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Sammendrag 
Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan lærere arbeider med gutters 

leseferdighet, motivasjon og leseopplevelse, og hvordan de bruker den nasjonale leseprøven 

til å justere sin leseundervisning. Jeg har undersøkt dette gjennom en kvalitativ studie som 

bygger på semistrukturerte intervju av fire lærere fra ulike skoler. Utgangspunktet for denne 

studien har vært kjønnsforskjellen i lesing, og guttenes svake leseprestasjoner i skolen i 

forhold til jentenes.  

 

Studien bygger på intervjuer av fire lærere. Intervjuene var stimulidrevet og min analyse av 

nasjonale leseprøver for 8.trinn og skolens resultater på denne bidro til å skape spørsmål som 

kunne gi større innsikt i hvordan lærerne utnytter den nasjonale leseprøven, hva slags 

holdninger de har til de ulike tekstene og hvordan de tenker om tekstene i den nasjonale 

leseprøven i forhold til teori om kjønnsforskjell i lesing. En viktig bakgrunn for denne studien 

er teori og tidligere forskning om kjønnsforskjellene mellom jenter og gutter på skolen og i 

lesing, om lærerrollen, om prøvefeltet og om hvordan elever leser.  

 

Jeg vil vektlegge tre hovedfunn fra denne studien. Det første funnet er at det fremstår som at 

lærerne på de forskjellige skolene i forskningsprosjektet har kjennskap til hva det er som 

skaper leselyst hos gutter, samt hva slags tekster eller tekstlige elementer guttene mestrer 

tilnærmet like bra eller bedre enn jentene, men lærernes leseundervisningspraksis tilsier at de 

ikke utnytter kunnskapen de besitter på utvikling av guttenes leseferdigheter. Det andre 

funnet er at lærernes forventninger og holdninger til gutters lesing tilsier at de ikke forventer 

at gutter skal mestre lesing like godt som jenter, men heller svakere enn jentene. Det tredje 

funnet er at lærere tenderer til ikke å utnytte de verktøyene de har tilgjengelig, slik som den 

nasjonale leseprøven, til det de er ment for.  

 

De tre hovedfunnene sett sammen gir en mulighet til å vurdere det som at det didaktiske 

ansvaret for å bedre guttenes leseferdigheter ikke bare hviler på lærernes skuldre, men at 

skoleledere, skolesystemet og flere instanser burde gå inn for å systematisk arbeide for å 

redusere kjønnsforskjellene i leseferdigheter.  



	  VI	  

  



	  	   VII	  

Forord 
Som liten gutt ble jeg lest høyt for av både mor og far. Vi leste eventyr, tegneserier og ikke 

minst Harry Potter. Jeg var en veldig stor tilhenger av Harry Potter. Da mine foreldre mente 

at tiden var inne for at jeg leste bøkene selv, leste jeg en etter en uten å nøle. Det var helt 

uproblematisk, men leselysten min forsvant mye etter at jeg fullførte den populære bokserien. 

Som gutt på barneskolen leste jeg fortsatt tegneserier og det som var forventet av meg fra 

skolen, men ikke noe særlig mer. Med tiden har jeg blitt eldre, og med unntak av noen få 

bøker, har jeg ikke lest mer skjønnlitterær tekst enn det skolen forventer av meg. Det vil si at 

jeg leser lite skjønnlitteratur hjemme. Likevel betyr ikke det at jeg ikke leser. Jeg anser meg 

selv som en som leser mye hver dag, men det er lite skjønnlitterære tekster.  

 

Som student har jeg lært at det finnes kjønnsforskjeller i skolen, og spesielt med tanke på 

leseferdigheter. Jenter er flinkere lesere, og noe av bakgrunnen for kjønnsforskjellen er blant 

annet gutters manglende leselyst. Dette minner en del om meg selv. Derfor har denne saken 

gjort meg interessert i å undersøke hva jeg som lektorstudent, kunne gjøre for å bedre 

guttenes lesekompetanse og lesemotivasjon.  

 

Etter et langvarig og hardt arbeid med denne studien, sitter jeg igjen med mange svar, noen 

spørsmål og en stor glede over å ha lært så mye nyttig for tiden fremover som lektor. Jeg vil 

takke min mor, Marianne, for trygghet, språklig støtte og nødvendig press. Jeg vil også takke 

jentegjengen jeg har vært så heldig å dele studietiden min med. Dere vet hvem dere er. Jeg 

må også rette en stor takk til de fire lærerne som valgte å være med på denne studien. Sist, 

men ikke minst, må jeg også takke min veileder, Tove Stjern Frønes, som med sin store 

kunnskap, samarbeidsvilje og tilgjengelighet, har hjulpet meg med studien til enhver tid når 

behovet har vært der.  

 

Jonas Lindheim Karlsmyr 

Oslo, våren 2019 
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1 Introduksjon  
1.1 Innledende ord 
Da en av lærerne i denne studien ble spurt om han kunne kategorisere ulike tekster fra den 

nasjonale leseprøven fra 2018 som ”guttetekster”, ”jentetekster” eller ”nøytrale tekster”, 

svarte han: ”Ja, det er vel en jentetekst. Sånn som all skjønnlitteratur”. Et slikt svar gir 

indikasjoner til hva slags holdninger læreren har til kjønn og lesing. Denne studien har som 

formål å undersøke hvordan læreres holdninger og forventninger til gutter og lesing er. I 

tillegg har studien til hensikt å undersøke hvordan læreres arbeid med gutter og deres 

leseferdigheter er, samt undersøke hvordan de planlegger, gjennomfører og vurderer sin 

undervisning for å forminske kjønnsforskjellene i lesing. Utgangspunktet for dette 

forskningsprosjektet er at kjønnsforskjellene i skolen er store, og dette må vi anse som en stor 

utfordring så lenge skolen har som oppgave å sørge for at alle elever lærer med like 

muligheter, uansett etnisitet, kjønn og sosial bakgrunn. Jan Tore Sanner, kunnskaps- og 

integreringsminister i Norges regjering fra januar 2018, forklarte i februar 2019 viktigheten 

av å løfte gutter opp på jentenes nivå: ”Det er ikke et problem at jentene gjør det bra, men 

skolen må bli flinkere til å løfte guttene. Elevenes bakgrunn og kjønn skal ikke avgjøre om 

elevene lykkes i skolen” (Regjeringen, 2019). Et offentlig utvalg ledet av Camilla 

Stoltenberg, publiserte i februar 2019 en kunnskapsbasert oppsummering om 

kjønnsforskjellene i skolen, samt forslag til hvordan man kan forminske kjønnsforskjellene. 

Utvalget beskriver kjønnsforskjellene som noe som har vært tilstedeværende i skolen i mange 

år, og det fremkommer at kjønnsforskjellen i leseferdigheter øker fra første til tiende klasse 

(NOU 2019: 3, 2019, s. 11). Det er derfor betimelig å stille spørsmål om faktorer i skolen 

bidrar til den økende kjønnsforskjellen.  

 

Gutter oppnår lavere resultater enn jenter i stort sett alle fag, med unntak av kroppsøving 

(NOU 2019: 3, 2019, s. 11). Det har lenge blitt forsket på årsaker for kjønnsforskjellene, og 

det har i tillegg blitt sett etter løsninger på hvordan man kan løfte guttene opp på nivå med 

jentene. Dette har også vært en del av Stoltenbergutvalgets mandat. OECD, en internasjonal 

organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling har over lang tid gjort vurderinger av 

utdanningssystemers kvalitet gjennom ulike rapporter og undersøkelser som PISA, PIIAC og 

lignende. Undersøkelsene av leseferdigheter har vist at de norske guttene gjennomgående har 

svakere akademiske prestasjoner enn jentene. For å få større innsikt i hva som foregår har 
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forskere vært interessert i å se på årsaker for kjønnsforskjellene og løsninger for å heve 

guttene opp på jentenes nivå. Tidligere forskningsprosjekter og undersøkelser viser at 

kjønnsforskjellene varierer etter fag og alder, men i norskfaget finnes noen av de største 

kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner, spesielt når det gjelder lesing. (Roe, 2013, s. 13).  

1.2 Lesing som grunnleggende ferdighet 
Kunnskapsløftet 2006 introduserte fem grunnleggende ferdigheter som del av læreplanverket. 

Disse fem ferdighetene er å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive,  muntlige ferdigheter 

og digitale ferdigheter, og de er avgjørende for elevenes utvikling og læring på tvers av fag. 

Ikke bare er de viktige for elevenes sosiale relasjoner og identitet, men hver og en av dem er 

svært betydningsfulle for elevenes deltagelse i samfunnet og senere arbeidsliv 

(Utdanningsdirektoratet, 2017b). Barn skal lære og utvikle disse ferdighetene i løpet av 

skolegangen. Når det gjelder lesing som ferdighet, innebærer det, ifølge 

Utdanningsdirektoratet, dette: ”Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og 

engasjere seg i innholdet fra tekster” (Utdanningsdirektoratet, 2017b). Gutter presterer 

gjennomsnittlig lavere enn jentene innen leseferdigheter. Dette ser en blant annet gjennom 

elevresultatene fra den nasjonale leseprøven fra 2018 (Utdanningsdirektoratet, 2018a). 

Ettersom skolen har som oppgave å sørge for at alle elever lærer med like muligheter, uansett 

kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn, så står skolesystemet og lærerne ovenfor en vanskelig 

oppgave. Lærernes oppgave i denne sammenhengen er blant annet å vite hva innen lesing det 

er guttene mestrer og ikke mestrer, samt hva som gir dem lesemotivasjon. Kort fortalt er det 

nødvendig for lærere å ha kunnskap om kjønnsforskjellene innen lesing (Roe, 2013, s. 13).  

1.3 Kjønnsforskjellene i lesing - Hva det er som gjør at noen 

har gode leseferdigheter og andre ikke?  
En elevs leseferdigheter kan påvirkes av mye, som blant annet lesevaner, forventninger og 

leserens sosiale miljø. Både egne og lærerens forventninger kan ha stor betydning. De 

observerte kjønnsforskjellene i de store leseundersøkelsene har økt i jentenes favør siden 

1991 til omkring 2012. Siden 2012 har kjønnsforskjellene stabilisert seg på et nivå hvor 

jentenes leseferdigheter har blitt om lag ett skoleår bedre enn guttenes (Frønes, 2016, s. 151). 

Økningen som tok plass fra 1991 til 2012 kan blant annet forklares gjennom guttenes endrede 

lesevaner (Roe, 2013, s. 16). Gutter leser mindre på fritiden, og en forklaring på dette er at de 

bruker mer tid på elektroniske medier, blant annet spillkonsoller (Roe, 2013, s. 24).  
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I tillegg har teksttypen mye å si for hvordan elevene presterer. Forskning sier at gutter gjør 

det bedre på ikke-sammenhengende tekster, imens jenter presterer best når det er 

sammenhengende tekster (Roe, 2013, s. 25). Ikke-sammenhengende tekster er for eksempel 

kart, grafer og tabeller, og sammenhengende tekster er noveller, romaner, biografier og 

lignende. Siden gutter møter mange ikke-sammenhengende i tekster i spill, så kan lesevaner 

på fritiden være en påvirkningskraft for at gutter blir gode i denne teksttypen (Roe, 2013, s. 

24). Dette er kunnskap som kan være nyttig for en lærer, dersom han eller hun fokuserer på å 

forminske kjønnsforskjellene i lesing.  

 

I denne studien undersøker jeg hvordan norsklæreres praksis for leseundervisning er, hvilke 

tekster de bruker og hva deres holdninger til kjønnsforskjellene i lesing er. Den nasjonale 

leseprøven kan gi indikasjoner på hvordan lærere forholder seg til gutter og lesing, og dermed 

også hvordan deres forventninger til guttene og deres leseferdigheter er. Leseprøven 

inneholder ulike typer tekster, og resultatene viser at jenter og gutter mestrer de ulike tekstene 

forskjellig. Leseprøven kan derfor gi mye informasjon om hvordan lærere tror gutter og 

jenter arbeider ulikt med tekstene, og om hva de er overrasket over. Resultatene på den 

nasjonale prøven kan også være et utgangspunkt for å diskutere lærernes forventninger, for 

eksempel gjennom hvilke resultater som er forventet og hva lærerne er overrasket over.  

 

Formålet med denne undersøkelsen vil være å få et innblikk i hvordan et utvalg lærere 

praktiserer sin leseundervisning, hvordan de arbeider med gutter og deres leseferdigheter, 

lesemotivasjon og leseopplevelse, samt hvordan de legger til rette for å redusere 

kjønnsforskjellen i leseferdigheter. Gode leseferdigheter er en viktig nøkkel for å lykkes i 

samfunnet som likeverdig medborger, og for å tilegne seg større innsikt og bedre mestring på 

tvers av alle fag. Læreres holdninger og forventninger til gutters lesing er i denne 

sammenhengen nødvendig å undersøke for å få et klarere bilde av hvordan de jobber med 

forskjellen i leseferdighetene mellom kjønn. I dette prosjektet tar jeg fokuset bort fra elevene 

og retter det mot lærerne. Jeg er på jakt etter å finne ut om finnes et systematisk arbeid for å 

redusere kjønnsforskjellene i lesing. Derfor har jeg stilt følgende forskningsspørsmål: 

Hvordan jobber lærere med gutters leseferdighet, lesemotivasjon og leseopplevelse, og 

hvordan bruker de den nasjonale leseprøven for å justere sin leseundervisning? 

1.4 Avgrensing  
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Jeg vil presisere at når jeg skriver om gutter og jenter, så er det med viten om at alle er unike. 

Jeg er klar over at prestasjonene som omtales mye i denne studien er gjennomsnittlige 

prestasjoner, og at alle elever først og fremst representerer seg selv, uansett kjønn. Det finnes 

mange gutter som presterer svært høyt i lesing og motsatt, og det samme gjelder jenter. I 

tillegg er det jenter som kan ha samme lesevaner som det som er typisk for gutter, og det er 

gutter som har de samme lesevanene som det som er typisk for jenter. I tillegg er det mulig å 

diskutere problematikken rundt om man skal fokuserer på kjønnsforskjellene i lesing, utover 

forskjellen mellom svak og sterk elev, men jeg har valgt å utelate den diskusjonen. Fokuset 

ligger på kjønnsforskjeller i lesing.  

 

I tillegg er det også viktig å tydeliggjøre at det er læreres arbeid med gutter og lesing jeg 

undersøker. En lærers arbeid er del av en skolekultur med et system for utdanningen og 

skoleledere som har innvirkning på læreres undervisning, men det vil vokse utover det denne 

forskningen tar for seg. Ansvaret ligger altså ikke ene og alene hos lærer, men det er der 

fokuset for denne studien ligger.  

 

1.5 Leseveiledning  
I kapittel 2 skal jeg trekke frem aktuell teori om ulike lesemåter og stadier i leserens 

utvikling, den nasjonale leseprøven, kjønnsforskjeller i lesing, årsaker til kjønnsforskjeller og 

tidligere foreslåtte løsninger på hvordan man kan forminske kjønnsforskjellene. Deretter vil 

jeg i kapittel 3 redegjøre for forskningsmetoden min, som er semistrukturerte intervjuer. Jeg 

vil også presentere den nasjonale leseprøven og resultatene fra den, begrunne valgene mine 

og beskrive den analytiske tilnærmingen i metodekapittelet. I kapittel 4 greier jeg ut om 

funnene og drøfter disse videre i kapittel 5 i lys av teori og tidligere forskning. Til slutt vil jeg 

kort oppsummere funnene mine og diskutere forskningsprosjektets didaktiske implikasjoner i 

kapittel 6. Der foreslår jeg også deler av forskningsprosjektet som kunne hatt behov for 

videre forskning.  
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2  Teori og tidligere forskning 
I dette kapitlet er det viktig for studien at teorien og den tidligere forskningen som brukes er 

av betydning for forskningsspørsmålet. Mye av bakgrunnen for forskningsprosjektet er 

lesing, og derfor starter kapitlet med teori om lesing, leseforståelse og hvordan elevene leser. 

Siden man har funnet om at gutter er svakere leser enn jenter gjennom internasjonale og mer 

lokale undersøkelser og nasjonale prøver, er det viktig å se på teori om historikken over 

prøvefeltet og resultater fra den nasjonale leseprøven fra 2018, samt lærernes bruk av 

leseprøven. En annen viktig del av bakgrunnen for forskningsprosjektet er gutters lesing og 

kjønnsforskjellen i leseferdigheter, og derfor er det viktig å presentere teori og tidligere 

forskning om hvordan gutter leser annerledes enn jenter, samt årsaker for hvorfor 

kjønnsforskjellene finnes. Siden studien retter fokuset mot lærernes leseundervisningspraksis, 

blir teori om lærerens rolle betydningsfull for å kunne besvare forskningsspørsmålet. Det er 

viktig å presentere teori om hvordan læreres forventninger til seg selv er og hvordan deres 

vurderingspraksis er, samt hvordan de bruker ulike elevresultater i lesing. Avslutningsvis for 

teorikapitlet vil noen mulige tiltak for å styrke guttenes leseferdigheter presenteres.  

2.1 Hvordan foregår lesing?   
2.1.1 Leseforståelse 
Dette forskningsprosjektet dreier seg om gutter og lesing. Det er imidlertid viktig å ikke bare 

se på kjønnsforskjeller i lesing, men også undersøke hvordan en normal leser forstår og 

forholder seg til ulike tekster uavhengig av kjønn. I redaksjonen Leseforståelse (2007) med 

Ivar Bråten i front, defineres leseforståelse slik: ”Leseforståelse innebærer å utvinne og skape 

mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst” (Bråten, 2007, s. 11). I denne 

definisjonen finnes flere viktige stikkord for leseren i møte med en tekst. Leserens rolle i 

møte med en tekst tydeliggjøres gjennom ordene utvinne og skape. I tillegg er det viktig å 

tenke på tekst som et vidt begrep. Det kan innebære skjønnlitterære tekster, sakprosatekster 

og SMS-er, men også grafiske framstillinger som kart, tabeller og bilder (Bråten, 2007, s. 

11). 

 

Leserens rolle i møte med en tekst for å få leseforståelse kan deles opp i to aspekter. Den ene 

handler om å utvinne en mening fra teksten. Med denne fremgangsmåten leter man fram en 

mening i teksten som er skapt på forhånd av forfatteren. Dette er viktig for leseforståelsen, 

fordi man som leser har behov for å forstå den bokstavelige meningen med en tekst (Bråten, 
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2007, s. 12). Likevel må leseren også kunne skape mening i møte med tekst for å ha en 

fullstendig leseforståelse. Dette handler om at leseren samhandler med teksten gjennom sine 

tidligere erfaringer. Leserens oppfattelser, meninger og følelser om tekstens tema skaper en 

samhandling med tekstens innhold (Bråten, 2007, s. 12). Dette gir en dypere forståelse av 

teksten enn det man tidligere kun har utvunnet gjennom forfatterens bokstavelige mening for 

teksten.  

 

Når man skaper mening i møte med en tekst, så har forkunnskapene til en person stor 

betydning for hvordan man forstår teksten. Når elevene i en klasse blir bedt om å tolke en 

tekst og begrunne tolkningen, er sannsynligheten svært stor for at man får ulike tolkninger og 

begrunnelser. Dette er fordi meningsskapingen av teksten påvirkes av elevenes tidligere 

erfaringer eller forkunnskaper (Strømsø, 2007, s. 25). Siden de aller fleste individer har ulike 

tidligere erfaringer og forkunnskaper, gjør dette at tolkningene i klassen også blir annerledes. 

Det vil derfor si at lesere rekonstruerer tekstens mening gjennom deres erfaringer og 

hukommelse, sammen med den forståelsen de har hentet fram som forfatterens mening med 

teksten (Strømsø, 2007, s. 25). Samtidig har det vært viktig for mange å presisere at lesing av 

tekst ikke innebærer å finne den riktige forståelsen av teksten. Samhandlingen mellom leser 

og tekst skaper mening, og leserens personlige opplevelse av teksten er det som er viktig 

(Strømsø, 2007, s. 26).  

 

Skjemateorier om lesing er nært knyttet til bruken av tidligere erfaringer i møte med en tekst. 

En lesers skjema innebærer hukommelse, læring, sanseoppfatning og problemløsning 

(Strømsø, 2007, s. 29). Leseren forstår en tekst og handlingen i den når han eller hun 

aktiviserer skjemaene. Noen av skjemaets funksjoner er å gjøre innholdet i en tekst 

gjenkjennelig gjennom ulike emneknagger, å fylle ut de tomme rommene i teksten der det 

ikke beskrives til siste detalj og å skape forventninger til hva som kommer (Strømsø, 2007, s. 

30). Dette viser betydningen av at leserens forkunnskaper blir aktivisert og brukt under 

lesingen av en tekst.  

2.1.2 Lesestrategier og metakognisjon  
Leseforståelse handler om mer enn ”å knekke lesekoden”. Det handler også om elevenes 

arbeidsmåter i møte med tekster og deres egne bevissthet rundt arbeidet med tekster. 

Lesestrategier handler om hvordan man arbeider med tekstene (Strømsø, 2007, s. 31). 

Sammenhengen mellom det å huske og forstå er viktig med tanke på elevenes lesestrategier. 
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Psykologiprofessoren George Miller fant at man husker ting lettere dersom man det man skal 

huske tilegnes en viss mening. Klarer man å organisere informasjonen man skal huske inn i 

meningsfylte enheter, er sjansen større for at man husker det (Strømsø, 2007, s. 33). Her 

følger to eksempler på lesestrategier som elevene kan bruke. Den første er at de kan skrive 

ned forventninger til hva en tekst vil inneholde med utgangspunkt i tittelen. I forkant 

aktiviserer elevene dermed sine tidligere erfaringer eller skjema, og underveis i lesingen får 

de bekreftet eller avkreftet forventningene sine. Den andre lesestrategien er å lage en 

oppsummering av det de har lest (Strømsø, 2007, s. 34). Dette gjør at de ser teksten i en 

helhet, og samler det de anser som viktigst for dem selv. Som man ser hjelper lesestrategiene 

med å øke leseforståelsen ved at de bruker sine egne forkunnskaper. Metakognisjon i 

sammenheng med lesing handler om elevenes bevissthet rundt hvordan og hvorfor de leser, 

hva de forstår og hva de ikke forstår (Strømsø, 2007, s. 35). Dersom elever bruker strategier 

for å undersøke om de har forstått det de leser bevisst, så er de metakognitive lesere.  

2.1.3 Kognitive evner  
Kjønnsforskjellene innen lesing kan skyldes både biologiske eller sosiale årsaker. Dersom det 

skyldes biologiske årsaker, er det spennende å undersøke hvordan en leser fungerer rent 

kognitivt. Elevenes kognitive evner kan ha stor betydning for elevenes lesing. Ivar bråten 

trekker frem tre kognitive evner, og disse er oppmerksomhet, visuell forestillingsevne og 

generell intelligens (Bråten, 2007, s. 59; NOU 2019: 3, 2019, s. 76). Dette er evner som gjør 

at elever har ulik mestring av leseferdighetene sine. Elever som har vanskeligheter med å 

kontrollere oppmerksomheten sin, kan også ha problemer med å forstå lange, krevende 

tekster. De som leser uten å la seg forstyrre av indre tanker eller ytre omgivelser, har større 

muligheter for å forstå tekstene de møter (Bråten, 2007, s. 59). Oppmerksomheten påvirkes 

blant annet av manglende interesse og lite motivasjon. Visuell forestillingsevne handler om å 

kunne skape indre, personlige bilder i møte med innholdet de møter i teksten (Bråten, 2007, s. 

60). Generell intelligens er viktig i sammenheng med at man ser fra prøver at de med høy 

intelligens gjør det godt på leseforståelsesprøver (Bråten, 2007, s. 60). Generell intelligens 

inneholder også evner som planmessighet og sosiale og emosjonelle evner.  

 

På et generelt nivå har det vist seg at gutter utvikler kognitive evner senere enn jenter. 

