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Útdráttur 
 
Lestur er mikilvægur þáttur í daglegu lífi og nám barna byggist að mestu á því að þau 
séu læs. Læsi felst ekki eingöngu í því að lesa sér til fróðleiks eða skemmtunar heldur 
einnig að geta komið efni frá sér á skiljanlegan hátt svo aðrir geti lesið. Hugmyndir 
um læsi virðast oft felast í færni til að lesa bókmenntir en í síbreytilegu þjóðfélagi þar 
sem tækninni fleygir hratt fram, er mikilvægt að geta nýtt sér fjölbreyttar gerðir texta 
bæði prentaðar og á rafrænu formi til skemmtunar og upplýsingaöflunar.  

Í þessari ritgerð er leitað svara við spurningunni: Er kynjamunur á læsi? Til 
þess að nálgast svarið við þessari spurningu voru nokkrir þættir læsis skoðaðir. 
Lestrarferli var skoðað út frá þeirri þróun sem á sér stað hjá nemandanum. 
Lestrarkennsluaðferðir skiptast í ólíka flokka eftir áherslum og voru þrjár mismunandi 
aðferðir kannaðar. Gerð var grein fyrir lestrarörðugleikum og ýmsar rannsóknir og 
kannanir sem gerðar eru í skólastarfi voru skoðaðar. Könnun var gerð á viðhorfi 
kennara til kynjamunar á læsi og í því samhengi var spurningarlisti sendur til kennara. 

Svar okkar við rannsóknarspurningu er að það er kynjamunur á læsi. 
Rannsóknir sýna að munur virðist vera á heilastarfsemi kynjanna og strákar eru oftar 
greindir með lestrarörðugleika. Einnig koma strákar verr út í flestum rannsóknum og 
könnunum á læsi. Ástæðan gæti verið að mismunandi gildi þykja hæfa kynjunum þar 
sem meira er krafist af stelpum er kemur að námi. Þó kynjamunur sé á læsi ber að 
huga að hverjum einstaklingi, því innan hvors kynjahóps eru ólíkir einstaklingar. Því 
ber að virða hvern og einn einstakling því engir tveir eru eins. 

 
 

 
Summary 
 

Reading is an important element in every day life and childrens education relies 
heavily on literate. Literacy does not only mean that a person can read, for knowledge 
or entertainment, but also to be able to write a text that is understandable for others. 
The concept of literacy has been used for the ability to read books, but in the ever-
changing contemporary society, it is important to be able to read varied types of texts, 
from both printed and digital media. 

In this paper we looked into the question: Is there a gender gap in literacy? To 
find answers we looked at different aspects of literacy. We discussed the reading 
process in the development of the student. We looked into three different methods of 
reading instruction. We addressed reading-disabilities and look into surveys and 
researches in the field of education. In this paper we show the outcome of our own 
survey on gender gap in literacy, were we sent a questioner to teachers.  

Our conclusion is that there is a gender gap in literacy. Researches show that 
there seems to be a difference in the brain function, between the sexes and that boys 
are more often diagnosed with reading disabilities. According to researches, boys are 
in average not as good readers as girls. One of the reasons for this could be different 
expectations towards boys and girls in the schools. Even though there is a literacy 
gender gap it is important to focus on every individual separately, in both of the 
gender groups. For within both groups, the individuals are different to one another.  
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1. Inngangur 

Að vera læs er eitt af grundvallaratriðum í öllu námi og því er lestrarkennsla mjög 

mikilvæg þegar börn byrja í grunnskóla. Hugtakið læsi getur haft víða merkingu og 

eru margir þættir sem hafa þar áhrif eins og hlustun og tal. Í nútíma þjóðfélagi hlýtur 

að vera erfitt að vera ekki læs, þar sem flestar upplýsingar berast okkur í prentuðu 

formi eins og frá bókum, dagblöðum, sjónvarpi og tölvum. Lestur þróast hjá börnum 

allt frá 3 ára aldri og er þróunin allt frá því að þekkja nafnið sitt til þess að lesa sér til 

