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Sammendrag 
Problemstilling:  

Å ha gode leseferdigheter er en forutsetning for å mestre hverdagen på en god måte i dagens 

kunnskapssamfunn. Manglende eller svake leseferdigheter medfører stor risiko for å falle 

utenfor samfunnet, først fordi man ikke mestrer skolen, siden fordi man ikke kommer seg inn 

på arbeidsmarkedet. Gutter utgjør en hovedvekt av dropouts i skolen, og det er vist at det er 

en sammenheng mellom manglende grunnleggende ferdigheter, som lesing, og 

arbeidsledighet blant ungdom (Lundetræ, Gabrielsen & Mykletun, 2009).  Siden 

lesemotivasjon og leseforståelse ser ut til å være    
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1 Innledning 
 

Da sønnen min gikk i andre klassen strevde han med å finne lesemotivasjon. Han hadde ikke 

problemer med ordavkoding og leseflyt, men syntes lesing var kjedelig og prøvde så godt han 

kunne å unngå lesesituasjoner. Jeg ble da bevisst på at det finnes en oppfatning som deles 

internasjonalt, at gutter generelt sett er mindre motivert for lesing enn jenter og at de skårer 

dårligere på leseprøver. Fordi jeg selv har stor glede av å lese, så valgte jeg derfor å skrive 

bacheloroppgaven min om dette tema. Gjennom oppgaven fikk jeg vist at gutter ofte ikke 

anser seg som lesere, men at de kanskje leser mer enn de tror. De har gjerne en annen 

innfallsvinkel til lesing, som ofte ikke går via skjønnlitterære tekster, men via faktatekster, 

”gaming” og nettlesing. De seneste årene har skolene og beslutningstakere i mange land tatt 

tak i denne forskjellen mellom gutter og jenter. Gutters lesevaner er satt på dagsordenen, flere 

“guttebøker” er kommet i bokhyllene og i Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving, 

2016-2019, er gutter fremhevet som en egen målgruppe. 

 

Å kunne lese er en forutsetning for å mestre hverdagen på en god måte i dagens 

kunnskapssamfunn. Manglende eller svake leseferdigheter medfører stor risiko for å falle 

utenfor samfunnet, først fordi man ikke mestrer skolen og siden fordi man ikke kommer seg 

inn på arbeidsmarkedet. Gutter utgjør en hovedvekt av dropouts i skolen, og det er vist at det 

er en sammenheng mellom manglende grunnleggende ferdigheter, som lesing, og 

arbeidsledighet blant ungdom (Lundetræ, Gabrielsen & Mykletun, 2009).  

 

Den bekymringen som nå er rettet mot gutters leseferdigheter kan sammenlignes med en 

tidligere bekymring rundt jenters matematikkferdigheter. Studier har vist at gutter presterer 

bedre i matte enn jenter (Husain & Millimet, 2009), og at jenter uttrykker mindre motivasjon 

og interesse for faget (Backe-Hansen, Walhovd & Huang, 2014). Selv om gapet mellom 

gutter og jenters matteferdigheter ser ut til å jevne seg ut (Backe-Hansen, Walhovd & Huang, 

2014), så kan denne forskjellen indikere at gutter og jenter har ulik motivasjon for ulike fag. 

Steinmayr & Sinath (2009) fant i sin studie at motivasjon predikerer skoleprestasjoner, og at 

det var elevens forventning til mestring og hvor verdifullt de syntes aktiviteten var som hadde 

størst prediksjonseffekt.  
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Det er viktig å understreke at kjønn som kategori ikke er noe ensartet. Selv om gutter har 

større risiko for å utvikle lese- og skrivevansker enn jenter (Chiu & McBride-Chang, 2006), 

så har ulike psykologiske, kognitive, biologiske og sosiale forhold størst innvirkning på 

hvordan vi utvikler våre leseferdigheter (Chiu & McBride-Chang, 2006). Variasjon innenfor 

hver kjønnskategori er vel så stor som mellom kjønnene. Det finnes mange sterke guttelesere 

og det finnes mange svake jentelesere. Å skulle skille mellom hva som kan være en kjønnet 

påvirkning på leseferdigheter og andre kjønnsulikheter er dermed vanskelig. Selv om jeg her 

nevner at gutter oftere utvikler lese- og skrivevansker enn jenter, så vil denne oppgaven ha 

fokus på elever uten spesifikke lese- eller læringsvansker. 
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2 Oppgavenes problemstilling og formål 
 

Lesemotivasjon og leseforståelse ser ut til å være påvirket av hverandre (Morgan & Fuchs, 

2007) så min ambisjon var først å undersøke intervensjoner som skulle fremme gutters 

leseferdigheter gjennom økt lesemotivasjon og dermed fremme leseforståelsen. Jeg brukte 

ulike søkeord i ulike søkemotorer og oppdaget at det er få tiltak rettet mot gutters 

leseferdigheter. Dette til tross for at “gutteproblemet” har vært på dagsordenen i mange år. I 

stedet kom jeg over studier som undersøkte kjønnsforskjeller i leseferdigheter og 

lesemotivasjon, og her fant jeg at denne sammenhengen ikke er helt entydig. Jeg ble derfor 

nysgjerrig på i hvilken grad kjønnsforskjeller i leseferdigheter og lesemotivasjon er til stedet 

gjennom hele skoleforløpet, altså fra 1. - 12. klasse, og hvorvidt det er spesielle perioder hvor 

denne tendensen er tydelige. Siden studier har vist at tidlig språkutvikling predikerer senere 

leseferdigheter (Snow, 1991) så ble jeg også nysgjerrig på om man har funnet 

kjønnsforskjeller i språkferdigheter allerede i tidlig alder, og om dette da eventuelt kan sees i 

sammenheng med senere leseferdigheter. Her vil jeg bare kort nevne at kjønn som begrep er i 

denne oppgaven er definert som en dikotomi, gutt og jente. Problemstillingen i denne 

oppgaven er definert på følgende måte: 

 

I hvilken grad eksisterer det kjønnsforskjeller i språkutvikling, leseferdigheter og 

lesemotivasjon? 

 

For å avgrense oppgaven har jeg valgt ut fire spørsmål: 1.) I hvilken grad kan man finne 

kjønnsforskjeller i barns tidlig språkutvikling? 2.) I hvilken grad er det kjønnsforskjeller i 

ordavkoding og leseforståelse? 3.) I hvilken grad er det kjønnsforskjeller i lesemotivasjon? 

4.) Hvis det er kjønnsforskjeller i leseferdigheter og i lesemotivasjon, i hvilken grad er det en 

korrelasjon mellom kjønnsforskjeller i leseferdigheter og kjønnsforskjeller i lesemotivasjon?  

Andre avgrensninger i oppgaven vil i hovedsak bli redegjort for i metodedelen.   

	

2.1 Oppgavens oppbygging 
Denne oppgaven er firedelt. Den første delen av oppgaven, kapittel 2, er teoridelen. I denne 

delen presenteres oppgavens formål og problemstilling. Her blir strukturen og oppbyggingen 

av oppgaven beskrevet, og de tre mest sentrale begrepene språkutvikling, leseferdigheter og 
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lesemotivasjon vil bli gjort rede for. Den andre delen av oppgaven, kapittel 3, er 

metodedelen. Her vil jeg vise hva jeg har lagt til grunn for å komme frem til resultatene i 

oppgaven. I denne delen vil bakgrunn for metodevalg og redegjørelse av validitet stå sentralt. 

Den tredje delen av oppgaven, kapittel 4, er resultatdelen. Her vil de ulike studiene bli 

presentert og resultatene vil bli drøftet med fokus på validitet. Den første resultatdelen 

undersøker hvorvidt det er kjønnsforskjeller i språkutvikling i perioden 1 – 6 år.  I den andre 

resultatdelen, så er det leseferdigheter som står i fokus. Den ene studien undersøkte elever 

som var i innlæringsfasen av leseferdigheter, mens den andre studien tok for seg 15-åringer 

som man forventet hadde gode leseferdigheter. Den tredje resultatdelen tar for seg elevers 

lesemotivasjon, og undersøker hvorvidt gutter og jenter hadde lik lesemotivasjon i tredje 

klasse, og hvorvidt eventuelle kjønnsforskjeller vistes i endring av lesemotivasjon i løpet 1. – 

12. klassen. Den fjerde resultatdelen undersøker hvorvidt det er en samvariasjon mellom 

lesemotivasjon og leseferdigheter, og om det skjedde en endring i løpet av ungdomsårene. 

Den siste delen av oppgaven er kapittel 5. Her vil jeg løftet frem funn fra resultatdelen og 

drøfte disse videre i forhold til problemstillingen.  

 

2.2 Tidlig språkutvikling 
Språkutviklingen hos et barn starter allerede fra fødsel av og er grunnsteinen til senere 

leseferdigheter. Gjennom sosial interaksjon med sine omgivelser lærer barnet å kommunisere 

og utvikle sine språkferdigheter. Studier har vist at ulike variabler, som familiens 

sosioøkonomiske status og mors utdannelse, kan ha effekt på språkutvikling hos et barn. For 

eksempel så har barn fra familier med høy sosioøkonomisk status vist et større ordforråd og 

bedre setningsoppbygging (syntaks) enn barn fra familier med middels eller lav 

sosioøkonomisk status (Hoff-Ginsberg, 1998). Mors utdannelse har vist seg å ha en positiv 

effekt på lesemiljøet i hjemmet, som igjen kan bidra til barnets språkutvikling, og senere 

leseferdigheter (Gottfried et al., 2015). 

 

Språkferdigheter hos et barn er først og fremst forbundet med barnets ordforråd, og her skiller 

man mellom ekspressive og reseptive språkferdigheter. Ekspressive språkferdigheter er ord 

man klarer å uttrykke, mens reseptive språkferdigheter er ord man forstår (Rojas & Iglesias, 

2013). Ekspressive språkferdigheter hos førskolebarn som ordforråd og fonologisk bevissthet, 

er to språkferdigheter som har vist seg å predikere senere leseferdigheter. Av disse to 

språkferdighetene så er det ordforrådet som har vist seg å være den sterkeste predikatoren 
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(Lervåg & Grøver Aukrust, 2010). Å utvikle et godt ordforråd før skolestart vil derfor være 

med å støtte senere leseferdigheter hos et barn. Lengden på en ytring, antall ulike ord som 

barnet bruker og antall ord som barnet produserer i minuttet er målbare enheter som kan 

forutsi senere språkferdigheter hos et barn (Rojas & Iglesias, 2013).  

 

Men det er store individuelle forskjeller i barns språkferdigheter. Noen ettåringer har ingen 

produktive ord som de bruker, mens andre kan ha 30. Noen toåringer kan ha 10, 30 og helt 

opp mot 450 ord som de bruker (Tamis-LeMonda, & Bornstein, 1994). Derfor har stabilitet i 

utvikling ofte vært et tema i forskning på barns språkutvikling. Stabilitet beskriver en 

konsistens i forhold til en rangeringsordning hos individer eller innad i en gruppe over tid 

(Bornstein, Hahn & Hynes, 2004). Når det er snakk om stabilitet i språkutvikling så vil et 

individ som har et godt ordforråd på ett gitt tidspunkt også ha et godt ordforråd på et senere 

tidspunkt. Et barn som har et dårlig ordforråd på ett gitt tidspunkt, vil ha et dårlig ordforråd 

på et senere gitt tidspunkt (Bornstein, Hahn & Hynes, 2004, Grøver Aukrust, 2005).  

 

Er det slik at det er kjønnsforskjeller i leseferdigheter, så er det interessant å finne ut når 

denne forskjellen oppsto. Og siden tidlig språkutvikling predikerer senere leseferdigheter så 

vil man kunne forvente å finne kjønnsforskjeller allerede før lesestart. Den første 

problemstillingen i denne oppgaven vil derfor være å undersøke om det er kjønnsforskjeller i 

tidlig språkutvikling og om dette er en stabil utvikling.  

 

2.3 Leseferdigheter 
Den enkleste definisjonen på leseferdigheter er å si at lesing er avkoding og forståelse 

(Gough and Tunmer, 1986). Dette betyr at for å bli en kyndig leser med gode leseferdigheter 

så trenger man å mestre både den tekniske og den meningsbærende siden ved lesing. Å lese 

innebærer derfor å lære seg alle bokstavene og skape mening av ordene som leses. Normalt 

forventer man seg at en elev mestrer den tekniske siden ved lesing, det vil si avkoding og det 

å ha god leseflyt, i 4.- 5. klassen. Resten av livet vil en person, på ulike måter og i ulike 

kontekster, utvikle den meningsbærende siden ved lesing, det vil si leseforståelse av ulike 

tekster (Roe, 2013; Lundetræ, Gabrielsen & Mykletun, 2009, s. 236).  

 

I innlæringsfasen av leseferdigheter, altså før leseferdighetene er automatisert, så er det 

antydet at avkoding er viktigere enn ordforståelse (Lervåg & Grøver Aukurst, 2010). Å lese 
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non-ord og høy-frekvente ord har vist seg å være gode parametere for å vurdere om et barn 

har knekt lesekoden og kan avkode (Snowling, 2000). Non-ord er ord som ikke inneholder 

mening, altså tulleord, mens høy-frekvente ord er ord som ofte blir brukt. Å lese non-ord kan 

si noe om hvor automatisert leseferdighetene er. Å lese høy-frekvente ord kan si noe om 

flyten i lesingen (Snowling, 2000). 

 

Leseforståelse handler om å forstå den teksten man leser. Det mest grunnleggende i denne 

sammenheng er at man har ordforråd nok til å kunne forstå det man leser (Lervåg & Grøver 

Aukrust, 2010). Forforståelse er den enkeltfaktoren, ved siden av oppmerksomhet, visuell 

forestillingsevne og intelligens, som har størst betydning for leseforståelse (Bråten, 2007). 

Den bredde- og dybdekunnskapen man har om et tema vil ha noe å si for hvor godt og på 

hvilken måte man forstår den teksten man leser. Implisitt i denne oppgaven så er det 

leseforståelse som blir vektlagt størst betydning, men siden avkoding og leseforståelse er 

gjensidig avhengig for å skape mening av teksten, så har jeg valgt å ta med en studie som 

undersøker om det er kjønnsforskjeller i den tekniske siden ved lesing.  

 

På grunn av en kontinuerlig kulturelle og økonomiske endring i samfunnet er livslang læring 

stadig oftere et krav for å klare seg sosialt og økonomisk (Roe, 2013). Det stilles derfor store 

krav til gode leseferdigheter. For å forstå den informasjonen vi omgir oss med trenger vi 

stadig påfyll av ny kunnskap, og vi trenger å gjennomsøke og samhandle med tekstene vi 

leser (Bråten, 2007). Når leseferdigheter blir diskutert i det offentlige rom er det gjerne basert 

på resultater fra PISA-tester. PISA-tester og nasjonale tester blir vektlagt mye betydning både 

hos politikere og andre beslutningstakere  når det er snakk om leseferdigheter i skolen, i 

tillegg så er disse testene brukt som måleinstrument i noen av studiene i denne oppgaven. 

Derfor velger jeg å si noe om hvordan PISA definerer leseferdigheter. Nasjonale tester er 

utformet ulikt, alt ettersom hvilket land det gjelder, og vil derfor ikke bli definert her. PISA-

testene er en internasjonal ferdighetstest utarbeidet av OECD (organisasjonen for økonomisk 

samarbeid og utvikling) som definerer leseferdigheter på følgende måte: ” Lesekompetanse 

innebærer at elevene kan forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i skrevne tekster, for 

å kunne nå sine mål, utvikle sine kunnskaper og evner, og delta i samfunnet ” (Frønes og 

Narvhus’ oversettelse, 2010 s.33). Den leseforståelsen som måles i PISA testene er basert på 

kunnskapen som man antar er nyttig for 15-åringer (Chiu & Chang, 2013). En 

gjennomsnittlig poengsum i PISA testen er 500 poeng, hvor 35 poeng tilsvarer omtrent ett 

skoleår (www.uv/uio.no) 
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Leseferdigheter har ikke bare en samfunnsmessig eller økonomisk funksjon. Den har også en 

sosial og kulturell funksjon, og er en interaksjon mellom teksten, leseren og kontekst ( Snow, 

2010). Hvordan vi blir sosialisert som lesere kan gi utslag på våre leseferdigheter. For 

eksempel så kan kulturelle stereotypiske holdninger, som at lesing er en feminin aktivitet 

(Molloy, 2013), påvirke gutter og jenters leseferdigheter (Chiu & Chang, 2013) fordi gutter 

da vil nedprioritere det de opplever som en ”feminin” aktivitet. Jenter ser også ut til å 

engasjere seg mer i skolearbeid enn gutter, og dette kan også gi ulike utslag på 

leseferdigheter (Dinez m. fl., 2013). Vil derfor motivasjon for lesing være en faktor som kan 

sees i sammenheng med kjønnsulikheter i leseferdigheter? De Fraine m. fl. (2007) fremhever 

at leseferdigheter kan bli forstått som et gjensidig samspill mellom motivasjon og 

leseprestasjoner. Alt i alt så kan man si at leseferdigheter en sammensatt ferdighet med 

mange delkomponenter som skal virke sammen og som har ulike funksjoner i forhold til den 

konteksten den blir brukt i (Chiu & Chang, 2013). Derfor så vil denne oppgaven også 

undersøke om utviklingen av leseferdigheter er stabil over tid for både gutter og jenter, og 

spesielt i ungdomsårene. 

 

2.4 Lesemotivasjon 
Motivasjon er den drivkraften hos oss mennesker som setter i gang en handling og gir retning 

til et mål (Heckenhausen & Heckenhausen, 2012, Ryan & Deci, 2000). Drivkraften er ikke 

observerbar, men blir trigget av underforliggende følelser, tanker, erfaringer og indre 

fantasier (Heckenhausen & Heckenhausen, 2012). Motivasjon handler om hvorfor vi velger å 

gjøre som vi gjør og hvorfor vi velger det ene fremfor det andre (Heckenhausen & 

Heckenhausen, 2012 ). Man kan være motivert for å oppnå suksess, eller man kan være 

motivert for å unngå et nederlag.  