Stoltenbergutvalget som har undersøkt hvordan man kan unngå kjønnsforskjeller i skolen, 

forklarer at jenter har bedre planmessighet, selvregulering og sosiale og emosjonelle 

ferdigheter (NOU 2019: 3, 2019, s. 82). En forsker ved navn Gurian mener blant annet at 
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jenters hjerner utvikles raskere enn gutters (Roe, 2013, s. 26). Dette er medfødt, ifølge 

forskeren, og det at hjernen utvikles raskere gjør at de er tidligere ute enn guttene til å forstå 

kompleks informasjon (Roe, 2013, s. 26). Jenter skal også være i bedre stand til å sitte i ro og 

lese over lengre tid. Andre har også forklart kjønnsforskjellen med at gutter er medfødt mer 

aktive enn jenter, og derfor leker de på en annen måte enn jentene i ung alder, som gjør at de 

utsettes for språk forskjellig (Roe, 2013, s. 26). Guttene velger gjerne ikke-språklig aktivitet, 

som for eksempel konglekrig eller pinnefekting i ung alder, imens jentene deltar mer i 

språkstimulerende aktiviteter (Halsan, 2016).  

2.2 Hvordan leser elevene?  
Leseren selv har et bidrag og en rolle i lesingen, analyseringen og tolkningen av tekster. Det 

er laget flere ulike teorier om leserens og tekstens rolle, og disse kalles resepsjonsteorier. De 

mest aktuelle resepsjonsteoriene er Rosenblatt sin teori om estetisk og efferent lesing som 

avgjørende for tolkning og analyse av tekster, og Appleyard sin teori om at leserens utvikling 

følger bestemte utviklingspsykologiske stadier. Begge disse teoriene kan fortelle noe om 

hvordan den gjennomsnittlige leser påvirker og forholder seg til de ulike tekstene, samt at de 

gir indikasjoner på hvordan gutter og jenter er forskjellige som lesere.  

2.3 Leserens utviklingsstadier  
Et gjennomsnittlig menneske beveger seg gjennom flere ulike stadier som leser på veien til å 

bli voksen, og hvilket stadium leseren er på, kan ha store påvirkninger på deres 

leseferdigheter. Appleyard, en utviklingspsykolog, publiserte i 1991 en bok som het 

Becoming a Reader, og han presenterer i den en resepsjonsteori om leserrollens 

utviklingsstadier. Han forsøker å fremstille det allmenne mennesket og medregner ikke 

kulturelle særpreg, utdanning, oppdragelse og lignende som kan påvirke et individ. I sin teori 

presenterer han fem ulike leserroller som mer eller mindre utvikler seg med alderen, og den 

første er den lekende leseren. Her er man i førskolealderen og opp mot 6 år, og leseren blir 

gjerne lest høyt for. Eventyr og bildebøker er populære for den lekende leseren, fordi de 

forsvinner litt inn i en fantasiverden der de møter frykt, kjærlighet og ønsker som de lærer seg 

litt etter litt å kontrollere (Appleyard, 1991, s. 14). Etter dette stadiet utvikler man seg til 

leseren som helt eller heltinne i barneskolealderen. I dette stadiet forestiller leseren seg selv i 

en sentral rolle i en verden der karakterer og handlinger passer inn i leserens ønskeverden. 

Det tredje utviklingsstadiet for en leser er den tenkende leseren. På dette stadiet er personen i 

ungdomsalderen. Tekstene man leser nå, er realistiske og mer autentiske. Handlingen og 

karakterene er også mer kompliserte. Formålet med lesingen er å få større innsikt i meningen 
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med livet på en virkelig måte. De møter autentiske forbilder som leserne kan imitere i sitt 

virkelige liv (Appleyard, 1991, s. 14). Det fjerde stadiet er den tolkende leseren. Dette er 

læreren, studenten og de andre som studerer litteratur på et dypere nivå. Leseren møter 

tekstene med et analytisk og kritisk blikk. Tunge fagbegreper og kunnskap skal brukes til å 

forstå oppbygningen og innholdet i teksten. Det siste stadiet tar et par skritt vekk fra det 

analytiske og fagtunge, og i stedet er leseren den pragmatiske leseren på dette stadiet. Den 

pragmatiske leseren er gjerne voksen, og personen tilnærmer seg en tekst på den måten han 

eller hun finner mest passende. Den pragmatiske leseren kan anvende alle de tidligere 

leserrollene avhengig av situasjon som det passer seg.  

 

Teorien og forskningen til Appleyard er ikke uproblematisk, for eksempel ved at den ikke 

medregner kulturelle særpreg, utdanning og oppdragelse, men de fem leserrollene er likevel 

spennende for dette prosjektet. Appleyard fokuserer ikke på tekstens rolle, men leserens rolle 

og hvordan leseren fyller ut de tomrommene som kan finnes i tekster. De fem ulike 

leserrollene kan gi en av flere forklaringer på hvordan elever utvikler seg forskjellig som 

lesere.  

2.4 Estetisk og efferent lesing  
En annen aktuell resepsjonsteori er Rosenblatts teori om skillet mellom estetisk og efferent 

lesning og hvordan de to ulike lesertypene møter tekster. Louise Rosenblatt var en professor 

innen litteraturdidaktikk, og med boka The Reader, the Text, the Poem (1978) forsøkte hun å 

definere samspillet mellom leser og tekst, men med et hovedfokus på leseren. En forskjell 

mellom Rosenblatt og Appleyard er at Appleyard ikke så på tekstens rolle, men holdt fokus 

ene og alene på leseren. Efferent og estetisk lesing representerer to ytterpunkter av hvordan 

en leser samspiller med en tekst. Efferent lesing er kort fortalt en leser som konsentrerer seg 

om å hente ut informasjon, men helheten er ikke nødvendigvis så viktig. Det vil si at leseren 

er opptatt av hva han eller hun får ut av teksten (Rosenblatt, 1978, s. 27). Selve opplevelsen 

og erfaringen av teksten faller bort. Et eksempel på hvordan en efferent leser jobber med en 

tekst, er at han eller hun kan skumlese teksten i en søken etter et svar på noe personen lurer 

på. I lys av dette er sakprosatekster passende til den efferente leseren.  

 

En estetisk leser kan omtales som motstykket til en efferent leser, og fokuset ligger på selve 

leseropplevelsen og erfaringen av teksten (Rosenblatt, 1978, s. 27). Den efferente leseren 

håper å oppnå emosjonelle reaksjoner gjennom lesingen sin, og han eller hun får disse 
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reaksjonene gjennom virkemidlene i teksten (Rosenblatt, 1978, s. 24, 31). Spenningskurven 

er noe som kan påvirker leseropplevelsen. I tillegg aktiviserer den estetiske leseren egne 

kunnskaper og erfaringer i møte med teksten. Når leseren skal analysere og tolke en tekst, er 

det de emosjonelle reaksjonene som viser bruken av virkemidler. I lys av dette må en leser 

oppleve og erfare teksten i en helhet for å tolke og analysere (Rosenblatt, 1978, s. 24). 

Typiske tekster det kan lønne seg å lese estetisk er skjønnlitterære tekster, men det er for 

eksempel også nødvendig å bruke en estetisk lesemåte til retoriske tekster. Når en person 

analyserer og tolker en tekst, er det viktig at det man finner, understøttes av det som står i 

teksten, slik at man kan forklare med fagbegreper hvorfor dette vekket emosjonelle 

reaksjoner hos leseren. En estetisk leser har lettere for å kunne forklare nettopp hvorfor han 

eller hun erfarte det, fordi en slik leser oppfatter teksten som en helhet. Det er viktig å 

presisere at både sakprosa og skjønnlitteratur kan leses estetisk og efferent, men at teksters 

utforminger kan invitere til bestemte lesinger. Et eksempel er om det er en frekvent bruk av 

metaforer, så vil det være naturlig å lese estetisk 

2.5 Sammenligning av resepsjonsteoriene  
Appleyard og Rosenblatt sine resepsjonsteorier er forskjellige blant annet ved at Rosenblatt 

har et fokus på samspillet mellom leser og tekst, mens Appleyard fokuserer på leserrollen og 

utviklingen av denne. Samtidig kan de utfylle hverandre som teorier ved å gi et større 

innblikk i hvordan ulike lesergruppene, som for eksempel jenter og gutter, leser. Rosenblatt 

sine lesemåter kan sees i forhold til de ulike stadiene som Appleyard presenterer i sin teori. 

Om leseren ikke får den nødvendige treningen i lesemåten sin, kan elevene falle av. Hver fase 

i leseutviklingen bygger på en tidligere fase, så en normal utvikling er viktig. Om et barn ikke 

har blitt lest for som liten og ikke har møtt mange litterære verk, kan det hende at dette barnet 

vil ha det vanskeligere enn andre barn på senere stadier. Overgangen fra leseren som helt til 

den tenkende leseren er en kritisk overgang, fordi der går lesingen over fra å være rent 

estetisk lesing til å være en blanding av efferent og estetisk lesemåte i det tredje stadiet. 

Læreplanen og kompetansemålene i skolen legger opp til at elevene i ungdomsskolen, som 

også er lesere på det tredje stadiet, skal kunne: ”lese og analysere et bredt utvalg tekster i 

ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger” 

(utdanningsdirektoratet, 2013). Nå skal ikke elevene bare kunne lese og reflektere over det de 

har lest, men de skal kunne tolke og analysere gjennom bruk av fagbegreper og bevismidler 

for sine emosjonelle reaksjoner.  

2.6 Historikk over prøvefeltet  
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Opp gjennom årene er det blitt gjort mange undersøkelser for å kartlegge elevers ferdigheter i 

skolen. Ett funn fra leseprøvene er at det er en stor kjønnsforskjell i leseferdigheten. Jenter 

skårer langt bedre enn gutter på leseundersøkelsene (Roe, 2013, s. 16). Dette har de gjort i 

mange år, og forskjellen ser ut til å øke med tid og med alder. Siden 1991 det blitt gjort 

undersøkelser, og i denne teksten blir kun et utvalg av dem presentert. Disse vil være både 

nasjonale og internasjonale.   

 

I Norge innførte man ikke nasjonale leseprøver før i 2004, men norske elevers leseferdigheter 

har likevel blitt vurdert i internasjonale leseprøver tidligere (Roe, 2013, s. 14). The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), en 

internasjonal organisasjon, ble etablert i 1967, men de startet ikke med leseundersøkelser før 

1991 (Roe, 2013, s. 15). Etter denne undersøkelsen ble det skrevet en rapport om 

kjønnsforskjeller i lesing i 1996, og den konstaterte at gutter i Norge og de fleste andre 

deltakerlandene presterte lavere enn jentene. Her deltok 9- og 14-åringer. Det er hovedsakelig 

elevene på ungdomstrinnet som er i fokus i dette prosjektet, fordi ungdomstiden er spesielt 

interessant i teoriene til Appleyard og Rosenblatt. IEA-studien som fokuserte på lesing, fikk i 

2001 navnet Progress in Reading Literacy Study (PIRLS) (Roe, 2013, s. 15). PIRLS-

undersøkelsene blir gjennomført hvert femte år, og de gransker 10- og 11-åringer.  

 

PISA-undersøkelsen er en annen velkjent undersøkelse etablert av OECD. PISA står for 

Programme for International Student Assessment (Kjærnsli & Jensen, 2016, s. 11). Denne ble 

første gang gjennomført i Norge i 2000, og elever i tiendetrinnet på ungdomsskolen ble 

gransket. PISA-undersøkelsene gjennomføres hvert tredje år, og tester ikke bare lesing, men 

også matematikk og naturfag (Kjærnsli & Jensen, 2016, s. 12; Roe, 2013, s. 15). I 2009 

innførte for eksempel PISA også en digital del til leseprøven. I tillegg til den digitale delen 

møter elevene også ulike typer tekster med forskjellig form og innhold. Dette er faktorer som 

spiller inn på kjønnsforskjellen.  

 

De nasjonale prøvene ble som nevnt innført i 2004, og de inkluderer lesing, engelsk og 

regning. En periode etter ble skriving også innført. Prøvene blir nå testet på femte-, åttende 

og niendeklassinger, og lesing, engelsk og regning er fagområdene som blir gransket. Den 

nasjonale leseprøven for åttendetrinn består hvert år av 7 – 8 tekster med oppgaver til hver 

enkelt tekst. For å besvare oppgavene må elevene enten krysse av på en eller flere 

avkrysningsbokser, eller så må de skrive et svar. Tekstene i de nasjonale leseprøvene skal 
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dekke de ulike fagområdene i skolen, samt så mange sjangre og teksttyper som mulig, og 

oppgavene til tekstene skal måle forskjellige deler av lesekompetansen (Roe, 2013, s. 22; 

Roe, Ryen & Weyergang, 2018, s. 28). Det vil si at forskerne bak undersøkelsene tar i 

betraktning at lesing er en grunnleggende ferdighet, og derfor må de bruke teksttyper som 

forekommer i alle skolens fag.  

2.8 Vurdering for og av læring og de nasjonale prøvene  
2.8.1 Formativ og summativ vurdering og vurdering for og av læring  
En av lærerens viktigste oppgaver er å vurdere arbeidet elevene gjør. Lærere skal ikke bare 

gjøre en vurdering av elevarbeidet, men også en vurdering for elevarbeidet og elevenes 

læring. Disse vurderingsformene har mye likhet med summativ og formativ vurdering. 

Summativ vurdering kan være tilbakemeldingen eleven får etter et elevarbeid er avsluttet. 

Formativ vurdering og vurdering for læring er den løpende vurderingen lærere gjør av elever 

underveis i undervisningen, og målet er å bidra til læring og hjelpe eleven til å forstå hvor i 

læringsprosessen han eller hun står (Utdanningsdirektoratet, 2015). Lærere sørger for at 

elevene vet hva de har gjort godt og burde fortsette med, men de forteller også elevene hva de 

kan forbedre gjennom framovermeldinger.  

 

Formativ vurdering, vurdering for læring og underveisvurderinger er nå mye mer dominant 

enn tidligere (Mausethagen, 2015, s. 65). Nasjonale prøver kan være et eksempel på en 

vurdering av elevenes læring, men de kan også fungere som vurdering for læring avhengig av 

hvordan lærerne bruker dem (Mausethagen, 2015, s. 71). Utdanningsdirektoratet sier dette 

om oppfølgingen av resultatene fra de nasjonale prøvene: ”Sammen med annen informasjon 

om elevenes læring skal resultatene danne grunnlag for å tilpasse opplæringen” 

(Utdanningsdirektoratet, 2017a).   

2.8.2 Resultater fra den nasjonale leseprøven 2018  
Intervjuobjektene i dette forskningsprosjektet er alle lærere på åttende trinn, og derfor vil 

intervjuene ta utgangspunkt i den nasjonale leseprøven for dette årstrinnet. De nasjonale 

resultatene har ikke endret seg siden prøvene i 2016 først startet målingene av endringer i 

lesekompetansene på tvers av år (Utdanningsdirektoratet, 2018a). Basert på resultatene 

elevene får, kan de havne på fem forskjellige mestringsnivå. Disse mestringsnivåene går fra 

en til fem, der en er det laveste nivået og fem er det høyeste. I år er det 9% elever som 

presterer på mestringsnivå 1 på nasjonalt plan. På mestringsnivå 2 er det 17 % elever, på 

mestringsnivå 3 er det 43%, på mestringsnivå 4 er det 21% og det er 11% av Norges elever 
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som presterer på mestringsnivå 5. Det er jenter som dominerer de høyeste mestringsnivåene i 

lesing, og i snitt har de to skalapoeng mer enn guttene (Utdanningsdirektoratet, 2018a). Det 

betyr også at det er flere gutter som er på de laveste mestringsnivåene. Skalapoengene tildeles 

både etter antallet riktige svar elevene får og etter vanskelighetsgraden på svaret de har rett 

eller galt på. At jentene har to skalapoeng mer enn guttene på nasjonalt nivå, betyr at de på 

har flere riktige svar og klarer spørsmål med høyere vanskelighetsgrad (Roe, Ryen & 

Weyergang, 2018, s. 35). 

2.9 Læreres oppfatning av nasjonale prøver  
Nasjonale prøver er altså et redskap lærerne kan bruke for læring. Sølvi Mausethagen, ved 

Senter for profesjonsstudier ved OsloMet, har forsket på hvordan lærerne bruker de nasjonale 

prøvene (Mausethagen, 2015, s. 71). Hun sier at de nasjonale prøvene bidrar med et formativt 

og summativt aspekt, men det er ulikt hvordan lærere oppfatter at prøven brukes. Prøvene 

kan oppfattes som et konkurranse- og kontrollelement. Disse lærerne opplever den 

summative vurderingen gjennom de nasjonale prøvene som tyngende, fordi det er synlig for 

andre lærere og skoler. Lærernes arbeid og deres kontroll over elevenes læring kan bli stilt i 

et negativt eller positivt lys utenfor skolen sine porter. Lærerne mener at det er de selv som 

vet best hvordan de vurderer prøveresultatene (Mausethagen, 2015, s. 72). En annen måte 

lærerne ser på bruken av de nasjonale prøvene, er at de gir en pekepinn på hvordan de kan 

arbeide videre med elevene. Det er altså knyttet til det formative aspektet av prøvene. 

Lærerne snakker om at det kan si om læreren er på riktig eller gal vei i leseopplæringen, og 

også gi forslag til hvordan de kan arbeide med elevene (Mausethagen, 2015, s. 75). Det kan 

derfor vise seg at lærere er splittet mellom å oppfatte de nasjonale prøvene som en 

sluttvurdering eller en vurdering for læring. I 2018 er det likevel mye grunn til å tro at det er 

stor aksept for de nasjonale prøvene (Mausethagen, Prøitz & Skedsmo, 2018, s. 21). 

2.10 Lærerveiledning i den nasjonale leseprøven  
I lærerveiledningene som følger den nasjonale leseprøven finnes det forslag til oppfølging og 

videre arbeid med prøven. Til de ulike tekstene i den nasjonale leseprøven følger det flere 

forskjellige oppgaver. I lærerveiledningen står det en oversikt over hvilke av oppgavene som 

tester hvilke typer lesekompetanser. Disse lesekompetansene varierer mellom å være ”finne-

oppgaver”, ”tolke-oppgaver” eller ”reflektere-oppgaver” (Utdanningsdirektoratet, 2018c). 

Når læreren ser på resultatene til elevene, kan han eller hun se hvilke av de tre 

lesekompetansene elevene gjør det godt eller dårlig på. Dermed kan læreren velge 

fokusområde for videre arbeid med lesing. I tillegg følger det et vedlegg som forteller 
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hvordan lærerne kan følge opp elever på ulike mestringsnivå. Til hvert mestringsnivå finnes 

det forslag til hva elevene på hvert av mestringsnivåene kan ha utbytte av innen lesing. Det er 

mange forslag, her følger to eksempler på forslagene som finnes i veiledningen. Ett eksempel 

på hva elevene på mestringsnivå 1 kan ha utbytte av, er: ”å oppfatte meninger eller forhold 

som er framstilt i en tekst, og deretter selv komme med synpunkter” (Utdanningsdirektoratet., 

2018d). Ett annet eksempel på hva elevene på mestringsnivå 5 kan ha utbytte av, er: ”å 

sammenholde informasjon i flere tekster med forskjellig format og finne fram til det som er 

relevant for oppgaven…” (Utdanningsdirektoratet, 2018d). I vedlegget om hvordan lærerne 

kan følge opp elevene på hvert av mestringsnivåene, står det også beskrivelser av hvordan 

tekstene bør eller kan være for elevene på de forskjellige nivåene. Ett eksempel er forslaget 

til tekstene for elevene på mestringsnivå 1: ”På nivå 1 bør tekstene være korte og enkle, form 

og innhold bør være kjent for elevene, og temaet bør interessere elevene” 

(Utdanningsdirektoratet, 2018d).  

2.11 Funn om kjønnsforskjeller i lesing fra tidligere 

forskning  
2.11.1 Sammenhengende og ikke-sammenhengende tekster  
Resultatene fra PISA, PIRLS, og nasjonale prøver har gitt indikasjoner på hvordan gutter 

skiller seg fra jenter innen lesing og leseferdigheter i lang tid. Gutters leseferdigheter har vært 

svekket fra omkring 2000 i forhold til jentenes leseferdigheter, og dette understreker 

viktigheten av å forske på forskjellene mellom jenter og gutter i lesing (Frønes, 2016, s. 151). 

Detaljerte analyser og spørreundersøkelser fra de ulike internasjonale og nasjonale testene gir 

et tydeligere bilde av hvor forskjellene mellom gutter og jenter ligger. Teksttype og tekstform 

har mye å si for hvordan guttene skårer på prøvene. Man kan skille mellom ikke-

sammenhengende og sammenhengende tekster. En ikke-sammenhengende tekst kan for 

eksempel være kart, tabeller eller grafer. Det som er typisk for disse teksttypene er at de ikke 

er ment å lese fra start til slutt. Ofte når man leser ikke-sammenhengende tekster, er målet for 

lesingen å hente ut en bestemt informasjonsmengde blant mye annet overflødig (Roe, 2013, s. 

18). En sammenhengende tekst er ganske enkelt det motsatte av ikke-sammenhengende 

tekster, og er som regel ment for å lese fra start til slutt. Dette er typiske skjønnlitterære 

tekster, men også en svært stor andel sakprosa. Resultatene fra flere av de internasjonale og 

nasjonale testene, viser at gutter er like gode og noen ganger bedre enn jenter i oppgaver 

tilknyttet ikke-sammenhengende tekster (Roe, 2013, s. 25). Dette ser man også i den 
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nasjonale leseprøven fra 2018, der de i tekst nummer fire må bruke et kart for å besvare flere 

av oppgavene.  

2.11.2 Funn sett i sammenheng med estetisk og efferent lesing  
Når det gjelder sammenhengende tekster skårer gutter dårligere enn jenter, men det avhenger 

en del av tematikken, oppgave til teksten og karakterer. Noen mener at historiske tekster om 

krig og helter fra gammelt av forminsker kjønnsforskjellen veldig når det gjelder 

leseprestasjon, noe som kan tyde på at mange av guttene er på det stadiet Appleyard kaller for 

leseren som helt eller heltinne (Appleyard, 1991, s. 14). Når gutter leser skjønnlitterære 

tekster om andre gutter som de kan leve seg inn i, så presterer de bedre enn når de leser om 

jenter eller voksne personer (Roe, 2013, s. 25). Likevel er lesing av skjønnlitterære tekster 

noe gutter blir utkonkurrert av jentene på i stor grad. Når oppgaver krever at de skal finne 

informasjon i teksten, så presterer guttene godt. Her ser man en forskjell på lesemåten til 

guttene og jentene. Vi vet at en efferent leser er flinkere til å hente ut informasjon i teksten, 

dermed kan man kanskje si at gutter er mer efferente lesere (Rosenblatt, 1978, s. 27). Jentene 

gjør det langt bedre enn guttene når de skal sammenholde informasjon fra flere tekster enn 

en. I tillegg er jentene som sagt flinkere til å løse oppgaver til skjønnlitterære tekster, som i 

stor grad krever forståelse og opplevelse av teksten som helhet, samt at de gjør det godt på 

spørsmål som krever høy tekst- og språkkompetanse (Roe, 2013, s. 25). Man ser også i den 

nasjonale leseprøven fra 2018 at jentene gjør det gjennomgående langt bedre enn guttene på 

den ene skjønnlitterære teksten i leseprøven. I lys av dette kan man si at flere jenter enn 

gutter mestrer den estetiske lesemåten.  

2.11.3 Lesevaner  
Guttenes lesevaner skiller seg mye fra jentenes. En teori er at gutter har større behov enn 

jentene for at det de leser interesserer dem, og derfor bruker de mindre tid utenfor skolen på 

lesing. Det er et flertall jenter som leser på fritiden (NOU 2019: 3, 2019, s. 132). Når gutter 

leser på fritiden holder de seg helst til informasjonstekster, tegneserier og tidsskrifter, og de 

skal helst handle om ting de selv holder på med (NOU 2019: 3, 2019, s. 132; Roe, 2013, s. 

