror 

du?” har en flicka och en pojke gett följande svar: 

 

 Pojke: ”I plånboken fins det pengar tengker han” 

 Flicka: ”Jag komer bli rik!” 

 

Eleverna utgår från sina egna tankar om hur det kan kännas att hitta en plånbok.  

4.3. Sammanfattning  

Vi kan utifrån vårt resultat se att olika texttyper och innehåll har betydelse för flickor 

och pojkars förståelse av en text. Flickorna har ett bra resultat på alla texter när vi 

jämför svaren på påståendefrågorna, men vid analys av meningsbyggnad så 

framkommer det att flickorna visar mer kvalitet i faktatexterna än i de berättande 

texterna. I faktatexterna framkommer det med andra ord att flickorna skriver mer 

utförligt och korrekt i enlighet med facit, än vad de gör i de berättande texterna, 

skillnaden är dock inte särskilt tydlig. På faktatexten och instruktionstexten var flickors 
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och pojkars svar väldigt lika varandra. Vi kunde inte utläsa några tydliga skillnader i 

deras olika svar. Eleverna förhåller sig mer nära text i faktatexterna, då dessa inte ger 

lika stort utrymme för tolkning som de berättande texterna gör. I de berättande texterna 

drar eleverna fler korrekta inferenser. Något som även framgick i vårt resultat var att 

pojkar presterade sämre på texten med en kvinnlig huvudkaraktär. Flickorna däremot 

presterade bra oavsett huvudkaraktär.  

Flickor skriver överlag mer utförliga meningar än pojkar i samtliga fyra texter, men vi 

har även sett och vill lyfta fram att det även förekommer pojkar som skrivit utförliga 

meningar. Flickor har lättare för att koppla samman bild och text och har en större 

förståelse för att bilden ska kopplas till den text som läses. Flickorna är något bättre på 

att knyta an svaret till texten, medan pojkar hellre drar paralleller och kopplar till sina 

egna erfarenheter. De har alltså förmågan att knyta an till saker utanför texten, men 

glömmer av att inferenser på så vis att sambandet mellan egna erfarenheter och texten 

går förlorat. Eftersom pojkarna inte knyter samman sina erfarenheter till texten drar de 

inte korrekta inferenser. Flickorna drar mer korrekta inferenser än pojkar då de 

återkopplar sina svar till texten.  
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5. DISKUSSION 
I denna del kommer vi redovisa vår metoddiskussion och resultatdiskussion. Vi kommer 

kritiskt diskutera den metod vi använt oss av samt knyta våra egna tankar till litteratur 

och resultat. Vi avslutar diskussionen med ett kort avsnitt om framtida studier som kan 

vara av intresse.  

5.1. Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod följt av en kvalitativ metod. Vi kan 

såhär i efterhand ångra något att vi inte endast använde oss av kvalitativ metod, med 

tillägg av intervjuer. Vi tror att vårt resultat hade fått ännu större trovärdighet om vi 

hade intervjuat ett antal elever om deras läsintresse och hur de väljer olika texttyper och 

innehåll. Utifrån dessa intervjuer kunde vi fått ett mer gediget resultat på 

frågeställningen hur olika texter och innehållet har betydelse för olika individer. Ett 

alternativ hade varit att göra en mer omfattande studie av kvantifierbara 

läsförståelseresultat. Exempelvis en enkät med öppna och slutna frågor som berör 

texttyper, innehåll och hur eleverna förhåller sig till dessa. Även om det hade varit 

intressant att se om resultatet blivit annorlunda om vi valt en annan metod så visar vår 

studie en del mycket intressanta tendenser.   