 

Barns lesemotivasjon er flerdimensjonalt, og kan relateres både til leseferdigheter og hvor 

ofte de leser (Wigfield, 1997). En motivert leser vil legge mer energi inn i aktiviteten, være 

konsentrert og har større utholdenhet og vilje til å takle utfordringer i teksten, enn en leser 

som ikke er positivt motivert (Logan & Medford, 2010). Studier har vist at det er en generell 

sammenheng mellom leseferdigheter og lesemotivasjon, selv når ulike kognitive evner er tatt 

høyde for (Logan & Medford, 2011), og at denne sammenhengen kan være toveis. Det vil si 

at lesemotivasjon og leseferdigheter påvirker hverandre gjensidig, spesielt for de yngste 
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elevene (Morgan & Fuchs, 2007). De som er motivert for å lese ser også ut til å lese mye 

(Wigfield & Guthrie, 1997). 

 

I motivasjonsteori så skilles det gjerne mellom indre og ytre motivasjon (Ryan & Deci, 

2000). Indre motivasjon handler om å finne glede i en aktivitet for aktiviteten skyld, uten 

tanke på gevinst (Ryan & Deci, 2000). Eleven er interessert, nysgjerrig og engasjert i lesing 

(Logan & Medford, 2010). Ytre motivasjon har en mer instrumentell funksjon og er gjerne 

brukt for å oppnå et resultat (Ryan & Deci, 2000). Å få belønning eller anerkjennelse fordi 

man leser vil være eksempler på ytre motivasjon (Logan & Medford, 2010). I en 

skolesammenheng kan det å gi belønning for en leseprestasjon påvirke elevens ytre 

lesemotivasjon, mens det å gi eleven en interessant bok kan stimulere leselyst og trigge den 

indre motivasjonen. Graden av motivasjon og den retningen motivasjonen beveger seg i kan 

variere fra individ til individ (Logan & Medford, 2010). Men, det å være ytre motivert eller 

indre motivert for lesing vil gi ulike utslag på leseferdigheter (Schaffner, Schiefele & Ulfers, 

2013). En leser som er indre motivert vil lese mye og lesemengde har vist seg å ha positivt 

effekt på leseforståelse. En ytre motivert leser vil der i mot ikke lese mye, og dette vil gi 

negative utslag på både lesemengde og dernest leseforståelse (Schaffner, Schiefele & Ulfers, 

2013). Hvorvidt gutters og jenters leseferdigheter er påvirket av indre og ytre motivasjon vil 

bli undersøkt senere i oppgaven.  

 

2.4.1 Tro på egne ferdigheter 
Hvis eleven tror på sine egne leseferdigheter så er sjansen for at eleven får lyst til å lese, 

bruke tid på lesing og vise utholdenhet i forhold til sin leseprosess stor (Jacobs m. fl., 2002). 

Å tro på egne leseferdigheter blir derfor sett på som en viktig brikke for å klare å prestere og 

for å opprettholde lesemotivasjon (Whigfield, 1997). Å tro på egne leseferdigheter kan 

inneholde både affektive komponenter og ferdighetskomponenter (De Fraine, Van Damme & 

Onghena, 2007). Å tro på egne ferdigheter handler både om tidligere leseerfaringer og 

elevens vurdering av sine læringsferdigheter (De Fraine, Van Damme & Ongehena, 2007). 

Tro på egne leseferdigheter er relatert til elevens selvfølelse (Logan & Medford, 2007), og 

man har sett at elever så tidlig som i 2. og 3. klasse assosierer sin selvfølelse til lesing med 

faktiske leseferdigheter (Chapman & Tunmer, 1997). Elever i tidlig skolealder med svak tro 

på egne leseferdigheter har vist seg å gjøre det dårligere på lesetester enn elever som har en 

god tro på egne leseferdigheter (Chapman, Tunmer & Prochnow, 2000). Siden lesing er en 
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grunnleggende ferdighet brukt i de fleste fag, så indikerer dette funnet at svak tro på egne 

leseferdigheter også kan påvirke andre fagområder enn bare lesing (Logan & Medford, 

2010). Hvis det er sånn at jenter er bedre lesere enn gutter er det interessant å se om man kan 

finne kjønnsforskjeller i jenters favør i forhold til tro på egne ferdigheter. 

 

De ulike studiene brukt i denne oppgaven opererer med noe ulike begreper når de snakker om 

hvordan elever vurderer sine egne leseferdigheter. Tro på egne ferdigheter (Jacobs m.fl, 

2002, Logan & Medford, 2010) selvtillit (Marinak & Gambrell, 2010) og akademisk 

selvfølelse (De Fraine, Van Damme & Onghena, 2007) er de begrepene som er brukt. For å 

få oppgaven til å henge sammen på best mulig måte, har jeg valgt å bruke «tro på egne 

ferdigheter» når jeg også snakker om selvtillit og akademisk selvfølelse.  

 

2.4.2 Verdien av lesing 
I studien til Jacobs m. fl. (2002) så fremheves elevens verdivurdering av lesing som et 

parameter for å måle lesemotivasjon. En lesers utholdenhet, valg av oppgave og prestasjoner 

kan blant annet forklares utfra den verdien leseren setter på den oppgaven som skal 

gjennomføres (Whigfield & Eccles, 2000). Jo mer man verdsetter en oppgave jo større indre 

motivasjon vil må få. En elev som vurderer lesing som verdifull vil også finne interesse for 

oppgaven, være utholdende og øke den indre lesemotivasjonen. Forventning om mestring og 

suksess vil være en del av vurderingsgrunnlaget når verdien av lesing skal vurderes (Wigfield 

& Eccles, 2000). 

 

I hvilken grad gutter og jenter verdsetter lesing vil bli drøftet i denne oppgaven, og eventuelle 

ulikheter i verdivurdering vil bli sett i sammenheng med leseferdigheter. 
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3 Metode 
 

3.1 Bakgrunn for metodevalg 
Å finne studier som hadde et kjønnsperspektiv på leseferdigheter og lesemotivasjon var ikke 

så enkelt. Jeg oppdaget at kjønnsperspektiv ofte ikke er løftet frem som en problemstilling, 

men blir gjerne inkorporert som en kontrollvariabel i analysedelen i ulike studier. Dette 

vanskeligjorde søket etter relevante studier siden treff i ulike søkemotorer forholder seg til de 

mest relevante emneordene i en studie. Jeg valgte derfor å forholde meg til studier som løftet 

frem kjønnsperspektivet i problemstillingen sin. En risiko med dette er at forskere som løfter 

frem kjønnsforskjeller kan ha en spesiell interesse for dette feltet, og dermed har hatt et blikk 

for potensielle kjønnsulikheter. Det bør derfor tas høyde for at det kan finnes forskning som 

ikke har funnet kjønnsforskjeller, men hvor resultatene ikke er blitt publisert fordi resultatene 

oppleves som lite interessante. 

 

For å være sikker på at de valgte studiene er pålitelige og relevante, så har jeg søkt og funnet 

i fagvurderte tidsskrifter, studier fra tidsrommet år 2000 til i dag. En rapport som er 

fagvurdert har vært gjennom en kvalitetssikringskontroll fra andre uavhengige forskere for å 

sikre kvaliteten på forskningen.   

 

Søkemotorene brukt i denne oppgaven har primært vært:  

• Eric 

• SCOPUS 

• Google Schoolar. Alle artikkelfunn herfra ble sjekket i ERIC eller SCOUPUS for å 

kvalitetssikre resultatet.   

• Tidsskriftsdatabasene Educational Psychology, Child Development, Journal of 

Reasearch in Reading ble også gjennomsøkt. 

 

Søkeord som ble brukt for å finne relevante studier har vært: reading, motivation, 

intervention, reading comprehension, language, gender, literacy, gender gap, boys, meta 

study, longitudinal, development, language acquisition and sex.  I tillegg så har 

litteraturlistene fra de ulike studiene vært en nyttig kilde for å finne relevant forskning. 
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I denne oppgaven har jeg valgt studier som ser på kjønn som uavhengig variabel, og 

lesemotivasjon og leseferdighet som avhengige variabler. I forskningsmetode så blir 

forholdet mellom de to typene av variabler forklart slik at når det skjer en endring i den 

uavhengige variabelen så vil det skje en endring i den avhengige variabelen (Kleven, 2011). 

Dette betyr at det ligger en forventning hvor kjønn som en variabel kan predikere 

leseferdigheter og/eller lesemotivasjon. I hvilken grad det finnes en samvariasjon, eller 

korrelasjon, mellom den uavhengige og de avhengige, er det jeg ønsker å undersøke. For å 

kartlegge samvariasjon så er det vanlig i pedagogisk forskning å bruke ikke-eksperimentelle 

undersøkelser (Kleven, 2011).  

 

Forskningsmetode skiller gjerne mellom eksperimentelle og ikke-eksperimentell studier 

(Kleven, 2011). Eksperimentelle studier er ansett som den beste metoden å måle effekten av 

et eventuelt tiltak, for eksempel tiltak for å øke lesemotivasjon. I slike studier vil man 

manipulere den uavhengige variabelen og randomisere utvalget. Ved å manipulere 

variablene, for eksempel ved å gi en gruppe elever bøker som de interessere seg for, og en 

annen gruppe bøker som de ikke interessere seg for, så kan man måle ulikheter i 

lesemotivasjon og leseforståelse mellom de to gruppene. Dette kan igjen i gi informasjon om 

det å ha leseinteresse kan predikere leseforståelse. Når man randomiserer utvalget så vil man 

dele de to gruppene opp basert på tilfeldighet. Ved for eksempel loddtrekning kan man 

bestemme hvilke elever som skal få lese bøker de er /ikke er interessert i. Randomisering gir 

dermed grunnlag for å generalisere funnene. Utfordringen med kjønn som en uavhengig 

variable er at den ikke kan randomiseres, enten er man gutt eller så er man jente. Hvorvidt 

dette er en grunn til at jeg ikke har funnet tiltak som har som formål å minske 

kjønnsforskjeller i leseferdigheter eller lesemotivasjon, er uvisst.  

 

I ikke-eksperimentelle studier så ønsker man å si noe om tingenes tilstand slik de er. Man 

ønsker derfor ikke å manipulere omgivelsene, men man ønsker å ha oversikt over flest mulige 

variabler som samvarierer og som kan fortelle oss noe om virkeligheten (Kleven, 2002). 

Fordi vi mennesker utvikles ulikt og sosialiseres på ulike måter i en gjensidig interaksjon 

med våre omgivelser (Brofennbrenner, 1986a), så vil det være mange ulike grunner til at vi 

utvikles slik vi gjør. Å skulle årsaksforklare sammenhengen mellom kjønn og leseferdigheter 

og lesemotivasjon blir dermed vanskelig. Selv om man ikke kan si noe om hvorfor 

samvariasjon oppstår, så kan man si noe om når det forventes å oppstå. Og her har man sett at 

tidlig språkutvikling og senere leseferdigheter samvarierer (Lervåg & Grøver Aukrust, 2010). 
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Med denne kunnskapen så har man en mulighet til å vurdere et barns leseutvikling. Da vil 

man kunne forutsi at en elev med god språkutvikling vil ha dårligere leseferdigheter enn en 

elev med god språkutvikling. Hvorvidt det er mulig å predikere gutter og jenters 

språkutvikling og leseferdigheter vil jeg derfor prøve å besvare i denne oppgaven. 

 

Selv om det altså ikke er grunnlag for å kunne si noe om årsakene så vil de fleste studiene i 

denne oppgaven allikevel foreslå noen mulige tolkninger av resultatene. Dette kan gjøres ved 

for eksempel å se på graden av statistisk sammenheng og/eller hvor sterk korrelasjon, 

samvariasjon, det er mellom variablene. Siden det er knyttet mye usikkerhet til validiteten, 

altså gyldigheten, av funnene i studier som har et ikke-eksperimentelt design, så vil en del av 

drøftingen i kapitlene 4 vurdere potensielle «tredje variabler» som kan være alternative 

tolkninger av resultatene (Kleven, 2011).  

 

3.2 Validitet 
For å kunne vurdere kvaliteten på de ulike resultatene i studiene som omtales i denne 

oppgaven så er det viktig å ha et blikk på forskningens slutninger og deres validitet (Kleven, 

2011). Jeg vil derfor her si noe om hvordan jeg vil forhold meg til statistisk validitet, indre 

validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet i denne oppgaven (Lund, 2002). 

 

Statistisk validitet vil besvare om resultatene i forskningen er statistisk signifikant, det vil si 

om funnene anses å være ikke tilfeldig (Lund, 2002). Finner man en samvariasjon mellom 

kjønnsforskjeller og lesemotivasjon, og dette er målt som signifikant, så kan man vurderer 

hvor sterk denne korrelasjonen er. Dette gjøres ved å måle korrelasjonsstørrelse, som har en 

skala fra 0 - 1. I en pedagogisk sammenheng så indikerer en korrelasjon på r = 0,55 en sterk 

korrelasjon, r = 0,35 en moderat korrelasjon og r = 0,15 eller mindre, som svak korrelasjon. 

Finner man en kjønnsforskjell i lesemotivasjon så kan man også regne ut hvor stor denne 

kjønnsforskjellen er. Her er det da vanlig å snakke om effektstørrelse, Cohens´d. Størrelsen 

på Cohens`d regnes på en skala fra -1 til + 1.  Her vil en kjønnsforskjell på d = 0,2 ansees 

som liten, d = 0,5 ansees som middels stor, og på d = 0,8 ansees som stor. I pedagogisk 

forskning så rapportere man på effektstørrelser ned mot Cohen`s d= 0,2 (Solheim & Lundtræ, 

2013). 
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Indre validitet sier noe om man kan stole på den tolkningen som fremsettes av relasjonen 

mellom variabler, slik de er operasjonalisert (Kleven, 2011). Og fordi det kan være knyttet 

mye usikkerhet til validiteten i funnene i en studie, så vil det være viktig å vurdere potensielle 

«tredje variabler» som kan være alternative tolkninger av resultatene (Kleven, 2011). Viser 

for eksempel funnene i en studie at det er kjønnsforskjeller i leseferdigheter og 

lesemotivasjon, så vil min drøfting belyse styrker og svakheter ved denne tolkning. Her vil 

jeg for eksempel vurdere utvalgsstørrelse, homogenitet i utvalget og sosioøkonomisk status. 

Et barn med en mor med høy utdannelse, vil ofte ha bedre språkferdigheter enn en mor med 

lav utdannelse. Barn fra familier med ulike kulturelle og sosioøkonomiske bakgrunner kan ha 

ulike erfaringer. Dette kan igjen påvirke leseferdigheter og dermed resultatene i en studie. 

Skyldes resultatene at eleven har modnet i løpet av testperioden, kan det være ytre hendelser 

som påvirker resultatene, er det frafall i utvalgsgruppen og kan dette påvirke resultatet. Dette 

er eksempler på spørsmål som kan gi rom for alternativer tolkninger av resultatet. 

 

Begrepsvaliditet handler om hvordan begreper er operasjonalisert og om 

målingsinstrumentene måler begrepene slik de er operasjonalisert. I den første delen av denne 

oppgaven har jeg begrepsavklart de meste sentrale begrepene, og i resultatdelen hvor hvert 

studie blir presentert så vil jeg også presentere målingsinstrumentene av begrepene 

lesemotivasjon og leseferdigheter. Ulike studier kan operasjonalisere og måle begreper ulikt. 

Begrepet lesemotivasjon er lite konkret og vanskelig å måle, derfor har de fleste studiene i 

denne oppgaven basert seg på spørreskjemaer hvor elevers selvrapportering er brukt som 

måleinstrument. Her må elevene angi hvor enig/uenig de er i ulike påstander om sin egen 

lesemotivasjon. En risiko med selvrapportering er at elvene kan gi svar som de opplever som 

sosialt aksepterende, i stedet for hva de selv opplever som sant (Kleven, 2011). Hvis for 

eksempel gutter forbinder lesing bare med skjønnliterærer tekster og ikke med andre tekster 

som faktatekster eller tegneserier, så kan det være at de rapporterer et mer negativt syn på 

lesing enn det de egentlig føler. Dette kan føre til målingsfeil og dermed påvirke 

troverdigheten i forskningen. Men, siden motivasjon ofte er indrestyrt så vil det allikevel 

være personen selv som best kan bedømme i hvilken grad den er motivert.   

 

Ytre validitet prøver å besvare om funnene i en studie kan generaliseres utover konteksten i 

undersøkelsen. Utvalgsstørrelsen er et element som kan si noe om generaliseringseffekten 

(Lund, 2002). Jo mindre et utvalg er, jo større er sjanse for at utvalget ikke er representativt 

for den populasjonen den skal måle. Et stort utvalg vil ha større troverdighet i forhold til å 



	 14	

gjenspeile en populasjon. Hva som karakteriserer et stort og lite utvalg er avhengig av 

kontekst og størrelsen på den populasjonen den skal undersøkes. Utvalgsstørrelsene til 

studiene i denne oppgaven spenner seg fra 288 – 199 097 individer. Hvorvidt disse er 

representative vil bli diskutert der det er relevant. Språkferdigheter, leseferdigheter og 

motivasjon er egenskaper som utvikles i en kontekst. I denne sammenheng så ville studier 

basert på en norsk kontekst vært å fortrekke. I denne oppgaven har jeg valgt å bruke 

utenlandske studier som har en kontekst som anses å være sammenlignbart med norske 

forhold. De fleste studiene i denne oppgaven er derfor enten amerikanske eller europeiske. 

Dette kan ha noe å si for den ytre validiteten. I tillegg har jeg tatt med en studie fra Brasil. 

Dette er et land veldig ulikt Norge, og det er derfor en risiko for at funnene fra denne studien 

ikke kan generaliseres til en norsk kontekst. Jeg har allikevel valgt å ta med studien fordi det 

har vært vanskelig å finne annen relevante forskning som ser på kjønnsforskjeller i tekniske 

leseferdigheter. 

 

De fleste studiene i denne oppgaven som undersøkte leseferdigheter brukte resultater fra 

nasjonale lesetester eller tester utarbeidet av forskerne som grunnlag for datamaterialet. De 

ulike testene har ulike variabler som de vektlegger, og hva dette er vil bli tydeliggjort i hver 

enkelt studie. Det at ulike leseoppgaver blir brukt for å måle kvaliteten på leseferdigheter kan 

være et generaliseringsproblem. Men, siden studiene er fra forskjellige land med elever i 

ulike kontekster så ville en standardisert test på tvers av landene vært et reliabilitets problem 

fordi den da ikke ville tatt hensyn til det kulturelle mangfold. PISA testen som blir omtalt i 

denne oppgaven er tilpasset de enkelte land. 