ánægju. Flest börn alast upp við að umgangast lestur og skrift á einhvern hátt en þó í 

mismiklum mæli. Sum börn virðast þurfa lítið að hafa fyrir því að læra að lesa. Aftur 

á móti er ákveðinn hópur barna sem á við lestrarörðugleika að stríða og því er 

mikilvægt að skólinn sé vakandi fyrir þessum hópi barna og veiti þeim aðstoð eftir 

þörfum. Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um ástæður leshömlunar, sumar 

kenningar eru orðnar úreltar og aðrar nýjar komið fram. Margar kannanir á lestri 

barna eru framkvæmdar í skólunum sjálfum eins og hraðlestrarpróf, lesskilningspróf 

og lesskimunarpróf. Ísland tekur þátt í stórum alþjóðlegum rannsóknum á læsi barna 

sem er mjög gagnlegt til að meta stöðu okkar miðað við önnur lönd. Hér á landi hafa 

ekki verið gerðar stórar rannsóknir á læsi og því erfiðara að meta stöðu læsis 

Íslendinga almennt. Í öllum þessum rannsóknum er hægt að skoða stöðu kynjanna frá 

ýmsum hliðum. Í tengslum við ritgerðina var gerð könnun á viðhorfi og reynslu 

nokkurra kennara á mögulegum kynjamun á læsi. Spurt var hvort það væri einhver 

kynjamunur á læsi? Ef svo er hvaða þættir gætu haft þar áhrif? 

 Markmið ritgerðarinnar er að athuga hvort það sé kynjamunur á læsi barna. 

Með það í huga var skoðað hvað felst í læsi og það lestrarferli sem á sér stað við 

lestur. Gerð var grein fyrir nokkrum kennsluaðferðum ásamt hinum ýmsu 

lestrarörðugleikum sem geta hrjáð nemendur. Skoðaðar voru helstu rannsóknir sem 

Ísland tekur þátt í ásamt ýmsum könnunum og prófum sem gerð eru í grunnskólum 

hér á landi. Eins og fram hefur komið var gerð könnun meðal kennara á viðhorfi 

þeirra til kynjamunar á læsi.  
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2. Læsi 

Orðið læsi á uppruna sinn að rekja til tíma heimspekingsins Ciceros en þá var talið að 

samhengi væri á milli þess að vera lærður maður og að vera læs. Margar 

skilgreiningar eru til um það hvað sé að vera læs. Fyrr á öldum var talið að sá væri læs 

sem gæti túlkað hin ýmsu letur en með tímanum breyttist sú skilgreining.1 Lestur og 

það að vera læs, er einn af grundvallarþáttum í öllu námi og þar af leiðandi undirstaða 

náms. Einnig hefur læsi áhrif á orðaforða hvers og eins, jafnframt því að 

einstaklingurinn nær betra valdi á málinu en það er einmitt mikilvægur þáttur er 

varðar mannleg samskipti.2 Samkvæmt áfangamarkmiði við lok 4. bekkjar í 

Aðalnámskrá grunnskóla, íslensku 2007, er megináhersla lögð á lestur og læsi á 

yngsta stigi grunnskólans.3 Því er mikilvægt að nemendur verði vel læsir sem fyrst á 

sinni skólagöngu. Að lesa fyrir börn er talinn vera mikilvægur þáttur í þroska þeirra en 

það er talið hafa mikil áhrif á málþroska, orðaforða, hljóðgreiningu og hlustun, 

rökhugsun og athygli barna.4 Telja má að allir þessir þættir hafi áhrif á það hversu 

fljótt börn verða læs. 