Vi analyserade texterna enligt Reichenbergs (2008) kriterier, för att sedan jämföra 

elevsvaren med de olika texternas karaktär. Vi anser att analysprocessen av elevernas 

texter var den svåraste, mest utmanande och tidkrävande delen av metoden. Vi upplevde 

att denna process krävde kontinuerlig diskussion. I analysprocessen har vi båda läst 

igenom elevernas svar för att öka studiens tillförlitlighet. Reichenbergs kriterier om hur 

man analyserar olika texter var inte heller helt enkla att tillämpa eftersom elevtexterna 

var så pass enkla språkligt sett, men ändå relevanta för en årskurs 3 samt för vår studies 

omfattning. Vidare i vår analysprocess använde vi oss av Stensson (2006) 

inferenskopplingar. Det var förhållandevis komplext att tillämpa alla dessa, men trots 

detta kunde vi säga något om huruvida eleverna drog inferenser eller inte. Vi kunde 

fastställa om sambandet mellan texten och egna erfarenheter fanns kvar, eller om 

eleverna lät sina svar sväva i väg på ett sätt så att man inte längre kan tala om korrekta 

inferenser enligt Stenssons genomgång. 

I resultatet kunde vi se intressanta skillnader mellan pojkar och flickors svar mellan de 

olika texttyperna. Vi har reflekterat över om vi hade kunnat använda oss av mer 

utmanande texter för eleverna. Men det är svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig 

på då man inte har kännedom om elevernas förkunskaper. Möjligen hade studien visat 

ett annorlunda resultat om vi hade genomfört undersökningen i två olika klasser eller 

två olika skolor för att sedan jämföra skillnader och likheter. I efterhand ångrar vi att 

eleverna inte fick skriva sitt namn på varje text. Eleverna fick i stället kryssa i om de var 

pojke eller flicka. Vi ville utesluta detta för att analysera utan att jämföra eleverna men 

nu i efterhand ångrar vi detta. Vi tror att man på flera andra sätt kunnat se skillnader och 

likheter. Exempelvis ifall eleven presterade olika på fakta och berättande texter. Till de 

texter eleverna mötte fanns ett utformat facit med riktlinjer. Vi anser dock att dessa 

fastställda svar som facit ger kunde kännas oklara och kortfattade. Vad vi menar är att vi 

inte tycker att man kan sätta ut ett riktmärke för vad som är rätt och fel i en öppen fråga 

av detta slag. Eftersom de efterfrågar ett ”tror du” - svar kan de bli väldigt varierande 

svar vilket vi kunde utläsa av elevernas text.   
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Då vi ville ha ett mer trovärdigt resultat valde vi att ”låna in” pojkar från 

parallellklassen då vi inte fick godkännande från några vårdnadshavare i den klassen vi 

valt att genomföra i. Vi valde även att låna in dessa pojkar, då vi ville ha ett jämt antal 

pojkar och flickor eftersom studien grundar sig på ett genusperspektiv. Dessa pojkar 

fick gå ut ur klassrummet och sitta i ett grupprum, gjorde detta då någon skillnad i deras 

resultat? Fick de mer lugn eller blev de mer stressade? 

5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Inferenser ”att läsa mellan raderna” 

I vårt resultat framgick det att flickorna var bättre på att läsa mellan raderna. Med andra 

ord menar vi att flickorna gör fler och mer korrekta inferenser genom att behålla 

kopplingen mellan texten och egna erfarenheter. Det behöver visserligen inte betyda att 

de är bättre läsare. Möjligen kan det vara så att flickorna har läst mer böcker än 

pojkarna och lärt sig strategier om hur man läser mellan raderna genom litteraturen. 

Pojkarna knyter sina svar till egna erfarenheter men glömmer oftast att knyta svaret till 

texten, vilket innebär att de inte drar korrekta inferenser. I många fall svarar oftast 

pojkarna kortfattat nära facit.  

I vårt resultat har vi som tidigare nämnt använt oss av berättande och faktatexter. I de 

berättande texterna förekom mer öppna frågor än i faktatexterna, därmed mer öppna 

svar och kopplingar till saker utanför text. Vi har kunnat utläsa att elever ibland gör 

tydliga inferenser till text och ibland en sorts felaktiga kopplingar som lämnar texten, 

utan att behålla sambandet till texten. Detta har vi reflekterat över och drar slutsatsen att 

elever inte känner sig mer bekväma i att svara på frågor där ett större utrymme för 

tolkning lämnas i denna ålder. Eleverna i vår studie svarar bättre på frågor i 

faktatexterna där de hittar svaren ganska enkelt utan att förhålla sig till egna 

reflektioner. Kan det vara så att eleverna är rädda för att göra fel, eller kan det vara så 