 

3.3 Korrelasjonsstudier og longitudinelle studier 
Denne litteraturstudien har brukt korrelasjonsstudier som datagrunnlag. En korrelasjonsstudie 

har til hensikt å studere samvariasjon, eller korrelasjon, mellom flere variabler (Befring, 

2010), og da har man muligheten til å finne graden av samvariasjon mellom kjønn og 

leseferdigheter og lesemotivasjon. Et viktig aspekt her er at korrelasjon ikke kan si noe om 

årsaks-/virkningsforhold, og dette er noe av problemet med korrelasjonsstudier (Lund, 2002). 

Viser studier at det en samvariasjon mellom kjønn og leseferdigheter, så kan ikke 

leseferdigheter årsaksforklares ved å vise til elevens kjønn. I stedet så kan sammenhengen 

forklares ved å si at gutter og jenter skårer ulikt på tester, i jenters favør, og at dette er en 
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stabil tendens. Denne stabile tendensen gir grunnlag for å forutsi eller predikere fremtidig 

hendelser. 

 

I en statistisk analyse kan man kartlegge om det er flere variabler som korrelerer. Kan mors 

utdannelses også vise til samvariasjon med lesemotivasjon og leseferdigheter? Studier har 

vist at det er en sammenheng mellom mors utdannelse og et barns senere språkferdigheter 

(Bornstien m. fl., 2004, McCoach, O´Connell, Reis, & Levitt, 2006), men det kan være 

vanskelig å peke på hva som medierer dette. Mediering betyr at samvariasjonen mellom to 

variabler skyldes en tredje variabel (Howitt & Cramer, 2014). Skyldes medieringen 

språkbruken i hjemmet (Hoff, 2003), skyldes det at høy utdannelse oftere er forbundet med 

flere bøker i hjemmet og mer lesing, som igjen påvirker ordforrådet (Gottfried m. fl, 2015), 

eller er det andre faktorer som god ernæring og nok søvn som spiller inn? Korrelasjon gir 

derfor bare en pekepinn i hvilken retning samvariasjonen går, uten nødvendigvis å kunne si 

hvorfor den gjør det.   

 

Både språk, lesing og motivasjon er egenskaper med typiske utviklingstrekk. Derfor har jeg i 

denne oppgaven ønsket å bruke longitudinelle studier for å vurdere stabilitet og variasjon i 

utviklingen av språk og motivasjon i forhold til kjønnene. Metoden er å følge gutter og jenter 

over tid for å kartlegge stabilitet, endring og utvikling. Utvalget blir gjerne testet/observert 

flere ganger. Hva som defineres som «over tid» kan variere fra måneder til år (Befring, 

2007). Problemet med longitudinelle studier kan være frafall i utvalget og at testpersoner kan 

bli påvirket av testsituasjonene. Når man blir testet flere ganger så kan det oppstå en 

læringseffekt fra selve testsituasjonen. I denne oppgaven har jeg ogås brukt 

korrelasjonsstudier som har ønsket å si noe om barns utvikling ved å sammenligne ulike 

grupper med barn i ulike alderstrinn (Born 
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4 Resultater  
 

4.1 I hvilken grad kan man finne kjønnsforskjeller i 

barns tidlig språkutvikling? 
Den første problemstillingen i oppgaven er å undersøke om det er kjønnsforskjeller i tidlig 

språkutvikling. Alle tre studiene som diskuteres her er longitudinelle studier. Den ene ser på 

kjønnsforskjeller i språkutvikling i perioden fra 18 – 36 måneder. Den andre ser på 

kjønnsforskjeller i språkutvikling i alderen 1 - 6 år. Den tredje undersøker kjønnsforskjeller i 

språkutvikling hos tospråklige barn som er i overgangen mellom barnehage og skole. 

 

4.1.1 Zambrana, Ystrom & Pons (2012) 
Den longitudineller studien til Zambrana, Ystrom & Pons (2012) har analysert en 

kohortstudie av barn i alderen 18 – 36 måneder for å undersøke hvilken virkning kjønn hadde 

på språkutvikling, og i hvilken grad det var interaksjon mellom mors utdannelse og 

språkutviklingen hos gutter og jenter.  

 

Utvalget i denne studien var 44 921 norske barn, som alle hadde deltatt i en stor nasjonal 

mor/barn undersøkelse i Norge. Dataene i denne studien var derfor hentet fra kohortstudien, 

the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa), utført av Folkehelseinstituttet. Alle 

gravide mødrene i Norge i perioden 1999 – 2008 ble invitert til å delta i studien, og 40 % av 

de gravide hadde takket ja. Zambrana, Ystrom & Pons (2012) analyserte 3 åringer født før 

februar 2006, og hvor det var tilgjengelig språkdata fra 18 og 36 måneders alder. Noen 

utvalgte grupper ble utelukket fra studiet, som for eksempel barn med Down syndrom og 

autisme. Studien endte derfor opp med 28 107 barn hvor det var samlet inn språkdata både 

ved 18 og 36 måneders alder, 14 410 barn med innsamlede språkdata bare fra 18 måneders 

alderen og 2404 barn med innsamlede språkdata bare fra 36 måneders alderen. Mors 

utdannelse ble vurdert i forhold til antall år med utdannelse, hvor den laveste utdannelsen var 

9 - 12 år grunnskole og den høyeste var over 16 års skolegang som inkluderte en mastergrad 

eller et høyere nivå. 

 

Metoden brukt i denne studien var mors rapportering om barnets språkforståelse. Mødrene 

fylte ut spørreskjemaer basert på ulike standardiserte kartleggingsverktøy (Modified 
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Checklist for Autism in Toddlers, the Early Screening for Autism in Toddlers, og the 

Nonverbal Communication Checklist), hvor de skulle besvare spørsmål med 

svaralternativene ja/nei, eller ja/vanligvis/av og til, eller av og til/sjeldent/ ikke ennå. Et 

eksempel på spørsmål de besvarte da barnet var 18 måneder var: ” Without showing him/her 

first, does your child point to the correct picture when you say, ”Show me the cat” or ” 

Where is the dog”? ”. Da barnet var 36 måneder ble de samme spørsmålene stilt igjen.. I 

tillegg så besvarte mødrene på spørsmål om kommunikasjon og språkferdigheter. Her ble 

nonverbale ferdigheter, som for eksempel miming og gester vurdert. Språkforståelse ble 

vurdert i forhold til om barnet hadde en passende verbale/non-verbale respons i 

kommunikasjon med andre. I tillegg, så ble barnets språkproduksjon, det vil si barnets egne 

ytringer, vurdert.   

 

Regresjonsanalyse av dataene ble utført. Regresjonsanalyse er et statistisk analyseverktøy 

som har som mål å beskrive korrelasjonen mellom to eller flere variabler (Braut & Dahlum, 

2014). Resultatene fra analysen viste at det var signifikante kjønnsforskjeller i jenters favør, 

med en korrelasjon (Cohens`D) på 0,68 ved 18 måneders alderen og 0,48 ved 36 måneders 

alderen. En korrelasjon på over 0,50 tolkes som en middelsstor sammenheng, mens en 

korrelasjon på 0,48 tolkes som en liten men betydningsfull sammenheng. Funnen så altså ut 

til å indikere at det var en kjønnsforskjell i språkferdigheter ved begge de målte tidspunktene, 

men at forskjellen var størst ved 18 måneders alderen. Videre så viste resultatene at jentene 

hvis mor hadde den laveste utdannelsen skåret høyrere enn gutter hvis mor hadde den høyeste 

utdannelse. Når det gjaldt utvikling av språkferdigheter i perioden mellom 18 måneder og 36 

måneder så viste resultatene at mors høye utdannelse hadde størst effekt på guttene enn på 

jentene, men at kjønnsforskjellene økte der mors utdannelse var lav.  

 

Denne studien viste at gutter utvikler språkforståelse raskere enn jenter, men at jentene 

allikevel har en generell bedre forståelse. De fant også at mors utdannelse ikke hadde en 

effekt på dette gapet, selv om gutter, som hadde en mor med høy utdannelse, viste raskest 

språkutvikling i perioden 18 - 36 måneder. 

 

 

4.1.2 Bornstein, Hahn & Hynes ( 2004 )  
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Bornstein, Hahn & Hynes (2004) har gjennomført en longitudinell studie av 329 barn i alder 

1- 6 år. Formålet med studien var å undersøke kjønnets betydning for språkutvikling og om 

det var kjønnsforskjeller i språkferdigheter. 

 

Denne studien var delt opp i fire delstudier. Utvalgene var på henholdsvis 26, 184, 34 og 85, 

til sammen 329 barn. Alle kom fra enspråklig familier i et byområdet i USA. Nærmere 

stedsspesifikasjon ble ikke gitt i studien. Mer enn 96 % av familiene hadde europeisk-

amerikanske bakgrunn, og en gjennomsnittlig sosioøkonomisk status. Barna var førstefødte 

og utvalget hadde en jevn kjønnsfordeling.  

 

Som nevnt så var denne longitudinellestudien firedelt og metodene brukt i de fire studiene 

var noe ulikt. Likt for alle studiene var at mor fylte ut et spørreskjema med supplerende 

demografisk informasjon – barnets helse, mors utdannelse o.l.. Ellers ble det benyttet 

standardiserte språktester, transkribering av barnets spontane språk, og mors og lærers 

vurdering av barnets språk. Både mor og læreren vurderte barnets språk gjennom 

standardiriserte skjemaer. Testene som ble brukt i studien var alderstilpasset og vurderte 

barnets ordproduksjon, forståelse, ytringslengde, grammatikk, staving, leseforståelse, 

synonymer og analogier. I tillegg så ble barnets evne til å forstå enkel faktakunnskap, til å 

forstå enkle mengdebegreper og evnen til å kunne gjenkjenne likheter i abstrakte former målt 

(WPPSI-R, Wechsler) (Bornstein, Hahn & Hynes, 2004). 

 

Den første delstudien vurderte 26 barn på tre ulike tidspunkt. Da barna var 2 år ble de testet i 

ordproduksjon og hvor lange og kompliserte setninger de uttrykte (CDI-WS). Videre testet de 

barnets reseptive og ekspressive språk, hvor mye barnet forstår og hva de klarer å uttrykke 

(RDLS). Da barna var 3 år ble de igjen testet for verbal forståelse (RDSL). I 4 årsalderen ble 

barnets evne til å forstå enkel faktakunnskap og mengdebegreper målt, samt evnen til å kunne 

gjenkjenne likheter i abstrakte former målt (WPPSI-R, Wechsler). Resultatene viste at 

jentene skåret høyere i både 2-årsalderen og 3-årsalderen på språkferdigheter. I 2-årsalderen 

var denne forskjellen tydeligst når det gjaldt ordproduksjon, og det ekspressive språket. I 3-

årsalderen så skåret jentene høyest både i det reseptive og ekspressive språket. I 4-årsalderen 

så var det ingen kjønnsforskjeller i evnen til å forstå enkel faktakunnskap og 

mengdebegreper, eller evnen til å kunne gjenkjenne likheter i abstrakte former (WPPSI-R, 

Wechsler). 
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Den andre delstudien replikerte og utvidet den første studien. Utvalget var på 184 barn og de 

ble testet da de var 1,8 og 4 år. Da barna var 1,8 år ble deres ekspressive og reseptive språk 

vurdert via testing (RDSL) og via informasjon fra mor (ELI, VABS). I tillegg så ble barnets 

spontane språk transkribert og analysert. Her ble lengde på ytringer og produksjonen av antall 

ulike ord, altså ordrøtter, målt. I 4 årsalderen ble barnets ekspressive og reseptive språk, samt 

skriftlige ferdigheter vurdert på bakgrunn av opplysninger fra mor (VABS). Barnets spontane 

språk ble transkribert og analysert med henblikk på lengde på ytringer og antall ulike 

ordrøtter som ble brukt. Ved 4 årsalderen ble evnen til å forstå enkel faktakunnskap og 

mengdebegreper, og evnen til å kunne gjenkjenne likheter i abstrakte former målt (WPPSI-R, 

Wechsler). Resultatene viste at jentene skåret høyere enn guttene i alle de målte 

språkferdighetene da de var 1,8 år og 4 år, bortsett fra antall ulike ordrøtter brukt da de var 4 

år. Her var det ingen kjønnsforskjeller. Det var heller ingen kjønnsforskjeller i evnen til å 

forstå enkel faktakunnskap og mengdebegreper, og evnen til å kunne gjenkjenne likheter i 

abstrakte former.  

 

Den tredje delstudien hadde et utvalg på 34 barn. I dette utvalget var mors utdannelse høyere 

for jentene enn for guttene. Testtidspunktene var 1,1 år, 1,8 år og 5,10 år. I 1,1 årsalderen så 

ble barnets ordforråd og ordproduksjon målt med utgangspunkt i opplysninger fra mor (CDI-

WG). I 1,8 årsalderen så ble ordforståelse, lengde på ytringer, og kompleksiteten i uttalte 

setninger analysert (CDI-WS, RDSL). I 5,10 årsalderen ble barna målt i forhold til deres 

ekspressive og reseptive språk, samt skriveferdigheter (VABS). I tillegg så ble evnen til å 

forstå enkel faktakunnskap og mengdebegreper, og evnen til å kunne gjenkjenne likheter i 

abstrakte former også vurdert (WPPSI-R, Wechsler). Resultatene viste ingen 

kjønnsforskjeller i de målte språkferdighetene ved 1,1 årsalder. Men ved 1,8 årsalder så viste 

jentene bedre språkferdigheter enn guttene i alle testene som ble utført. Ved 5,10 årsalderen 

så skåret jentene høyere på begge testene som målte språkferdigheter, men når mors 

utdannelse ble kontrollert for fremsto ikke denne forskjellen som signifikant. Det var ingen 

kjønnsforskjeller i evnen til å forstå enkel faktakunnskap og mengdebegreper, og evnen til å 

kunne gjenkjenne likheter i abstrakte former. 

 

Den fjerde delstudien hadde et utvalg på 85 barn og de ble testet da de var 4,6 år og 6,1 år.  

Da barna var 4,6 år ble barnas språkforståelse og språkproduksjon testet (TOLD-T). Her ble 

ordforråd, grammatikk, setningskopiering, lytte og snakkeferdigheter analysert. Videre ble 

barnets ordforråd, analogier, verbalt minne målt. Læreren vurderte barnets 
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kommunikasjonsferdigheter i klasserommet (VABS). Reseptive og ekspressive 

språkferdigheter, samt skriveferdigheter ble målt. Mor vurderte de samme språkferdighetene 

som læreren (VABS). I 6,1 årsalderen ble barnets lese- og skriveferdigheter målt (WRAT-R).  

Resultatene fra testene og lærerens rapportering viste at jentene skåret signifikant høyere enn 

guttene i alle de målte språkferdighetene ved 4,6 årsalderen. Resultatene fra mors 

rapportering viste der i mot at det ikke var kjønnsforskjeller i det ekspressive språket, det 

reseptive språket eller i skriveferdigheter i denne alderen. Ved 6,1 år så ble det ikke funnet 

kjønnsforskjeller i barnas lese- og skriveferdigheter.  

 

Resultatene fra denne studien viste at jenter skåret høyere enn gutter på språkferdigheter i 

perioden mellom 1,8 år til 4,6 år, men at kjønnsforskjellene ikke vistes før eller etter denne 

perioden. I tillegg så fant Bornstein, Hahn & Hynes, (2004) at det ikke var kjønnsforskjell i 

barns evne til å forstå enkel faktakunnskap og mengdebegreper, og evnen til å kunne 

gjenkjenne likheter i abstrakte former. Resultatene i alle de fire delstudiene viste en stabil 

kjønnsforskjell i alderen 1, 8 til 4,6 år. 

 

4.1.3 Rojas & Iglesias (2013) 
Formålet med den longitudinelle studien til Rojas & Iglesias (2013) var å undersøke hvorvidt 

kjønn som en variable predikerte utviklingen av tospråklige ferdigheter i muntlig spansk og 

engelsk. Studien undersøkte språkutviklingen til barn da de gikk siste året i barnehagen og de 

to første skoleårene. 

 

Rojas & Iglesias (2013) hentet data til denne studien fra en tidligere longitudinell studie som 

hadde undersøkt spansktalende barns språkutvikling (Francis m. fl., 2005). Utvalget besto av 

1 723 spansktalendebarn med engelsk som andre språk, og gjennomsnittlig startalder var 5,7 

år. Deltakerne kom fra California og Texas i USA. De fleste mødrene snakket spansk med 

sine barn, men hvilken kulturell bakgrunn familiene hadde ble ikke spesifisert. Utvalget 

representerte 40 skoler og noen av utvalgskriteriene var at deltakerne gikk på en skole med 

minst 40 % latin-amerikanere og at barnehagen som elevene hadde gått i skulle ha 30 % barn 

med svake engelskspråklige kunnskaper. Ingen av deltakerne hadde fått spesialundervisning 

eller deltatt i et tospråklig opplæringsprogram. 50,3 % var jenter og 48,7 % var gutter. 
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Metoden brukt i denne studien var å samle inn muntlige narrativer, det vil si fortellinger. 

Narrativene ble samlet inn i seks runder, første gangen, høsten det siste året i barnehagen og 

den siste gangen, våren i 2. klasse. Narrativene var barnas gjenfortellinger fra en 

billedbokserie som heter ”Frog Stories”. Dette er en billedbokserie som antas å være kultur- 

og språknøytral (Rojas & Iglesias, 2013), men hvor gutter er protagonisten. Fire historier i 

denne serien ble valg ut,”Frog, where are you?”,” Frog Goes to Dinner”, ” Frog on His Own” 

og ” One Frog Too Many”. Barna fikk instruksjon om bøkene på spansk først, og så i engelsk 

en uke etter. Testingen foregikk slik at den voksne ga barnet billedboken og ba barnet 

gjenfortelle historien, ” Now, tell me what happened in the story”. Videre tilbakemeldinger 

skulle bare være korte og oppmuntrende, som for eksempel, ”aha”, “si”, ”yes”. Barnas 

narrativer ble spilt inn og transkribert, og 12248 narrativer fra de 1723 barna i utvalget ble 

analysert. 6516 narrativer var på spansk og 5732 var på engelsk. Lengden på ytringer, antall 

ulike ord og antall ord i minuttet ble brukt som variabler for å måle barnas språkferdigheter i 

både spansk og engelsk. For å finne lengde på ytringer så sammenlignet forskerne 

meningsbærende ord med meningsbærende setninger. Antall ulike ord referer til antall ulike 

ordrøtter, mens antall ord i minuttet viser til flyten i språket og hvor mange ord man 

produserer.  