26). Som tidligere nevnt, er guttene flinkere når tekstene de leser, har en mannlig hovedrolle 

som minner om dem. I tillegg sier undersøkelser at gutter helst leser om action, humor, 

science fiction og fantasy (Roe, 2013, s. 26) Mange gutter bruker heller fritiden sin på 

spillkonsoller som datamaskin, Xbox og Playstation, og dermed faller lesing av bøker litt bort 

(Roe, 2013, s. 24). Samtidig møter man mange forskjellige teksttyper gjennom spillingen 

også, men det kan diskuteres hva slags lesemåte som er mest aktuell i dette tilfellet. Jenter 
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leser mer skjønnlitteratur og magasiner på fritiden enn guttene, i tillegg til at de bruker mer 

tid på leksene (NOU 2019: 3, 2019, s. 132).  

2.12 Årsaker til kjønnsforskjellene  
2.12.1 Betydningen av lesevaner og skjønnlitteratur  
Forskjellen på lesevanene mellom jenter og gutter kan bli sett på som en viktig forklaring på 

kjønnsforskjellene, mye fordi de ulike teksttypene gir ulikt utbytte lesetrening. Som nevnt 

leser jentene mer skjønnlitteratur enn guttene på fritiden. Jentene drar to fordeler av dette. 

Den ene er rett og slett at en som leser mye, vil ha større forutsetninger til å være en god leser 

enn en som leser lite. Den andre er at skjønnlitteratur i seg selv bidrar til forbedring på mange 

ulike områder. Skjønnlitterære tekster gir et utvidet ordforråd, og de bidrar til personlig 

utvikling og danning, samt trener leserens evne til refleksjon og tolkning (Roe, 2013, s. 28). 

Tekstene guttene leser, altså tidsskrifter, tegneserier og informasjonstekster, burde bety at 

guttene burde skåre bra på kunnskapsformidlende tekster, men de gjør det likevel svakere enn 

jentene på slike tekster (Roe, 2013, s. 28). Jentene gjør det stort sett bedre enn guttene i alle 

fag på skolen, med unntak av kroppsøving, og derfor gir det mening at jentene presterer bedre 

på kunnskapsformidlende tekster også. I lys av dette er det interessant å se at 

informasjonstekster likevel er det gutter liker å lese på fritiden sin. Når en ser dette i 

sammenheng med lesevaner, ser det ut til at tiden som jentene bruker på lesing, bruker 

guttene på dataspill.  

2.12.2 Favoriserer leseprøvene jentene?  
Enkelte forskere lener seg mot en teori om at skolen og lesetestene er skapt på en måte som 

favoriserer jentene, og at dette er en årsak til kjønnsforskjellene i de nasjonale og 

internasjonal leseundersøkelsene (Solheim & Lundetræ, 2016, s. 110). Leseundersøkelsene 

PISA og PIRLS, som er for elever opp til og med ungdomsskolen, inneholder for det meste 

sammenhengende tekster. Her er kjønnsforskjellene store. I leseundersøkelsen PIAAC, som 

er for personer fra 16 år til 24 år, er det like mange ikke-sammenhengende tekster som 

sammenhengende tekster. I disse undersøkelsene er kjønnsforskjellen langt mindre (Solheim 

& Lundetræ, 2016, s. 108).  

2.12.3 Oppdraget med lesingen  
Man kan si at på den ene siden bruker PISA og PIRLS tekster som favoriserer jentene, men 

på den andre siden er det mange andre faktorer enn prøvene som spiller inn på 

kjønnsforskjellen. Likevel kan oppgavene til tekstene også bidra til en økt kjønnsforskjell. 

Under lesing er ikke tekstene det eneste som påvirker hvordan man presterer, men oppdraget 
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med lesingen har også en innvirkning på leseprestasjonene. Jenter gjør oftere det som er 

forventet av dem, mens gutter vil vite årsaken til hvorfor de må gjøre det de gjør (Solheim & 

Lundetræ, 2016, s. 121). Oppdraget fra undersøkelsene er ikke oppdraget av interesse for 

guttene, fordi det ikke har noe direkte virkning på deres eget liv. Oppdraget i sin helhet må 

altså være noe guttene kan oppfatte som en direkte vinning for deres eget liv (Solheim & 

Lundetræ, 2016, s. 121). I tillegg kan en se at de ulike spørsmålene til leseundersøkelsene 

påvirker guttenes motivasjon og prestasjon. Oppgaver som krever at elevene svarer med 

skrift har høyere kjønnsforskjell enn flervalgsoppgaver (Solheim & Lundetræ, 2016, s. 119). 

Dette kan ha sammenheng med at guttene blir demotiverte av å måtte skrive, så selve 

oppdraget til lesingen kan også påvirke guttenes leseprestasjoner.  

2.12.4 Mangel på mannlige forbilder  
En årsak til kjønnsforskjellen mellom jenter og gutter i leseferdigheter, kan være at gutter 

mangler mannlige forbilder i lærere og i tekster på skolen. Siden gutter gjør det bedre i 

leseundersøkelser der hovedkarakteren er mannlig, kan det tyde på at gutter synes at lesing er 

en feminin aktivitet. En undersøkelse fra 2003 viser at flere av guttene mente at tekstene de 

leste på skolen passet bedre for jenter (Roe, 2013, s. 27). Motivasjon og leseprestasjon henger 

tett sammen, og for at gutter skal være motiverte, kan dette knyttes sammen med tema og 

hovedkarakter. Når guttene sier at tekster de leser på skolen passer bedre for jenter, kan dette 

tyde på at de møter lite tekster med temaer eller hovedkarakterer som er typisk maskuline i 

skolen. Det kan virke som at gutter ønsker å fremstå maskuline, og lesing er noe som kan 

virke som truende for deres maskulinitet (Roe, 2013, s. 26). I lys av dette kan mangelen på 

mannlige forbilder være en bidragsyter til at gutter ikke leser mye, og dermed ikke like godt 

som jenter. Det er langt færre mannlige lærere i norsk skole enn det er kvinnelige, og det kan 

forsterke guttenes oppfatning om at lesing er feminint. I tillegg viser undersøkelser at det er 

mødrene som leser mest i hjemmet. Med tanke på at gutter mangler mannlige forbilder for 

lesing og at tekstene de møter på skolen oppfattes som feminine av dem selv, er det mulig å 

vurdere det som at dette er en medvirkende årsak til kjønnsforskjellene i leseferdigheter.  

2.12.5 Feminin aktivitet  
Forskning som viser til guttenes lesevaner, holdninger til lesing, og prestasjoner 

sammenlignet med jentenes, samt sosiale og kulturelle omgivelser, kan tyde på at 

kjønnsrollene er laget som en konstruksjon av samfunnet over lengre tid. I hjemmet er det 

kvinnen som leser mest, mens menn ofte leser for et bestemt formål (Millard, 1997, s. 35). I 

tillegg sier forskning at lesing blir sett på som et middel lærerne noen ganger bruker for å 
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fylle tiden i undervisningen med (Millard, 1997, s. 32). Dette gjør at lesing fremstår som en 

nedprioritert aktivitet i skolen, og derfor kan det tenkes at disse holdningene blir arvet av 

elevene. Man vet at gutter ser på lesing som en feminin aktivitet, og at det er ansett som mer 

tabu for gutter å gjøre jenteting enn for jenter å gjøre gutteting (Millard, 1997, s. 42). 

Grunnen til at lesing oppfattes som en feminin aktivitet kan knyttes til at barna fra ung alder 

oftest ser en kvinne i sammenheng med lesing.  

2.13 Lærerrollen  
2.13.1 Læreres forventninger til seg selv  
Vi har sett at lærerens kjønn kan ha betydning for kjønnsforskjellene innen lesing, men 

lærerrollen i det hele har også mye å si. Lærerrollen har betydning for leseferdighetene til 

elevene, men også for motivasjonen deres. I redaksjonen Skolen vår (2019) blir utfordringene 

ungdomsskolelærerne har ved å tilrettelegge undervisningen for alle elever diskutert. Dette er 

også relevant for utfordringene norsklærere møter når det gjelder ulikhetene mellom jenter og 

gutter innen lesing. I den internasjonale undersøkelsen TALIS fra 2013 ble læreres 

vurderinger av egen lærerrolle og evne til å skape engasjement hos elevene undersøkt. I 

denne undersøkelsen kom det frem at Norge er blant de landene hvor lærere har minst tro på 

at de klarer å skape engasjement hos elevene (Aamodt, Carlsten & Caspersen, 2019, s. 89). 

Det er for eksempel bare seks prosent av de norske lærerne som var med på undersøkelsen, 

som mente at de i stor grad klarte å motivere elever med svak interesse for skolearbeid 

(Aamodt, Carlsten & Caspersen, 2019, s. 90). Dette kan bety at lærerne har lave 

mestringsforventninger til seg selv, når det gjelder å gjøre elever motiverte til skolearbeid. 

Dette er funn som delvis kan forklare hvorfor jenter er bedre enn gutter på, ikke bare lesing, 

men også på store deler av skolearbeidet. Læreres forventninger til seg selv kan virke 

negativt inn på elevenes engasjement og læring (Aamodt, Carlsten & Caspersen, 2019, s. 99). 

Dersom mange lærere har liten tro på at de kan motivere elever med svak interesse for 

skolearbeid, som i tilfellet med lesing gjelder mange gutter, kan det virke som at lærernes 

egne forventninger kan bidra til å øke kjønnsforskjellene. Selv om lærere kanskje kjenner til 

hvilke tekster, sjangre, temaer og oppgaver til tekster som kan motivere guttene, kan lærernes 

egne mestringsforventninger til å engasjere elever med svakere prestasjoner, gjøre at de for 

eksempel utelater å gjøre tiltak for å motivere guttene.  

2.13.2 Læreres bruk av elevresultater  
Elevenes leseferdigheter blir testet ofte, og måten lærerne og skolesystemet bruker 

elevresultatene på kan ha mye å si for elevenes leseutvikling. I boken Elevresultater (2018) 
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fra PRADA-prosjektet, Practices of Data Use in Municipalities and Schools (PraDa), skrevet 

av Sølvi Mausethagen, Tine Prøitz og Guri Skedsmo, fremgår det at gjennomsnittet av 

lærerne i denne undersøkelsen ikke bruker noen av typene elevresultat som kan forekomme i 

svært stor grad (Mausethagen, Prøitz & Skedsmo, 2018, s. 49). De fire typene av elevresultat 

som lærerne i størst grad bruker, er nasjonale prøver, diagnostiske prøver, Elevundersøkelsen 

og halvårsvurderinger. Likevel er disse på en middels kategori for bruken av elevresultater 

som heter ”i noen grad”. Dermed er det ingen resultattypene som er på kategoriene ”i stor 

grad” og ”i svært stor grad”. Når det gjelder prøver lærerne har laget selv, sier mesteparten av 

lærerne i undersøkelsen at de bruker den typen resultater i stor eller svært stor grad 

(Mausethagen, Prøitz & Skedsmo, 2018, s. 49).  

2.13.3 Læreres bruk av nasjonale prøver og egenutviklede prøver  
I samme bok, Elevresultater (2018), av Mausethagen, Prøitz og Skedsmo beskrives hvordan 

lærere og skoleledere bruker resultatene fra nasjonale prøver. Det er viktig å presisere at dette 

gjelder alle de nasjonale prøvene, og ikke bare den nasjonale leseprøven, så lærerne som 

svarer i undersøkelsen som er gjort i Elevresultater (2018), er fra flere ulike fag. I 

undersøkelsen de har gjort viser det seg at to tredjedeler av lærerne bruker nasjonale prøver 

for å følge opp den enkelte elev og identifisere elever med behov for støtte og oppfølging 

(Mausethagen, Prøitz & Skedsmo, 2018, s. 54). Det er interessant at cirka like mange sier at 

de bruker dem til å følge opp elevene som trenger mer utfordrende oppgaver også, samt at de 

planlegger undervisningen sin etter resultatene fra de nasjonale prøvene. Samtidig sier en 

tredjedel av lærerne at de i liten grad eller ikke i det hele tatt bruker de nasjonale prøvene. 

Det viser seg også at skolelederne engasjerer seg mer for å bruke resultatene i analyser og 

samtaler med elever og foresatte, fordi lærerne bruker mer energi på egenutviklede prøver 

som er tettere knytter til deres egne praksis (Mausethagen, Prøitz & Skedsmo, 2018, s. 57). 

Resultatene er mest brukt til å diskutere dem med foresatte og elever. Når det gjelder å bruke 

resultatene med andre aktører, viser det seg at også en tredjedel i liten grad eller ikke i det 

hele tatt bruker dem.  

2.14 Mulige tiltak for å styrke guttenes leseferdigheter 
2.14.1 Flere tekster som vekker leselysten til guttene  
Guttenes mangel på mannlige forbilder i skolen, både blant lærere og i tekstutvalg, kan 

regnes som en årsak for kjønnsforskjellene. Ifølge forskning mangler gutter ofte mannlige 

forbilder når det gjelder lesing. I et typisk hjem er det moren som leser mest, så det er ikke 

bare i skolen gutter mangler forbilder for lesing (Roe, 2013, s. 28). I skolen er mennene også 
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i mindretall som lærere, så i et forsøk på å gjøre leseaktiviteter mindre feminint for gutter, 

kan det for eksempel være lurt å ansette flere mannlige lærere eller gjøre læreryrket mer 

attraktivt for menn. I tillegg mener gutter at tekstene de møter i skolen passer bedre for jenter 

(Roe, 2013, s. 27). Når gutter leser tekster, presterer de bedre når de leser tekster som de 

kjenner seg selv igjen i, og det hjelper at tekstens hovedkarakter er en mann. I tillegg er det 

viktigere for gutter enn jenter at teksten interesserer dem. I lys av dette kan en økning av 

tekster med mannlige hovedkarakterer og temaer som typisk interesserer gutter, som for 

eksempel historiske tekster om krig og helter, bidra til at gutter gjør det bedre på leseprøver. 

Det er altså ikke bare snakk om å gi gutter de riktige bøkene, men også en kulturendring i 

både hjemmene og på skolene deres.  

2.14.2 Guttenes sårbarhet for overganger og leserens utviklingsstadier 
Stoltenbergutvalget har gjort en grundig gjennomgang av hvorfor kjønnsforskjellene i skolen 

finnes, i tillegg til å fremme forslag til tiltak som kan jevne ut forskjellene, men uten at de 

spesifikt diskuterer lesing. De ser på de generelle kjønnsforskjellene i skolen, og løsningene 

de kommer med, går for det meste ut på endringer i skolesystemet. Likevel er dette forslag 

som kan bidra til reduserte kjønnsforskjeller, også innen leseferdigheter. Stoltenbergutvalget 

mener at gutter er ekstra sårbare for overganger i skolen (NOU 2019: 3, 2019, s. 217). Med 

tanke på Appleyard sine fem utviklingsstadier, er det spennende å se sammenheng mellom 

sårbarheten på overganger i skolen og i lesestadiene. På stadiet hvor elevene skal gå over fra 

nivå to til tre, som er et viktig steg for leseutviklingen, er det samtidig en overgang fra 

barneskole til ungdomsskole (Appleyard, 1991, s. 14). Denne sammenhengen gjør at det er 

spennende å se på Soltenbergutvalgets løsninger angående overganger. Siden 

Stoltenbergutvalget har et stort fokus på hva skolen kan gjøre som system, foreslår de å følge 

en dansk ordning om å tilby et utforskende skoleår for elever som sliter med overganger 

(NOU 2019: 3, 2019, s. 218). Et utforskende skoleår innebærer at skolen har stor frihet å 

utvikle eget innhold, og dette mener utvalget at kan bidra til å øke motivasjon og faglige 

prestasjoner hos elever og spesielt guttene. Bakgrunnen for forslaget er at utvalget mener at 

valgfrihet og rom for utforskning er en nøkkel til å skape lærelyst hos guttene. Når det gjelder 

lesing, kan valgfrihet være nøkkelen til økt leselyst hos guttene. Mye lesing fører til bedre 

lesing. Samtidig kan en annen løsning for å hjelpe guttene gjennom de avgjørende 

overgangene mellom lesestadiene være å gjøre det motsatte. Elevene kan utsettes for det 

nivået de skal opp til gjennom modellering og bistand fra lærere.  
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2.14.3 Tydelige mål for hva lærere skal kunne om kjønnsroller og 

kjønnsstereotyper  
Stoltenbergutvalget har også noen ulike løsningsforslag for hvordan lærerens praksis og 

kunnskapsgrunnlag kan være. Lærerens rolle er avgjørende for både elevenes læring og 

motivasjon, og på overordnet nivå har Stoltenbergutvalget kommet frem til minst to forslag 

som regulerer lærerens praksis. Skolen skal legge til rette for likeverdig opplæring. Siden 

kjønnsforskjellene er så store i Norge, foreslår utvalget at det skal bli laget tydeligere mål for 

hva lærere skal kunne om kjønnsforskjeller og kjønnsstereotyper. I tillegg anbefaler utvalget 

at læreplanverket legger til rette for at elevene skal kunne reflektere over kjønnsroller, 

kjønnsmangfold og kjønnsstereotypiske interesser (NOU 2019: 3, 2019, s. 205). At lærerne 

får større kunnskap om kjønnsforskjellene i skolen generelt og innen lesing spesifikt kan gi et 

positivt utfall. Ved at lærere kjenner til hvilken betydning kjønnsroller har, samt hva slags 

kjønnstypiske interesser gutter og jenter har, kan det bidra til at de i større grad vet hvordan 

de skal motivere til, og skape, læring. Utvalget foreslår at lærerne skal legge til rette for at 

innholdet i undervisningen skal passe kjønnstypiske interesser og holdninger (NOU 2019: 3, 

2019, s. 203). For eksempel kan lærere bruke flere tekster som inneholder mannlige 

hovedkarakterer, tematikk som inneholder elementer av krig, historie, fantasy, humor og 

science-fiction og flere ikke-sammenhengende tekster (Roe, 2013, s. 18, s. 26). Derfor kan 

økt kunnskap om kjønnsroller, kjønnsforskjeller og kjønnstypiske interesser og holdninger 

hos lærerne skape større leselyst og motivasjon for videre læring, men samtidig kan det 

finnes negative sider ved å tilrettelegge for de kjønnstypiske interessene og holdningene. 

Utvalget mener at en slik tilrettelegging også kan skape mer kjønnsubalanse gjennom mer 

kjønnstypiske utdanningsvalg. På lengre sikt kan dette skape større ubalanse i arbeidslivet 

(NOU 2019: 3, 2019, s. 203). Lærere må derfor balansere mellom å tilrettelegge for 

kjønnenes interesser og holdninger og vanlig tilpasset undervisning.  

2.14.4 Utvidet undervisningstid 
Guttenes fritid i forhold til jentenes brukes i mindre grad til aktiviteter som bidrar til bedre 

skolekompetanse, og på bakgrunn av dette har Stoltenbergutvalget foreslått at utvidet 

undervisningstid kan være et mulig tiltak for å minske kjønnsforskjellene i skolen (NOU 

2019: 3, 2019, s.130). Man ser at jenter bruker mer fritid på lesing og lekser, mens gutter 

blant mye annet bruker fritiden sin på dataspill. Tekstene gutter ofte leser når de leser, er også 

ikke alltid tekster de møter i leseundervisningen på skolen. De leser tekster som tidsskrifter, 

tegneserier og informasjonstekster, mens jenter ofte leser skjønnlitteratur og magasiner (NOU 



	  22	  

2019: 3, 2019, s. 132; Roe, 2013, s. 26). Det kan virke som at Stoltenbergutvalget foreslår å 

utvide undervisningstiden, slik at mer av guttenes tid går til aktiviteter som bidrar til bedre 

skolekompetanse.  

2.15 Oppsummering 
Teorikapitlet har presentert teori og tidligere forskning som er betydningsfullt for å besvare 

forskningsspørsmålet. For å drøfte gutters lesing og læreres leseundervisning, har det vært 

viktig å ha kunnskap om hva lesing, leseforståelse og hvordan elever leser. Man kan blant 

annet se at man som leser har ulike utviklingsstadier, og at det finnes forskjellige lesemåter, 

slik som estetisk og efferent lesemåte. Den nasjonale leseprøven fra 2018 bekrefter at det 

fortsatt er forskjeller i leseferdighetene til jenter og gutter, fordi gutter har lavere 

gjennomsnittlige prestasjonsnivåer nasjonalt. Jentene og guttene har ulike lesevaner, mestrer 

ulike teksttyper, får leselyst av ulike temaer og sjangre og har ulike holdninger i møte med 

lesing som aktivitet. Lærerens rolle er i fokus i denne studien, og man ser at lærere har lave 

mestringsforventninger til seg selv og at i bruken av elevresultater, er det egenutviklede 

prøver som prioriteres. Stoltenbergutvalget har laget en del forslag for å minske 

kjønnsforskjellene i skolen, og de har blant annet foreslått å utvide undervisningstiden på 

skolen og å lage tydeligere mål for hva lærere skal kunne om kjønnsroller og 

kjønnsstereotyper. Andre har også foreslått å tilby flere tekster som vekker leselysten til 

guttene i leseundervisningen. Dette er som nevnt viktig kunnskap for å besvare 

forskningsspørsmålet, og informasjonen har også blitt brukt til å lage spørsmål til intervjuene 

av lærerne som deltar i forskningsprosjektet. Teorien og den tidligere forskningen har vært 

avgjørende for å velge og bruke en passende forskningsmetode for forskningsprosjektet.  
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3 Metodekapittel  
Dette kapittelet begynner med en kort beskrivelse av forskningsdesignet, slik at man vet i 

korte trekk hvordan designet i dette forskningsprosjektet er. Underveis i prosjektet har jeg 

møtt på ulike veivalg og utfordringer, og derfor følger en del der jeg begrunner flere av 

valgene som har blitt tatt og diskuterer utfordringene jeg har møtt. Deretter beskriver jeg 

fremgangsmåten i forskningen, i tillegg til å presentere informasjon om utvalg og den 

nasjonale leseprøven fra 2018. Forskningsmetodens pålitelighet og gyldighet er avgjørende 

for prosjektets kvalitet, og derfor følger en del av metodekapitlet der jeg diskuterer dette. 

Dette er også nært beslektet til prosjektets validitet og reliabilitet. Til slutt presenterer jeg den 

analytiske tilnærmingen.  

3.1 Kort beskrivelse av forskningsdesignet  
Denne studien vil undersøke hvordan lærere arbeider med gutters leseferdighet, motivasjon 

og leseopplevelse, samt hvordan de legger til rette for å bedre guttenes leseferdigheter. 

Forskningsspørsmålet er derfor: Hvordan jobber lærere med gutters leseferdighet, 

lesemotivasjon og leseopplevelse, og hvordan bruker de den nasjonale leseprøven for å 

justere sin leseundervisning? Som dette prosjektets forskningsspørsmål tilsier, er ikke 

formålet med studien å utvikle teorier om samfunnsmessige sammenhenger, men heller å få 

en helhetlig forståelse av et spesifikt forhold (Larsen, 2017, s. 113). Analysen vil fokusere på 

hvordan lærere arbeider med ferdighetsforskjellen mellom jenter og gutter i lesing, og læreres 

holdninger til hva skolen kan gjør med prestasjonsforskjeller mellom kjønnene. Analysen 

avhenger av hva slags data man har tilgjengelig, og i dette tilfellet baserer det seg på 

intervjuer av fire ulike lærere fra fire forskjellige skoler. Intervjuene ble gjort separat. Det vil 

si at hvert enkelt intervju var mellom en intervjuer og en informant, og at det var i alt fire 

intervju.  

 

Funn fra de internasjonale undersøkelsene kan tyde på at det er på ungdomsskolen guttenes 

leseferdigheter skiller seg mest fra jentenes, samt at forskjellen blir mindre gjennom 

videregående og blant voksne lesere (Solheim & Lundetræ, 2016, s. 108). Derfor er det 

spennende for forskningsspørsmålet å intervjue lærere på ungdomsskolen. Jeg valgte 

semistrukturerte intervjuer, fordi det gir intervjueren større handlingsrom under intervjuet. 