att vissa elever blir mer okoncentrerade då vissa texter kräver mer av läsaren. I 

faktatexterna är det svårare att göra kopplingar och eleverna förhåller sig mer i enlighet 

med facit. Av den anledningen att de förhåller sig i enlighet med facit betyder inte det 

att de är bättre och hellre läser dessa texter. För att blir en god läsare behöver man 

kunna dra inferenser, knyta samman sina erfarenheter till texten. Att bedöma öppna 

frågor anser vi är svårt då vi inte tycker att man kan sätta ett rätt eller felaktigt svar, då 

det lämnas öppet för tolkning. Vi anser att man inte kan påstå att ett svar är felaktigt då 

frågan är av öppen karaktär, detta kan uppfattas som en kränkning mot elevens 

livsvärld.  

Det hade varit intressant att se om elevernas svar hade sett annorlunda ut om det inte 

funnits någon bild till texten som de hade kunnat koppla sina svar till. Hade eleverna 

visat ett mindre intresse och svarat med ”sämre kvalitet” om texterna de fick möta 

saknade bilder? Pojkarna hade svårt att ta till sig samspelet mellan text och bild. Där det 

stod att Anna hade en gul mössa, var det tydligt att man skulle titta på bilden om hon 

hade detta. Vi tror att bilden kändes så betydelselös för pojkarna så att de knappt visste 

om att det var en bild på första sidan.  

5.2.2. Texttyper, innehåll och resultat 

Vi har utifrån vårt resultat sett att texttyper och innehåll är av betydelse för flickor och 

pojkars förståelse av texter. Flickor och pojkar tar till sig och tolkar en text på delvis 

olika sätt. Genom detta tycker vi att eleverna behöver mer utmaning inom skolan. De 
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behöver mötas av fler utmanande och intressanta texter. Som lärare behöver man tänka 

igenom vad man ger eleverna innan man gör det. Vi menar att det är viktigt att man tar 

tillvara på elevernas intressen, och önskemål. Om en pojke är intresserad av dinosaurier, 

låt då honom läsa dessa böcker för att finna lusten till att läsa. Bara eleverna finner 

lusten så kommer de att kunna läsa andra texter senare. Trots att man skall läsa 

undersökningar och studier bör man inte lita på dem till hundra procent då tidigare 

studier visat att flickor och pojkar helst läser skönlitteratur. I vårt resultat visar det sig 

att det är mer komplext att svara på frågor till berättelser än enkla faktatexter. Vi tror att 

det delvis beror på att man inte behöver knyta till saker utanför text på samma sätt 

eftersom de enkla faktatexterna inte utmanar så mycket.  

Med utgångspunkt från svaren på de berättande texterna kan vi dra slutsatsen att 

flickorna utmärkte sig mest genom att skriva mer utförliga meningar och ligga mer nära 

facit än pojkarna. Pojkarna skriver mestadels med ett enstaka ord i sitt svar, i de 

berättande texterna. Kan det bero på att vissa av pojkarna inte orkar skriva av ren lathet 

eller beror det på att pojkarna har större svårigheter än flickorna i att uttrycka sig 

korrekt i en mening, och av den anledningen hellre skriver svar med ett ord. Möjligen 

var de berättande texterna inte tillräckligt intressanta och utmanande för pojkarna. I vårt 

resultat framgår det att flickorna och pojkarna presterade någorlunda lika i 

faktatexterna, men vi ser ändå att flickorna är de som svarat mest korrekt enligt facit och 

med mer utförliga meningar. I vårt resultat blev det centralt att pojkar presterar bättre på 

faktatexter än de berättande texterna, både utifrån meningslängd och korrekta svar i 

enlighet med facit. Som vi tidigare nämnt gav inte faktatexterna och deras frågor lika 

mycket utrymme för tolkning. Detta kan ha varit positivt för pojkarna, då de fick mer 

tydliga ramar. Vi har även uppmärksammat ett mer utvecklat språk i elevernas svar. 