 

Etter at de tre målte variablene var analysert, så viste resultatene at kjønnsforskjellene var 

statistisk signifikant i jentenes favør i alle de tre målte parameterne. Forspranget var stabilt i 

hele testperioden, fra barnehageåret og gjennom de to første skoleårene. Dette til tross for at 

språkutviklingen i spansk for gutter og jenter hadde sammenfallende vekstperioder 

og ”soveperioder”. Videre fant Rojas & Iglesias (2013) ingen statistisk signifikant 

kjønnsforskjell i ordforråd eller lengde på ytringer i testperioden når det gjaldt det engelske 

andrespråket. Det var der i mot en statistisk kjønnsforskjell i guttenes favør når det gjaldt ord 

som barnet produserte per minutt. Denne kjønnsforskjellen vistes allerede i barnehagen og 

var stabil til og med andreklasse. Selv om guttene hadde et fortrinn i ord produsert per 

minutt, så hadde begge kjønn en jevn vekst i alle de målte parameterne i engelsk.  

 

Som en oppsummering så kan man si at denne studien fant kjønnsforskjeller i språkutvikling 

i spansk og at denne forskjellen var stabil i perioden fra siste året i barnehagen og gjennom de 

to første årene på skolen. Språkutviklingen i engelsk som andrespråk viste at gutter hadde et 

fortrinn når det gjaldt flyt i språket og antall ord produserte i minuttet. Ellers var det ingen 

kjønnsforskjeller i engelsk. Disse funnene var også stabile gjennom hele testperioden.  
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4.1.4 Drøfting 
Alle de ovennevnte studiene er longitudinelle studier som undersøkte om det var 

kjønnsforskjeller i språkutvikling. Alle studiene viste til kjønnsforskjeller i jenters favør, men 

studiene har ulike funn i forhold til hvor stabil denne kjønnsforskjellen er. Bornstein, Hahn & 

Hynes (2004) fant kjønnsforskjeller i språkutvikling i alderstrinnet mellom 1,8 år og 4, 6 år. 

Men, da barna var 1,1 år og etter 4,6 år så fant de ingen kjønnsforskjeller. De fant også at 

kjønnsforskjellene var stabile i denne perioden. Rojas & Iglesias (2013) fant at det var en 

stabil kjønnsforskjell i barnets førstespråk, spansk, i alderstrinnet 5,7 år til 8,2 år. I barnets 

andrespråk var språkferdighetene mellom kjønnene forholdsvis like, bortsett fra at guttene så 

ut til å ha en bedre språklig flyt. Studien til Zambrana, Ystrom & Pons (2012) viste at det var 

kjønnsforskjeller i språkutvikling for alderstrinnet 18 – 36 måneder, og de fant at forskjellene 

var størst i 18 måneders alderen, det vil si når barna var 1,6 år. Jentens språkferdigheter var 

bedre enn guttene både før og etter at mors utdannelse var tatt høyde for i 18 måneders 

alderen. Mors utdannelse hadde mest å si for guttenes språkutvikling i perioden mellom 18 – 

36 måneder. 

 

Bornstein, Hahn & Hynes, (2004) og Zambrana, Ystrom & Pons (2012) fant begge 

kjønnsforskjeller i perioden mellom 20 og 36 måneder. At Bornstein, Hahn & Hynes, (2004) 

ikke fant kjønnsforskjeller før 1,8 års alderen (altså 20 måneders alderen) kan være fordi det 

bare ble gjennomført en test da barna var 1,1 år og da på et begrenset utvalg, 34 barn. Dette 

funnet kan derfor ha vært tilfeldig. Det som er ulikt for de to studiene er at Bornstein, Hahn 

& Hynes, (2004) fant en stabil kjønnsforskjell på gruppenivå, i perioden, mens Zambrana, 

Ystrom & Pons (2012) fant at kjønnsforskjellene var størst i 18 måneders alderen og ble 

mindre da barna ble eldre.  

 

Bornstein, Hahn & Hynes, (2004) påpeker at selv om kjønnsforskjeller vises i perioden 1 -5 

år, så var det vanskelig å årsaksforklare funnene. Studien fant også at det var store variasjoner 

i språkferdigheter på individnivå innenfor hver kjønnskategori. Og siden det heller ikke ble 

funnet kjønnsforskjeller i barns evne til å forstå enkel faktakunnskap og mengdebegreper, og 

evnen til å kunne gjenkjenne likheter i abstrakte former, så kan dette indikere at kjønnene 
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kanskje er mer like enn ulike, og at det er andre variabler enn kjønn som er avgjørende for 

kjønnsforskjeller i språkutvikling. Bornstein, Hahn & Hynes, (2004) tar derfor til orde for å 

forklare kjønnsforskjeller i språkutvikling ved å se på interaksjonen mellom biologiske, 

psykologiske og sosiale variabler. De fremhever blant annet at gutter og jenter kanskje 

utvikles og modnes forskjellig, og at dette kan ha noe å si for utviklingen av 

språkferdighetene. Bornstein, Hahn & Hynes (2004) nevner også at omgivelsenes 

forventning til kjønnsstereotypier kan påvirke hvordan voksne snakker til og forholder seg 

ulikt til gutter og jenter. For eksempel så vil rollespill med dukker, som er en stereotypisk 

jenteaktivitet, fremme dialog og språk. Dette i kontrast til gutters lek med biler og andre 

kjøretøy som bruker lydbilder mer enn dialog i sitt rollespill. Det kan også være at voksne 

kommuniserer ulikt med kjønnene, og at de da muligens har en mer verbal tilnærming til 

jenter. Til slutt så fremhever forskerne at det er mulig at jenter modellerer sine mødre, som 

også er blitt sosialisert til å være verbale. 

 

Zambrana, Ystrom & Pons (2012) påpeker at funnene i studien ikke kan årsaksforklares og 

etterlyser derfor studier som ser på forholdet mellom genetisk sensitivitet og mors utdannelse. 

At mors utdannelse ikke ser ut til å ha en effekt på kjønnsulikheter ved 18 måneders alderen, 

men ser ut til å samvariere med gutters språkutvikling i perioden mellom 18 – 36 måneders 

alderen, foreslår de kan være på bakgrunn av en interaksjon mellom språklig modning hos 

barna og det språklige miljøet de er en del av. Det kan også være at genetisk disposisjon blir 

mer tydelig i løpet av de tidlige barneårene (Zambrana, Ystrom & Pons (2012).  

 

Rojas & Iglesisa (2013) har ikke prøvd å gi noen gi noen forklaring på sine funn. Men, de 

fremhever at det er noen svakheter i studien som kan ha påvirket resultatene. Dataene i 

studien til Rojas & Iglesias (2013) er tatt fra ett allerede utført studie, og derfor er det en del 

relevante variabler som ikke er tatt med i analysen. Mors utdannelse, eventuelle påvirkninger 

fra en tredjevariabel og på hvilke måte barna har blitt språkpåvirket forut for testingen er ikke 

kartlagt. Siden sosioøkonomisk status heller ikke er vurdert i denne studien, er det vanskelig 

å si noe om hvorvidt språkutvikling påvirkes av ulik sosioøkonomisk bakgrunn. I studien til 

Bornstein, Hahn & Hynes (2004) er utvalget basert på familier med lik sosioøkonomisk 

bakgrunn, og dermed så vil heller ikke disse funnene kunne si hvorvidt språkutviklingen er 

stabil for barn med ulik sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn.  
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I sin studie brukte Rojas & Iglesias (2013) det ekspressive språket som markør når de skulle 

kartlegge språkvekst hos tospråklige barn. Bornstein, Hahn & Hynes (2004) brukte der i mot 

standardiserte tester og informasjon fra omsorgspersoner, mens Zambrana, Ystrom & Pons 

(2012) brukte utelukkende informasjon fra mor. At studiene bruker ulike metoder vil gi 

utslag på resultatene. 

 

I en norsk kontekst hvor pappapermisjon er vanlig, er det naturlig å tenke seg at også fedre 

har en sentral rolle i et barns språkutvikling. Dessuten så vil de fleste barn i Norge starte i 

barnehagen fra de er ca. 12 – 18 måneder. Både fars utdannelse og overgangen til barnehage 

kan påvirke språkutviklingen til et barn. Studiene til Zambrana, Ystrom & Pons (2012) 

reflekterer ikke over dette, men en ”tredjevariabler” kan ha hatt påvirkning på resultatet. 

Mors rapportering kan også representere et problem hvis man er partisk og rapporterer bedre 

ferdigheter hos barnet enn det har. Men her nevner både Zambrana, Ystrom & Pons (2012) 

og Rojas & Iglesisa (2013) at mors rapportering viser seg å være et godt måleinstrument. 

Studien til Bornstein, Hahn & Hynes (2004) er delt opp i fire delstudier med forholdsvis små  

utvalg, på henholdsvis 26, 184, 34 og 85 individer. Små utvalg kan representere en trussel 

mot validiteten i forskningen. Som enkeltstudier ville disse studiene være problematiske, men 

siden de fire delstudiene til en viss grad er overlappende og sees i sammenheng så vil man 

kunne forsvare de små utvalgene.  

 

Utvalget til Zambrana, Ystrom & Pons (2012) er på 44 921 og vil av den grunn oppleves som 

representativ for populasjonen. Allikevel er det verdt å nevne at det bare var 40% av alle 

gravide i Norge som ønsket å delta i denne studiene. Det kan derfor være en risiko for at det 

er en skjevfordeling i utvalget, at det er de mødrene med mest ressurser som har deltatt i 

undersøkelsen og at resultatene av den grunn allikevel ikke er representativt for populasjonen 

(Zambrana, Ystrom & Pons, 2012). 

 

For å oppsummere så ser det ut til at det er kjønnsforskjeller i tidlig språkutvikling i perioden 

1 – 6 år, og at kjønn dermed kan sees på som en variabel som predikere språkutvikling hos 

barn. Men, fordi det er store språkvariasjoner blant guttene og blant jentene, og fordi 

kjønnsforskjeller kan oppstå i et komplisert samspill mellom biologiske, psykologiske og 

sosiale variabler, så trengs det mer forskning som kan gi tydeligere svar på hvordan vi kan 

forstå disse kjønnsulikhetene.  
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4.2 I hvilken grad er det kjønnsforskjeller i ordavkoding 

og leseforståelse? 
Den andre problemstillingen denne oppgaven ønsker å undersøke er i hvilken grad det er 

kjønnsforskjeller i ordavkoding og leseforståelse, og i dette kapittelet vil jeg ta for meg to 

studier som ser på kjønnsforskjeller i leseferdigheter. En longitudinellstudie tar for seg 

perioden da barn lærer å lese. Her er gjennomsnittsalderen ca.11 år. Den andre 

korrelasjonsstudien ser på leseferdigheter til elever i 15 årsalder. På dette stadiet forventer 

man at avkodingen er automatisert og at elevene har både leseflyt og leseforståelse. 

	

4.2.1 Diniz m. fl (2014)  
Det longitudinelle studiet til Diniz m. fl. (2014) hadde som formål å undersøke i hvilken grad 

den tekniske siden ved lesing kan vise til kjønnsforskjeller. 

 

Dette var en brasiliansk studie hvor utvalget besto av 627 elever fra skoler i Rio Grande do 

Sul, Brasil. Den sosioøkonomiske statusen til familiene var ikke vektlagt, men studien 

indikerte at de fleste familiene har en lav sosioøkonomisk status. Gjennomsnittsalderen var 

11, 3 år da studien startet, men utvalget representerte elever fra 1.- 8. Klasse. Utvalget besto 

av 51 % jenter.  

 

School Performances Test, TDE, er en standardisert brasiliansk lesetest, og ble brukt som 

måleinstrument i studien. Her fikk elevene en liste på 70 ord som de skulle lese opp. 

Deltakerne skulle også svare på et spørreskjema om familieforhold og skolebakgrunn. 

Testene ble utført to ganger. Den andre testrunden ble utført et halvt år til ett år etter første 

runde.  

 

Resultatene viste at det ikke var kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter i leseferdigheter, 

men at leseferdighetene til både gutter og jenter bedret seg over tid. Studien beskriver ikke 

hvordan TDE måler leseferdigheter, men studien fremhever at det er den tekniske siden ved 

lesingen som er målt.  For å oppsummere, så ser det ikke ut til å være kjønnsforskjeller i den 

tekniske siden ved lesing.  
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4.2.2 Chiu & McBride (2006) 
Chiu & McBride-Chang (2006) ønsket i denne korrelasjonsstudien å undersøke hvorvidt 

kjønn er relatert til leseforståelse hos ungdommer. Studien vektla kjønnsperspektivet i en 

kontekst for å få en bedre forståelse av denne sammenhengen. Ungdommers leseglede ble 

derfor inkludert som en variabel knyttet opp mot leseforståelse og kjønn.  

 

Utvalget i denne studien var 199 097 15 åringer fra 43 OECD land. Utvelgelsesmetoden var 

basert på en såkalt stratifisert utvelging, som vil si at utvelgingen skjer kategorisk. Først ble 

et bredt utvalg av 150 skoler fra hvert land valgt ut basert på kriterier om familiens 

sosioøkonomiske status og skolens elevinntak. Videre så valgte man ut 35 elever fra hver 

skole. Dette utgjorde til sammen 4500 elever fra hvert land.  

 

Elevene skulle utføre tester og svare på spørsmål. Leseoppgaven var en del av en ”balance 

incomplete block” test (BIB). Prinsippet i en BIB test er at eleven skal svare på et utvalg 

spørsmål fra en tekst, basert på deler av en hel test. Oppgavene var både flervalgsoppgaver og 

oppgaver med åpne svar. For å kartlegge elevenes leseglede så skulle de svare i hvilken grad 

de var enig i ni ulike påstander. Påstandene kunne for eksempel være” Jeg leser bare når jeg 

må”, ” Lesing er min favoritthobby”. Leseferdigheter ble analysert i forhold til både kjønn og 

leseglede.  

 

Resultatene viste at jenter skåret høyere enn gutter på leseforståelse i alle land. Den 

gjennomsnittlige poengsumskåren i alle OECD land var på 500. Hvor stort gap det var 

mellom kjønnene varierte med en forskjell på 6 poeng i Peru og 59 poeng i Albania. Den 

gjennomsnittlige poengsumsforskjellen mellom kjønnene i alle land lå på 33 poeng.  I en 

PISA sammenheng utgjør dette ca. ett år med leseferdigheter. Men, da Chiu & McBride-

Chang (2006) kontrollerte for variabler som sosioøkonomisk status, leseglede, antall bøker i 

hjemmet og svake lesere så skåret jentene gjennomsnittlig 13 poeng mer enn guttene. 

Leseglede var den variabelen som best kunne forklare forskjellen mellom gutter og jenters 

leseprestasjoner. I denne studien så viste resultatene fra analysen at det var en samvariasjon 

mellom leseglede og variablene jenter og høye leseprestasjoner. Jenter som likte å lese 

presterte bedre på lesetesten, og leseglede medierte 42 % av kjønnseffekten på individnivå. 

Ingen andre variabler medierte en kjønnseffekt på leseprestasjoner. Når det gjelder de 
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svakeste leserne i de ulike landene, så var guttene overrepresentert. Her er det viktig å 

presisere at de med lese- og skrivevansker ikke var regnet med her. I 90 % av alle landene 

som deltok så var det 50 % større sjanse for at den svake leseren var en gutt, enn at det var en 

jente. Til slutt fant Chiu & McBride-Chang (2006) at de svake leserne hadde en viss tendens 

til å komme fra samme skole.  

 

Chiu & McBride-Chang (2006) fant i sin studie at det var en betydningsfull kjønnsforskjell i 

leseferdigheter blant 15 åringene i alle OECD land – i jenters favør. Leseglede har en effekt 

på leseprestasjoner, og jenter ser ut til å like å lese bedre enn gutter. Gutter er 

overrepresentert blant de svakeste leserne, men de svakeste leserne ser også ut til å komme 

fra samme skole.  

 

4.2.3 Drøfting 
Både studien til Diniz m. fl. (2014) og Chiu & McBride-Chang (2006) hadde som formål å 

undersøke om det var kjønnsforskjeller i leseferdigheter. Diniz m. fl. (2014) fant ingen 

kjønnsforskjeller hos elever i 1.- 8. klasse, mens Chiu & McBride-Chang (2006) fant 

signifikante kjønnsforskjeller i leseferdigheter hos 15 åringer, i jenters favør. 

 

Diniz m. fl. (2014) har sett på den tekniske siden ved lesing, mens Chiu & McBride-Chang 

(2006) undersøkte leseforståelse. Som tidligere nevnt så er både den tekniske siden ved lesing 

og leseforståelse gjensidig avhengig for å skape mening av en tekst. Resultatene fra de to 

studiene kan derfor indikere at det ikke er evnen til å lese som skaper kjønnsforskjeller, men 

at ulik utviklingen av leseforståelse kan skape kjønnsforskjeller. Dette kan relateres til 

Bornstein, Hahn & Hynes (2004) sin studie som fant kjønnsforskjeller i den reseptive og 

ekspressive språkutviklingen, men ikke i evnen til å lære språk. Ulik leseutvikling kan 

skyldes et mangfold av årsaker som for eksempel foreldres utdannelse, antall bøker i 

hjemmet, skolens leseopplæring, venners påvirkning, kjønnssterotypiske holdninger og annet. 

Chiu & McBride-Chang (2006) påpeker også i sin studie at ulike studier som måler 

kjønnsforskjeller i lesing får ulike resultater, og at dette kan henge sammen med hvordan man 

definerer lesing. 

 

Chiu & McBride-Chang (2006) fant altså kjønnsforskjeller i leseforståelse i alle OECD land, 

og at dette utgjorde gjennomsnittlig 13 poeng når andre variabler var tatt høyde for. Dette 
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viser at det er en tydelig kjønnsforskjell internasjonalt, men siden det er store variasjoner 

innen for hvert land er det ikke lett å si noe om tallet 13 utgjør en stor eller liten forskjell. 

Chiu & McBride-Chang (2006) fremhever i sin studie at leseferdigheter må sees i kontekst. 

Og når deres funn viste at jenter er bedre enn gutter i lesing så fant de også at leseglede var 

den variabelen som tydeligst medierte kjønnsforskjeller.  

 

Forskerne påpeker at forhold mellom leseglede og leseferdigheter kan være toveis. Den som 

er glad i å lese vil lese mer og der av bli bedre lesere. Men, det kan også være at den som har 

lett for å lese har lettere for å like å lese, og dermed leser mer. Chiu & McBride Chang (2006) 

nevner at de som liker å lese gjerne sosialiserer seg med andre som liker å lese og får 

forsterket leseglede og leseferdigheter gjennom dette felleskapet.  