Dette er intervjuer der samtalen er fokusert mot spesifikke temaer som intervjueren har valgt 

på forhånd (Dalen, 2013, s. 26). Til selve intervjuet lagde jeg en intervjuguide (Vedlegg 1). I 
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forkant av intervjuene fikk jeg tilgang til den nasjonale leseprøven fra 2018 og analyserte 

resultatene fra leseprøven fra hver skole informantene tilhørte, slik at jeg kunne forberede 

spørsmål i lys av analysen, tekster brukt i leseprøven og kjønnsforskjellene i resultatene. Jeg 

valgte å bruke den nasjonale leseprøven som en slags stimuli for samtalen med informantene, 

og leseprøven kunne på den måten fungere som en case som kunne kontekstualisere generelle 

uttalelser om lesing og holdninger. Jeg ønsket å se om lærernes svar samsvarte med funn fra 

leseprøven, og om lærerne kunne gi utfyllende informasjon. Derfor handler en del av 

intervjuet om hvordan lærerne forholder seg til og benytter informasjon fra den nasjonale 

leseprøven i læringsarbeid.  

3.2 Begrunnelse for valg og diskusjon av utfordringer  
Forskningsspørsmålet mitt er av en slik art at jeg fant en kvalitativ tilnærming til spørsmålet 

passende. For å unngå et for omfattende arbeid med datainnsamlingen, anså jeg det som 

passende med fire intervjuobjekter. Forskningsspørsmålet søker ikke å kunne generalisere, 

men heller å gi forklaringer på og beskrivelser av hvordan ulike lærere i Oslo og Akershus 

arbeider med gutter og lesing i lys av kjønnsforskjellene som dokumenteres i den nasjonale 

leseprøven. Derfor kan utvalget på fire lærere være passende. For at forskningen skal være 

pålitelig og valid, har jeg intervjuet lærere fra forskjellige skoler som underviser elever med 

ulik sosiokulturell bakgrunn (Johnson, 2013, s. 305). Dette sørger for variasjon. Jeg valgte å 

intervjue lærere jeg ikke kjente fra før, fordi det fra et ansvarsetisk synspunkt kan være 

nødvendig å ha en avstand til intervjuobjektene (Befring, 2016, s. 29).  

 

For å rekruttere lærere fantes det flere forskjellige fremgangsmåter jeg vurderte å bruke for å 

finne deltakere til dette forskningsprosjektet, men jeg endte med å gå via bekjente som kunne 

sette meg i kontakt med lærere jeg ikke kjente fra før. Det var et såkalt 

bekvemmelighetsutvalg. Samtidig var det viktig for meg å få en viss spredning på utvalget. 

Jeg kunne stå i fare for å intervjue lærere fra skoler med elever med tilnærmet lik 

sosiokulturell bakgrunn. Det var derfor viktig å presisere for de bekjente at jeg søkte lærere 

fra ulike skoler og områder. Det viste seg at denne fremgangsmåten, å gå via bekjente for å 

finne lærere, var nok til å finne deltakere som passet det utvalget dette forskningsprosjektet 

trengte.  

 

Et grunnleggende forskningsetisk prinsipp er at deltakerne i et forskningsprosjekt gir et fritt 

og informert samtykke for deltakelsen. Derfor ble deltakerne, altså lærerne, tilsendt et 
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samtykkebrev (Vedlegg 2). Jeg behøvde også samtykke fra rektoren ved deltakernes skole, så 

de ble også tilsendt et samtykkebrev skrevet for dem (Vedlegg 3). I samtykkebrevet følger en 

kort beskrivelse av prosjektet, informasjon om intervjuet og at resultatene fra den nasjonale 

leseprøven blir aktuelt i intervjuet. En vurdering jeg måtte gjøre, var hvor mye jeg 

informasjon om prosjektet jeg skulle gi i forkant av intervjuet. Dersom lærerne visste hva 

forskningsspørsmålet mitt var i forkant, fantes det en sannsynlighet for at lærerne kunne 

moderert svarene sine i forkant. Det kunne altså gitt mindre pålitelige svar. Derfor unnlot jeg 

blant annet å informere om forskningsspørsmålet mitt. Dette var informasjonen lærerne fikk:  

 

”Jeg skal skrive en master i norskdidaktikk om læreres leseundervisning og 

erfaringer med og holdninger til gutters lesing... Dette prosjektet tar søkelyset bort 

fra elevene, og fokuserer istedenfor på norsklæreres holdninger til kjønn og lesing, og 

hva lærere kan bidra med i leseundervisningen for å utjevne forskjeller mellom 

elever” (Vedlegg 2).  

 

 I tillegg ble deltakerne og rektor ved skolen informert om at det er frivillig deltakelse, og at 

de kunne trekke seg når de ønsket. Da ville intervjuet med dem blitt slettet. Det fulgte også 

informasjon om at intervjuet ble tatt opp med lydopptaksutstyr. Dette var opptaksutstyr utlånt 

fra UiO, og opptaket ble lagret på UiO sine spesielt sikre lagringsområder. For å kunne 

bevare deltakernes anonymitet, må de lagres på trygge lagringsområder (Befring, 2016, 32). 

Lærerne ble også informert om at dersom deres eget navn, skolens navn, noen elevers navn, 

eller annen informasjon som skulle sette anonymiteten deres i fare, ble nevnt i løpet av 

intervjuet, ville intervjuet blitt stoppet og innholdet slettet. Det kan være mer problematisk å 

bevare anonymiteten til deltakerne i forskningsprosjektet når det er kvalitative studier 

(Befring, 2016, 33). Ved personlige samtaler som disse intervjuene, kan deltakerne fortelle 

med egne ord om personlige opplevelser. Dette kan være gjenkjennelig for andre, og derfor 

vil jeg heller ikke dele fulle intervjusekvenser for å ivareta anonymiteten til 

intervjudeltakerne. Fordi intervjuene som ble gjort kunne inneholde individuelle kjennetegn 

til deltakerne, i tillegg til at de ble tatt opp med lydopptaksutstyr, måtte forskningsprosjektet 

bli godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Det ble godkjent i oktober 2018, og 

intervjuene ble dermed gjennomført i perioden fra slutten av oktober og starten av november.  

3.3 Fremgangsmåten  
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Jeg begynte rekrutteringsprosessen av de fire lærerne i begynnelsen av høstsemesteret i 2018. 

Tre av de viktigste målene med rekrutteringsprosessen var at jeg skulle få tak i lærere fra 

skoler som underviser elever med ulik sosiokulturell bakgrunn, at lærerne var 

åttendeklasselærere og at deres klasser hadde gjennomført den nasjonale leseprøven. Den 

nasjonale leseprøven ble gjennomført i september 2018. Det var passende å ha intervjuene 

med deltakerne så tett inntil at resultatene fra den nasjonale leseprøven var klare, fordi da 

hadde lærerne det friskest i minnet. Intervjuene ble ikke gjennomført på samme tidspunkt 

eller samme dag. I forkant av alle intervjuene fikk deltakerne lest opp samtykkebrevet en 

gang til. Her følger en beskrivelse av de fire lærerne, skolene de jobber for, samt skolenes 

resultater fra den nasjonale leseprøven fra 2018. Deltakerne er anonyme, og de har derfor fått 

tilfeldige navn etter alfabetisk rekkefølge.  

 

Tabell 1: Beskrivelse av skole og lærer i forskningsprosjektet, samt resultater fra den 

nasjonale leseprøven fra 2018 (Utdanningsdirektoratet, 2018e).  

 

 Skole A Skole B Skole C Skole D 
 Anna Bendik Christina Dina 
Kjønn og 
arbeidserfaring 

Kvinne som har 
vært lærer i 30 – 
35 år.  

Mannlig lærer 
på sitt fjerde år.  

Kvinnelig lærer 
på sitt niende år.  

Kvinne på sitt 
andre år som 
lærer 

Skole Jobber på en 
skole i 
Akershus. Har 
jobbet der i 
mange år.  

Jobber på en 
skole nordøst 
for Oslo 
sentrum. En del 
flerspråklige 
elever. Elever 
fra familier med 
høy utdanning 

Jobber på en 
skole øst for 
Oslo sentrum. 
På denne skolen 
går det mange 
flerspråklige 
elever.  

Jobber på en 
skole nord for 
Oslo sentrum.  

Resultater fra 
den nasjonale 
leseprøven 

89 elever fra 
åttende trinn 
deltok. Nivå 1: 
10,1%.  
Nivå 2: 7,9%. 
Nivå 3: 43,8%. 
Nivå 4: 27,0%. 
Nivå 5: 11,2%.  

84 elever fra 
åttende trinn 
deltok. Nivå 1: 
3,6%.  
Nivå 2: 4,8%.  
Nivå 3: 36,9%. 
Nivå 4: 27,4%.  
Nivå 5: 27,4%. 

119 elever fra 
åttende trinn 
deltok.  
Nivå 1: 10,1%. 
Nivå 2: 19,3%.  
Nivå 3: 31,1%.  
Nivå 4: 29,4%.  
Nivå 5: 10,1% 

137 elever fra 
åttende trinn 
deltok.  
Nivå 1: 0,7%.  
Nivå 2: 4,4%.  
Nivå 3: 38,7%.  
Nivå 4: 32,1%.  
Nivå 5: 24,1%.  

Kjønnsforskjeller 
fra den nasjonale 
leseprøven 

Skalapoeng 
gutter: 51 
Skalapoeng 
jenter: 51 

Skalapoeng 
gutter: 55 
Skalapoeng 
jenter: 57 

Skalapoeng 
gutter: 48 
Skalapoeng 
jenter: 51 

Skalapoeng 
gutter: 55 
Skalapoeng 
jenter: 59 
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I nederste kolonne i tabellen er resultatene til jentene og guttene på de ulike skolene 

representert som skalapoeng. Dette er målingen de nasjonale prøvene bruker. Istedenfor at 

gjennomsnittet er satt til 0, så er det satt til 50. Så en elev som presterer svakt ville for 

eksempel fått 40 poeng, istedenfor minus 10 dersom gjennomsnittet hadde vært satt til 0. Et 

eksempel kan være fra Skole B. Her ser man at guttenes gjennomsnitt er på 55 skalapoeng, 

mens jentenes gjennomsnitt er på 57 skalapoeng. Dermed ser man at jentene har et høyere 

gjennomsnitt enn guttene, og at de dermed presterer bedre på leseprøven (Roe, Ryen & 

Weyergang, 2018, s. 35).  

 

Jeg ønsket å bruke den nasjonale leseprøven for 8.trinn fra 2018 i de semistrukturerte 

intervjuene for å høre intervjuobjektenes tanker om elevenes prestasjoner i lesing. Et tidlig 

innblikk i tekstene som skulle brukes i leseprøven og analysen av resultatene fra den, bidro 

med informasjon som kom godt med til spørsmål i intervjuene. Det var spennende å se om 

lærernes svar samsvarte med funnene i analysen av resultatene fra leseprøven. Derfor ba jeg 

om tilgang til oppgavene og tekstene i den nasjonale leseprøven, samt analysen av 

resultatene. Jeg ble gitt tilgang til prøvematerialet av Prøveutviklingsgruppa på ILS ved UiO, 

og fikk samtykke fra skoleleder ved hver skole og innsyn i resultatene. I lys av dette hadde 

jeg i forkant av intervjuene forberedt meg ved å se på de ulike tekstene og analysene, for å 

skape spørsmål som kunne gi større innsikt i hvordan lærerne utnytter den nasjonale 

leseprøven, hva slags holdninger de har til de ulike tekstene og hvordan de tenker om 

tekstene i den nasjonale leseprøven i forhold til teori om kjønnsforskjell i lesing. Da jeg 

arbeidet med den nasjonale leseprøven, analyserte jeg tekstene og oppgavene elevene kom til 

å møte.  

3.4 Tekstene i den nasjonale leseprøven fra 2018  
3.4.1 Tekst 1 – ”Dritbra frø lurer møkkbille”  
Den nasjonale leseprøven fra 2018 inneholdt 7 forskjellige tekster. Den første var en 

populærvitenskapelig artikkel om en sivplante som sprer frøene sine på en uvanlig måte. 

Oppgavene til denne teksten krever at leseren klarer å få en helhetlig forståelse av teksten og 

hensikten med den.  

3.4.2 Tekst 2 – ”Å fiske med morfar”  
Den andre teksten er en skjønnlitterær tekst som er svært lik den elevene ofte møter i 

norskfaget. Den handler om et møte mellom et barnebarn og hans besteforeldre og verdien 
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barndommen har i seg selv. Oppgavene legger opp til at leseren må forstå budskapet og 

karakterenes holdning til fremtiden.  

3.4.3 Tekst 3 – ”Hodelus”  
Tekst nummer tre er en informasjonstekst om hodelus. Den er bygd opp som en typisk 

nettside med illustrasjoner og underoverskrifter. Denne teksten utfordrer elevene i å  

reflektere over og vurdere forskjellige formuleringer som forekommer, samt å ta i bruk 

illustrasjonene.  

3.4.4 Tekst 4 – ”Kva er klokka på Sørpolen” 
Den fjerde teksten er en sidemålstekst, i tillegg til at den er satt sammen av to typer 

informasjonstekster om hva klokka kan være på Sørpolen. Den ene er en verbaltekst og den 

andre er en grafisk tekst, og elevens utfordring er å kombinere informasjonen fra den grafiske 

teksten med informasjonen fra verbalteksten.  

3.4.5 Tekst 5 – ”Den nordlige halvkules pingvin”  
Tekst nummer fem består også av to ulike tekster som inneholder både overlappende og unik 

informasjon. Språket er mer komplisert i den ene teksten enn den andre. Dette er relatert til 

utfordringen elevene kan møte når de søker etter informasjon på nettet. Informasjonstekster 

kan være svært ulikt skrevet, og lærerne skal kunne finne informasjonen selv om de er 

skrevet på forskjellige måter.  

3.4.6 Tekst 6 – ”Trening”  
Tekst nummer seks er en rapport om ungdommers treningsvaner. Den inneholder to grafiske 

fremstillinger, som hører til en kort verbaltekst som også er med. Det ble inkludert en 

tekstboks med informasjon også. Elevene ble utfordret til å kunne kombinere de ulike 

teksttypene, og finne hensikten med bruken av dem.  

3.4.7 Tekst 7 – ”Verdens eldste sko” 
Til slutt var den syvende teksten en nyhetsartikkel fra en nettavis. Den ser ut som en typisk 

nyhetsartikkel fra nettet med verbaltekst, bilder og underoverskrifter. Den skriver om funnet 

av en sko som kanskje er verdens eldste. Her får elevene utfordret sine kritiske evner blant 

annet (Utdanningsdirektoratet, 2018d). Denne informasjonen bidro til å utvikle spørsmål til 

intervjuet som kunne gi en dypere forståelse av hvordan lærere utnytter midlene de har 

tilgjengelig, hvordan de arbeider med ulike tekster og hva slags holdninger de har til 

kjønnsforskjellene i lesing mellom jenter og gutter.  

3.5 Forskningsdatas pålitelighet og gyldighet  
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I tilknytning til de etiske komplikasjonene som kan oppstå i prosjektet, ønsker jeg å redegjøre 

for mine egne holdninger til temaet for å unngå det man kaller ”researcher bias” (Johnson, 

2013, s. 299). Det er viktig å ha reflektert over eventuelle bias jeg kan ha tilknyttet til 

prosjektet. Det er viktig for meg å skrive master om et tema som interesserer meg. Denne 

interessen skyldes blant annet at jeg kjenner meg igjen i mye av det som sies om gutter og 

lesing. Fra min egen tid i ungdomsskolen og videregående skole, kan jeg relatere til forskning 

gjort angående kjønn og lesing. I Astrid Roe sin artikkel om gutter og lesing står det blant 

annet at jenter er bedre på sammenhengende tekster som krever motivasjon (Roe, 2013, s. 

25). Dette er et typisk trekk for mange skjønnlitterære verker i norskfagets kanon. At jeg 

opplevde norskundervisningen på ungdomsskolen og videregående skole som dominert av 

skjønnlitterære tekster, kan ha ført til at jeg er ”biased” i møte med norsklæreres holdninger 

til gutter. Jeg følte også at visse typer lesing ble møtt med ulike holdninger, som at lesing og 

forståelse av skjønnlitteratur var langt viktigere enn av andre teksttyper. Under utviklingen av 

spørsmål til survey og intervju og analyseringen av svarene på disse, måtte jeg være bevisst 

på mine holdninger til temaet, og på den måten kontrollere min ”researcher bias”. I den 

anledning har jeg forsøkt å være bevisst på å mine tolkninger og bevare det man kaller for 

”interpretive validity” eller fortolkende validitet på norsk (Johnson, 2013, s. 300). Dersom 

jeg ikke har vært bevisst på mine holdninger, kan dette ha gått utover forskningsprosjektets 

validitet. Et følge av dette kan være at jeg overser spørsmål og sider av forskningen, som 

kunne vært til nytte. Et annet følge av mine holdninger, kan være at jeg lager og stiller 

ledende spørsmål til intervjuobjektene for å fiske frem de svarene jeg ønsker. Jeg kan også 

påvirke informantens svar gjennom oppførsel eller ytre kjennetegn på grunn av mine 

forkunnskaper. Dette kalles intervjueffekt og spørsmålseffekt (Larsen, 2017, s. 124). Dette er 

alle faktorer som kan påvirke prosjektets validitet, og derfor har jeg forsøkt å være bevisst på 

dette underveis i intervjusekvensene.  

 

Dette forskningsprosjektets datamateriale er basert på fire forskjellige læreres uttalelser i et 

semistrukturert intervju, og en faktor som kan påvirke studiens validitet er hvordan forskeren 

forstår og tolker svarene gitt fra intervjuobjektene (Johnson, 2013, s. 300). Dette kan være en 

utfordring, fordi intervjuobjektene kan være frittalende og ha sin egne, personlige talemåte. 

Dette kan gjøre tolkningen av deres uttalelser vanskeligere. Derfor er det viktig at jeg 

gjennom hele analysen og tolkningen av deres uttalelser forsøker å sette meg inn i deres 

”indre verden” for å gjøre en presis tolkning av ikke bare deres uttalelser, men også av 

sammenligningen av dem.   
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Tidligere har jeg vært inne på at dette forskningsprosjektet ikke har som mål å kunne 

generalisere, siden vi ikke med sikkerhet kan fastslå at de fire utvalgte lærerne representerer 

større grupper enn seg selv. Generalisering er uvanlig for kvalitativ forskning, og om denne 

studien hadde hatt som formål å generalisere ville dette gått utover studiens validitet. Dette er 

fordi kvalitative studier, slik som dette forskningsprosjektet, som regel ikke har som mål å 

gjøre universale funn, men de søker heller etter å gjøre funn som kan beskrive hvordan en 

bestemt gruppe eller fenomen er innen en bestemt kontekst (Johnson, 2013, s. 305). Den 

bestemte gruppen i denne studien er et utvalg lærere i Norge, og konteksten er arbeid med 

gutter og lesing i henhold til kjønnsforskjellene som finnes mellom jenters og gutters 

leseferdigheter. Derfor er det viktig å presisere at forskningsspørsmålet ikke bygger på et 

formål om å avdekke hvordan alle lærere arbeider med gutter og lesing, men at det vil gi en 

beskrivelse av hvordan noen lærere arbeider med den bestemte konteksten.  

 

Analysen av den nasjonale leseprøven og de aktuelle klassenes resultater fra leseprøven, i 

tillegg til selve intervjuene, kan bidra til mer presise og troverdige funn. To ulike datakilder 

kombineres, og på den måten kan man sammenligne dataene (Johnson, 2013, s. 305). Jeg 

utviklet spørsmål om den nasjonale leseprøven til intervjuet, fordi jeg hadde sett på den 

nasjonale leseprøven fra 2018 og analysen av resultatene fra den i forkant. Spørsmålene 

kunne dermed bli en måte å overprøve svarene fra lærerne som deltok. En viktig del av å 

bruke ulike datakilder, er at de kommer fra forskjellig tid og sted og utgangspunkt, og i denne 

sammenhengen ville det være spennende å se lærernes svar opp analysen av resultatene fra 

den nasjonale leseprøven (Johnson, 2013, s. 305). På den måten får man utfyllende 

informasjon og forklaringer rundt resultatene og bruken av den nasjonale leseprøven fra 

lærernes synspunkt. 

3.6 Analytisk tilnærming 
Dette er en kvalitativ undersøkelse, og intervjuene har blitt tatt opp og transkribert. Det vil si 

at denne studiens data er i tekstform. Ettersom det var fire intervjuer som i snitt varte 

omkring 55 minutter, består datamaterialet av svært mange sider med tekst i form av 

spørsmål og svar fra intervjuobjekt og intervjuer. Datamaterialet bestod av cirka 61 sider med 

tekst. Nå følger et eksempel på hvordan den transkribert teksten så ut. Eksempelet er tatt fra 

intervjuet med Christina:  
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”00:26:46.13] Intervjuer: Mhm. Eeehm, noen forskere mener at jenter har lettere for 

å lese tekster som krever mye motivasjon, enn gutter. Hva er din holdning til denne 

forklaringen?  

 

[00:26:55.28] Christina: Eeh, ja. Nei, det synes ikke jeg nødvendigvis, fordi det er 

liksom litt sånn "flink pike"-tankegang, ikke sant, at vi jenter er mer sånn disiplin på 

det. Og plikt, ikke sant, pliktfølelse. Kanskje. Kanskje gutta ikke er så lydige da. De 

gjør ikke alltid det de får beskjed om. De gjør i mindre grad det de får beskjed om. 

Eller oftere ikke det de får beskjed om, hehe.”  
 

Gjennom transkriberingsprogrammet som jeg brukte, kunne man føre tiden som ble brukt. 

Dette var nyttig for å holde oversikt over tenkepauser og hvor man er i intervjuet. Dersom 

noen språklige elementer som jeg tolket som meningsbærende var med i lydopptaket, så tok 

jeg det med. Noen språklige elementer som var viktige for meg i eksempelet fra intervjuet 

med Christina, var latterbruken og tenkelyden ”Eeh”. I tillegg anså jeg det at hun sa ”ja” og 

”nei” i starten som viktig. Dette kan gi tegn til at det er noe informanten ikke har et 

umiddelbart svar på. Latteren kan fungere på mange måter, men i denne sammenhengen 

fungerte det kanskje som en nervøs latter, og et tegn til at hun er litt usikker.  

 

Det er vanlig å ta i bruk innholdsanalyser når metoden som er brukt er intervju. Siden det er 

svært mange sider tekst som skal tolkes i innholdsanalysen, er det nødvendig å bruke 

analytiske hjelpemidler for å redusere datamengden. Man kan si at man luker ut det som ikke 

besvarer forskningsspørsmålet, men samtidig må man være klar over at det man trekker ut 

også påvirker det man finner. To av de hjelpemidlene jeg tok i bruk er koding og 

kategorisering (Larsen, 2017, s. 114). I dette forskningsprosjektet var datamaterialet hentet ut 

gjennom spørsmålene som ble stilt i intervjuet. I sammenheng med dette kunne jeg utvikle 

koder deduktivt, som vil si at jeg fant forekomster av forhåndsbestemte koder, og induktivt, 

som vil si at jeg utvikler koder på grunnlag av forskningsprosjektets empiriske materiale 

(Grønmo, 2004, s. 267). Denne studiens koder er utviklet både induktivt og deduktivt. Mange 

av kodene er forhåndsbestemt fra tidligere forskning, altså utviklet deduktivt, siden mange av 

spørsmålene i intervjuene tar utgangspunkt i tidligere forskning. Noen eksempler på disse er 

kodene jenter, gutter og motivasjon. Noe av kodingen av materialet er også sterkt påvirket av 
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intervjuet, som vil si at de er utviklet induktivt. To eksempler på disse er eksempeltekst og 

leseundervisning. 