Kan dessa texter ha varit mer intressanta och utmanande för pojkarna? Att svaren är mer 

”facitnära” i faktatexterna tror vi kan bero på att texternas frågor är mer fasta och 

lämnar mindre utrymme för tolkning, och/eller kräver att eleverna gör mer avancerade 

inferenser än vad de behärskar i denna ålder. 

I litteraturen betonas att flickor redan i förskolan visar ett större intresse för läsning än 

vad pojkarna gör. Utifrån vårt resultat kan vi se att flickorna presterat bättre på alla de 

fyra texterna, de har mer utförliga och korrekta svar enligt facit och har en något bättre 

förmåga att knyta textens innehåll till egna erfarenheter. Kan det vara så att flickor 

intresserar sig mer och tidigare för att läsa vilket medför att de tidigare blir bekanta med 

olika texttyper och innehåll och utvecklar därigenom ett större läsintresse. Kan de 

möjligen vara så att flickorna är mer koncentrerade och fokuserade och att de drar fler 

inferenser, än pojkar. I vår studie framkommer det att flickor har ett starkare resultat än 

pojkarna i de olika texterna, vilket vi kan återknyta till de internationella 

undersökningarna, PISA och PIRLS. Vår studie visar ett liknande resultat, om än 

baserat på några tendenser, att flickor är starkare läsare än pojkar.  

5.2.3. Textinnehåll och egna erfarenheter 

Kåreland (2005) menar att barn söker en gestalt som de själva kan likna sig vid. Något 

vi vill belysa var att eleverna presterade bättre på faktatexterna som inte hade någon 

huvudkaraktär än de berättande texterna som hade det. Lundberg (2006) framhåller 

också att eleverna har lättare att läsa skönlitteratur då de är vana vid en huvudperson 

och att texten är av berättande karaktär. Hur kom det sig då att vårt resultat pekar på att 

eleverna faktiskt har presterat bättre på faktatexterna. Kan det bero på att faktatexterna 

inte gav utrymme för tolkning? Var det möjligen så att faktatexterna var mer utmanande 
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för eleverna vilket bidrog till att de fick fokusera mer på texten och detta gav ett bättre 

resultat, hos både flickor och pojkar. Vi tror att det är viktigt för eleverna att ha en 

huvudperson som man kan relatera till, men om texten är tillräckligt intressant och 

utmanande klarar eleverna av det ändå. Vi har dock uppmärksammat att pojkarna 

presterade sämre i texter med en kvinnlig huvudkaraktär, detta anser vi behöver lyftas 

fram för att arbeta med i skolorna, i och med utvecklandet av pojkars läsintresse. 

Om elever har egen erfarenhet av det innehåll som presenteras i en text så kan de lättare 

relatera och få en förståelse av texten. (Fridolfsson 2008). Utifrån de olika texter vi 

använt oss av har vi kunnat utläsa att elever förhåller sig olika till de olika texterna och 

att vissa elever visar en större förståelse för textens innehåll. Detta har vi kunnat se 

utifrån de elever som knutit texten till sina egna erfarenheter. De flesta pojkar har utgått 

från sina egna erfarenheter men ibland glömt av att koppla tillbaka till texten. Flickorna 

däremot förhåller sig mestadels till texten och sammankopplar det till sina egna 

erfarenheter. Med andra ord drar flickorna mer tydliga inferenser med koppling till text, 

medan vissa pojkar inte har förmågan att dra korrekta inferenser, då de endast kopplar 

till sitt eget vardagsliv. Våra tankar om detta är att flickor har en större läsvana än 

pojkar och därmed har de lärt sig att dra mer korrekta inferenser, att koppla tillbaka sina 

egna erfarenheter till texten.  

Vi tror och vill lyfta fram som vi tidigare nämnt att det är en fördel för eleverna om de 

har erfarenhet av textens innehåll för att kunna visa en större förståelse för texten. Vi 

kan även återknyta detta till Stensson (2006) som framhåller att texter som ligger nära 

vårt eget liv är enkla att känna igen sig i. Att dra inferenser är sådant som vi tror att man 

lär sig ju mer man läser och arbetar med litteratur. Från början så kopplar eleverna till 

sig själva och sina erfarenheter men ju mer de arbetar med litteratur och läser olika 

böcker så lär de sig att koppla mellan olika böcker och till världen. I våra texter har 

eleverna kopplat till sin egen livsvärld eller till själva texten, men på olika sätt. I vårt 

resultat framkommer det att de inferenser som eleverna drar oftast är enkla och 

personnära, eftersom texterna vi använt oss av är relativt enkla och korta. Några mer 

utvecklande inferenser har vi inte kunnat se i någon större utsträckning, vilket 

förmodligen är huvudorsaken till att de är mycket färre i faktatexterna.  