 

Forskerne fant også at skoler hvor det var mange jenter bidro til å øke leseglede hos både 

gutter og jenter. Da antar derfor at når leseglede blir en del av skolekulturen så smitter dette 

over på både gutter og jenter. Men, siden denne studien er en korrelasjonsstudie så er det 

mulighet for at det finnes en tredjevariabel som bedre kan forklare årsaken til samvariasjonen 

mellom kjønn, leseglede og leseferdigheter. 

 

I sin studie viste Chiu & McBride-Chang (2006) at guttene er overrepresentert blant svake 

lesere, og at dette kan være et skoleproblem siden forskerne også fant at de svake leserne 

gjerne kommer fra samme skole. At skolen har en stor påvirkning på elevers prestasjoner er i 

seg selv ikke overraskende, men at gutter ser ut til å tape mer på dette enn jenter er noe som 

bør undersøkes nærmere. Hvordan kontekstuelle variabler som sosioøkonomiske forhold, 

antall bøker i hjemmet, kjønn og leseglede er relatert til skoler med mange svake lesere 

kommer ikke frem i denne studien. Men, siden studien til Zambrana, Ystrom & Pons (2012) 

fant at gutter med mødre som har lav utdannelse er de som har svakest språkutvikling, og 

derfor er det mulig at mors utdannelse kan være en sterk predikator for spesielt gutters språk- 

og leseutvikling. Her trengs det derfor flere undersøkelser. 

 

Studie til Diniz m. fl. (2014) har en del begrensninger. Hvordan Diniz m. fl. har målt 

leseferdigheter kommer ikke så tydelig fram. De beskriver at metoden brukt er basert på en 

standardisert test hvor elevene skulle lese 70 ord. Men, det savnes mer informasjon om 

metoden og hva de egentlig måler. Er det non-ord eller høyfrekvente ord brukt i testen, eller 

er det satt en tidsramme for hvor raskt disse ordene skal leses. Både leseflyt og god 
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bokstavkunnskap er som tidligere nevnt det vesentlige ved den tekniske siden av lesing. 

Derfor ville det vært interessant å se om det var eventuelle kjønnsforskjeller her.  

 

I en testsituasjon hvor man skal utføre den samme oppgaven to eller flere ganger så kan det 

være fare for at det skjer en utilsiktet læring av selve testsituasjonen. I studie til Diniz m. fl. 

(2014) så kommer det ikke frem hvorvidt de 70 ordene som skulle leses var ulike i de to 

testsituasjonene. Læringseffekten vil være størst om det er de samme ordene som skal leses to 

ganger. Men selv om det er nye ord som leses så kan man allikevel ha lært noe av selve 

testsituasjonen som kan ha en overføringsverdi til den andre testsituasjonen.  

 

Det er også verdt å nevne at studie til Diniz m. fl. (2006) er fra Brasil. Den brasilianske 

konteksten er annerledes enn den norske, og dermed så vil overføringsverdien her være noe 

usikker. 

 

Som en oppsummering så viser de to studiene at det er en betydningsfull kjønnsforskjell i 

leseforståelse, men ikke i forhold til evnen til å lære å lese. Fordi leseferdigheter må sees i en 

kontekst så kan det være vanskelig å si noe om årsakene til disse forskjellene. Det kan være 

mange ulike variabler som kan ha en effekt på leseferdigheter, sånn som leseglede, landets 

økonomi, foreldres økonomi, foreldres utdannelse, læringsmiljø. Den ulikheten som var 

tydeligst mellom kjønnene, var at jenter hadde større leseglede enn guttene. Dette ga et 

positivt utslag på leseforståelsen for jentene og genererte en kjønnsforskjell. Men, i de skoler 

hvor leseglede var en del av skolekulturen så gavnet dette også gutters leseglede og 

leseforståelse. Samtidig så viste undersøkelsen at guttene var overrepresentert i forhold til 

gruppen med de svakeste leserne, og at dette muligens kan sees i sammenheng med den 

skolen elevene var fra. Elever som var svake lesere kom gjerne fra samme skole. 

 

4.3 I hvilken grad er det kjønnsforskjeller i 

lesemotivasjon? 
Den tredje problemstillingen i denne oppgaven ønsket å undersøke hvorvidt det var forskjell i 

gutter og jenters motivasjon, når de hadde samme leseferdigheter. Den ene 

korrelasjonsstudien så på tredjeklassers lesemotivasjon, mens den andre longitudinelle 

studien undersøkte hvorvidt det var endring i lesemotivasjon i løpet av skoleårene 1. – 12. 

klasse. 
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4.3.1 Marinak & Gambrell (2010) 
Formålet med korrelasjonsstudien til Marinak & Gambrell (2010) var å undersøke mulige 

kjønnsforskjeller i lesemotivasjon hos den gjennomsnittlige tredjeklasseeleven. De ville 

undersøke om det var forskjeller i gutter og jenters opplevelse av lesing - om de syntes lesing 

var verdifullt og hvilken forståelse de hadde av sine egne leseferdigheter.  

Utvalget i denne studien var 288 tredjeklassinger. De 145 jentene og 143 guttene som deltok 

hadde alle gjennomsnittlig leseferdigheter målt etter Stanford Achievement Test, Ninth 

Edition. Dette er en standardisert test mye brukt i USA. Elevene kom fra tre skoler i en stor 

drabantby i en midtatlantisk stat i USA. Nærmere stedsspesifikasjon ble ikke oppgitt. De 

fleste elevene hadde enten en kaukasisk, afro-amerikansk eller asiatisk bakgrunn.  

 

Elevenes motivasjon ble vurdert via kartleggingsverktøyet Motivation to Read Profile 

(MRP). Dette kartleggingsverktøyet inneholdt to deltester som kan brukes hver for seg eller 

sammen. Den ene delen var en spørreundersøkelse og det andre var en intervjudel. Skolene 

tillot ikke intervjudelen så elevene forholdt seg bare til spørreundersøkelsen. 

Spørreundersøkelsen vedrørende motivasjon rettet seg mot verdien av lesing og elevenes tro 

på sine egne leseferdigheter. Undersøkelsen besto av 20 utsagn med fire svaralternativer som 

forskerne vektet på en skala fra 1 – 4, hvor 4 var den største verdien. Utsagnene kunne for 

eksempel være ” I am ….” med svar alternativene ”a poor reader”, ”an OK reader”, ”a good 

reader”, ” a very good reader”, eller ” I think reading is…” med svar alternativene ”a boring 

way to spend time”, ”an OK way to spend time”, ” an interesting way to spend time”,  ”a 

great way to spend time”. 

 

Resultatene viste at når det gjaldt lesemotivasjon på et overordnet nivå så er forskjellene 

mellom gutter og jenter statistisk signifikant, med en effektstørrelse på d = 0,48. Dette vil si 

at kjønnsforskjellen i lesemotivasjon er moderat og betydningsfulle, i jentenes favør. Videre 

så viste resultatene at forskjellen mellom kjønnene når det gjaldt tro på egne ferdigheter, ikke 

var signifikant. Her var det en effektstørrelse på d = 0,19, som indikerer at forskjellen var så 

liten at den var uten betydning. Til slutt viste resultatene en statistisk signifikant forskjell 

mellom kjønnene når det gjaldt hvor verdifullt de vektet lesing. Effektstørrelsen her var d = 

0,67, som indikerer at kjønnsforskjellene var moderate, men betydningsfull.  

 



	31	

Blant gutter og jenter i tredjeklasse med like leseferdigheter så viste altså studien til Marinak 

& Gambrell (2010) at jenter var mer motivert for å lese enn guttene. De fant ingen forskjell 

mellom kjønnene når det gjaldt tro på egne leseferdigheter, men jentene så ut til å verdsette 

lesing mer enn guttene.   

 

4.3.2 Jacobs m. fl. (2002) 
I sin longitudinelle studie så ønsket Jacobs m. fl. (2002) å undersøke om de fant 

kjønnsforskjeller i gutter og jenters verdivurdering av lesing, og deres syn på egne 

leseferdigheter, i et langtidsperspektiv. De undersøkte elever i 1.- 12. klasse. 

Utvalget i denne studien er 761 barn fordelt på tre grupper (kohort). Den ene gruppen startet i 

1.klasse, den andre i 2. klasse og den siste i 4. klasse. Gruppene ble fulgt opp i en seksårs 

periode, men det var et opphold på tre år midt i studien. I sluttfasen av studien gikk gruppene 

i henholdsvis, 9., 10. og 12. klasse. Elevene kom fra 10 ulike drabantbyskoler i nærheten av 

en storby i midtvestregionen i USA. Nærmere stedsspesifikasjon ble ikke gitt. Hovedvekten 

av elevene var euro-amerikanske og kom fra familier med en middels sosioøkonomisk 

bakgrunn. 53 % var jenter og 47 % var gutter.  

 

Dataene til studien ble samlet inn i perioden 1989 - 1999, og var en del av den longitudinelle 

studien ”Childhood and Beyond Longitudinal Project” (Eccles m. fl. referert av Jacobs m. fl, 

2002). Hver vår skulle elevene fylle ut et skjema som målte deres tro på egne ferdigheter og 

verdivurdering av lesing. Spørsmålene/utsagnene i skjemaet var en bearbeidelse av tidligere 

spørsmål om motivasjon utarbeidet av Eccles og hans kollegaer (Jacobs m.fl, 2002). 

Skjemaene ble testet på 100 barn for å kvalitetssikre at spørsmålene og instruksene var 

forståelige. Spørsmålene ble besvart med en gradering fra 1-7. Når elevene skulle 

verdivurdere lesing så fikk de for eksempel spørsmål om hvor interessant/morsomt de syntes 

lesing var, eller hvor nyttig de syntes lesing var. I forhold til tro på egne ferdigheter så skulle 

de vurdere sine egne evner. Denne studien inneholdt ingen eksempler på de spørsmål/utsagn 

som ble brukt i testen utover de forklaringene som det er referert til her. Elevene fylte selv ut 

skjemaet i klasserommet. De yngste barna i de tre gruppene fikk opplest sine spørsmål.  

Fordi man ønsket å se endringer i utvikling av motivasjon hos begge kjønn, så ble de 

innsamlede dataene analysert i forhold til en vekstkurvemodell, med en skala fra 1- 7.  

Resultatene viste at gutter og jenter hadde lik tro på egne leseferdigheter i 1. klasse, med en 

skåre på ca. 6, 2. Etter dette så sank begge kjønns tro på egne ferdigheter jevnt frem til ca. 10. 
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klasse. Da hadde jentene sin bunnskår på ca. 5,0, mens guttene hadde sin bunnskår på ca. 4.6. 

Kjønnsforskjellene i tro på egne ferdigheter så ut til å starte allerede i første klasse, for så å 

øke jevnt til og med 8.- 9. klasse. Størst gap var det mellom ca.7. – 9. klasse. Da var gapet 

mellom kjønnene på ca.1 poengskår. Etter 10. klasse fikk guttene økt tro på sine 

leseferdigheter, mens jentene hadde en stabil kurve i denne perioden. I 12. klasse var gapet 

mellom gutter og jenters tro på egne ferdigheter på ca. 0,2 poengskår. Guttene økte sin tro på 

egne ferdigheter fra 4,6 i 9. klasse til 4,8 i 12. klasse. Jentene var stabil i denne perioden med 

5,0 poeng. 

 

Resultatene fra elevenes verdivurdering av lesing viste en forholdsvis lik kurve, med høy 

motivasjon i 1. klasse og med en jevn nedgang i grunnskoleårene. Man så kjønnsforskjeller 

allerede i 1. klasse. Da skåret jentene ca. 5,9 på sin verdivurdering av lesing, mens guttene 

skårer ca. 5,6. Kjønnsforskjellene vedvarte gjennom hele grunnskolen. Og mellom 1. klasse 

til 7. klasse så var kjønnsforskjellen stabil med ca. 0, 3 poeng selv om begge kjønn viste en 

generell nedgang i verdivurdering. I 7. klasse så lå gutters verdivurdering på ca. 4,8 mens 

jentene lå i overkant av 5, 0. Etter 7. klasse så sank gutters motivasjon fortsatt, om enn i 

mindre grad enn tidligere år. I 12. klasse skåret guttene ca. 4,6 på verdi. Dette var deres 

laveste skår. I 10. klasse så hadde jentene sin laveste skår, som lå i underkant av 5,0 poeng. 

Men etter dette steg deres verdivurdering av lesing og i 12. klasse verdsatte jenter lesing med 

ca. 5,2 poeng. Og det var i 12. klasse det var størst kjønnsforskjell mellom gutter og jenters 

verdisetting av lesing, med ca.0,7 poeng.  

 

Resultatene viste altså at det var kjønnsforskjeller i gutter og jenters verdivurdering av lesing 

og tro på egne leseferdigheter gjennom hele grunnskolen, bortsett fra i 1. klasse hvor tro på 

egne ferdigheter var likt for begge kjønn. Ellers var tendensen at gapet mellom guttene og 

jentene var stabil eller økende i grunnskolealderen. De tre siste årene i grunnskolen så økte 

gapet mellom gutter og jenter i forhold til den verdien de satt på lesing. Jentene satte mer pris 

på lesing, mens guttene satte mindre pris på lesing. Allikevel så var det i denne perioden at 

guttene økte sin tro på egne leseferdigheter.  

 

Jacobs m. fl. (2002) vurderte også kjønnsforskjeller i fagene matte og gym. Dette gjorde de 

for å kunne sammenligne om kjønnsforskjeller i motivasjon hadde samme vekstkurve i flere 

fag. Jacobs m. fl.(2002) mente at fagene matte og gym opplevdes som mer verdifullt enn 

lesing, hos guttene. De forventet dermed at motivasjon både i forhold til verdivurdering og 
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forventning til egne ferdigheter ville være større og mer stabil i disse fagene. Resultatene var 

at gutter og jenter hadde størst motivasjon i matte og gym i 1. klasse, men så dalte 

motivasjonen jevnt gjennom hele grunnskolen.  

 

Kjønnsforskjellene i gym var størst i gutters favør når det gjaldt tro på egne ferdigheter, men 

med en stabil dalende vekstkurve gjennom hele grunnskolen. Gutters tro på egne 

gymferdigheter var større enn jentenes i 1. klasse, men dalte, og i 12. klasse var det ingen 

kjønnsforskjell. I forhold til verdien av matte så verdsatte jentene matte mest i 1. klasse. I 7. 

klasse så hadde begge kjønn minsket sin verdivurdering av matte og de lå da på samme nivå. 

I 12. klasse så var det blitt et kjønnsgap i gutters favør.  

 

Resultatene fra denne studien viste altså at man finner en jevn nedgang i lesemotivasjon for 

begge kjønn gjennom hele grunnskolen, både når det gjaldt tro på egne ferdigheter og 

verdivurdering. Det så ut til at verdivurdering og tro på egne ferdigheter korrelerte. Når det 

skjedde et fall i verdivurdering så var det også et fall i tro på egne ferdigheter, og vice versa. 

Men, selv om både verdivurdering og tro på egne ferdigheter generelt sett var dalende for 

begge kjønn i lesing, matte og gym, så fant Jacobs m. fl. (2002) at det bare var 

kjønnsforskjell i lesemotivasjon (som her betyr verdivurdering og tro på egne ferdigheter) 

som økte med alderen. 

 

4.3.3 Drøfting 
Studiene til både Marinak & Gambrell (2010) og Jacobs m. fl. (2002) viser at jenter 

verdsetter lesing mer enn gutter. Tro på egne leseferdigheter viser ingen kjønnsforskjeller i 

følge studien til Marinak & Gambrell (2010), mens Jacobs m. fl. (2002) fant kjønnsforskjeller 

etter 1. klassen og gjennom hele grunnskolen, i jenters favør.  

 

En mulig forklaring på ulikheter i funn er at studien til Marinak & Gambrell (2010) vurderer 

samvariasjon mellom leseferdigheter og lesemotivasjon på et gitt tidspunkt, men ser ikke 

etter endringer eller en utvikling. I tredje klasse er ikke kravet om leseferdigheter like viktig 

som i senere skolealder. Gruppen som denne studien undersøkte var en homogen gruppe 

siden alle elevene har tilsvarende samme leseferdigheter og alder. At testingen var en 

engangshendelse og det at utvalgsmassen var homogen, gjør at denne studien ikke kan 

generalisere sine funn utover den gruppen den studerer. Men, funnene kan allikevel sies å 
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være interessant fordi den korrelerer med andre studier som viser at gutter verdsetter lesing 

mindre enn jenter (Meece, Bower & Burg, 2006). Studien er også interessant fordi i dette 

utvalget har alle like leseferdigheter. Og, selv om guttene verdsetter lesing mindre enn 

jentene, så viser studien at de allikevel klarer å tilegne seg de samme leseferdighetene. 

 

Jacobs m. fl. (2002) studerte også en homogen gruppe med elever fra familier med samme 

kulturelle og sosioøkonomiske bakgrunn. Sånn sett så ligner de to studiene på hverandre fordi 

de studere homogene grupper og får svar som samsvarer med hverandre – at jenter verdsetter 

lesing mer enn gutter. Det vil allikevel være nyttig med flere studier av flere heterogene 

elevmasser for å kunne si noe om overføringseffekten av studiene til Marinak & Gambrell 

(2010) og Jacobs m. fl. (2002). 

 

Jacobs m. fl. (2002) fant at motivasjonsfaktorer i både lesing, matte og gym gradvis ble 

svekket igjennom de 12 skoleårene, både for jenter og gutter. Når motivasjon har samme 

utviklingstrekk i flere fag, så bør man vurderer om motivasjon må sees utfra en større 

sammenheng enn bare innenfor ett og ett domene. Kan svekket motivasjon i alle fag være et 

spørsmål om feilslåtte pedagogiske metoder, som ikke klarer å stimulere elevene slik at 

motivasjon opprettholdes? Eller er det snakk om et utviklingstrekk? Studien til Jacobs m. fl. 

(2002) påpeker selv at en av grunnene til fall i motivasjon kan være at jo eldre elevene blir jo 

mer realitetsorientert blir de. Elevene sammenligner seg mer og mer med andre og ser at 

andre elever kan være flinkere enn dem selv. Noen elever lærer lett på barneskolen, men 

opplever skolen som mer krevende når fagene krever større innsats for å lære. Dette fører til 

at de vurderer sine egne ferdigheter som mindre bra. Og når de vurderer sine egne ferdigheter 

som mindre bra så kan det være at de også verdsetter faget mindre (Wigfield & Eccles, 

2000).   