 

I analysen er kodene laget slik at de kan bidra til å svare på forskningsspørsmålet. Kodene 

angir et tema som passer forskningsspørsmålet, og som forekommer i intervjuet. Kodene er 

fargekodet, slik at man kan gjenkjenne de ulike kodene. Jeg sorterer og sammenligner 

svarene til lærerne i de ulike intervjuene i datamatriser slik at jeg får oversikt. Vedlagt følger 

et utvalgt eksempel på hvordan jeg har plassert svarene til lærerne som deltok i 

forskningsprosjektet i datamatriser (Vedlegg 4). Ved hjelp av datamatrisene var det lettere å 

sammenligne svarene intervjuobjektene ga om samme spørsmål. Fargekodene bidro til bedret 

oversikt over hva som var interessant for de ulike temaene, og om svarene lærerne ga fra de 

samme spørsmålene var like eller ulike fra de andre, samt at det gjorde det enklere å luke ut 

datamateriale som ikke var interessant for forskningsspørsmålet.  

 

Siden jeg i metodekapitlet presenterer både fremgangsmåten for prosjektet og den analytiske 

tilnærmingen, forsterker dette studiens reliabilitet. Reliabilitet handler om i hvor stor grad 

studien er mulig å etterprøve (Johnson , 2013, s. 279). Gjennom en detaljert beskrivelse av 

fremgangsmåten og den analytiske tilnærmingen, skal det være mulig å etterprøve studien. 

Eksemplene underveis bidrar til å visualisere hvordan det har blitt arbeidet med forskningen.  

3.6 Oppsummering  
Forskningsmetoden er kvalitativ og baseres på semistrukturerte intervju av fire lærere fra fire 

forskjellige skoler med ulik sosiokulturell bakgrunn, i tillegg til min analyse av den nasjonale 

leseprøven fra 2018 og elevresultatene fra den. Alle intervjuobjektene i dette 

forskningsprosjektet har gitt et fritt og informert samtykke for deltakelsen. Gjennom en 

detaljert beskrivelse av fremgangsmåten, som blant annet beskrev målene mine for 

rekrutteringsprosessen av deltakerne til prosjektet, og den analytiske tilnærmingen forsterker 

jeg studiens reliabilitet. Validiteten i studien er også forsterket gjennom bevissthet over min 

”researcher bias” og mine tolkninger av deltakernes svar på intervjuene. I tillegg var det 

viktig å presisere at denne studien ikke har som mål å kunne generalisere, siden man ikke kan 

fastslå at deltakerne ikke kan fastslå at de fire utvalgte lærerne representerer større grupper 

enn seg selv. Intervjuene ble tatt opp med lydopptaksutstyr, og ble derfor transkribert i 

etterkant. Svarene ble kodet og kategorisert, og deretter plassert i datamatriser for å finne, 
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tolke og sammenligne svar fra de utvalgte lærerne. Svarene til lærerne ble dermed brukt til å 

produsere funn for dette forskningsprosjektet. 
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4 Funn fra analysen  
Lærernes svar utgjør en svært betydelig del av funnene i denne studien. Funnene betydning 

for besvarelsen av forskningsspørsmålet, som var: Hvordan jobber lærere med gutters 

leseferdighet, lesemotivasjon og leseopplevelse, og hvordan bruker de den nasjonale 

leseprøven for å justere sin leseundervisning? Dette kapittelet begynner med funn som kom i 

tråd med spørsmål om den nasjonale leseprøven. Dette innebærer funn som kan besvare ulike 

deler av forskningsspørsmålet, blant annet hva lærerne anser som jenter- eller guttetekster, 

hva fra elevresultatene de var overrasket eller ikke overrasket over, hvordan de utnytter den 

nasjonale leseprøven og hva slags kunnskap de har om kjønnsforskjellene som finnes i lesing. 

Deretter følger en del som fokuserer på motivasjon og leselyst, og om hvordan lærerne selv 

ville skapt leselyst for guttene. Lærernes rolle er det avgjørende å undersøke for å besvare 

forskningsspørsmålet, og derfor avslutter kapittelet med en del om lærernes eksisterende 

leseundervisning, deres holdninger til kjønnsforskjellene, samt hvordan de selv ville jevnet ut 

kjønnsforskjellene i leseferdigheter. Jeg kommer til å bruke de tilfeldig tildelte navnene på 

lærerne i kapittelet.  

4.1 Nasjonale prøver 
4.1.1 Jente- eller guttetekster 
En stor del av intervjuet baseres på tekstene og resultatene fra de nasjonale leseprøvene fra 

2018. Derfor er nasjonale prøver et hovedtema. Siden dette utgjør en stor del av 

datamaterialet, brukes undertemaer for å enklere kunne kategorisere og ha bedre kontroll på 

datamengden. Alle lærerne har hatt de nasjonale prøvene med klassen sin, men det kom frem 

i intervjuene at en av lærerne ikke hadde lest tekstene i leseprøven selv. Den nasjonale 

leseprøven fra 2018 inneholder 7 ulike tekster. Disse tekstene ble beskrevet i kapittel 3. 

Informantene ble bedt om å peke ut de tekstene de anså som ”nøytrale” tekster. De nøytrale 

tekstene blir kalt nøytrale i den forstand at de kan anses som like engasjerende for jenter og 

gutter. Da informantene fikk denne oppgaven, begynte tre av fire lærere å dele inn tekstene i 

nøytrale eller ikke-nøytrale tekster. Christina mente derimot at ingen av tekstene fremstod 

som noe kjønnsspesifikke. Hun mente at alle tekstene var nøytrale, men likevel understreket 

hun at de heller var maskuline enn feminine. Siden Christina likevel mener at tekstene heller 

er maskuline enn feminine, kan man derfor vurderer det som at alle fire lærerne mener at det 

finnes tekster som engasjerer gutter og jenter på ulikt nivå.  
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En gjenganger hos de tre andre lærerne er at de konkluderer med at Sydpolen-teksten, tekst 4, 

fremstår som en typisk guttetekst. Dette begrunnes ulikt. To av lærerne begrunner det med 

bruk av klokka og det å finne informasjon i teksten, imens en tredje lærer heller vektlegger 

temaet som avgjørende. Likevel endrer lærerne litt på sine uttalelser underveis. Dette kan 

være fordi de husker nye deler av teksten som de mener gjør den til en mer kjønnsspesifikk 

tekst. Dette kommer til syne blant annet ved at en av lærerne vurderer den skjønnlitterære 

teksten, tekst 2, om fisking med morfar, som en guttetekst på grunn av tittelen. I en senere 

uttalelse om den samme teksten, sier informanten dette: ”Eeeh, ja, det er vel en jentetekst da. 

Sånn som all skjønnlitteratur”. Her har informanten gått fra at teksten kan være et forsøk på 

guttetekst til at det er en jentetekst, fordi læreren mener at all skjønnlitteratur er jentetekster. 

Samtidig er nok ikke denne uttalelsen ment bokstavelig, men den viser tydelig tegn til hva 

slags holdninger han har til skjønnlitterære tekster. Dette blir sagt som en høyttenkning, og 

man kan se at det er likt for informantene å endre litt på deres uttalelser ettersom de har 

summet seg litt. Læreren mener altså at skjønnlitterære tekster passer bedre for jenter enn 

gutter, og sett i sammenheng med dagens forskning er dette noe som virker å være riktig 

(Roe, 2013, s. 25).  

4.1.2 Forventninger til guttene i nasjonale prøver  
De nasjonale leseprøvene skal gi indikasjoner på hvilket mestringsnivå elevene ligger på, 

både nasjonalt og innen de ulike klassene. Da intervjuet kom inn på resultatene fra 

leseprøvene, ble de spurt om det var noe de var overrasket over (Vedlegg 1). Svarene som 

kom har ingen fellesnevner, som vil si at noen var overrasket og noen ikke. Det var mer 

interessant å høre hva de var overrasket eller ikke overrasket over. Tre av fire lærere var 

overrasket, og to av dem var det fordi det var så mange elever på middels nivå. Det vil si nivå 

tre. De forventet at elevene deres skulle gjøre det bedre. En annen lærer, Anna, mente at det 

var overraskende at ti prosent flere gutter enn jentene kom til høyeste mestringsnivå: 

”Guttene var 16,3 prosent. Jentene 6,5, altså 10 prosent over. Guttene er 10 prosent over 

jentene. Det synes jeg er overraskende”. En av lærerne var ikke overrasket, fordi informanten 

hadde fått vite at de fikk et sterkt kull fra sjuende klassetrinn. Om en sammenligner svarene 

med fokus på gutter, kan en se at ingen er overrasket over at gutter gjør det dårligere enn 

jenter, men en av lærerne er overrasket over at det var en høyere prosent gutter enn jenter på 

øverste nivå. Det kan gi en indikasjon på at lærerne forventer at guttene skal gjøre det 

dårligere eller like godt som jentene, og i hvert fall ikke bedre.  
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4.1.3 Læreres vurderinger av tekstene og oppgaver til tekstene i den 

nasjonale leseprøven  
Som tidligere nevnt inneholder de nasjonale leseprøvene sju ulike typer tekster, som elevene 

skal besvare oppgaver til. I intervjuet ble informantene stilt spørsmål angående fire av 

tekstene som skilte seg ut i analysen av de nasjonale prøvene. Disse var tekst 2, tekst 3, tekst 

4 og tekst 7 (Utdanningsdirektoratet, 2018b). Om tekst 2, som var den skjønnlitterære teksten 

”Å fiske med morfar”, ble de fortalt at det var den som hadde størst kjønnsforskjell i jentenes 

favør. I lys av dette ble de stilt spørsmål om hvordan de ville arbeidet med guttenes lesing, 

slik at de kunne prestert på nivå med jentene. Tre av fire lærere foreslo å trene på tolkning og 

refleksjon rundt teksten i samarbeid med andre, mens Bendik skiller seg ut ved at han 

fokuserer på å visualisere teksten gjennom å dramatisere eller lage video av teksten. 

Informantene som foreslår at de kan trene på tolkning og refleksjon, viser at de har bevisst 

eller ubevisst kjennskap til en av de mest sentrale forskjellene mellom jenter og gutter. Denne 

forskjellen er at mange jenter er flinkere estetiske lesere, imens gutter er nærmere å være 

efferente lesere (Rosenblatt, 1978, s. 27). Christina sier indirekte at gutter har andre 

ferdigheter enn estetisk lesing:  

 

”Gutter er altså sånn, ikke sant, kjappe ofte da. Leser fort og overfladisk. Tar ikke 

nødvendigvis stemningen innover seg, og kan gå glipp av å forstå, ikke sant, når 

oppgaven er hvilket budskap du tror forfatteren vil få fram. For det er egentlig veldig 

emosjonelle og abstrakte begreper. Gode opplevelser. Barndommen har en verdi i seg 

selv”.  

 

En efferent leser passer litt med beskrivelsene til Christina. Efferente lesere ser etter hva de 

kan få ut informasjon fra teksten, og leter derfor etter svar fort og overfladisk (Rosenblatt, 

1978, s. 27). Samtidig kan leseren på den måten gå glipp av stemningen og de emosjonelle og 

abstrakte delene av teksten. De tre lærerne viser at de har kjennskap til hva gutter trenger å 

trene på. Mange kan vurdere det som at Bendik forsøker å skape engasjement for teksten 

gjennom visualisering, og at dette er noe han erfarer at kan forbedre prestasjonen til guttene.  

 

På tekst 4 i de nasjonale leseprøvene, som handler om hva klokka er på ulike steder på 

Sydpolen, har gutter stort sett prestert bedre enn jenter på nasjonalt nivå 

(Utdanningsdirektoratet, 2018b). Informantene i intervjuet ble spurt om hvorfor de trodde det 
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var slik, samt hvorfor gutter gjør det bedre enn jenter på spørsmål som krever en helthetlig 

forståelse av teksten og den grafiske fremstillingen som hører til teksten. Informantene har 

alle en noe ulik forklaring på hvorfor jenter gjør det svakere enn gutter på disse tekstene, men 

det finnes likevel noen likhetstrekk i forklaringene deres. Bendik mener blant annet at det er 

fordi teksten er kort:  

 

”Den er ganske kort. Samtidig ganske mye informasjon. Kanskje gutter har en fordel 

ved at den er kort, og at de da kommer seg opp på jentenes nivå når det gjelder 

forståelse. De trenger ikke motivere seg til å lese en lang tekst for å hente ut 

informasjon og sånne ting. Og så slår det meg litt at denne grafiske fremstillingen her 

er noe som kan minne om dataspillene de spiller. Nå bare tenker jeg litt sånn 

umiddelbart.” 

	  

Det går an å tolke dette i den retning av at informanten mener at dette er en tekst som ikke 

krever så mye motivasjon og anstrengelse for guttene. To andre forklarer det med at teksten 

er morsommere for gutter, fordi de har det mer gøy i undervisningen med matte og naturfag. 

Jenter har litt lavere selvtillit når de møter tekster som innebærer ”tekniske ting”, mener 

Anna. En siste lærer reflekterer over om jenter er mer vant til å finne svar i teksten, imens 

gutter tar i bruk den grafiske fremstillingen i større grad. To av lærerne, blant dem Bendik, 

knytter det opp mot gutter og dataspill. De forklarer det ved at mange gutter har erfaringer 

gjennom dataspill som gjør dem bedre rustet i møte med tekst og andre grafiske 

fremstillinger. For jentene er det heller litt uvant. En annen lærer legger til at forskjellen kan 

skyldes sosiale forhold. Man kan tolke det som at læreren mener at det er tillært av 

samfunnets normer og regler at jenter skal synes at sånne tekster er kjedelige. Et likhetstrekk 

med alle svarene, er at alle informantene er tilnærmet enige om at gutter arbeider bedre med 

tekster som inneholder grafiske fremstillinger.  

 

Hodelus-teksten skiller seg også ut i analysen av resultatene fra de nasjonale prøvene. Den 

har mange oppgaver som går i jentenes favør, men ett av spørsmålene har resultater i guttenes 

favør. I lys av dette er det spennende å undersøke informantenes mening om hvorfor jentene 

gjør det godt på stort sett alle spørsmål, utenom spørsmål 20. Dette spørsmålet er det eneste 

av spørsmålene til ”Hodelus-teksten”, altså tekst 3, som krevde at elevene skulle utnytte den 

grafiske informasjonen som fulgte til teksten. Dette vet ikke lærerne. Alle informantene 

fremstår som usikre på hva de tror kan være årsaken, men forsøker å resonnere seg frem til et 
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svar. To av fire lærere fokuserer på at tekstens tema, som er hodelus, gjør at jentene gjør det 

bedre i de fleste oppgavene til teksten. Når det gjelder spørsmål 20 til ”Hodelus-teksten”, 

som gutter gjør det godt på, er det to lærere som mener at gutter er flinkere til å håndtere tall, 

tabeller og andre tekster eller tekstelementer som ofte er en del av realfagene. Dina svarer 

slik:  

 

”Jeg tror jo at det har med tabellen å gjøre igjen da. At det å lese av tabell... Det er 

rart da. At det skal være vanskeligere for jenter, men kanskje det er noe med måten 

man underviser om tabeller, eller jeg vet ikke. Kanskje det gjøres litt kjedelig for 

jenter, kanskje”. 

	  

 En av de andre lærerne resonnerer seg frem til at gutter leser på en raskere måte enn jentene, 

men at gutter er flinkere enn jenter til å se detaljer som ikke er en del av den skriftlige 

teksten. På den måten sier informanten indirekte at grafiske tekstelementer kan være en 

fordel for gutter. Derfor mener tre av fire lærere i denne studien at grafiske elementer er noe 

guttene mestrer godt.  

 

I alt tre av fire lærere trekker også frem tolkning som avgjørende for forskjellen mellom 

jentene og guttene. De tre informantene mener at de oppgavene som krever en tolkning av 

teksten, er de oppgavene jentene gjør det godt på, men i lærerveiledningen står det likevel at 

oppgave 20 er en tolkningsoppgave (Utdanningsdirektoratet, 2018d). Dette tyder på at de 

ikke ser på bruken av grafisk fremstilling som en tolkning av den, men kun som en oppgave 

der de skal finne frem til svaret.  

 

Tekst 7, ”Verdens eldste sko”, skilte seg også ut fra de andre tekstene ved at den ikke 

inneholdt et eneste spørsmål der guttene gjorde det bedre enn jentene, og derfor var det 

spennende å undersøke hva lærerne trodde var årsaken til det (Utdanningsdirektoratet, 

2018b). Den siste teksten er en avisartikkel om verdens eldste sko. Her mener tre av fire 

lærere at temaet er en årsak til at guttene gjør det dårligere enn jentene. En kan tolke det som 

at de mente at å lese om sko ikke gjorde guttene like engasjerte, fordi det var et mer feminint 

tema. Samtidig mente den fjerde læreren at: ”Ja, jeg kan ikke se at det skal være lettere for 

jenter enn gutter å forstå teksten. Jeg tror det handler om utholdenhet og lengde”. 

Utholdenhet var den andre årsaken som ble omtalt blant flere av informantene. Tre av fire 

lærere trekker frem utholdenhet som en mulig årsak, og det kan tolkes i retning av at de 
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vurderer det som at gutter ikke har den samme utholdenheten som jenter. Derfor er det tema 

og utholdenhet som fremstår som de mest åpenbare årsakene for at gutter gjør det svakere 

enn jentene på oppgavene til tekst 7.  

 

I tillegg var det nyttig for besvarelsen av forskningsspørsmålet å høre hvordan de ville ha 

utnyttet resultatene fra de nasjonale prøvene i deres undervisning. To av lærerne ønsker å 

arbeide med teksttyper og elementer i tekster der det ser ut som at elever møter utfordringer. 

En annen lærer, Christina, vil utnytte informasjonen fra de nasjonale prøvene ved å la jentene 

fortsette leseundervisningen som de tidligere har gjort. Informanten ønsker derimot, i lys av 

informasjonen fra resultatene i de nasjonale prøvene, å lage en egen lesegruppe for gutter. 

Samtidig begynner Christina svaret sitt med å si:  

 

”Ja, da synes jeg du skal spørre lederen min om det, om hvordan vi skal bruke de. Vi 

har ikke snakket noe om det enda, og det kan ikke bare være mitt ansvar å finne ut om 

det. Det må vi gjøre sammen her altså, eller vi må få noen føringer på hvorfor vi har 

nasjonale prøver, og hva det er vi skal bruke det til". 

 

Christina mener altså at dette skal være noe skolen og hennes kollegaer skal diskutere med 

hverandre. En siste lærer har ikke noe fokus på teksttype, tekster eller kjønn, men vil utnytte 

informasjonen ved å fokusere på de elevene som skårer på lavest nivå ved sin skole. To av 

lærerne sier også eksplisitt av de kun fokuserer på de med lavt mestringsnivå. Lærerne har 

alle nokså ulike svar på hvordan de ville utnyttet resultatene, men fellesnevneren er likevel at 

ingen har noe uttalt fokus på elever som presterer høyt.  

4.2 Motivasjon og lærernes kunnskap om det 
4.2.1 Gutter og jenter sin leselyst 
Når de ulike informantene omtaler motivasjon og engasjement med tanke på gutters leselyst i 

intervjuene, kan man finne indikasjoner på hvordan deres holdninger til gutter og lesing er, 

samt hvordan de forholder seg til ulikheter eller likheter i gutter og jenters motivasjon. På 

spørsmål til informantene om hvordan de motiverer elevene sine til å lese, har alle lærerne 

fokus på å vise entusiasme og positivitet til tekstene de leser. En av lærerne la til at de måtte 

velge tekster i undervisningen som interesserer. På direkte spørsmål om deres egne 

holdninger til uttalelser om at jenter har lettere for å lese tekster som krever mye motivasjon, 

var to lærere uenige i det. De hadde ikke erfart noe slikt i sine klasser, og den ene læreren 
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understrekte at det var veldig individuelt. Likevel kunne informanten forstå at det kan være 

sånn på landsbasis, men at hun bare ikke hadde sett det i sine klasser. En av fire var enig i 

forskernes mening. Den siste læreren var usikker, og la til at det var en stereotypisk ”flink 

pike”-tankegang. Det er mulig å tolke svarene til lærerne som at de er motvillige til å gjøre 

forskjell på sine vurderinger av jenter og gutter, og spesielt ikke med sine egne elever.  

4.2.2 Kjønnsforskjeller i lesing – teksters form og innhold 
Siden forskningsspørsmålet handler om lærernes arbeid med gutter og lesing, var det 

spennende å undersøke hvilke tekster og oppgaver de selv tenker at gutter får leselyst av. 

Lærerne har ulike svar, men blant tre av dem finnes det en tydelig likhet. De vil alle bruke 

tekster eller tekstelementer som de tror guttene er interessert i. En lærer sier at det ikke er noe 

han har tenkt spesifikt på, og at han ikke vet. En annen lærer sier helt enkelt at hun ville 

funnet noe som interesserer guttene, og referer samtidig til hennes forrige svar. Der omtalte 

læreren kildemateriale om verdenskrigene som spennende. I sammenheng med 

skjønnlitterære tekster snakket Christina om at mannlige karakterer i sentrale roller og korte 

tekster kan hjelpe leselysten til guttene: ”Ja, det kunne kanskje vært fint med litt sånn gutter 

og menn i sentrale roller, hvis det er skjønnlitteratur, og så tror jeg at det hadde vært lurt å 

presentere litt korte tekster”. En siste lærer vurderte actionpregede og spennende tekster som 

positivt for guttene. De ulike svarene fra informantene, sett i sammenheng med forskning om 

hva som anses som engasjerende for gutter, viser at tre av fire av informantene er bevisst på 

en del av det som kan hjelpe guttenes leselyst (Roe, 2013, s. 25).  

 

Når lærerne snakker om tema, sier alle fire lærerne at krig er et godt tema for å fenge guttene. 

To av lærerne trekker frem spenning som en viktig faktor for gutter når de skal velge en 

sjanger de skal lese. De to andre lærerne mener at gutter leser saktekster og tekster som hører 

til virkeligheten. En av lærerne spesifiserte med biografier av kjente personer og lignende. 

Dette tyder på at lærere tilegner seg en viss mening om hva som gjør gutter engasjerte. Derfor 

går det an å vurdere det som at lærerne har, uansett om de vil eller ikke, plassert gutter i en 

ulik elevgruppe enn jentene når det gjelder leselyst og teksters form og innhold. De har altså 

ulike forventninger til jenter og gutter.  

4.3 Lærernes eksisterende leseundervisningspraksis   
Gutter og jenter leser tekster forskjellig, og i den sammenhengen er det spennende å 

undersøke hvilke tekster lærere bruker i deres undervisning, samt hvordan de bruker dem. To 

av fire lærere sier at skjønnlitteratur dominerer i deres undervisning. En annen sier at hun 
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varierer tekstene hun bruker etter hvilken periode de er i, så det er ikke en type tekst som er 

dominant. Likevel sier hun senere at de har mye skjønnlitteratur. En siste lærer sier at hun 

hovedsakelig bruker utdrag fra læreboka. To av lærerne sier at de bruker lange tekster ofte, 

samtidig som en av dem sier at de har hatt en del korte tekster i det siste i en oppløftende 

tone. Når de blir bedt om å gi eksempler på skjønnlitterære tekster de bruker i sin 

undervisning, nevnes Ibsen, Asbjørnsen & Moe, Knut Hamsun, Jon Fosse, Tor Åge 

Bringsværd, Arnulf Øverland og Tolstoj. Informantenes svar viser tydelig tegn til at lærernes 

leseundervisning domineres av skjønnlitterære tekster.  

4.4 Holdninger til kjønnsforskjeller i lesing:  
Forskning fra PISA, nasjonale prøver og lignende bekrefter ferdighetsforskjellene mellom 

jenter og gutter i lesing, og alle deltakerne i dette prosjektet viser gjennom flere svar at de 

anerkjenner at det finnes forskjeller mellom jenter og gutter. Samtidig er flere av lærerne 

forsiktige med å generalisere når de skal diskutere årsaker for forskjellene. En lærer, Dina, 

sier det på denne måten når hun blir spurt om hun tror at kjønnsforskjellene innen lesing 

skyldes biologiske eller sosiale og kulturelle årsaker:  

 

”Mhm. Ja, jeg er jo for så vidt enig, eller jeg tror jo på forskningen, holdt jeg på å si, 

og jeg er jo enig i at det er forskjeller, sånn hvis man ser veldig generelt på det da, 

forskjeller på kjønnene. Og selvfølgelig så vil det være masse individuelle forskjeller, 

men at det er, hmm, ja, at det er flere jenter som klarer å sitte i ro og lese en tekst. 