Överlag så presterar eleverna sämre på de berättande texterna än faktatexterna. I 

litteraturen benämns skönlitteratur som den lättaste genre för elever att relatera till och 

läsa. Vi blev därmed förvånade över att de presterade bättre på faktatexterna som vi 

trodde skulle bli ett större problem för eleverna. Kan det bero på att eleverna inte har 

lika mycket att knyta an till vid dessa texter? De har alltså inte lika mycket erfarenhet 

till dessa texter att koppla sina svar till och de måste därmed förhålla sig till texten på ett 

annat sätt. Lundberg (2006) menar att det är en konst att läsa faktatexter. Är det 

möjligen så att eleverna i vår studie har använt sig mycket av faktatexter i sin 

undervisning i skolan. Vi hade en föreställning utifrån den litteratur vi läst att flickorna 

skulle prestera bättre i de berättande texterna. Westlund (2009) menar att olika texter 

väcker känslor och attityder hos elever. Vi tror att vissa elever behöver mer utmanande 

texter medan andra elever behöver mer intressanta texter för att de ska uppleva en lust 

över att läsa. Genom att eleverna möter olika texttyper knyter de an till deras eget 

vardagsliv. 

5.2.4. Omgivningens betydelse för elevers läsutveckling 

Hur gör vi för att få pojkarna mer intresserade av att läsa? Vi anser att det är viktigt att 

introducera barn i läsning redan på förskolan för att väcka en lust att vilja lyssna och 
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lära sig läsa. Vi tror även att föräldrar har en stor betydelse för att utveckla barns 

läsförståelse, det är viktigt att föräldrar uppmuntrar och själva läser med barnen. Även 

förskolelärare och lärare bör använda sig mycket mer av litteratur i förskolan och skolan 

på ett mer lustfyllt sätt, så det väcker elevernas intresse. Detta kan vi även återknyta till 

Lundberg (2008) som menar att man behöver ge barnen möjligheter att vara delaktiga i 

läsandet för att stärka dem och ge dem förutsättningar för fortsatt lärande. Kåreland 

(2005) menar att skolan inte gynnar pojkarnas intressen över litteraturen. Kan det bero 

på att det är övervägande kvinnliga lärare i skolan och förskolan, och att de väljer 

litteratur utifrån deras intressen. Vi som arbetar i skolan skall eftersträva en skola för 

alla, där alla elever blir bemötta utifrån sina behov och förutsättningar. Vi anser att man 

borde använda sig mer av den skärmbaserade läsningen och skrivningen då det gynnar 

pojkarna framförallt.   

Det har framkommit i PIRLS- undersökning att elever presterar allt sämre i både 

skönlitteratur och faktatexter (Westlund 2009). I läst litteratur framkommer det att 

pojkar vill ha mer spänning och action. Vi anser då att pojkar bör bemötas utifrån deras 

intressen och ges möjligheter att läsa det som intresserar dem samt att de får välja olika 

texttyper och innehåll. Vi anser att det är betydelsefullt att motivera eleverna så att de 

finner en lust till att vilja läsa, då vi vill påstå att det är ett viktigt steg för att utveckla en 

god läsinlärning och läsförståelse.  