 

Gapet mellom gutter og jenters tro på egne ferdigheter i matte og gym viste seg å være 

forholdsvis stabile, men i lesing så økte kjønnsforskjellene gjennom hele grunnskolen (Jacobs 

m. fl., 2002). Forskerne foreslår noen mulige forklaringer på dette. Jenter foretrekker 

leseaktiviteter fordi de da får brukt sine verbale ferdigheter når tekst skal tolkes og diskuteres, 

jenter leser mer, jenter har en tidligere språkutvikling enn guttene, eller at jenter og gutter er 

påvirket av generelle stereotypiske holdninger hvor lesing blir betraktet som en feminin 

aktivitet. Jacobs m. fl. (2002) kommenterer også at manglende tro på egne ferdigheter, som 

guttene viste i større grad enn jentene, kan henge sammen med drop-outs tendensen som 
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oftere rammer gutter enn jenter. Hvis gutter ikke føler at de mestrer skolen så vil det være 

lettere å gi opp og slutte på skolen.  

 

Jacobs m. fl. (2002) påpeker også at man i en longitudinell studie ikke har kontroll over 

lærerkrefter, de pedagogiske metodene brukt, og hvilken effekt overganger til for eksempel 

fra barneskole til ungdomsskole har. Her kan det være flere ukjente variabler som kan 

predikere resultatene. 

 

Det ser altså ut til at gutter og jenter mister skolemotivasjon i løpet av grunnskolen, og at 

jenter verdsetter lesing høyere enn gutter. Hvorvidt det er en klar kjønnsforskjell i tro på egne 

ferdigheter er ikke entydig. I et langtidsperspektiv var det tydelige kjønnsforskjeller gjennom 

hele grunnskolen, men sett ut fra et utvalg med tredjeklassinger hvor alle hadde like 

ferdigheter så var det ingen kjønnsforskjeller. Mulige forklaringer på kjønnsulikheter i 

motivasjon er at lesing henger sammen med kjønnsstereotypiske holdninger eller ulikheter i 

biologiske, kognitive forutsetninger.  

 

4.4 I hvilken grad er det en sammenheng mellom 

kjønnsforskjeller i leseferdigheter og kjønnsforskjeller i  

lesemotivasjon? 
Hvorvidt lesemotivasjon og leseferdigheter påvirkes av hverandre og om det er 

kjønnsforskjeller her, er den fjerde problemstillingen som vil bli diskutert. En 

korrelasjonsstudie som tar for seg aldersgruppen 7-11 år, og en longitudinell studie som ser 

på utvikling i perioden 7. klasse til 12. klasse er bakgrunnsmaterialet for denne 

undersøkelsen.  

 

 

 

 

4.4.1 Logan & Medford (2010) 
Formålet med korrelasjonsstudien til Logan & Medford (2010) var, med fokus på 

kjønnsforskjeller, å undersøke om elevens leseferdigheter var forbundet med deres tro på 

egne leseferdigheter, og indre og ytre motivasjon.  
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Dette er en engelsk studie med et utvalg på 429 barn i alderen 8-11 år. 240 av disse var 

gutter. Utvalget kom fra fire ulike klassetrinn fra fire ulike skoler. Alle skolene hadde 

omtrentlig likt antall elever, og skolene lå med nærhet til en bykjerne i en storby. Nærmere 

stedsspesifikasjon ble ikke gitt. De fleste elevene i de utvalgte skolene kom fra familier med 

en gjennomsnittlig sosioøkonomisk status, mens 16-20 % av elevene på skolene kom fra 

familier med lav sosioøkonomisk bakgrunn. Hvilken sosioøkonomisk bakgrunn utvalget i 

denne studien hadde kom ikke frem.  

 

Metodene brukt i denne studien var et spørreskjema og en standardiserte test. Testingen 

foregikk i elevenes klasserom. Spørreskjemaet brukt i studien var The Motivation for 

Reading Questionaire (MRQ) Revised Version (Wang & Guthrie, 2004). Formålet med dette 

skjemaet var å identifisere åtte dimensjoner av motivasjon - nysgjerrighet (ønske om å lære 

mer/nye ting), engasjement (barnets nivå i forhold til engasjement), utfordring (ønske om å 

jobbe med/mestre krevende oppgaver), anerkjennelse (ønske om at prestasjoner skal bli 

anerkjent av andre), karakterer (ønske om å oppnå gode karakterer), sosialt (ønske om sosial 

samspill med andre rundt bøker/skole), konkurranse (ønske å prestere bedre enn andre) og 

samsvar (ønske om at prestasjoner skal samsvare med ytre behov). Spørsmålene/utsagnene i 

skjemaene var kvalitetssikret av andre som ikke var involvert i studien. Spørsmålene skulle 

også være alderstilpasset. 

 

Resultatene ble behandlet med en korrelasjonsanalyse, og analysert utfra to grupper. Den ene 

gruppen besto av elever fra 7, 3 år – 9, 3 år. De skulle vekte 20 utsagn/spørsmål utfra en skala 

på fire poeng. Den andre gruppen besto av elever fra 9, 4 år – 11,3 år. De skulle vekte 40 

utsagn/spørsmål utfra en skala på fire poeng. I tillegg så skulle alle elevene gjennomføre en 

lesetest, Group Reading Test II (Macmillan Test Unit 2000). Testen gikk ut på at eleven 

skulle avslutte setninger, og dette målte leseferdigheter. Korrelasjonsanalysen undersøkte om 

det var kjønnsforskjeller i forholdet mellom leseferdigheter, tro på egne ferdigheter og indre 

og ytre motivasjon.  

 

I den yngste gruppen, i alderen 7,3 år - 9,3 år så viste resultatene at både gutter og jenters tro 

på egne ferdigheter hadde en samvariasjon med deres faktiske leseferdigheter. Men denne 

samvariasjonen var mer signifikant hos guttene enn jentene. Denne signifikansen var 

liten,men betydelig på et 0,05 nivå. I tillegg så var gutters indre lesemotivasjon knyttet til 



	37	

deres leseferdigheter. Denne signifikansen var også liten, men betydelig på et 0,05 nivå. 

Ingen andre kjønnsforskjeller ble funnet i denne aldersgruppen.  

 

I den andre elevgruppen, i alderen 9,4 år til 11,3 år så viste resultatene for hele elevgruppen 

at det var en samvariasjon mellom tro på egne ferdigheter, indre og ytre motivasjon, og de 

faktiske leseferdighetene. Når resultatene ble differensiert i forhold til kjønn og hvor sterk 

samvariasjonen mellom variablene var, så fant forskerne at samvariasjonen mellom tro på 

egne ferdigheter og leseferdigheter var mer signifikant for guttene, enn for jentene. Videre 

viste resultatene at samvariasjon mellom indre motivasjon og leseferdigheter var signifikant 

for begge kjønn, men at dette var sterkere for guttene enn for jentene. Alle funnene her var 

signifikant på et 0,05 nivå, som indikerer en liten men betydelig samvariasjon. Det var ingen 

kjønnsforskjeller i styrke når det gjaldt samvariasjon mellom ytre motivasjon og 

leseferdigheter. 

 

For å oppsummere så viser resultatene i denne studien at det er en samvariasjon mellom 

gutters og jenters leseferdigheter, og tro på egne leseferdigheter og indre lesemotivasjon. 

Denne samvariasjonen er større hos gutter enn hos jenter. Resultatene fant ingen 

kjønnsforskjell i hvordan ytre lesemotivasjon påvirket leseferdigheter.  

 

4.4.2 De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) 
En longitudinell studie av De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) hadde som formål å 

undersøke om det var kjønnsforskjeller i elevers tro på egne leseferdigheter, i løpet av 

ungdomsskole og videregåendeskole. Studien ønsket også å se om relasjonen mellom 

leseferdigheter og troen på egne ferdigheter var likt for gutter og jenter, og i hvilken grad tro 

på egne ferdigheter kan predikere leseferdigheter.   

 

Studien er fra Flanders, den nederlandsktalende delen av Belgia. Utvalget består av 2826 

elever fra 50 skoler, fra 7. klasse til 12. klasse. 1636 jenter og 1190 gutter var med i utvalget. 

Skolene i Flanders har generelt en høy standard på skolene, og elevene skårer høyt på 

internasjonale tester som PISA og TIMMS. Dette var bakgrunnen til at skolene ble valg ut. 

Sosioøkonomiske forhold var ikke reflektert i denne forskningen, men på grunn av 

utvalgsstørrelsen så kan man anta at utvalget er representativt for den variasjonen som finnes 

i populasjonen. 91 % av elevene hadde nederlandsk som førstespråk.  
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Data fra denne undersøkelsen var tatt fra et tidligere prosjekt, LOSO-project, som fulgte 

utdanningsforløpet til en kohort av studenter i Flanders (Longitudinal Research in Secondary 

Education; Van Damme m. fl., 2002). Spørreskjema for å måle motivasjon og en lesetest for 

å måle leseferdigheter, var måleinstrumentene brukt i denne undersøkelsen. Elevenes skulle 

rangere ni utsagn om sin tro på egne ferdigheter, på en skala fra 1 – 5, hvor 5 representerte 

den høyeste vurderingen. Utsagnene de skulle vekte kunne for eksempel være ” I think I am 

able to deal with the subject matter”, eller ” I think I am good at learning”. Leseferdigheter 

ble målt med pensumsrelaterte flervalgsoppgaver. Denne testen ble utarbeidet av forskerne, 

og godkjent av lærerne. Testen skulle måle alderstilpasset grammatikk, leseforståelse og 

ordavkoding. Alle parameterne ble målt fem ganger, da elevene gikk i begynnelsen og slutten 

av 7. klasse, og i slutten av 8., 10. og 12. klasse.   

 

Prestasjoner, forventning om mestring og kjønn ble analysert i forhold til en multivariant 

modell. Denne modell vurderer flere variabler og en mulig forbindelse mellom disse. 

Resultatene viste at både gutter og jenter opplever en nedgang i forventning til mestring 

gjennom hele 7.- 12. klasse. Gutter hadde en svak og jevn nedgang i løpet i hele perioden. De 

startet med en skåre på ca. 3,68 i 7. klasse og endte med en skåre på ca. 3,5 i 12. klasse. 

Jentene hadde også en jevn nedgang i denne perioden, de startet med en skåre på ca. 3,6 i 7. 

klasse og endte med en skåre på ca. 3, 4 i 12. klasse. Jenter hadde altså minst tro på egne 

leseferdigheter og viste også størst nedgang i ungdomsårene. Størst gap mellom kjønnene var 

det i 10. klasse.  

 

Når det gjaldt leseferdigheter så var det guttene som lå etter jentene. Mellom 7. klasse og til 

ca. 9. klasse så opplevede guttene en nedgang i leseferdigheter. De startet med en skåre på ca. 

3,45 i 7. klasse og endte på sitt laveste punkt mellom 8. og 9. klasse med en skåre på ca. 3.36. 

Etter 9. klasse så stiger der i mot gutters leseferdigheter, og endte med en skåre på ca. 3.71 i 

12. klasse. Jentene der i mot hadde en jevn ferdighetsvekst i perioden mellom 7. klasse og 12. 

klasse. De startet på en skåre på ca. 3,47 i 7. klasse og endte med en skåre på ca. 3,75 i 12. 

klassen. Størst kjønnsforskjell var det mellom gutter og jenter i 9. klasse.  

 

De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) fant at forholdet mellom gutter og jenters tro på 

egne leseferdigheter og deres prestasjoner ble redusert i løpet av ungdomsårene. I starten av 

7. klasse så var samvariasjonen mellom tro på ferdigheter og prestasjoner for gutter r = 0,62, 
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og for jenter r = 0,58.  En korrelasjon på over r = 0,50 betyr en middelsstor sammenheng. 

Dette indikerer at det for begge kjønn så korrelerte motivasjon med leseferdigheter, og at 

denne korrlasjonen var sterkest for guttene i 7. klasse. I løpet av ungdomsårene så ble denne 

samvariasjonen mindre. I 12. klasse så fant De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) ut at 

korrelasjon mellom tro på egne leseferdigheter og prestasjoner var på r = 0,35 for guttene og r 

= 0,04 for jentene. En korrelasjon på r = 0,35 indikerer en liten men betydningsfull 

sammenheng, mens r = 0,04 betyr at det ikke er en sammenheng. Det ser altså ut til at 

korrelasjonen mellom tro på egne ferdigheter og leseferdigheter bli mindre betydningsfullt 

med årene. For gutter i 12. klasse så var det en sammenheng mellom lesemotivasjon og 

leseferdigheter, men for jentene så var det ikke en sammenheng mellom deres tro på egne 

ferdigheter og deres leseferdigheter.  

 

For å oppsummere så fant studien til De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) at både 

gutter og jenter opplevde en redusert tro på egne ferdigheter i løpet av ungdomsårene, men at 

jentenes fall var raskere enn guttenes. Videre så opplevde jentene en forbedring i 

leseferdigheter gjennom hele perioden, mens guttene hadde en nedgang gjennom 

ungdomsskoleårene, men får økt sine ferdigheter etter 9. klasse. Det så ut til å være en tydelig 

sammenheng mellom leseferdigheter og lesemotivasjon i 7. klasse, men at dette minsker med 

årene for både jenter og gutter. Allikevel så det ut til at samvariasjonen mellom tro på egne 

ferdigheter og leseferdigheter er sterkere for gutter enn for jenter.  

 

4.4.3 Drøfting 
Studiene til Logan & Medford (2010) og De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) 

undersøkte to ulike elevgrupper, elever i barneskolen og elever i ungdomsårene. De fant at 

det var en sammenheng mellom gutter og jenters tro på egne ferdigheter og deres faktiske 

leseferdigheter, men at denne koblingen var tydeligst hos guttene. Logan & Medford (2010) 

fant også at indre motivasjon var sterkest assosiert med gutters leseferdigheter. Resultatene 

fant ingen kjønnsforskjell i hvordan ytre lesemotivasjon påvirket leseferdigheter. 

 

Studien til De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) er en longitudinell studie som 

undersøkte likheter og ulikheter i utviklingen av motivasjon og leseferdigheter i forhold til 

kjønnene. Studien til Logan & Meford (2010) er en korrelasjonsstudie som også undersøkte 

sammenhengen mellom motivasjon og leseferdigheter på et gitt tidspunkt. Begge studiene 
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fant kjønnsforskjeller, men De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) indikerer at forholdet 

mellom motivasjon og leseferdigheter får mindre betydning etter hvert som elevene blir eldre, 

men for gutter så vil forholdet mellom motivasjon og leseprestasjoner være mer gjensidig 

avhengig, enn for jenter. Jenter er der i moti ikke like avhengig av motimindre tro på sine 

ferdigheter enn guttene, men viser allikevel bedre ferdigheter. 

 

Logan & Medford (2010) påpeker at det kan være flere ulike forklaringer på hvorfor gutters 

indre motivasjon og tro på egne ferdigheter er nært knyttet til deres leseprestasjoner, men de 

fremhever en som kan være toveis. Gutter trenger gode leseferdigheter for å kunne finne 

leseinteresse og for å tro på egne leseferdigheter. Dette kan igjen være en forklaring på 

hvorfor gutter som er svake lesere, i større grad enn jenter, blir demotivert og uengasjert fordi 

de har dårlige leseerfaringer (Logan & Medford, 2010). Men, det kan også være at gutters 

indre lesemotivasjon og tro på egne ferdigheter påvirker den innsatsen de legger i lesing, og 

denne innsatsen vises på for eksempel på lesetester. Dermed så kan det være at gutters svake 

leseprestasjoner har sammenheng med nedsatt lesemotivasjon i stedet for nedsatte 

leseferdighet. Logan & Medford (2010) etterlyser her flere studier som ser på gutter og 

jenters kognitive lesevner i relasjon til lesemotivasjon, både i forholdt til indre motivasjon og 

tro på egne leseferdigheter, for å kunne forklare variasjon i leseferdigheter. Hvorfor ytre 

lesemotivasjon ikke viser kjønnsforskjeller er det ingen forklaring på. I stedet så fremhever 

Logan & Medford (2010) at eventuelle tiltak rettet mot gutter antageligvis er mer effektive 

dersom man stimulerer gutters interesse, nysgjerrighet og engasjement i lesing fremfor yter 

motivasjon. Her nevner de ingen eksempler, men ytre motivasjon kan for eksempel være 

belønning eller tilbakemeldinger.  

 

De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) gir tre alternative forklaringer på hvorfor 

motivasjon ser ut til å bli mindre viktig for leseprestasjoner etter hvert som eleven blir eldre 

og nærmer seg voksenlivet. Disse forklaringene er ikke kjønnsdifferensiert, men snakker 

heller om en generell forklaring som kan gjelde begge kjønn. Barn er mer følelsesstyrt enn 

voksne. Jo eldre man blir, jo mer selvregulert blir man, og dette vil påvirke forholdet mellom 

prestasjoner og motivasjon. En annen forklaring er at elevens forventning til mestring blir 

mer nyansert med alderen og de får en mer realistisk oppfattelse av sine egne ferdigheter. De 

Fraine, Van Damme & Onghena (2007) mener også at leseferdigheter, kanskje spesielt i 

ungdomsårene, bare er svakt forbundet med tro på egne ferdigheter. Når det gjelder hvorfor 

akkurat gutters leseferdigheter ser ut til å være tettere forbundet med tro på egne ferdigheter 
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enn jentene så har ikke De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) noen forklaringer på 

dette. De poengterer der i mot at grunnen til at gutter får et fall i prestasjoner mellom 7. 

klasse og 9. klasse, kan være at de underpresterer på testene i 8. klasse. Hva som kan være 

mulige årsaker til dette er uvisst. 

 

Drøftingen av de to mulige forklaringene på funnene i Logan & Medford (2010) studien 

påpeker indirekte på hva som også er en begrensning i studien. Fordi dette er en 

korrelasjonsstudie er det vanskelig å si noe om hvilken retning funnene går – her kan det 

være snakk om et toveis forhold mellom motivasjon og leseferdigheter. Denne 

problematikken gjelder også for studien til De Fraine, Van Damme & Onghena (2007). 