Det ser jo jeg og.”  

 

Læreren viser at hun helst ikke vil skille mellom gutter og jenter, men at hun likevel føler at 

hun kan se et mønster der jenter i større grad enn guttene klarer å sitte i ro og lese. Tre av fire 

lærere mener at det ikke finnes noen kjønnsforskjell i leseferdighetene mellom jenter og 

gutter i deres nåværende klasser, selv om at de vet at forskjellen finnes der. Likevel kan man 

gjennom tidligere svar, for eksempel Christina sitt svar som passet med efferent og estetisk 

lesing, se en tendens hos alle lærerne at de mener at jenter og gutter leser på ulike måter til 

ulike tekster. Dette tyder på at lærerne har en oppfatning av hvordan jenter og gutter leser, og 

at de som to ulike grupper leser forskjellig. Et spørsmål det går an å stille videre, er hvor 

lærerne har disse tankene eller erfaringene fra, om det ikke er fra deres eget klasserom.  
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Når det gjelder spørsmålet om lærerne mener det er sosiale og kulturelle eller biologiske 

årsaker som ligger til grunn for kjønnsforskjellene innen lesing, så svarer de ulikt. To av 

lærerne mener at det er en blanding mellom de to årsakene, mens de to andre valgte å holde 

seg til hver sin årsak av de to. Christina mener at det er biologiske årsaker som er 

hovedgrunnen til kjønnsforskjellene:  

 

”Ja, jeg tenker på en måte sånn biologisk i den forstand at jentene er mer modne. 

Altså jeg tror på den forskningen om at jentehjernen utvikler seg i et litt annet tempo, 

så tar gutta dem litt igjen etterhvert. Så du ser jo at det er jo veldig urettferdig sånn 

sett”.  

 

Selv om to av lærerne mener at både sosiale og kulturelle og biologiske årsaker ligger til 

grunn for kjønnsforskjellen i lesing, så er det i alt tre lærere som mener at biologiske årsaker 

spiller en rolle for kjønnsforskjellen.  

 

Vi har tidligere vært inne på at lærerne ikke erfarer at forskjellen på leseferdighetene mellom 

jenter og gutter i deres klasser er store. Dette på tross av at det er store kjønnsforskjeller i 

resultatene på skolenivå fra kullets nasjonale leseprøver, og spesielt store forskjeller på to av 

skolene. Det er likevel interessant at det er enighet blant lærerne om at når jenter og gutter 

velger tekster de skal lese selv, så er det mulig å se kjønnsforskjeller i tekstvalgene til 

elevene. Alle lærerne mener at gutter og jenter velger ulike typer tekster når de får bestemme 

selv. Når lærerne trekker frem eksempler på hva guttene velger, så forteller de om 

stereotypiske tekstsjangre som fantasy, fakta, krim og krigsfortellinger. Jentene velger, ifølge 

lærerne, tekster om kjærlighet, vennskap, intriger, konflikter og lignende. En av lærerne, 

Bendik, sa også at: ”Inntrykket er nok at en del jenter velger litt mer sånn avanserte type 

romaner enn gutter”. Det vil si at han mener at jenter har en større tendens til å velge tekster 

som utfordrer dem selv mer. Det kan diskuteres om gutter ville dratt nytte av å lese tekster 

som gir dem leselyst, eller av å lese tekster som utfordrer deres lesekompetanse. Dersom det 

stemmer at jenter som regel velger mer avanserte tekster enn gutter, er det interessant å se om 

det hadde hatt et positivt utfall å oftere tilby utfordrende tekster til guttene.  

 

Samtidig er det interessant å se at to av fire lærere blir mer forsiktige med sine uttalelser om 

hva slags tekst som passer jenter eller gutter etter at de får et mer eksplisitt spørsmål om det. 

Anna sa blant annet dette: ”Det skal jo egentlig være ganske gammeldags å tenke så 



	  44	  

kjønnsspesifikt”. Og en annen lærer sa at det var fordomsfullt. Denne forsiktigheten kom og 

gikk hos flere av intervjuobjektene i løpet av intervjuene.  

 

Lærernes egen rolle og valg i leseundervisningen kan ha mye å si for kjønnsforskjellene, 

fordi det er de som kontrollerer hvilke tekster elevene skal lese, i tillegg til at det er de som 

observerer og erfarer hva slags tekster elevene liker å lese. Derfor er det spennende å 

undersøke hva lærerne selv ville gjort for å jevne ut ferdighetsforskjellen mellom jenter og 

gutter. Det første som er påfallende er at ingen av de fire lærerne som ble intervjuet nevner å 

bruke nasjonale prøver. Lærerne fokuserer heller på hvordan guttene leser, og hvilke tekster 

som hadde passet guttene. Etter å ha nevnt variasjon av ulike typer arbeid med tekst som en 

mulig løsning, sier Bendik dette:  

 

”Sammensatte tekster er også ganske sentralt i norskfaget på ungdomsskolen, så det 

blir jo en del av det også. Det kan tenkes at det fenger bedre hos en del gutter enn 

andre type tekster. Altså reklamefilmer for eksempel. Sånne ting”.  

 

Lærerne i intervjuene fokuserer på å finne tekster som appellerer til gutter. Det kan derfor 

virke som at deres fokus ligger på å finne tekster og arbeidsmetoder som i stor grad motiverer 

og aktiverer guttenes leselyst. Ingen nevner å bruke tekster som utfordrer guttene. I tillegg 

viser ingen av lærerne til noen konkret plan for hvordan de kan bruke deres observasjoner og 

erfaringer i undervisningen og fra leseundersøkelser til å veilede elevene.  

4.5 Oppsummering  
Det er gjort flere viktige funn, og alle har en betydning for forskningsspørsmålet. Blant de 

viktigste funnene er hvordan lærernes eksisterende leseundervisningspraksis er, samt hva 

lærerne vet om kjønnsforskjellene i lesing og hvordan guttene leser. Man ser at lærernes 

leseundervisning er dominert av skjønnlitterære tekster. I tillegg viser lærernes svar fra 

intervjuene klare tegn til at de vet hva slags tekster guttene får leselyst av og hvilke teksttyper 

eller tekstlige elementer de takler bedre enn andre. Et annet viktig funn er at lærernes 

holdninger og forventninger til gutter og lesing kan tolkes i retning av at de ikke forventer at 

guttenes leseferdigheter skal være på nivå med jentenes, men heller motsatt. Lærerne viser 

også tegn til ikke å utnytte den nasjonale leseprøven og elevresultatene de har tilgjengelig 

fullt ut, slik som den nasjonale leseprøven. Et eksempel til dette er at en av lærerne ikke har 

lest tekstene som elevene møter i den nasjonale leseprøven. Disse funnene er svært nyttige 
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for å besvare forskningsspørsmålet, og vil bli drøftet i lys av teori og tidligere forskning i 

neste kapittel.  
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5 Drøftingsdel 
Funnene som er gjort i dette prosjektet hjelper å belyse prosjektets forskningsspørsmål, som 

er: Hvordan jobber lærere med gutters leseferdighet, lesemotivasjon og leseopplevelse, og 

hvordan bruker de den nasjonale leseprøven for å justere sin leseundervisning? Svarene 

lærerne har gitt i intervjuene bidrar til å få et innblikk i hvordan et utvalg lærere praktiserer 

egen leseundervisning, hvordan de bruker, forholder seg til og forstår nasjonale leseprøver og 

resultatene derfra, hvilke tanker de gjør seg om kjønnsforskjellene innen lesing og hva slags 

forventninger de har til seg selv og elever, samt hvilken kunnskap de har om 

kjønnsforskjellene i norsk skole. Med utgangspunkt i forskningsspørsmålet kan man dele 

drøftingen opp i tre deler. Den første delen handler om motivasjon og leseopplevelse. Disse 

hører sammen, fordi undersøkelser fra blant annet PISA og nasjonale prøver, viser at gutter 

og jenter leser og opplever tekster forskjellig, samt at de to kjønnene liker å lese ulike tekster. 

Det er interessant å spørre lærerne hvilke tekster som dominerer deres norsktimer, og 

hvordan lærerne tilpasser undervisninger etter kjønnsforskjellene. Kanskje lærerne ikke 

tilpasser undervisningen i det hele tatt? Den andre delen handler om leseferdighet og 

nasjonale prøver, siden nasjonale prøver er en test av elevenes leseferdigheter, men også for å 

utvikle elevenes leseferdigheter. Dette handler om leseprøvens doble hensikt, den kan brukes 

både som summativ og formativ vurdering. Den tredje delen handler om lærernes 

forventninger til seg selv og elevene, samt lærerrollen. Disse to temaene, forventninger og 

lærerrollen, hører også sammen med hva slags forventninger skolesystemet har til lærerne og 

hvordan lærerne utnytter tilbudene og kunnskapen de har tilgjengelig om kjønnsforskjellene.  

5.1 Motivasjon og leseopplevelse  
Elevenes leseopplevelse og motivasjon henger tett sammen, og lærere kan forsøke å tilpasse 

leseopplæringen etter hvordan de ulike elevene leser. Man vet at gutter og jenter leser 

forskjellig og ofte interesserer seg for og leser ulike tekster. I den anledning er det spennende 

å se disse kjønnsforskjellene opp mot hvordan lærerne praktiserer sin egen leseundervisning, 

og hvordan de tilpasser undervisningen til kjønnsforskjellene. Til å begynne med er det 

passende å undersøke hva slags kjennskap de fire lærerne fra dette forskningsprosjektet har til 

kjønnsforskjellene. I løpet av intervjuene kommer det frem at alle lærerne har noe kjennskap 

til kjønnsforskjeller i lesing og anerkjenner at det er kjønnsforskjeller i leseferdigheter rundt 

om i landet, selv om at tre av fire lærere ikke mener at det finnes kjønnsforskjeller i deres 

klasser. Samtidig er det lite sannsynlig at det ikke finnes kjønnsforskjeller i klassene deres, 
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siden kullet til tre av lærerne faktisk hadde like store kjønnsforskjeller i lesing som det 

nasjonale gjennomsnittet (Utdanningsdirektoratet, 2018e). To av kullene hadde til og med 

større kjønnsforskjeller enn det nasjonale gjennomsnittet. De viser for eksempel kjennskap til 

kjønnsforskjellene gjennom svar som passer til tidligere forskning om hva gutter liker å lese. 

For at gutter skal få økt leselyst, nevner tre av fire lærere tekstelementer som forskning fra 

blant annet Astrid Roe sin forskning, har positiv virkning på guttenes lesemotivasjon. De 

nevner sjangre som kriger, mannlige karakterer, korte tekster og actionpregede tekster (Roe, 

2013, s. 26). Et eksempel er fra Christina: ”Ja, det kunne kanskje vært fint med litt sånn 

gutter og menn i sentrale roller, hvis det er skjønnlitteratur, og så tror jeg at det hadde vært 

lurt å presentere litt korte tekster”. I tillegg er det ingen som nekter for kjønnsforskjellene 

gjennom noen av intervjuene, så kjennskapet til kjønnsforskjellene innen lesing er 

tilstedeværende.  

 

Jenter og gutter leser tekster på ulike måter, og gutter passer inn i den gruppen som Louise 

Rosenblatt omtaler som efferente lesere (Rosenblatt, 1978, s. 27). Jenter hører til i gruppen av 

estetiske lesere, selv om at det selvfølgelig finnes jenter og gutter som passer inn under begge 

kategorier eller er en god blanding av de to lesertypene. Det man vet er at gutter som 

efferente lesere gjerne leser tekster for å hente ut informasjon, og jenter som ofte er estetiske 

lesere, leser tekster for å oppleve og erfare teksten som helhet. Dette viste også en av lærerne 

kjennskap til:   

 

”Gutter er altså sånn, ikke sant, kjappe ofte da. Leser fort og overfladisk. Tar ikke 

nødvendigvis stemningen innover seg, og kan gå glipp av å forstå, ikke sant, når 

oppgaven er hvilket budskap du tror forfatteren vil få fram. For det er egentlig veldig 

emosjonelle og abstrakte begreper. Gode opplevelser. Barndommen har en verdi i seg 

selv”.  

 

Det er derfor sannsynlig at skjønnlitterære tekster passer bedre for jenter. Siden det er 

forskjell på hvordan gutter og jenter leser og opplever tekster, er det spennende å se at 

skjønnlitterære tekster dominerer undervisningen til dette prosjektets intervjuobjekter.  

 

To av fire lærere sier med en gang at skjønnlitteratur dominerer deres undervisning, imens en 

tredje sier etter hvert utover i intervjuet at hun bruker mye skjønnlitteratur. Den fjerde 

læreren sier at hun stort sett bruker utdrag fra læreboka. Der finnes det flere forskjellige 
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tekster, men det finnes også en del skjønnlitterære tekster der. At norsklærernes 

leseundervisning domineres av skjønnlitterære tekster kan være både positivt og negativt for 

guttenes læring innen lesing. Det finnes mange grunner for å bruke skjønnlitteratur i skolen, 

som for eksempel danningsgrunnlaget og historiske perspektiv. Likevel kan for hyppig bruk 

av skjønnlitteratur bidra til mindre leselyst hos gutter, spesielt om tekstutvalget er feil. Mange 

gutter anser lesing, og spesielt skjønnlitteratur, som en feminin aktivitet (Millard, 1997, s. 

42). En av lærerne sier også i intervjuet at: ”Ja, det er vel en jentetekst da. Sånn som all 

skjønnlitteratur”. Dette viser at holdningen til skjønnlitteratur fra gutter ofte er negativ fra før 

de begynner å lese teksten. Dette er også tekstene guttene gjør det gjennomsnittlig dårligst på 

i den nasjonale leseprøven. Gutter er altså lite motivert for å lese skjønnlitterære tekster, og 

presterer dårlig på slike tekster. Likevel sier tre av fire lærere at skjønnlitteratur er dominant  

i deres undervisning.  

 

På den ene siden er det passende å stille spørsmål ved om det er skjønnlitterære tekster som 

bør dominere leseundervisningen, dersom man vil få guttene opp på nivå som jentene. På den 

andre siden kan guttene gjennom skjønnlitterære tekster få trent den estetiske lesemåten, men 

mange vil mene at det er avgjørende at lærerne velger skjønnlitterære tekster som påvirker 

positivt. Dersom man kjenner til hva som appellerer til guttenes leselyst, kan man anta at 

skjønnlitterære tekster kan ha positiv effekt for guttenes leseferdigheter. Man har sett fra 

undersøkelser som PISA og lignende at gutter får høyere leselyst av heltefortellinger med 

mannlige karakterer i sentrale roller, sjangre som krim og fantasy og actionpreget tematikk 

som krig (Roe, 2013, s. 26). Når lærerne i dette forskningsprosjektet får spørsmål om hva 

guttene i deres klasser velger av tekster når de skal lese, så nevner de nettopp disse trekkene. 

Det kan tyde på at de kjenner hva gutter har lyst til å lese, og at de kunne brukt tekster som 

motiverer til lesing av skjønnlitterære tekster.  

 

Samtidig sa lærerne noe annet da de fikk spørsmål om hva de selv ville gjort for å jevne ut 

ferdighetsforskjellen mellom jenter og gutter. Da fokuserte lærerne i større grad på hva slags 

teksttyper og arbeidsmetoder de ville brukt i undervisningen sin. Disse skal appellere til 

guttenes leselyst. Her nevner de sammensatte tekster som reklamer, grafiske tekster og ellers 

variere teksttypene (Roe, 2013, s. 25). Bendik sier:  
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”Sammensatte tekster er også ganske sentralt i norskfaget på ungdomsskolen, så det 

blir jo en del av det også. Det kan tenkes at det fenger bedre hos en del gutter enn 

andre type tekster. Altså reklamefilmer for eksempel. Sånne ting”. 

 

 Det ser altså ut til at lærerne er kjent med hvilke tiltak som kan fremme guttenes læring, men 

at de ikke lar dette styre deres undervisning. Hovedpoenget deres var å bruke teksttyper som 

appellerer til guttene. Det kan gi indikasjoner på at lærerne tror at guttenes leseferdigheter 

forbedres i tråd med lesemotivasjonen deres, og at dette gjøres gjennom en variasjon av 

tekster og teksttyper som fenger guttene. Dersom lærerne ville gjort en innsats for å forbedre 

guttenes leseferdigheter, kan det virke som at de ville brukt mindre skjønnlitteratur. Siden 

lærernes egen undervisning domineres av skjønnlitterære tekster, kan det være betimelig å 

stille spørsmål om lærerne har fokus på å forbedre guttenes leseferdigheter, utover den 

vanlige variasjonen mellom svak og sterk elev.  

5.2 Leseferdighet og nasjonale prøver  
Det finnes både formelle og uformelle måter å vurdere elevenes kompetanse i lesing på. En 

uformell måte kan være observasjon av elevenes lesing i timene. En formell vurderingsmåte 

kan være gjennom de nasjonale leseprøvene (Mausethagen, 2015, 71). Den nasjonale 

leseprøven er et redskap for lærere og elever. Leseprøven er et redskap som kan gagne 

mange, deriblant elever og lærere, men også skolesystemet og videre forskning. Leseprøven 

som redskap kan fungere på to måter. Den kan være en test av leseferdighetene til elevene, 

men den kan også være en test for leseferdighetene til elevene (Mausethagen, 2015, s. 71). 

Hvordan den nasjonale leseprøvene skal fungere, avhenger av hvordan den blir brukt av 

skoler og dens lærere.  

 

En måte man kan undersøke hvordan lærere jobber med leseferdighetene til elevene, er for 

eksempel ved å se hvordan de jobber med den nasjonale leseprøven. I undersøkelsen kommer 

det frem at en av lærerne selv ikke har lest tekstene fra den nasjonale leseprøven. For å kunne 

ha maksimalt utbytte av den nasjonale leseprøven, burde man som lærer sette seg inn i det 

elevene skal testes i. I tillegg til den nasjonale prøven følger det med en lærerveiledning for 

bruk av prøven, og en analyserapport som kommer i etterkant. Ifølge Utdanningsdirektoratet 

skal lærerne bruke resultatene fra de nasjonale prøvene som grunnlag for å tilpasse 

opplæringen (Utdanningsdirektoratet, 2017a). Dersom man som lærer ikke har lest tekstene 

som skal gi indikasjoner på hva det er elevene mestrer godt eller strever med, så vil læreren 
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få begrenset mulighet til å tilpasse opplæringen. Det gjelder også for muligheten til å tilpasse 

opplæringen for utviklingen av guttenes leseferdigheter med tanke på kjønnsforskjellene. Det 

vil være naturlig å analysere resultatene med tanke på å tilpasse undervisning til grupper, 

enten dette er grupper basert på kjønn, ferdighetsnivå eller svarprofiler. 

  

Selv om en av lærerne ikke har lest tekstene i den nasjonale leseprøven, så har alle lærerne i 

dette prosjektets undersøkelse likevel hatt nasjonale prøver med sin klasse, og det er 

spennende å se hvordan de ville utnyttet informasjonen de får derfra. Når lærerne får et 

eksplisitt spørsmål om hvordan de ville ha utnyttet informasjonen fra den nasjonale 

leseprøven, har alle et forslag. Det er ingen som er rådville. To av fire lærere sier at de ville 

ha arbeidet med teksttyper og tekstelementer der det ser ut til at elever møter utfordringer. De 

to andre lærerne fokuserer også på elever med lav skår, men på en ulik måte. En av dem 

ønsker å la jentene fortsette som vanlig, men lage en egen lesegruppe for gutter. Den andre 

vil ikke blande inn kjønn, men vil fokusere på elever som presterer på de laveste 

mestringsnivåene.  

 

Disse svarene er interessante på tre ulike måter. Den første er at to av lærerne velger å 

utfordre elevene med tekster de ikke presterer godt på. Det går an å velge flere forskjellige 

fremgangsmåter for å utnytte informasjonen fra de nasjonale prøvene, blant annet enten å 

utfordre elevene eller å bruke tekster som appellerer til dem for å skape leselyst. Disse to 

lærerne valgte å utfordre dem. Den andre måten svarene er interessante på, er å undersøke 

hvordan svarene samsvarer med hva lærerveiledningen fra den nasjonale leseprøven selv 

foreslår at lærerne skal følge opp elever med lavt mestringsnivå. En tredje måte svarene kan 

være interessante for mitt forskningsprosjekt, er at svarene deres ikke samsvarer med deres 

tidligere svar på hvordan de selv ville jevnet ut kjønnsforskjellene i leseferdigheter. Det kan 

virke som at lærerne ikke har noen konkret plan for hvordan de vil utnytte tilbudene de har i 

lærerveiledningen til de nasjonale prøvene og hvordan de vil følge opp og tilpasse for 

elevenes læring.  

 

Lærerveiledningen som følger med den nasjonale leseprøven fra 2018 inneholder et vedlegg 

som viser hvordan lærerne kan følge opp elevene på de fem mestringsnivåene. Siden alle 

lærerne fra prosjektets intervjurunder sa at de ville fokusere på elevene som presterte lavt i 

etterkant av leseprøven, ligger fokuset på hva lærerveiledningen foreslår til oppfølging av de 

to laveste mestringsnivåene. På mestringsnivå 1:”…bør tekstene være korte og enkle, form 
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og innhold bør være kjent for elevene, og temaet bør interessere elevene.” 

(Utdanningsdirektoratet, 2018d). På mestringsnivå 2: ”…bør tekstene være relativt enkle, og 

form og innhold bør være kjent for eleven. Tekstene kan være sammensatte tekster med flere 

elementer som har mening hver for seg.” (Utdanningsdirektoratet, 2018d). Som man kan se, 

foreslår lærerveiledningen at oppfølgingen skal preges av tekster der form og innhold er kjent 

for elevene. Derfor samsvarer ikke dette med det lærerne i dette prosjektet foreslår. Når 

lærerne fikk spørsmålet om hvordan de ville utnyttet informasjonen fra den nasjonale 

leseprøven, var det ingen som foreslo å bruke tekster som er kjent for eller interesserer 

elevene. To av lærerne foreslo derimot det motsatte, altså å utfordre elevene med tekster de 

ikke presterer godt på. Det går an å anta at dette er tekster elevene på lave mestringsnivå ikke 

er godt kjent med eller leser ofte. Ifølge lærerveiledningen er det bra å bruke tekster som er 

ukjent for elevene når de er på de høye mestringsnivåene (Utdanningsdirektoratet, 2018d).  

 

I tillegg sier lærerne at de ville fokusert på dem som presterer lavt på den nasjonale 

leseprøven. To av lærerne sier også at de kun fokuserer på de som presterer lavt, så det tyder 

på at de ikke følger opp de som presterer godt. Derfor er det mulig å anta at lærerne ikke 

bruker eller er kjent med lærerveiledningens forslag til oppfølging av elever på ulike 

mestringsnivå. Det er derfor betimelig å stille spørsmål ved om lærerne utnytter de tilbudene 

de har tilgjengelig for å lage en plan for tilpassing av undervisningen til elevene. Da lærerne 

fikk spørsmålet om hvordan hun ville utnyttet informasjonen fra den nasjonale leseprøven, 

svarte hun også dette:  

 

”Ja, da synes jeg du skal spørre lederen min om det, om hvordan vi skal bruke de. Vi 

har ikke snakket noe om det enda, og det kan ikke bare være mitt ansvar å finne ut om 

det. Det må vi gjøre sammen her altså, eller vi må få noen føringer på hvorfor vi har 

nasjonale prøver, og hva det er vi skal bruke det til". 

 

Dette kan tolkes som en ansvarsfraskrivelse av læreren, men samtidig viser hun til 

viktigheten av et profesjonsfellesskap hvor lederen tar medansvar. Vi har sett at det ikke 

fremstår som at lærerne har noen konkret plan for hvordan de skal utnytte tilbudene de har og 

hvordan de vil følge opp og tilpasse leseundervisningen for elevenes læring, men Christina 

etterlyser et samarbeid med skoleledelsen for å kunne utnytte det for elevenes læring.  