Flickorna presterade bättre än pojkarna i de berättande texterna vilket vi kan återknyta 

till tidigare forskning som menar att flickor hellre läser skönlitteratur med 

huvudpersoner medan pojkar hellre läser om action/spänning etc. Molloy (2007) menar 

att pojkar hellre samtalar om lästa texter i form av ett boksamtal. Detta anser vi att man 

kan utnyttja för att främja deras lärande och utveckling. Vi menar vidare att det är 

betydelsefullt att använda sig av ett varierat innehåll och olika texttyper i sin 

undervisning för att framförallt få pojkarna intresserade av att vilja läsa. Men hur får vi 

då pojkarna att tycka läsning är roligt och hur får vi bort deras negativa attityd till 

läsning? Vi tror att om man använder mer skärmbaserade texter som utmanar pojkarna 

kommer de lättare finna en lust till att vilja läsa. Det är av vikt att påvisa för eleverna att 

även skärmbaserad text är en sorts läsning, vilket blir allt mer vanligt. En metod vi tror 

man skulle kunna använda sig av för att få pojkar mer motiverade är Tragetonmetoden, 

där man lär sig att skriva och läsa texter på datorn, utan handskrift och 

bokstavsgenomgång (jfr även studier om barn och ungdomars läsvanor, Andersson & 

Ramsage 2010). Vi tror att detta är ett bra tillvägagångssätt för elever som inte tycker 

om att läsa böcker. 

5.3. Förslag på vidare studier 

Eftersom vi genomförde denna studie och valde att utgå från ett elevperspektiv hade det 

varit intressant att genomföra ytterligare en studie eller vidareutveckla denna studie 

utifrån ett lärarperspektiv. Vi hade då kunnat intervjua ett flertal lärare i årskurs 3 på 

olika skolor och frågat dem om deras erfarenheter av texttyper och innehåll ur ett 

genusperspektiv. Vidare hade vi kunnat intervjua om hur de arbetar för att bemöta både 

flickor och pojkar och hur de motiverar sina val av texttyper och innehåll i sin 

undervisning. Även mer utförliga studier om sambandet mellan texttyper och 

läsförståelse är intressanta, inte minst genom att studera fler texttyper och fler åldrar.  
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Bilaga 1. 

Information till vårdnadshavare för elever i åk.3 
 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Lärarprogrammet med inriktning mot tidiga 

åldrar, vid Högskolan i Skövde. Vi ska nu genomföra vårt examensarbete och studien som 

genomförs, kommer att resultera i en kandidatuppsats. 

 

Syftet med studien 

Forskning pekar på att elever presterar allt sämre i läsförståelsetester. Vad beror egentligen 

detta på, och vad kommer det sig att resultaten blivit sämre? Har innehållet i en text betydelse 

för elevers läsförståelse, samt gör olika innehåll skillnad för pojkar respektive flickor? 

 

Studiens genomförande och hantering av data 

Studien kommer att genomföras vid två, möjligen tre tillfällen. Vid första tillfället kommer 

varje elev få två texttyper som de läser individuellt. Då de läst kommer de få frågor som rör 

textens innehåll. Dessa kommer att besvaras individuellt i skriftlig form. Vid det andra 

tillfället möts eleven av ytterligare två texter, som ska läsas för att sedan besvaras med frågor. 

Då de olika texterna har genomförts kommer vi att genomföra en enkätundersökning eller 

intervju för att vår studie ska generera mer konkreta resultat. Det är endast vi två studenter 

samt klassläraren som vet vem som deltar i studien. Allt datamaterial i form av inspelningar 

och utskriven text kommer att behandlas strikt konfidentiellt, och hanteras så att inga 

obehöriga kan ta del av det. I det färdiga materialet kommer ingen att veta vad just ditt 

barn har svarat.  

 

Läsförståelsetestet fungerar som en grund för oss då vi utifrån dessa olika texter kan analysera 

och komma fram till olika resultat. Intervjun spelas in på ljudband för att vi efteråt ska kunna 

skriva ut den ordagrant och analysera texten vetenskapligt. Genom enkätundersökningen kan 

vi analysera och tyda likheter och skillnader för att sedan föra in de olika svaren i diagram.   

 

Vi har pratat med klassföreståndaren om att få genomföra studien i klassen och önskar nu att 

du/ni som vårdnadshavare ger ert samtycke, så ditt/ert barn får delta i studien. Lämnas till 

klassföreståndaren snarast för att vi ska kunna påbörja vår studie. 

 

Skriftligt samtycke till att delta i studien 
Jag/vi har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att mitt/vårt 

barn får delta.  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Datum och underskrift av vårdnadshavare    
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