Videre så er utvalget i studien til Logan & Medford (2010) begrenset til elever i alderen 7-11, 

og det gjør det vanskelig å si om man vil få det samme resultatet ved å studere en annen 

gruppe. Men, siden studien til De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) samsvarer med 

funnen til Logan & Medford (2010), så kan man jo si at korrelasjonsstudien har klart å vise til 

noen funn som er relevante. Logan & Medford (2010) og De Fraine, Van Damme & Onghena 

(2007) nevner begge at man også bør se ferdigheter og motivasjon i forhold til andre fag for 

kunne identifisere om forholdet mellom motivasjon og ferdigheter er likt/ulikt på tvers av 

fagene.  

 

Som tidligere nevnt så vil ulike måleparametere i leseferdigheter gi ulike resultater. Logan & 

Medford (2010) måler leseferdigheter utfra evnen til å fullføre setninger. Hvilke parametere 

de har valgt ut, som for eksempel leseforståelse, stavkunnskap eller annet, for måle de 

faktiske leseferdighetene kommer ikke frem i denne studien. De Fraine, Van Damme & 

Onghena (2007) måler både grammatikk, leseforståelse og stavekunnskap i sin test. Her er 

det altså snakk om leseferdigheter som både gjelder leseforståelse og den tekniske siden ved 

lesing. Det som ikke kommer frem i denne studien er om de ulike parameterne viser ulikheter 

i forhold til kjønnene. Andre undersøkelser har for eksempel vist at det ikke er 

kjønnsforskjeller i den tekniske siden ved lesing (Diniz m. fl., 2006), så det ville vært 

interessant å se om disse funnen samsvarte. 

 

For å oppsummere så kan man si at jenter presterer bedre enn gutter når det gjelder lesing. 

Forholdet mellom motivasjon og leseferdigheter ser ut til å være gjensidig avhengig i de 

tidlige skoleår for begge kjønn. I løpet av ungdomsårene blir motivasjonsaspektet mindre 

viktig for leseferdigheter. Men, selv om lesemotivasjonen daler hos begge kjønn, har den en 
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større effekt på gutters leseferdigheter enn jenters. I tillegg så ser det ut til at gutter har et 

prestasjonsfall i leseferdigheter i perioden 7.- 9. klasse.  
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5 Drøfting av resultater 
 

5.1 Tidlig språkutvikling 
Det første spørsmålet jeg stilte innledningsvis var i hvilken grad man kan finne 

kjønnsforskjeller i barns tidlig språkutvikling. Funnene fra studiene viste at det var  

kjønnsforskjeller i jenters favør, men at disse funnene ikke var entydige. I deres 

longitudinelle studie fant Bornstein, Hahn & Hynes (2004) stabile kjønnsforskjeller i 

alderstrinnet mellom 1,8 år og 4, 6 år, men da barna var 1,1 år og etter 4,6 år var det likt 

mellom gutter og jenter. Den longitudinelle studien til Zambrana, Ystrom & Pons (2012) fant 

kjønnsforskjeller i alderstrinnet 18 – 36 måneder, med størst forskjell i 18 måneders alderen, 

det vil si da barna var 1,6 år., Men, selv med størt språkvekst så tok ikke disse guttene igjen 

jenters nivå av språkforståelse. Rojas & Iglesias (2013) viste at det var eni sin longitudinelle 

studie, e stabil kjønnsforskjell i barnets førstespråk, spansk, i alderstrinnet 5,7 til 8, 2 år. I 

barnets andrespråk var språkferdighetene mellom kjønnene forholdsvis like, bortsett fra at 

guttene så ut til å ha bedre språklig flyt.ne status. Siden alle studiene brukt er longitudinelle, 

og barna har av den grunn blitt testet flere ganger, så kan det ha oppstått en utilsiktet 

læringseffekt av selve testsituasjonen, som igjen kan ha hatt en effekt på resultatene. 

Bornstein, Hahn & Hynes (2004) vurderte også om det var kjønnsforskjeller i gutter og 

jenters kognitive evner som innvirker på språkforståelse. Dette var evnen til å , men her fant 

de at gutter og jenter har like evner. Siden funnene tyder på at gutter og jenter har like 

forutsetninger for å lære språk, men at det er en tendens til at jenter har bedre 

språkferdigheter enn gutter, vil man da kunne forvente å finne kjønnsforskjeller i 

leseferdigheter? 

 

Som tidligere nevnt så har det vist seg at tidlige språkferdigheter predikere senere 

leseferdigheter (Grøver Aukrust, 2005). Den som har et godt ordforråd på et gitt tidspunkt vil 

ha godt ordforråd på et senere tidspunkt, og når de ovennevnte studiene peker på 

kjønnsforskjeller i tidlig språkutvikling så vil man kunne anta at denne forskjellen også vil 

vises i leseferdigheter. Allikevel så er det en mulighet for at det finnes biologiske og/eller 

sosiale kjønnsulikheter mellom kjønnene som kan påvirke språkutviklingen. Studien til 

Zambrana, Ystrom & Pons (2012) viste at gutter som hadde en mor med høy utdannelse (mer 

enn 16 års skolegang) hadde større språkvekts enn jenter i alderstrinnet 1,6 – 3 år. Gutter med 
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en mor med lav utdannelse (9-12 års skolegang) så ut til å ha minst språkvekst i denne 

perioden. Selv om gutter utviklet språkforståelse raskere enn jenter, så hadde jentene 

allikevel generelt sett bedre språkforståelse. Mors utdannelse ser her ut til å ha en større 

effekt på gutter enn jenter, og derfor ville det vært interessant å få vite mer om gutter klarer å 

ta igjen jenters forsprang. For selv om tidlig språkferdigheter har vist seg å predikere senere 

leseferdigheter så kan det være at det finnes kjønnsvariabler som kan nyansere dette funnet. 

Zambrana, Ystrom & Pons (2012) foreslår at man bør undersøke nærmere samvariasjonen 

mellom genetisk sensitivitet og mors utdannelse. Dette forholdet er også diskutert i en tysk 

studie av Gunzenhauser & von Suchodoletz (2015). De fant at gutter med svakere 

selvreguleringsferdigheter enn jenter to år før skolestart, endret adferd og kom på jenters nivå 

da de startet skolen. Denne endringen fant de hos gutter som kom fra familier med gode 

pedagogiske ressurser. Pedagogiske ressurser ble målt i forhold til antall bøker i hjemmet. 

Gutter som kom fra familier med svake pedagogiske ressurser klarte ikke å endre atferd. 

Selvregulerende atferd referer til en kognitiv funksjon som påvirker oppmerksomhet, 

arbeidsminne og impulskontroll, og er sentralt når eleven skal mester skolen og lære å lese 

(Gunzenhauser & von Suchodoletz, 2015). De to nevnte studiene indikerer altså at jenter 

tidlig har et språklig og sosialt fortrinn i forhold til gutter når det gjelder visse ferdigheter 

som  trengs for å bli gode lesere. Studiene indikerer også at hjemmemiljø kan være en større 

predikator for gutter enn for jenter når det gjelder atferd og språkutvikling. I tillegg så kan 

man stille spørsmålet om gutter har en sårbarhet i forhold til negative innvirkninger fra 

miljøet de vokser opp i (Backe-Hansen, Walhovd, & Huang, 2014). Er gutter derfor mer 

avhengig av støtte enn jenter for å utvikle gode språkferdigheter? Det finnes også forskning 

som har sett at gutter og jenters hjerne modnes ulikt (Razanahan m. fl., 2011). En konsekvens 

av dette kan være ulik språkutvikling. Allikevel så har jeg vist over at det ikke ser ut til å 

være kjønnsforskjeller i gutter og jenters kognitive evne til å lære språk. Det trengs derfor 

flere studier som ser på sammenhengen mellom kjønn, språkutvikling og leseferdigheter. Og 

her kan det være mange variabler som kan spille en rolle, sosial støtte, modning, genetisk 

disposisjon, kjønnsstereotypiske holdninger, for å nevne noen. 

 

I Norge er det vanlig at fedre har pappapermisjon 10 -14 uker i barnets første leveår. I disse 

ukene vil far være barnets primærkontakt. Når norske barn er ca. 1 – 1, 5 år så begynner de 

fleste i barnehagen, og her har man sett at gutter er mindre interessert i språkaktiviteter i 

barnehagen enn jenter (Rogneved & Stangeland, 2015). Det å få mer kunnskap om hvorvidt 

fars utdannelse og tiden i barnehage kan predikere kjønnsforskjeller i språkutvikling vil være 
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interessant. Flere longitudinelle studier som bruker regresjonsanalyser for å beskrive 

sammenhengen mellom kjønnsforskjeller i språk og leseutvikling, kan være nyttig for å få 

mer kunnskap om dette.  

 

Funnene i denne studien peker i retning av kjønnsforskjeller i språkferdigheter, men en 

begrensningen i denne oppgaven at resultatene bare er basert på tre studier. Som jeg 

redgjorde for tidligere i oppgaven så kan det finnes studier som ikke har funnet 

kjønnsforskjeller, eller at funn blir ansett som for små til å være interessante, og av disse 

grunnene så blir ikke resultatene publisert. Allikevel så viser alle de tre studiene en 

signifikant kjønnsforskjell i jenters favør, og dette er i samsvar med annen forskning (Chiu & 

McBride-Chang (2006), Solheim & Tønnesen (2003), De Fraine, Van Damme & Ongehena 

(2007) ) 

 

5.2 Avkoding og leseforståelse 
Det neste spørsmålet jeg stilte i denne oppgaven var i hvilken grad man kan finne 

kjønnsforskjeller i ordavkoding og leseforståelse? Som nevnt innledningsvis er det å lese en 

interaksjon mellom tekniske leseferdigheter og leseforståelse, og derfor var det relevant å 

undersøke eventuelle kjønnsforskjeller ved begge komponentene. Studien til Diniz m. fl 

(2014) fant ingen kjønnsforskjell i evnen til å lære seg å lese, som vil si avkoding og leseflyt. 

Begge kjønn utviklet leseferdigheter over tid. Dette samsvarer med funnene til Bornstein, 

Hahn & Hynes (2004) som ikke fant kognitive forskjeller i gutter og jenters evne til å utvikle 

språk. Dette kan indikere at det ikke er evnen til å lese som skaper kjønnsforskjeller, men at 

utviklingen av leseforståelse kan skape kjønnsforskjeller.  

 

Det er allikevel funn som tyder på at gutter og jenter foretrekker ulike læringsmetoder når de 

skal lære å lese. Johnston & Watson (2005) fant at gutter har lettere for å lære å lese enn 

jenter når læringsmetoden brukt var det som blir kalt syntetisk metode, i stedet for analytisk 

metode. I syntetiske metode så lærer eleven å lese ord ved skille mellom de ulike fonemene 

(ordlyd), i tillegg til å lære hvilke bokstaver fonemene representerer. I analytisk metode så 

lærer eleven først å bli kjent med ordet og ordets betydning, før ordet deles opp i fonemer og 

bokstaver. Johnston & Watson (2005) foreslår at syntetisk metode gir fordeler for gutter fordi 

denne metoden er regelstyrt, den krever ikke tidlig skolemodning, den bruker andre kognitive 

ferdigheter enn i analytisk metode og den utvikler gutters evne til å knytte visuell 
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informasjon til fonetikk. Johnston & Watson (2005) impliserer her at gutter og jenter har 

ulike kognitive forutsetninger, men dette er det ikke nødvendigvis en bred enighet om. 

Walhovd (2014, s 75) hevder at det er større forskjeller i hjernestrukturen innad hos kjønnene 

enn det er mellom, og tar derfor til ordet for at man heller ser på forskjeller i kognitiv stil 

uavhengig av kjønn og at pedagogiske virkemidler ser på det komplekse ved læring, hvor 

blant annet kjønn er en av flere variabler. Det kan altså se ut til at de fleste gutter og jenter 

som ikke har lese- og skrivevansker klarer å lære seg å lese, og at potensielle 

kjønnsforskjeller kan lettere oppstå når det gjelder leseforståelse.  

 

Det er noen begrensninger ved funnene i denne oppgaven. Studien til Diniz m. fl. (2014) er 

som tidligere nevnt fra Brasil. Dette er et land med en ulik sosial kontekst enn Norge, og 

hvorvidt disse funnene i denne studien kan overføres til en norsk kontekst er derfor litt uvisst. 

Studien til Diniz m. fl. (2014) undersøkte en gruppe barn fra familier med svak 

sosioøkonomisk status. Dette er barn som ofte har en risiko for å ikke mester skolen. Men, 

det at disse elevene, uavhengig av kjønn, ser ut til å mestre avkoding og blir bedre lesere over 

tid, kan, til tross for sin kontekstuelle begrensning, være en styrke i studiens ytre validitet. 

Når barn, som ofte blir assosiert med svake elever, klarer å mester den tekniske siden ved 

lesing så vil man kunne forvente det samme av elever som kommer fra familier med middels 

og høy sosioøkonomisk status. Når det er sagt, så er ikke funnene fra en studie nok til å 

kunne generalisere. Og når Johnston & Watson (2005) også indikere at gutter og jenter kan 

ha nytte av ulike læringsmetoder, så kan det være at andre studier vil finne kjønnsforskjeller i 

den tekniske siden ved lesing. Derfor så vil det være behov for flere studier rundt dette tema.  

 

Chiu & McBride-Chang (2006) fant signifikante kjønnsforskjeller i leseforståelse hos 15 

åringer i alle OECD land, i jenters favør. Fordi leseferdigheter må sees i forhold til den e 

kontekst eleven er en del av, så kan det være vanskelig å si noe om årsakene til disse 

forskjellene. Leseglede, landets økonomi, foreldres økonomi, foreldres utdannelse, venner, 

læringsmiljøL kan være noen årsaksforklarende variabler. Chiu & McBride-Chang (2006) 

fant at den ulikheten som var tydeligst mellom kjønnene, var jenters leseglede. Lesegleden 

var signifikant større hos jenter enn for gutter, og dette så ut til å gi et positivt utslag på 

leseforståelsen og genererte en kjønnsforskjell. Forskerne fant også en sammenheng mellom 

skoler hvor leseglede var en del av skolekulturen og gode leseferdigheter hos både gutter og 

jenter. Chiu & McBride-Chang (2006) poengterer at det å ha elever som liker å lese ser ut til 

å kunne skape en god lesekultur på skolen. Medelever inspirerer hverandre gjennom å 
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samtale om bøker og dele leseglede. Dette ser ut til å skape gode leseassosiasjoner. Samtidig 

så viste studien at gutter var overrepresentert i forhold til gruppen med de svakeste leserne, 

og at det var 50% større sjanse for at en svak lesere var en gutt enn en jente.  

 

Disse resultatene sammenfaller med en norsk undersøkelse av PIRSL resultatene fra 2001. 

Solheim & Tønnesen (2003) fant at «blant de 25 % svakeste på samlet leseferdighet var det 

63 % gutter og 37 % jenter. Blant de 25 % beste leserne er det betydelig jevnere: 54 % jenter 

og 46 % gutter» (s. 10). Chiu & McBride-Chang (2006) fant at det var mer sannsynlig å finne 

elever med svake leseferdigheter innenfor en og samme skolen, enn jevnt fordelt over flere 

skoler. Elever som var svake lesere kom gjerne fra samme skole, men hva som kan være 

mulige grunner til dette sa ikke forskerne noe om. Når Chiu & McBride-Chang (2006) 

sammenligner kjønnsforskjeller i leseferdigheter i 150 skoler pr. land, i 43 ulike OECD land, 

så vil man forvente store variasjoner både mellom skoler og mellom land. Dette vil nok også 

ha noe å si for resultateten, fordi ulike land har ulike økonomi, utdanningspolitikk, og 

lærerkrefter. Men, siden forskerne fant at de svakeste leserne gjerne kom fra de samme skole, 

så er det mulig at skolens demografi kan spille en stor rolle her. Gutter og jenter fra 

majoritetsfamilier med middels/høy sosioøkonomisk status skårer forholdsvis jevnt på tester, 

men man finner oftere kjønnsforskjeller i  minoritetsspråklige og/eller familier med svak 

sosioøkonomisk status (Bjerrum Nielsen, 2014). Og når Chiu & McBride-Chang (2006) 

foreslår at elever med leseglede inspirere hverandre og skaper en god lesekultur på skolen, så 

kan man også anta at det motsatte kan skje. Elever med svake leseferdigheter uten leseglede 

kan skape en negativ kultur for lesing. Studier har også vist at gutter med minoritetsspråklig 

bakgrunn har størst risiko for å utvikle svake leseferdigheter (ref..).  Igjen så ser det ut til ta 

gutter har en tendens til å være overrepresentert blant de svakeste leserne. Men, verdt å merke 

er at mange gutter også er jevngode med de beste jentene.   

 

Som nevnt så utgjorde gjennomsnittlig kjønnsforskjell i OECD landene 13 poeng når andre 

variabler var tatt høyde for. Allikevel så var det store variasjoner mellom landene, og derfor 

er det vanskelig å si hvor betydningsfull denne forskjellen er i en norsk kontekst. En studie av 

Solheim & Lundetræ (2013) analyserte resultater fra PIRLS og nasjonale prøver i lesing i 

Norge over en 10 års periode, fra 2001 – 2011. De fant at kjønnsforskjeller i resultatene fra 

begge de to prøvene, men det så ut til at kjønnsforskjellene minsket mellom 4. – 5. klasse. 

Dette var fordi guttene presterte bedre på de nasjonale prøvene i 5. klasse. Solheim & 

Lundetræ (2013) viser at det ikke nødvendigvis var gutters leseferdigheter som hadde bedret 
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seg, men at ulik utforming av prøvene gir forskjellige resultater. Her nevner de at teksttype, 

oppgaveformat og identifisering med oppgaven kan gi utslag i form av kjønnsforskjeller. 

Skjønnlitterære tekster ser ut til å gi større kjønnsforskjeller i jenters favør enn faktatekster. 

Når oppgaveformatet er å formulere et skriftlig svar i stedet for å krysse av alternative svar på 

en flervalgsoppgave, så er det flere gutter enn jenter som lar være å svare. Når gutter leser 

tekster med jenter som protagonister, så er det en tendens til at de presterer dårligere på 

svaroppgaver enn de gjør hvis protagonisten er en gutt (Solheim & Lundtræ, 2013). Selv om 

denne studien argumentere for at utformingen på en prøve kan ha noe å si for effektstørrelsen 

på kjønnsforskjeller, så fremhever forskerne at selv om effektstørrelser i ulike studier kan 

varierer, så er det en konsekvent, men forholdsvis liten kjønnsforskjell i jenters favør. 