5.2.1 Utvidet undervisningstid for å minimere kjønnsforskjeller  
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Jenter bruker mer av fritiden sin på lesing og lekser enn gutter, og i tilknytning til dette 

foreslår Stoltenbergutvalget at undervisningstiden på skolen skal utvides. Gutter bruker mye 

av fritiden sin på dataspill og lignende. Når gutter leser, så leser de ofte tidsskrifter, 

tegneserier og informasjonstekster. Jenter leser oftere skjønnlitteratur og magasiner (Roe, 

2013, s. 26, NOU 2019: 3, 2019, s. 132). Stoltenbergutvalget har som nevnt forsøkt å lage 

forslag til hvordan man kan jevne ut kjønnsforskjellene i skolen, og utvalget foreslår at mer 

undervisningstid på skolen kan gagne guttene (NOU 2019: 3, 2019, s. 130). Dette forslaget 

kommer fordi utvalget mener at guttenes fritid ikke brukes til aktiviteter som bedrer 

skolekompetansen. Dette er diskutabelt på mange måter, og kan vurderes ulikt avhengig av 

fag. Det er ikke utenkelig at gutter blir gode i engelsk gjennom at de bruker fritiden sin på 

spill der de enten kommuniserer på engelsk med andre, eller at karakterene i spillet er 

engelsktalende. Dersom en ser forslaget i sammenheng med utviklingen av guttenes 

leseferdigheter, kan det derimot fungere positivt med tanke på at gutter bruker lite av sin tid 

på lesing. Siden formålet er å jevne ut kjønnsforskjellene i skolen, kan det være viktig at 

endringen skjer med retningslinjer for lærerne, slik at den ekstra undervisningstiden brukes 

på å jevne ut kjønnsforskjellene.  

  
Dersom skolen utvider undervisningstiden med hensikt å unngå store kjønnsforskjeller i 

skolen, fordrer dette også at lærerne har kunnskap om hvordan de kan jevne ut forskjellene. 

Det finnes en fare for at undervisningstiden blir brukt til andre ting enn å gjøre noe med 

kjønnsforskjellene av lærere. Derfor er det viktig at hensikten med utvidet undervisningstid 

uttales eksplisitt av skoleledelsen, og at lærerne vet at dette er formålet. Et av de andre 

forslagene til Stoltenbergutvalget går ut på at lærerne tilegner seg mer kunnskap om 

kjønnsforskjellene som finnes i skolen og kjønnsstereotypene i samfunnet (NOU 2019: 3, 

2019, s. 205). Innen lesing er dette også aktuelt. For det første kan det være en fordel for 

lærere å vite hva jenter og gutter interesserer seg for. Vi har sett at lærerne i dette 

forskningsprosjektet allerede har kjennskap til hva jenter og gutter får leselyst av. Da lærerne 

fikk et spørsmål om hvordan gutter skal få økt leselyst, nevnte tre av fire lærere 

tekstelementer som passet til det tidligere forskning sier om gutters leseinteresser. Disse var 

blant annet kriger, mannlige karakterer, korte tekster og actionpregede tekster (Roe, 2013, s. 

26). Derfor kan det tyde på at lærere til en viss grad har kunnskap om kjønnsforskjellene 

innen lesing.  
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For det andre kan det være en fordel for lærere å kjenne til kjønnsstereotypene. Innen lesing 

kan dette for eksempel være å vite hva slags tekster jentene leser godt og hva slags tekster 

guttene leser godt, men også hvordan jenter og gutter tenker om lesing som aktivitet. Dette er 

også noe lærerne i dette forskningsprosjektet til en viss grad har kjennskap til. Når lærerne 

skulle si hvilke tekster de anså som jente- eller guttetekst eller nøytral, så sa alle at tekst 4 i 

nasjonale prøver med en grafisk fremstilling av hva klokka kan være på Sydpolen, var en 

typisk guttetekst. I tillegg var alle informantenes forklaring for hvorfor gutter gjør det godt på 

denne teksten, at de arbeider bedre med tekster som inneholder grafiske fremstillinger. Dette 

kan tyde på at lærerne vet hva det er med teksten som gjør at dette er en tekst guttene gjør det 

godt på. Det viser seg at det er i oppgavene som krever en anvendelse av den grafiske 

fremstillingen, at guttene presterer godt (Utdanningsdirektoratet, 2018b).  

 

Lærerne viser en god evne til å forklare hva ved tekstene og oppdraget med lesingen som gjør 

at det enkelte kjønnet gjør det bedre enn det andre, og dette viser seg i svarene til 

informantene om flere av tekstene i den nasjonale leseprøven. Et eksempel er forklaringen de 

har til hvorfor gutter gjør det bra på spørsmål 20 til tekst 3, som handler om hodelus. Der 

forklarer tre av fire lærere at årsaken til at guttene gjør det bedre enn jentene på akkurat dette 

spørsmålet, er fordi gutter er flinkere til bruk av tabeller, tidslinjer, grafiske fremstillinger og 

deler som ikke er elementer av den skriftlige teksten. Dette er den eneste oppgaven i den 

teksten som krever en tolkning av en grafisk fremstilling, så der har de tre lærerne rett (Roe, 

2013, s. 25). Dette viser at lærere kjenner til hva det er ved tekstene og oppdraget med 

lesingen som gjør at gutter kan gjøre det godt. 

 

Det er i den anledning mulig å stille spørsmål ved lærernes egen innsatsvilje til å gjøre noe 

med kjønnsforskjellene i lesing. Lærerne vet hva slags tekster som skaper leselyst for guttene, 

og de har også kunnskap om hva guttene mestrer godt innen lesing. Likevel ser man ikke tegn 

til at kjønnsforskjellene innen leseferdigheter blir mindre. Dermed kan det være at lærere 

ikke engasjerer seg nok for å forbedre guttenes leseferdigheter, selv om det kan fremstå som 

at mange lærere innehar en god del kunnskap om kjønnsforskjellene i leseferdigheter. I lys av 

dette vil det derfor være viktig at forslaget til Stoltenbergutvalget om å utvide 

undervisningstiden faktisk brukes til å redusere kjønnsforskjellene i skolen, slik at lærerne 

ikke bruker denne tiden til andre ting. Igjen er det mulig å etterlyse et samarbeid med 

skoleledelsen for å få et slikt tiltak til å fungere. Stoltenbergutvalget er opptatt av at 

undervisningen skulle passe kjønnstypiske interesser og holdninger. Samtidig er det viktig at 
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lærerne tilpasser undervisningen med en balanse som sikrer at dette ikke ender med å 

forsterke dagens kjønnsroller (NOU 2019: 3, 2019, s. 203).  

5.3 Lærerrollen og forventninger til eleven  
5.3.1 Lærerrollen 
Lærerrollen og ansvaret som følger med den, gjør lærerprofesjonen både krevende og 

givende, og det kan være at ansvaret som følger med, gjør at lærere ikke klarer å oppfylle 

lærerrollen til det fulle. Tidligere har teksten stilt spørsmål om lærerne i dette 

forskningsprosjektet ikke utnytter tilbudene de har tilgjengelig. I boka til Sølvi Mausethagen, 

Læreren i endring, diskuterer hun hvordan lærere forholder seg til de nasjonale prøvene. For 

lærere kan de nasjonale prøvene oppleves som en pålagt praksis som ikke kan velges bort 

(Mausethagen, 2015, s. 71). De nasjonale prøvene har et summativt og et formativt aspekt, og 

Mausethagen trekker frem tidligere forskning som viser at lærere i størst grad bryr seg om det 

summative aspektet. Siden de nasjonale prøvene oppleves av mange lærere som en kontroll 

av deres elever og dermed også deres egen kompetanse som lærer, ligger fokuset ofte et annet 

sted enn på det formative og hvordan de kan arbeide videre med resultatene. Lærere kan 

oppleve konkurranse- og kontrollelementet som forstyrrende, og derfor i større grad fokusere 

på det summative aspektet (Mausethagen, 2015, s. 71). Lærerne i dette forskningsprosjektet 

har, som nevnt tidligere, fokus på elevene med lavt mestringsnivå etter de nasjonale prøvene. 

Derfor kan man anta at lærerne ikke kun fokuserer på det summative, men også på det 

formative aspektet. Likevel skal man ikke utelukke at konkurranse- og kontrollelementet 

oppleves som forstyrrende for lærerne uansett.  

 

I boka Elevresultater (2018) av Mausethagen, Prøitz og Skedsmo diskuteres funn gjort fra et 

forskningsprosjekt om norske læreres og skolesystemets bruk av elevresultater, og det viser 

seg at lærere i størst grad bruker elevresultater fra egenutviklede prøver (Mausethagen, Prøitz 

& Skedsmo, 2018, s. 57). Forskningsprosjektet heter Practices of Data Use in Municipalities 

and Schools (PraDa). Det fremgår også at to tredjedeler av lærerne i prosjektet bruker 

elevresultater fra nasjonale prøver i noen grad til svært stor grad, likevel er det egenutviklede 

prøver som dominerer læreres bruk av elevresultater. Dette er interessant med tanke på gutter 

og lesing, fordi vi tidligere har vært inne på diskusjonen om lærerne egentlig fokuserer på å 

forbedre guttenes leseferdigheter utover den vanlige variasjonen mellom svak og sterk elev. 

Det kommer frem at lærerne i denne tekstens forskningsprosjekt kjenner til teksttyper som 
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kan bidra til å øke leselysten til gutter, men det er mulig at fokuset på kjønnsforskjellene 

faller bort i egenutviklede prøver. 

5.3.2 Læreres forventninger til seg selv 
I Norge er læreres egne mestringsforventninger lave, spesielt til egen evne til å motivere, og 

det kan påvirke lærernes undervisningspraksis (Aamodt, Carlsten & Caspersen, 2019, s. 90). 

Det viser seg at læreres forventninger til seg selv kan påvirke elevenes engasjement og 

læring, og i dette tilfellet negativt (Aamodt, Carlsten & Caspersen, 2019, s. 99). Selv om 

lærere kanskje kjenner til hvilke tekster, sjangre, temaer og oppgaver til tekster som kan 

motivere guttene, kan lærernes egne mestringsforventninger til å engasjere elever med 

svakere prestasjoner, gjøre at de for eksempel utelater å gjøre tiltak for å motivere guttene. I 

den sammenheng er det spennende å undersøke om svarene til dette prosjektets 

intervjuobjekter gir indikasjoner på hvordan deres tro på egne evner til å skape engasjement 

er. Et eksempel er at flere av lærerne i dette prosjektets intervjuer til tider virker 

tilbakeholdne i uttalene om kjønnsforskjeller. Når lærerne får spørsmål om hva slags tekster 

som passer best for jenter eller gutter, så blir to av fire lærere forsiktige med sine uttalelser. 

De mener blant annet at det er fordomsfullt å gjøre forskjell på det og at det er gammeldagse 

holdninger. Dette kan tyde på usikkerhet rundt temaet.  

5.3.3 Forventninger om at guttene skal gjøre det dårligere enn jenter  
Man hører til stadighet at gutter gjør det dårligere enn jentene i lesing, og dette kan ha en 

forsterkende effekt for kjønnsforskjellene. Gutter kan føle en større aksept for at de er 

svakere enn jentene i lesing, fordi de ofte hører at dette er vanlig. Det er lettere å godta en 

situasjon dersom man hører at det ikke er uvanlig. Det er interessant å se at også lærerne fra 

dette forskningsprosjektets intervjuer fremstår som lite overrasket over resultatene fra den 

nasjonale leseprøven. På spørsmål om det er noe de er overrasket over, viser det seg at det de 

tenker over er at mange elever presterer på middels nivå. Det er ingen av lærerne som sier at 

de er overrasket over at gutter har lavere prestasjoner enn jenter, men det er en lærer som sier 

at hun er overrasket over at det er flere gutter på høyeste mestringsnivå enn jenter. Anna sier:  

”Guttene var 16,3 prosent. Jentene 6,5, altså 10 prosent over. Guttene er 10 prosent over 

jentene. Det synes jeg er overraskende”. Det kan også tyde på at lærerne forventer at gutter 

skal ha svakere leseferdigheter enn jenter. Det kan virke som at store deler av samfunnet og 

elevene og lærerne forventer og aksepterer at guttenes leseferdigheter er lavere eller på 

samme nivå som jentenes. Dersom det er slik, er det betimelig å stille spørsmål ved læreres 

og elevers innsatsvilje til å gjøre noe med kjønnsforskjellen innen lesing.  
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En grunn til denne holdningen fra lærerne, kan være at de ikke utelukker biologiske årsaker 

for kjønnsforskjellene. Deres erfaring med aldersgruppen gir dem grunn til å legge mest vekt 

på modningsforskjellene mellom gutter og jenter. Forskere har splittede meninger om hvor 

stor rolle de biologiske eller de sosiale årsakene spiller for kjønnsforskjellene innen lesing, og 

det kommer frem at noen forskere mener at jenter utvikler hjernen raskere i ung alder. Dette 

gjør at jenter i skolealder får enkelte fordeler rent kognitivt (NOU, 2019: 3, 2019, s. 76; Roe, 

2013, s. 26). Jentene er bedre rustet til å forstå kompleks informasjon, og er mer sannsynlig 

til å kunne sitte lenger i ro og lese enn guttene. To av lærerne i dette forskningsprosjektet 

mener at kjønnsforskjellen skyldes biologiske og sosiale årsaker, mens en annen lærer, Anna, 

lener seg hovedsakelig på biologiske årsaker: 

 

”Ja, jeg tenker på en måte sånn biologisk i den forstand at jentene er mer modne. 

Altså jeg tror på den forskningen om at jentehjernen utvikler seg i et litt annet tempo, 

så tar gutta dem litt igjen etterhvert. Så du ser jo at det er jo veldig urettferdig sånn 

sett”.  

 

Den siste læreren mente at forskjellen skyldtes sosiale årsaker. Det er spennende å se at tre av 

fire lærere mener at biologi var en årsak for kjønnsforskjellene i lys av deres forventninger til 

guttenes resultater i den nasjonale leseprøven. Det er vanskelig å gjøre noe med 

kjønnsforskjellene dersom det utelukkende skyldes biologiske årsaker, så derfor kan det 

tenkes at noen lærere forventer at gutter skal være dårligere enn jenter i lesing. Dersom de 

lener seg for mye på de biologiske forklaringen av kjønnsforskjellene innen lesing, kan det 

påvirke deres vilje til å gjøre noe for å forbedre guttenes leseferdighet. Lærerne kan ha en 

større aksept for at guttenes leseferdigheter er svakere enn jentenes, fordi de tenker at det er 

slik biologien er.  
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6 Avslutning og didaktiske implikasjoner  
Avslutningsvis for denne studien vil flere av forskningsprosjektets funn bli oppsummert, 

samt studiens didaktiske implikasjoner. Forskningsspørsmålet var: Hvordan jobber lærere 

med gutters leseferdighet, lesemotivasjon og leseopplevelse, og hvordan bruker de den 

nasjonale leseprøven for å justere sin leseundervisning? Avslutningen vil forsøke å gi et 

oppsummert svar til forskningsspørsmålet, og det vil også bli presentert forslag til videre 

forskning som denne studien ikke hadde plass til eller fikk ordentlige svar på.  

6.1 Forskningsprosjektets funn 
Dette forskningsprosjektet har gitt et innblikk i hvordan noen lærere praktiserer sin 

leseundervisning, hvordan de arbeider med gutter og deres leseferdigheter, lesemotivasjon og 

leseopplevelse, samt hvordan de legger til rette for at kjønnsforskjellen i leseferdigheter 

forminskes. Vi har sett at lærernes leseundervisning domineres av skjønnlitteratur. I tillegg 

har intervjuene gitt grunnlag for å tro at flesteparten av lærerne til en viss grad vet hva som 

gir gutter leselyst og hva slags tekster eller tekstlige elementer de mestrer bedre enn andre.  

 

Lærerne spiller en stor rolle for elevenes læring, og deres forventninger og holdninger til 

gutter og lesing påvirker om og hvordan de planlegger, gjennomfører og vurderer sin 

undervisning for å redusere kjønnsforskjellene innen lesing. Flere av lærerne mente at 

biologien er en av årsakene for kjønnsforskjellene. De sosiale årsakene utelates heller ikke. 

Lærerne gir heller ikke noe uttrykk for at de er overrasket over at guttene har lavere 

gjennomsnittlig mestringsnivå enn jentene. Det går an å tolke det som at lærerne derfor ikke 

forventer at gutter skal prestere på et høyere mestringsnivå enn jentene, men heller motsatt.  

 

En ser at flere av lærerne ikke utnytter den nasjonale leseprøven til det den er ment til. Måten 

de følger opp elevene med lavt mestringsnivå samsvarer ikke med forslagene i 

lærerveiledningen til den nasjonale leseprøven fra 2018. Det viser seg også at en av lærerne 

ikke har lest tekstene elevene møter i leseprøven. I tillegg vil lærerne kun følge opp elevene 

med lavt mestringsnivå, og ikke de som presterer på et høyt nivå, slik som lærerveiledningen 

foreslår at de skal gjøre. I lys av dette kan en vurdere det som at lærere har en tendens til å 

ikke utnytte verktøyene de har tilgjengelig.  

6.2 Didaktiske implikasjoner   
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Denne studien har gitt et innsyn i læreres leseundervisningspraksis og hvordan lærere 

forholder seg til ferdighetsforskjellen som finnes mellom jenter og gutter innen lesing. Flere 

av funnene viser en svikt i læreres arbeid med å redusere kjønnsforskjellene. Om det finnes et 

arbeid med det formålet, er også diskutabelt. Forskningsspørsmålet til denne studien var: 

Hvordan jobber lærere med gutters leseferdighet, lesemotivasjon og leseopplevelse, og 

hvordan bruker de den nasjonale leseprøven for å justere sin leseundervisning? Når det 

gjelder hvordan lærere jobber med gutters leseferdighet, var det spennende å undersøke hvor 

mye lærerne visste om gutters lesing i utgangspunktet. Alle lærerne var bevisste om at gutter 

gjennomsnittlig presterer lavere enn jenter, og de var heller ikke overrasket over at gutter 

leverte svakere resultater på nasjonale prøver enn jentene. Så informantene i denne studien 

kjenner til kjønnsforskjellene i lesing. 

 

Det var også spennende å undersøke hvor mye de visste om de ulike måtene jenter og gutter 

leser på og hvordan de to kjønnene forholder seg ulikt til lesing som aktivitet. Når lærerne i 

denne studien fikk spørsmål om hva gutter velger når de skal lese, svarte de med teksttyper 

og tema som samsvarer med tidligere forskning, blant annet Astrid Roe sin forskningsartikkel 

fra 2013. Da lærerne ble presentert med casen om hvordan de ville skapt leselyst for guttene, 

svarte de med de samme teksttypene og temaene som de hadde gitt til spørsmålet om hva 

gutter velger når de skal lese. Dette viser at de har oversikt over hva gutter får leselyst av. 

Analysen av tekstene fra den nasjonale leseprøven og svarene fra informantene tyder også på 

at flesteparten av lærerne vet om enkelte tekstlige elementer og teksttyper som guttene 

mestrer bedre eller like godt som jenter.  

 

I lys av de foregående funnene om lærernes kunnskap om kjønnsforskjellene innen lesing, 

var det interessant å se at kunnskapen i stor grad ikke benyttes i leseundervisningen. Det 

kommer frem i intervjuene at det er skjønnlitterære tekster som dominerer informantenes 

leseundervisning. Forskning fra Rosenblatt og Roe sin artikkel om gutter og lesing kan tyde 

på at gutter ikke drar store fordeler av skjønnlitterære tekster, men at jentene gjør det. Dette 

ser man eksempelvis ved at jenter er flinkere på den estetiske lesemåten, mens gutter 

presterer bedre når de skal lese efferent. Mye teori om gutter og lesing viser at gutter mestrer 

enkelte tekster og lesemåter bedre enn eller like godt som jenter, men det ser ikke ut til at 

lærerne legger opp til dette når de lar skjønnlitterære tekster dominere leseundervisningen. 

Derfor kan en vurdere det som at lærernes leseundervisning er lite viet til å arbeide spesifikt 

med guttenes lesing.  
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Lærernes holdninger og forventninger til gutter og deres leseferdigheter påvirker også graden 

av arbeid lærerne bruker på å legge til rette for bedring av guttenes leseferdigheter. Forskning 

viser at lærere har lave mestringsforventninger til seg selv, spesielt når det gjelder å skape 

motivasjon hos elever som selv har lav motivasjon. Dette kan påvirke læreres vilje og tro på 

at de kan skape lesemotivasjon hos gutter. I tillegg kan det virke som at flesteparten av 

lærerne har en aksept og forventning om at guttenes leseferdigheter skal være svakere enn 

jentenes. De fleste lærerne mente at biologien er en årsak for kjønnsforskjellene innen lesing, 

selv om at to av dem riktignok mente at sosiale årsaker også spilte en viktig rolle. Likevel 

kan det faktum at lærerne lener seg på den biologiske årsaken, påvirke lærernes forventninger 

og holdning til gutter og lesing i den forstand at de forventer at gutter skal gjøre det svakere i 

lesing enn gutter, fordi biologien er slik.  

 

I tillegg kan de sosiale årsakene bidra til at lærerne har lave forventninger til guttene, fordi de 

til stadighet hører at guttene har dårligere leseferdigheter enn jentene og at fritiden til guttene 

brukes til mindre lesing enn jentenes. Det kan ha en forsterkende effekt på kjønnsforskjellen 

ved at lærere og gutter lettere aksepterer kjønnsforskjellen, fordi de ofte blir fortalt at det er 

slik det er. Noen av lærerne viser flere ganger tegn til at de synes det er ubehagelig å gjøre 

forskjell på kjønnene. To av dem er ganske tilbakeholdne i begynnelsen av intervjuet, og de 

mener at det er fordomsfullt og gammeldags å se forskjellig på kjønnene. Det kan tolkes som 

at de til en viss grad ikke er villige til å godta kjønnsforskjellen med det første, og det kan 

tenkes at dette gjør at lærernes vilje til å legge til rette for bedring av guttenes leseferdigheter 

blir mindre. Disse poengene om lærernes forventninger og holdninger til gutter og lesing sett 

i sammenheng, kan bidra til at lærernes vilje til å legge til rette for bedring av guttenes 

leseferdigheter i stor grad svekkes.  

 

Det kan også virke som at lærere ikke utnytter eller vet om verktøyene og midlene de har 

tilgjengelig for å forbedre guttenes leseferdigheter. Et eksempel er hvordan lærerne utnytter 

den nasjonale leseprøven. Det kommer fram i intervjuene at måten to av lærerne ville utnyttet 

informasjonen fra den nasjonale leseprøven, var å utfordre elevene som har lavt 

mestringsnivå til å arbeide med teksttyper og oppdrag med lesing som de ikke er gode på. 

Lærerveiledningen i den nasjonale leseprøven fra 2018 foreslår det motsatte for elever med 

lavt mestringsnivå. Det kan derfor virke som at lærerne tidligere ikke har utnyttet 

lærerveiledningen, som kan være et følge av deres svekkede vilje til å arbeide for å redusere 
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kjønnsforskjellene i lesing. I tillegg kommer lærerveiledningen med forslag til hvordan 

lærerne kan jobbe med elevene som har høyt mestringsnivå, men lærerne har ikke fokus på 

elevene som gjør det godt på leseprøven. En av lærerne hadde heller ikke lest tekstene som 

elevene leser i den nasjonale leseprøven. Det kan virke som at den nasjonale leseprøven 

nedprioriteres, og at det føles mer som en kontroll av læringen til elevene. Forskning viser at 

lærere heller bruker egenutviklede prøver for å tilpasse leseundervisningen (Mausethagen, 

Prøitz & Skedsmo, 2018, s. 57). Lærerne sier alle forskjellige ting om hvordan de ville 

utnyttet de den nasjonale leseprøven, så i tillegg til at det ikke samsvarer med 

lærerveiledningen fra den nasjonale leseprøven, så det fremstår som at lærerne ikke har noen 

konkret plan for hvordan de utnytter leseprøven. En av lærerne, Christina, etterlyser også 

eksplisitt føringer fra skoleleder for hvordan de skal utnytte leseprøven. Disse faktorene 

sammen gjør at det kan virke som at lærerne ikke utnytter den nasjonale leseprøven på en 

måte som elevene kan tjene mest mulig på.  