 

Selv om korrelasjonsstudien til Chiu & McBride-Chang (2006) har et stort utvalg og finner 

kjønnsforskjeller i leseforståelse på tvers av landene, så er ett studie for lite til å kunne si noe 

generelt om leseforståelese. Utvalget er som sagt 15 åringer, og siden testingen bare er utført 

en gang, så vil heller ikke funnene si noe om disse kjønnsforskjellene er stabile eller vil endre 

seg over tid. Korrelasjon kan bare si noe om leseferdigheter og kjønnsforskjeller i 

testøyeblikket. Senere i oppgaven vil jeg drøfte en longitudinell studien som har undersøkte  

kjønnsforskjeller i leseferdigheter og lesemotiavsjon tidsrommet 1. – 12. Denne studien vil 

kunne gi Det at leseforståelse er en sammensatt ferdighet som kan ha ulike funksjoner i 

forhold til den konteksten den blir brukt i (Chiu & McBride-Chang, 2006) er det ikke tatt 

høyde for i denne studien. I denne oppgaven har jeg derfor begrenset meg til å undersøke 

leseforståelse slik PISA testen har definert det.  Andre måter å måle leseforståelse på vil 

kunne gi andre resultater. Det at denne oppgaven bare har en studie som vurderer 

leseforståelse er en svakhet, men senere i oppgaven så vil jeg en longitudinell studie som 

sammenligner leseferdigheter og lesemotivsjon over tid , 1.  – 12. klasse (De Fraine, Van 

Damme & Onghena (2007). Dermed så vil jeg senere kunne vurdere om  

 

5.3 Lesemotivasjon 
Det tredje spørsmålet jeg stilte i denne oppgaven var i hvilken grad man kan finne 

kjønnsforskjeller i lesemotivasjon. Her valgte jeg å fokusere på elevenes forventning til 

lesemestring og den verdien de tilla lesing, som variabler for å måle motivasjon. Blant gutter 

og jenter i tredjeklasse med like leseferdigheter så viste studien til Marinak & Gambrell 

(2010) at jenter var mer motivert for å lese enn guttene. De fant ingen forskjeller mellom 
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kjønnene når det gjaldt tro på egne leseferdigheter, men jentene så ut til å verdsette lesing 

mer enn guttene. Jacobs m. fl. (2002) viste at gutter og jenter opplevde en jevn nedgang i 

lesemotivasjon gjennom hele grunnskolen, både når det gjaldt tro på egne ferdigheter og 

verdivurdering. Men, her var det jentene som hadde minst tro på egne ferdigheter, men 

verdsatte lesing mest. Allikevel, så opplevde begge kjønn at når det skjedde et fall i 

verdivurdering så var det også et fall i tro på egne ferdigheter, og vice versa. Selv om både 

verdivurdering og tro på egne ferdigheter generelt sett var dalende for begge kjønn i flere fag 

enn lesing, dvs. matte og gym, så fant Jacobs m. fl. (2002) at det bare var i lesemotivasjon 

som kjønnsforskjellen økte med alderen. Studiene til både Marinak & Gambrell (2010) og 

Jacobs m. fl. (2002) viser altså at jenter er mer motivert for lesing enn guttene. Og selv om 

studien til Marinak & Gambrell (2010) ikke viste kjønnsforskjeller i tro på egne ferdigheter 

blant elever med like leseferdigheter, så er tendensen der at jenter har mindre tro på egne 

ferdigheter, men liker lesing bedre enn guttene (Jacobs m. fl. , 2002) Og denne 

kjønnsforskjellen i leseglede øker med alderen.  

 

Den tydeligste forskjellen mellom gutter og jenter er altså den verdien de tillegger lesing. I en 

norsk spørreundersøkelse fra 2004 var gutters lesevaner tema (Hoel & Helgevold, 2008). 65 

gutter i alderen 11 – 17 ble intervjuet. Her kom det frem at de fleste guttene leste, men at de 

ikke anså seg selv som en leser, de anså lesing som en aktivitet. Lesing var mer et middel til 

et mål og ikke en aktivitet som ble gjort fordi de fant glede av å lese. Guttene begrunnet 

lesing som noe som var nyttig fordi det skaffet dem den informasjonen de trengte, det ga 

resultater på skolen, eller det var nyttig med tanke på en framtidig karriere. Leseglede ble 

ikke nevnt som en motivasjonsfaktor. Denne spørreundersøkelsen samsvarer med resultatene 

fra studien til Chiu & McBride-Chang (2006) som fant at leseglede var assosiert med jenter 

og ikke gutter, og at leseglede samvarierte med jenters leseprestasjoner. Med tanke på gutters 

vurdering av lesing som en aktivitet og ikke en identitet så kan det se ut som mange gutter 

har en ytre motivasjon for lesing. Som nevnt innledningsvis så har det vist seg at det å være 

ytre motivert for lesing har en negativ effekt på lesemengde og der av leseforståelse 

(Schaffner, Schiefele & Ulferts, 2013). Nå må det sies at utvalget i den norske 

spørreundersøkelsen var 65 gutter, og dette utvalget er for lite til kunne generalisere funnene. 

I tillegg så kommer det ikke frem hva slag leseferdigheter disse guttene hadde, noe som også 

kunne gi kunnskap om forholdet mellom leseforståelse og lesemotivasjon. Men, det at gutter 

har et nytteperspektiv på lesing er det andre som nevner (Barton og Hamilton, 1999), og 

følgelig så kan disse funnene sies å være i tråd med annen relevant forskning. Gutter og jenter 
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kan således ha en ulik motivasjon for lesing, og at dette kan gi utslag i forhold til både 

lesemengde og leseforståelse.  

 

Det at gutter ikke ønsker å identifisere seg som en leser, er det flere som har påpekt (Hoel og 

Helgevold, 2004, Molloy, 2013, Knudsen, 2013 ), og manglende leseidentiteten kan ha noe å 

si for den verdivurderingen de legger i lesing. Molloy (2013) ser på motstanden mot lesing 

som gutters måte å bevare sin maskulinitet på, og en måte å distansere seg fra det de opplever 

som en kvinnelig aktivitet (Jacobs m. fl., 2010). Gutters manglende leseferdigheter på skolen 

kan også forklares med at gutter anser konkurranse og en medfødt akademisk kapasitet som 

noe maskulint, mens pliktoppfyllenhet og høy arbeidsmoral i skolen som noe feminint 

(Overå, 2014). Dermed så legger de ikke inn den innsatsen som skal til for å kunne prestere 

bedre. Og det at gutter gjør det dårligere på lesetester når de leser tekster med jenter som 

protagonister kan også sees på som en måte å distansere seg fra det som oppleves som 

feminint. Men, kjønnsmotsetningene er et paradoks, fordi det å utvikle en kjønnsidentitet kan 

forklares som en del av oppdragelsen, man utvikler seg i møte med sine omgivelser og får 

impulser både fra feminine og maskuline rollemodeller (Knudsen, 2013). Noen jenter 

identifiserer seg mest med det maskuline. Noen gutter identifiserer seg mest med det 

feminine. Allikevel, så lever vi i et samfunn med mange kjønnsstereotypiske holdninger, som 

både har en direkte og indirekte innvirkning på hvordan vi formes som individider. Å vise til 

kjønnsidentitet som en variabel som kan predikere kjønnsforskjeller i lesemotivasjon, 

understreker hvor komplekst det kan være å finne plausible forklaringsmodeller på 

kjønnsrelaterte problemstillinger.  

	

5.4 Lesemotivasjon og leseferdigheter 
Til slutt stilte jeg spørsmålet om i hvilken grad det er sammenheng mellom kjønnsforskjeller i 

leseferdigheter og kjønnsforskjeller i lesemotivasjon. Studiene til Logan & Medford (2010) 

og De Fraine, Van Damme & Onghena (2007) undersøkte to ulike elevgrupper, elever i 

barneskolen og elever i ungdomsårene. De fant at det var en sammenheng mellom gutters og 

jenters tro på egne ferdigheter og deres faktiske leseferdigheter, men at tro på egne 

ferdigheter så ut til å ha mindre betydning for leseferdigheter jo eldre elevene ble. Størst 

betydning hadde allikevel tro på egne ferdigheter for guttene. Logan & Medford (2010) fant 

at indre motivasjon var sterkest assosiert med gutters leseferdigheter. Resultatene fant ingen 

kjønnsforskjell i hvordan ytre lesemotivasjon påvirket leseferdigheter. 
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Tidligere har jeg argumentert for at gutter ser ut til å være mer ytre motivert enn jenter for 

lesing. Til tross for dette så ser det ikke ut til at ytre motivasjon gir utslag på kjønnsforskjeller 

i leseferdigheter, og dette kan stemme overens med annen forskning som viser til at ytre 

motivasjon ikke fremmer bedre leseferdigheter (Schaffner, Schiefele & Ulfers, 2013). Men, 

selv om gutter er mer drevet av en ytre motivasjon når det gjelder å lese, så indikerer funnene 

til De Fraine, van Damme & Onghena (2007) at indre motivasjon og tro på egne ferdigheter 

er sentralt for gutters leseferdighet. Dette trenger ikke å være en motsetning. Selv om gutter 

har et nytteperspektiv på lesing så trenger de å tro på at de mestrer lesing. Når de tror på at de 

mestrer lesing så vil de legge inn en større innsats (Logan & Medford, 2010). Siden det ser ut 

til at gutter er avhengig av indre motivasjon og tro på egne ferdigheter for å utvikle sine 

leseferdigheter, så foreslår Logan & Medford (2010) at man i leseopplæring bør stimulere 

gutters interesser, nysgjerrighet og engasjement for lesing, fremfor å gi belønning og gode 

tilbakemeldinger. At jenter ikke i like stor grad er avhengig av tro på egne ferdigheter kan 

henge sammen med deres leseglede som har innvirkning på både leseferdigheter og 

lesemengde. Det kan også være at lesing gir jenter muligheten til å bruke sine verbale 

ferdigheter, noe som blir sett på som en femininaktivitet (Jacobs m. fl., 2002). Det at 

motivasjon for lesing blir mindre viktig for leseferdigheter for begge kjønn blir forklart som 

et utviklingstrekk (De Fraine, Van Damme & Ongehena, 2007). Jo eldre man blir jo mindre 

følelsesstyrt blir man og mer selvregulert.  

 

De Fraine, Van Damme & Ongehena (2007) viser i sin studie at gutter har ett fall i 

leseferdigheter i perioden mellom 7. – 9.- klasse, mens jenter har en stabil ferdighetsvekst i 

denne perioden. Det størst gapet mellom kjønnene viste seg å være i 9. klasse. I 9. klasse er 

norske elever ca. 14 år, og dette er også året før PISA testing. Kan det derfor være en 

sammenheng her? Fra 10. klasse og til 12. klasse så øker guttene sine leseferdigheter og er i 

12. klasse nesten på samme nivå som jentene. Et interessant funn fra studien til De Fraine, 

Van Damme & Ongehena (2007) er at gutter og jenter ser ut til å ha ulik vekstkurve i 

leseferdigheter. Jentene har en stabil vekst, mens guttene ser ut til å ha perioder med nedgang 

og oppgang. Jeg har lyst å sammenligne dette med funnene til Zambrana, Ystrom & Pons 

(2012) som viste at jentene hadde stabile språkferdigheter, mens guttene startet med svakere 

språkferdigheter da de var 18 måneder for så å ha størst språkvekst i perioden mellom 18 – 36 

måneder. Kan dette indikere at gutter og jenter har en ulik vekstkurve – og i så fall, hva kan 

grunnen til dette være? Zambrana, Ystrom & Pons (2012) foreslår en mulig kobling mellom 
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genetisk sensitivitet og det sosiale miljøet, her definert som mors utdannelse. De Fraine, Van 

Damme & Ongehena (2007) foreslår at gutter underpresterer i denne perioden, og at det her 

kan være snakk om motivasjonsfaktorer. Hvorfor gutter skal ha et fall i motivasjon i perioden 

mellom 7. – 9. klasse er det ingen forklaring på. Men, når disse resultatene sammenlignes 

med studien til Jacobs m. fl. (2002) så viser også denne studien at gutter har et fall i 

motivasjon i perioden mellom 7.- 9. klasse og at dette er de årene med størst 

kjønnsforskjeller. Etter 9. klasse så øker guttens tro på egne ferdigheter  (De Fraine, Van 

Damme & Ongehena, 2007, Jacobs m. fl. , 2002).  

 

 Men, selv om jeg her refererer til to studier som viser til ulik vekstkurv i 

språk/leseferdigheter så er det studier som finner lik vekstkurve i gutter og jenters 

språkferdigheter. Rojas & Iglesias (2013) fant at gutter og jenter, i alder ca. 5 - 7 år, hadde 

sammenfallende vekstperioder og ”soveperioder” i både spanske og engelske 

språkferdigheter. I denne studien så ble ”soveperiodene” sett i sammenheng med ferier. 

Ettersom jeg her refererer til både studier som ser på leseferdigheter og språkferdigheter så 

vil jeg poengtere at dette gjøres med den begrunnelse av at språk- og leseferdigheter ser ut til 

å korrelere. Som nevnt, så gjør 15 år gamle gutter det svakere på lesetester enn jenter, og 

dette sammenfaller med studien til De Fraine, Van Damme & Ongehena (2007) som viser at 

guttene har svakere leseferdigheter i 7.- 9. klasse. Kan man da tenke seg at gutter 

underpressere på PISA testen, og at dette også er en årsak til kjønnsforskjeller i 

leseferdigheter? 

 

5.5 Oppsummering 
Utgangspunktet for denne oppgaven var spørsmålet i hvilken grad eksisterer det 

kjønnsforskjeller i språkferdigheter, leseferdigheter og lesemotivasjon?  

Å skulle si noe entydig om kjønnsforskjeller i lesemotivasjon og leseferdigheter er vanskelig. 

Å utvikle ferdigheter er et samspill mellom ulike biologiske, kognitive og sosiale variabler, 

og hva som kan årsaksforklare variasjoner i leseferdigheter og lesemotivasjon har derfor ikke 

vært denne oppgavens fokus. Allikevel så har jeg i denne oppgaven funnet noen tendenser 

som jeg ønsker å tydeliggjøre.  

 

Tidlig språkutvikling har vist seg å predikere senere leseferdigheter, og i denne studien har 

jeg vist at det er kjønnsforskjeller i tidlig språkutvikling, i jenters favør, og at dette korrelerer 



	53	

med funn i leseferdigheter. Noen av studiene i denne oppgaven har sett at gutter og jenter har 

noe ulik vekstkurve i språkutvikling og leseferdigheter. Jenter ser ut til å ha en stabil 

oppadgående vekstkurve både når det gjelder utvikling av språk- og leseferdigheter. Gutter 

der i mot, ser ut til å ha mindre stabile vekstperioder. I språkutvikling, så predikerte antall år 

med utdannelse hos mødre ulik språkvekst hos gutter. Denne samvariasjonene fant man ikke 

hos jenter. I leseferdigheter så det ut til at gutter hadde sin største nedgangsperiode mellom 7. 

- 9. klasse før de fikk en kraftig vekst i leseferdigheter etter 9. klasse og endte nesten på 

jenters nivå i 12. klasse. Gutters nedgangsperiode i leseferdigheter så ut til å samsvare med 

perioden elever utfører PISA testing. Hvorvidt de målte kjønnsforskjeller i 15 åringers 

leseferdigheter har en sammenheng med en eventuell nedgangsperiode i gutters 

leseferdigheter er det ikke gjort forskning på. Men dette kunne det vært interessant å få vite 

mer om. 

 

En annen tendens som har vist seg i denne oppgaven er at gutter oftere enn jenter havnet i 

kategorien for de med de svakeste språk- og leseferdigheter. Gutter som hadde mødre med 

lav utdannelse viste seg å ha den svakeste språkveksten i 1 – 3 års alderen, og i 15 årsalderen 

så viste det seg at gutter var overrepresenterte i forholdt til elever med de svakeste 

leseferdighetene, og at disse guttene kom fra samme skole. Gutter så dermed ut til å ha en 

mindre stabil vekstkurve enn jenter, og at forhold som mors utdannelse og skolesituasjon, kan 

ha en større innvirkning på gutters læringskurve, enn for jenter. Hvorvidt dette er tilfelle kan 

ikke denne oppgaven svare på, men det vil være interessant med mer forskning som 

undersøkte kjønnsulikheter i vekstkurven for språk- og leseferdigheter, og/eller om gutter har 

en genetisk sensitivitet i forhold til det miljøet de vokser opp i. Denne oppgaven har ikke tatt 

med elever med lese- og skrivevansker, med forskning har vist at gutter er overrepresentert 

her. I denne oppgaven så ble det ikke funnet kjønnsforskjeller i kognitive evner for å lære 

språk og leseferdigheter. 

  

Videre så har jeg vist i denne oppgaven at gutter og jenter så ut til å ha ulik motivasjon for 

lesing. Jenter uttrykket en større indre motivasjon for lesing enn guttene. De verdsatte lesing 

og hadde større leseglede. Gutter, der i mot, så ut til å være ytre motivert for lesing. De kunne 

ha større tro på egne leseferdigheter enn jenter, men tenkte på lesing mer som et middel til et 

mål enn en aktivitet som ga glede. Etter hvert som gutter og jenter ble eldre ble 

lesemotivasjon mindre viktig for å utvikle leseferdigheter. Allikevel så det ut til at gutter, mer 

enn jenter, var avhengig av å ha en indre motivasjon og tro på egne ferdigheter for å ha gode 
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leseferdigheter, selv når de var i ungdomsårene. Hvorvidt dette henger sammen med at indre 

lesemotivasjon øker lesemengde som igjen medierer leseferdigheter er uvisst, men kan være 

en mulig forklaring.  

 

Denne oppgaven har vist at studier har funnet kjønnsforskjeller i leseferdigheter, og at dette 

kan relateres til kjønnsforskjeller i tidlig språkutvikling. Kjønnsforskjeller i lesemotivasjon 

ble også vist i denne oppgaven. Siden jenter så ut til å være mer indre motivert for lesing enn 

gutter så kan dette ha gitt utslag i ulike leseferdigheter. Allikevel så er det viktig å 

understreke at det ofte er større variasjoner innenfor hver kjønnskategori enn mellom. Men 

fordi gutter ser ut til å være overrepresentert blant de svakeste leserne så trengs det mer 

forskning som kan undersøke hvorvidt kjønn og variabler som sosioøkonomiske status og 

genetisk sensitivitet samvarierer med elever med de svakeste leseferdighetene.   
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