 

Alle disse faktorene gjør det betimelig å stille spørsmål om lærerne egentlig arbeider 

systematisk for å forbedre guttenes leseferdigheter. Vi har sett at lærerne besitter kunnskap 

om hva gutter leser og hvilke teksttyper og tekstelementer de mestrer, men deres eksisterende 

leseundervisningspraksis viser at de ikke arbeider med noen konkret plan for gutters lesing. 

Lærernes holdninger og forventninger til seg selv og elevene kan også påvirke deres vilje til å 

arbeide med guttene på en negativ måte. Lærernes manglende samsvar med 

lærerveiledningen for den nasjonale leseprøven, samt den lite konkrete planen til lærerne for 

hvordan de ville utnyttet leseprøven, tyder på at lærerne i liten grad utnytter den nasjonale 

leseprøven som et verktøy for elevenes leseutvikling og elevene generelt. Det er betimelig å 

stille spørsmål om hvordan man eventuelt kunne bidratt til en endring i lærernes holdninger 

og praksis for å øke gutters leselyst og ferdigheter. Samtidig går det an å vurdere det som at 

det didaktiske ansvaret for å bedre guttenes leseferdigheter ikke bare hviler på lærernes 

skuldre, men at skoleledere, skolesystemet og flere instanser burde gå inn for å systematisk 

arbeide for å redusere kjønnsforskjellene i leseferdigheter.  

 

6.3 Videre forskning  
Dette forskningsprosjektet viser at det finnes en konflikt mellom hva lærerne vil gjøre med 

gutter som har lavt mestringsnivå og hva lærerveiledningen til den nasjonale prøven foreslår 

at man bør gjøre. Det kunne vært interessant å forske videre på hva gutters leseferdigheter 



	   63	  

hadde blomstret av. Forskning fra Rosenblatt og blant annet Roe viser at gutter er flinkere på 

den efferente lesemåten enn den estetiske lesemåten. Lærerne foreslo å utfordre elevene på de 

områdene innen lesing av tekster som de presterte dårlig på, mens lærerveiledningen foreslo 

at de skulle bruke tekster som er kjent for dem og som interesserer. Man kan spørre seg om 

det lønner seg for guttene å få trent den estetiske lesemåten, eller om det er best for guttene å 

møte tekster som de mestrer slik at de oppnår en mestringsfølelse. Med tanke på Appleyard 

sine utviklingsstadier går det også an å stille spørsmål om når det er best å utfordre guttene 

som opplever lite lesemotivasjon og har lavt mestringsnivå. Overgangen mellom 

”helteleseren” og den tolkende leseren som ofte foregår på ungdomsskolen, er avgjørende, og 

guttene som sliter med den estetiske lesemåten kan risikere å ligge langt bak de andre leserne, 

fordi den estetiske lesemåten er veldig lik leseferdighetene den tolkende leseren skal besitte. 

Det er derfor interessant å undersøke videre når og hvordan man skal arbeide med gutters 

leseferdigheter i lys av kunnskapen om utviklingsstadiene og den efferente og estetiske 

lesemåten.  

 

Det kan være et behov for å utforske hvilke verktøy eller midler som finnes tilgjengelig, som 

kan hjelper lærere med å legge til rette for bedring av guttenes leseferdigheter. Det viste seg 

at flere av lærerne i dette forskningsprosjektet ikke utnyttet den nasjonale leseprøven til det 

fulle, en leseprøve som kan fungere som både en vurdering av og for elevenes læring innen 

lesing. Det kan være nyttig for arbeidet med å redusere kjønnsforskjellene å undersøke om 

lærere vet hvilke verktøy eller midler som kan bidra positivt til elevenes utvikling av 

leseferdigheter, samt også undersøke hvilke verktøy eller midler som faktisk finnes for 

samme formål.  
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1: Intervjuguide  
Innledning til intervju  
Hensikten med dette intervjuet er å undersøke læreres holdninger til kjønn og lesing, samt 

hvilke tanker lærere gjør seg om faglige årsaker til resultatene fra nasjonale prøver. Dette er 

for å få et nytt perspektiv på forskjellene som finnes i leseferdighetene mellom jenter og 

gutter. Jeg vil kartlegge læreres erfaringer med leseopplæring og se etter faktorer i 

skolemiljøet som muligens påvirker de store kjønnsforskjellene. På den måten kan jeg 

kanskje få innsikt i skolens praksis rundt leseundervisning, samt deres holdninger til 

leseundervisning og forskjeller mellom kjønn.  

Anonymitetsbeskyttelse  
Opplysninger som gis om deg eller andre under dette intervjuet vil ikke kunne gjenkjennes i 

mitt ferdige prosjekt. Opptaket som gjøres under intervjuet vil kun lagres på UiOs sine 

områder, og datamaterialet vil bli slettet etter at studien er avsluttet, senest august 2019. 

Dersom navn eller annen avgjørende informasjon om identiteten din eller dine elever blir 

brukt, stopper vi intervjuet og sletter informasjonen.   

 
Innledende spørsmål om lærerens utdanning og erfaring 

• Hva slags utdanning har du?  
• Hvor lenge har du vært lærer?  
• Hvilke andre fag underviser du i? 
• Er det spesielle utfordringer for deg som lærer i norskfaget, sammenlignet med de 

andre fagene?  
o I så fall hvilke? 

 
Leseundervisning i klasserommet  

• Hva slags leseundervisning møter elevene i din norskundervisning?  
 

• Kan du fortelle litt om hva slags leseundervisning du foretrekker i 
norskundervisningen din? (feks strategiundervisning, litterære samtaler, lesestopp, 
leselogg, oversiktslesing/nærlesing) 

 
• I hvor stor grad er systematisk leseopplæring nødvendig?  

 
• Under arbeid med tekst, hva slags tekster dominerer i leseundervisningen? (lærebok-

andre tekster, sakprosa-skjønnlitteratur, verk-utdrag) 
 
 

• Hva slags skjønnlitterære tekster pleier du å bringe inn i undervisningen? (Eventyr, 
novelle, roman, utdrag, egne elevtekster)   
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• Har du eksempler på skjønnlitterære tekster du bruker i din undervisning denne 
høsten?  

 
 

• Hva slags metoder bruker du for å forbedre leseferdighetene til elever med svakere 
lesekompetanse?  

 
 

• Hvordan vurderer du elevenes leseferdigheter i formelle og uformelle 
vurderingssituasjoner?  
 
 

• Har skolen et eget «program» for lesing, en plan for leseopplæring? Hvis ja, beskriv 
planen. Hvis nei, hvorfor ikke?  

 
• Hvordan planlegger du (eventuelt sammen med andre lærere) elevenes progresjon i 

leseutviklingen gjennom de tre årene på ungdomsskolen?  
 
Generelle holdninger til forskjell mellom kjønn i skolen  

• I hvilken grad er det forskjell i leseferdighetene mellom jentene og guttene i din 
klasse, utover den vanlige variasjonen mellom sterke og svake elever?  
 

• Mange tror på biologiske og/eller sosiale forklaringer på at jentene ser ut til å gjøre 
det bedre på skolen. Hva er din holdning til disse forklaringene?  

 
• Får elevene velge tekster de skal lese selv? (Hva velger de typisk da? Er det forskjell 

på gutter og jenter, eller bare forskjell fra elev til elev uavhengig av kjønn)  
 

• Opplever du at enkelte tekster passer bedre for jenter enn gutter eller motsatt?  Bruker 
du slike tekster?  

 
• Hittil har jeg lagt stor vekt på tekster. Er det andre forhold som kan være årsak for 

kjønnsforskjellene?  
 

• Hva gjør du for å jevne ut ferdighetsforskjellen mellom jenter og gutter? (Dersom 
personen ikke har noe fokus på det à Hvorfor ikke?)  

 
• Motivasjon  

 
• Hvordan motiverer du elevene dine til å lese?  

 
• Noen forskere mener at jenter har lettere for å lese tekster som krever mye 

motivasjon, enn gutter. Hva er din holdning til denne forklaringen? 
 

• Samarbeid mellom jenter og gutter  
 

• Hvordan samarbeider jenter og gutter i dine klasser?  
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• Hvilken betydning kan et samarbeid mellom jenter og gutter om ulike leseoppgaver 

ha for utviklingen til begge kjønn? Hvorfor? 
 

• Metodikk i klasserommet à  Arbeidsmetoder  
 

• I hvilken grad kan ulike arbeidsmetoder bidra til at gutters leseferdigheter blir like 
gode som jenters leseferdigheter?  

 
• Hvilke arbeidsmetoder er etter din mening gode for å styrke guttenes leseferdigheter?  

 
• Tverrfaglighet og relevans. Reelle tekster 

 
• Tverrfaglighet og tverrfaglige emner blir sentralt i den nye læreplanen. Kan du gi ett 

eller flere eksempler på hvordan du ville koblet dette til leseundervisningen?  
 

• Tverrfaglige emner tilbyr en mulighet til å bruke reelle tekster i leseopplæringen. 
Hvordan kan dette være positivt for guttenes leseutvikling?  
 

Kjønnsforskjeller i lesing – teksters form og innhold  
• Hva slags tekster og oppgaver er etter din mening gode for å styrke leselysten til 

gutter?  
 

• Kan du gi eksempler på sjangre eller teksttyper som engasjerer gutter mer enn andre 
tekster? 

 
• Hva med tema – hvilke temaer (uavhengig av fag) kan få gutter til å lese og å lese 

godt? 
 

• Se på denne listen over ulike sjangre og teksttyper som har vært en del av nasjonale 
prøver og eksamen de siste årene – hva vil du si er «nøytrale» teksttyper, altså der 
gutter og jenter er like engasjerte?  

 
En populærvitenskapelig tekst (Møkkbille), en skjønnlitterær tekst (Å fiske), en 
informasjonstekst (Hodelus), en grafisk læreboktekst på sidemål (Sydpolen), en 
fagboktekst (Geirfugl), en rapport (Trening) og en avisartikkel (Trening) 

 
 
Intro til nasjonale prøver  
I forkant av intervjuet har jeg fått innsyn i den nasjonale leseprøven og resultatene på 

nasjonalt nivå og på din skoles nivå. Jeg her sett på hva slags tekster som brukes, og hvordan 

jenter og gutter presterer.  

 
Nasjonale prøver  
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• Har du hatt årets nasjonale prøver?  
Dersom nei: Kan du kommentere disse tekstene ut fra dine tanker om 
kjønnsperspektiv?  
 

• Hva var dine umiddelbare tanker etter å ha sett på de nasjonale prøvene selv?  
 

• Dette er de gjennomsnittlige resultatene for gutter og jenter ved din skole, er det noe 
du er overrasket over? 

 
• Hvilke tekster av disse sju tekstene vil du anta er "gutte-" og "jentetekster", med 

bakgrunn i din erfaring? (Begrunn) 
 

• Denne teksten (tekst 2), som har oppgaver med størst kjønnsforskjell i jentenes favør 
nasjonalt, hvordan ville du lagt til rette for arbeid med den i klasserommet? Hvordan 
kunne du ha koblet på guttene? 

 
• Hva er det med ”Sydpol”-teksten (tekst 4) som gjør at jenter har vanskeligere for å 

svare riktig på oppgaver til den enn gutter? 
 

• Hvorfor har spørsmålene som inkluderer enten en helhetlig forståelse av teksten og 
kartet eller bare kartet kjønnsforskjell i favør guttene?  

 
• ”Hodelus”-teksten inneholder spørsmål som har resultater i både gutter og jenter sin 

favør. Hvorfor tror du at oppgave 20 er en oppgave som har kjønnsforskjell i guttenes 
favør?  

 
• ”Hodelus”-teksten har også mange oppgaver med størst forskjell i jentenes favør. Hva 

er det med denne teksten eller oppgavene til den som kan forklare at dette er enklere 
for jenter enn gutter?  

 
• Hvorfor tror du jenter er best gjennom alle spørsmålene på siste tekst?  

 
• Hvordan ville du utnyttet informasjonen fra resultatene som kommer fra de nasjonale 

prøvene?  
 

• Tid til overs:  
 

o Snakk om fenomenet ”ubesvart”. Tror du det er noen betydelig forskjell 
mellom jenter og gutter?  

§ Hvis ja, hvorfor?  
§ Hvis nei, hvorfor ikke?  

 

 

Vedlegg 2: Samtykkebrev for lærer  



	  72	  

Samtykkebrev deltakere – Masterprosjektet «Gutters lesing» 
 
I dette skrivet får du informasjon om målene for prosjektet, samt hva deltakelse vil innebære 
for deg.  

Formål og informasjon om prosjektet:  
Mitt navn er Jonas Lindheim Karlsmyr og jeg er masterstudent i lektorprogrammet på 

Universitetet i Oslo. Jeg skal skrive en master i norskdidaktikk om læreres leseundervisning 

og erfaringer med og holdninger til gutters lesing. Underveis får jeg veiledning fra forsker 

Tove Stjern Frønes. Tidligere forskning på temaet viser at leseferdighetene til jenter og gutter 

på ungdomstrinnet er ulik. Resultater fra de internasjonale undersøkelsene PISA, PIRLS og 

PIAAC viser blant annet at jenter presterer langt bedre på leseforståelsesprøver og er flinkere 

til å lese lange sammenhengende tekster. Jenter fremstår i det hele som bedre lesere enn 

gutter, og leser sannsynligvis de fleste tekster som brukes i norskfaget på norske skoler, 

bedre. Det er ikke enighet om hvilke faktorer som er årsak til denne forskjellen mellom 

gruppene. Dette prosjektet tar søkelyset bort fra elevene, og fokuserer istedenfor på 

norsklæreres holdninger til kjønn og lesing, og hva lærere kan bidra med i 

leseundervisningen for å utjevne forskjeller mellom elever.	  	  

	  

Jeg skal samle inn forskningsdata i løpet av høsten 2018  ved å intervjue lærere på flere 

skoler. Jeg ønsker å bruke årets nasjonale prøver som utgangspunkt for samtalen, både selve 

prøven med tekster og oppgaver, og elevresultater både nasjonalt og på skolen. Deres skole 

har elever som deltar i de nasjonale prøvene, og det er derfor jeg spør dere om deltakelse i 

mitt prosjekt. Skolens ledelse må samtykke i at skolens resultater på gruppenivå skal kunne 

brukes som bakgrunnsstoff i prosjektet. Lærerne vil også gi sitt samtykke til at intervjuet kan 

brukes i forskning, og prosjektet er meldt NSD (Norsk senter for forskningsdata) av 

personvernhensyn. Universitetet i Oslo er ansvarlige for prosjektet.  

 

Om intervjuene og resultatene fra nasjonale prøver 
Jeg vil intervjue lærere i tilknytning til den nasjonale leseprøven for 8. klasse, og vil bruke 

nasjonale resultater fra prøven som utgangspunkt for deler av den faglige samtalen. Skolens 

og elevenes resultater skal anonymiseres, slik at det ikke er mulig å finne tilbake til hvilken 

skole dette er. Elevresultatene vil ikke diskuteres for enkeltelever, bare for grupper av elever 

(gutter og jenter). Lærerens taushetsplikt overfor elevene vil ikke utfordres på noen måte. Jeg 
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vil gjøre lydopptak av intervjuet. Temaer i intervjuet  vil være lærernes strategier for 

leseundervisning og tips og råd i arbeidet med tekster på ungdomstrinnet.  

Det er frivillig å delta:  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst trekke deg fra prosjektet uten å oppgi 

noen grunn, og intervjuet vil da bli slettet. Du vil også få innsyn i masteroppgaven og 

resultatene av prosjektet hvis du ønsker dette. 

Ditt personvern  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. De personopplysningene som vil 

samles inn og anonymiseres, er utdanning, bosted og arbeidssted. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. De personene som vil 

ha tilgang til opplysningene vi får fra deg er min veileder og meg. Jeg bruker 

lydopptaksutstyr fra universitet, og data vil kun lagres på UiOs områder.  Prosjektet skal etter 

planen avsluttes juni 2019 og datamaterialet slettes etter at studien er avsluttet, senest august 

2019. 

Dine rettigheter:  
*       Du har rett til å vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg og eventuelt få 

de rettet eller slettet, samt få en kopi.  

*       Du har rett til å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen 

av dine personopplysninger 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 

med: 

• Student: Jonas Lindheim Karlsmyr (tlf. 90960970) Veileder: Tove Stjern Frønes (tlf. 

91589591)  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 
eller telefon: 55 58 21 17. 

 
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet ”Gutters lesing”, og har fått anledning 
til å stille spørsmål.  
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Jeg er villig til å delta i prosjektet og er informert om hvordan intervjuet tas opp, lagres og 

anonymiseres.  

 

_______________, den _______ 2018 

 Navn__________________________________ 

 
 

 

Vedlegg 3: Samtykkebrev for rektor 

Samtykkebrev – Masterprosjektet «Gutters lesing» 
 
I dette skrivet får du informasjon om målene for prosjektet, samt hva deltakelse vil innebære. 

Formål og informasjon om prosjektet:  
Mitt navn er Jonas Lindheim Karlsmyr og jeg er masterstudent i lektorprogrammet på 

Universitetet i Oslo. Jeg skal skrive en master i norskdidaktikk om læreres leseundervisning 

og erfaringer med og holdninger til gutters lesing. Underveis får jeg veiledning fra forsker 

Tove Stjern Frønes. Tidligere forskning på temaet viser at leseferdighetene til jenter og gutter 

på ungdomstrinnet er ulik. Resultater fra de internasjonale undersøkelsene PISA, PIRLS og 

PIAAC viser blant annet at jenter presterer langt bedre på leseforståelsesprøver og er flinkere 

til å lese lange sammenhengende tekster. Jenter fremstår i det hele som bedre lesere enn 

gutter, og leser sannsynligvis de fleste tekster som brukes i norskfaget på norske skoler, 

bedre. Det er ikke enighet om hvilke faktorer som er årsak til denne forskjellen mellom 

gruppene. Dette prosjektet tar søkelyset bort fra elevene, og fokuserer istedenfor på 

norsklæreres holdninger til kjønn og lesing, og hva lærere kan bidra med i 

leseundervisningen for å utjevne forskjeller mellom elever.  

 

Jeg skal samle inn forskningsdata i løpet av høsten 2018  ved å intervjue lærere på flere 

skoler. Jeg ønsker å bruke årets nasjonale prøver som utgangspunkt for samtalen, både selve 

prøven med tekster og oppgaver, og elevresultater både nasjonalt og på skolen. Skolen deres 

har elever som deltar i de nasjonale prøvene , og det er derfor jeg spør dere om deltakelse i 

mitt prosjekt. Skolens ledelse må samtykke i at skolens resultater på gruppenivå skal kunne 

brukes som bakgrunnsstoff i prosjektet. Lærerne vil også gi sitt samtykke til at intervjuet kan 
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brukes i forskning, og prosjektet er meldt NSD (Norsk senter for forskningsdata) av 

personvernhensyn. Universitetet i Oslo er ansvarlige for prosjektet.  

 

Om intervjuene og resultatene fra nasjonale prøver 
Jeg vil intervjue lærere i tilknytning til den nasjonale leseprøven for 8. klasse, og vil bruke 

nasjonale resultater fra prøven som utgangspunkt for deler av den faglige samtalen. Temaer i 

intervjuet vil være lærernes strategier for leseundervisning og tips og råd i arbeidet med 

tekster på ungdomstrinnet. Skolens og elevenes resultater skal anonymiseres, slik at det ikke 

er mulig å finne tilbake til hvilken skole dette er. Elevresultatene vil ikke diskuteres for 

enkeltelever, bare for grupper av elever (gutter og jenter). Lærerens taushetsplikt overfor 

elevene vil ikke utfordres på noen måte. Jeg vil gjøre lydopptak av intervjuet med utstyr fra 

universitetet, og data vil kun lagres på UiOs områder.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 

med: 

• Student: Jonas Lindheim Karlsmyr (90960970) Veileder: Tove Stjern Frønes (tlf. Nr. 

91589591)  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 
eller telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet ”Gutters lesing”, og har fått anledning 
til å stille spørsmål.  
 

Jeg samtykker i at skolens resultater (på gruppenivå) på nasjonale leseprøver for 8.trinn kan 

benyttes i masterprosjektet «Gutters lesing».  

 

_______________, den _______ 2018 

 Navn__________________________________ 

 

 

Vedlegg 4: Datamatrise  
 Bendik Christina Anna Dina 
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Biologiske 
eller sosiale 
forklaringer 

Forholdet 
mellom biologi 
og liksom miljø, 
så er det sånn 
generelt at en 
tenker at der er 
det en blanding, 
og såvidt jeg har 
forstått så er jo 
jenter tidligere 
utviklet på en del 
områder i 
ungdomsårene. 
Pubertet og sånn. 
Det ser man jo 
på høyde og 
sånne ting for 
eksempel og at 
det også gjelder 
ferdigheter, jeg 
holdt på å si, inni 
hodet, som for 
eksempel lesing, 
regning, 
skriving, eeh, 
generell faglig 
forståelse, 
metakognisjon 
og alt mulig 
sånne greier. Det 
tror jeg på, at 
jenter ligger litt 
foran der, ja.  

Ja, jeg tenker 
på en måte 
sånn biologisk 
i den forstand 
at jentene er 
mer modne. 
Altså jeg tror 
på den 
forskningen 
om at 
jentehjernen 
utvikler seg i 
et litt annet 
tempo, så tar 
gutta dem litt 
igjen 
etterhvert. Så 
du ser jo at det 
er jo veldig 
urettferdig 
sånn sett. 

Altså, nei, jeg 
tror vel mest på 
de sosiale, altså, 
hva som har vært 
forutsetningen, 
altså, stimulans 
og tidligere. 
 
Intervjuer: Eeh, 
kan du utdype? 
 
Altså, jeg vet 
ikke hva jeg skal 
si. Det har jo 
vært mer... Nei, 
altså, det er 
veldig 
forskjellig, fordi 
i de klassene jeg 
har nå, så er 
guttene...det er 
veldig mange 
gutter som liker 
å lese altså, som 
leser 
regelmessig, 
imens ellers så 
har det jo vært 
jenter som har 
lest mye mer da. 
Så det har vært 
mer sosialt 
akseptert på en 
måte. 

Mhm. Ja, jeg er jo 
for så vidt enig, 
eller jeg tror jo på 
forskningen, holdt 
jeg på å si, og jeg er 
jo enig i at det er 
forskjeller, sånn 
hvis man ser veldig 
generelt på det da, 
forskjeller på 
kjønnene. Og 
selvfølgelig så vil 
det være masse 
individuelle 
forskjeller, men at 
det er, hmm, ja, at 
det er flere jenter 
som klarer å sitte i 
ro og lese en tekst. 
Det ser jo jeg og. 
Nå har jeg jo bare 
en klasse. Jeg har 
faktisk bare min 
kontaktlærerklasse i 
norsk da, men jeg 
har flere klasser i 
andre fag, og der 
ser jeg jo den 
tendensen til at det 
er bedre 
konsentrasjon da, 
hos jentene enn hos 
guttene. 
 
Intervjuer: Tenker 
du at det ligger 
biologiske eller 
tenker du at det 
liksom er noe som 
er blitt skapt av 
samfunnet liksom 
da?  
 
At det er sosiale 
faktorer som gjør at 
de...som at jentene 
skal sitte med rosa 
og sånt...hva tenker 
du? 
Nei, jeg må nesten 
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si at det er en salig 
blanding. Jeg tror 
det. At det er, 
liksom, man er født 
med visse 
forutsetninger, og 
så kan samfunnet 
enten forsterke dem 
eller dytte dem 
enda, ja, at dem på 
en måte, ja, det blir 
veldig komplekst 
da. Jeg tror begge 
deler spiller inn.  
 

 