 Yfirleitt er talið að læsi felist í því að geta lesið sér til skemmtunar og gagns, 

ásamt því að geta túlkað hina ýmsu texta, myndir sem og myndrit. Læsi er einnig það 

að búa yfir færni sem felur í sér skilning á þáttum móðurmálsins. Þessir þættir eru tal, 

hlustun, lestur og ritun.5 Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hvernig nota má 

lestur og ritun í hverju þjóðfélagi fyrir sig. Talið er að með auknum lestri sé hægt að 

breyta menntunarástandi þjóða.6 

Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir gerðu skýrslu fyrir 

Menntamálaráðuneytið árið 2006 um lesskimunarprófið Læsi sem er eftir Guðmund 

B. Kristmundsson og Þóru Kristinsdóttur. Þar kemur fram sú skilgreining á læsi að sá 

maður sé læs „sem getur út frá því tungumáli sem hann talar, lesið og skilið allt sem 

hann myndi skilja ef honum hefði verið sagt það og skrifað allt sem hann vill segja, 

þannig að það megi lesa það“.7 Lesmál og texti eru allsstaðar í kringum okkur og er 

sýnilegt börnum strax frá unga aldri hvort sem það eru blöð, sjónvarp eða annað.8 

                                                      
1 Alfræði íslenskrar tungu 2001 
2 Aðalnámsskrá grunnskóla,íslenska 2007:9 
3 Sama heimild bls. 13 
4 Guðmundur B. Kristmundsson 2001 
5 Rannveig A. Jóhannsdóttir 1997:10 
6 Guðmundur B. Kristmundsson 2001  
7 Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir 2004:3 
8 Lovat, Chira, Tony Martin og Glynis Purnell 2004:5 
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Mikið af frambærilegu og hagnýtu lesefni er til fyrir börn og er það mikilvægt þeirra 

reynsluheimi. Hægt er að nota fjölbreytt lesefni í lestrarkennslu, t.d. skilti, 

merkisspjöld, ljóð, barnavísur og barnabækur.9  

 Sumir einstaklingar lesa sér til ánægju og upplýsinga eða fróðleiks hvort sem 

um er að ræða í tímaritum, dagblöðum eða á Internetinu.10 Í Aðalnámsskrá 

grunnskóla, upplýsinga og tæknimennt frá 2007, er meiri áhersla lögð á 

upplýsingalæsi en í fyrri námskrám. Sú færni sem felst í upplýsingalæsi s.s. að miðla 

upplýsingum á gagnrýnin og skapandi hátt er undirstaða ævilangrar símenntunar.11 Í 

Aðalnámsskrá grunnskóla, íslensku áfangamarkmið fyrir 4. bekk, er aðeins talað um 

lestur en þó má telja að sum atriðin falli undir læsi s.s. að nemendur 

- noti fræðibækur og handbækur til upplýsingaöflunar 

- þjálfist í nákvæmnislestri 

- geta nýtt sér helstu lestrarmerki 

- lesi upphátt, á viðunandi hátt, skýrt og áheyrilega 

- lesi sér til ánægju12 

 

Að vera læs felst í því að geta lesið og skilið það sem verið er að lesa, hvort sem það 

er til ánægju eða upplýsingaöflunar; texti eða myndrit í einhverju formi. Kröfur um 

læsi aukast sífellt þar sem örar breytingar verða á þjóðfélögum. Þar af leiðandi verður 

sífellt erfiðara að meta læsi meðal þjóða heims. Í þessu samhengi er farið að tala um 

svokallað óvirkt læsi meðal þjóða heims sem teljast læsar. Með óvirku læsi er átt við 

einstakling sem er læs en viðheldur ekki læsinu.13 

Mikilvægt er, eins og áður kom fram, að nemendur nái lestrartækninni á fyrstu 

árum skólagöngu sinnar. Þannig fá þeir gott forskot á ýmis námstækifæri í sinni 

framtíð. Þó það sé engin auðveld leið til að bæta lestrargetu nemenda, þá hafa 

fræðimenn öðlast mikla þekkingu á þeim þáttum sem nemendur þurfa að öðlast færni 

í, til þess að teljast góðir lesendur.14  

 Misjafnt er hvernig nemendum gengur að ná því að vera læs og í því samhengi 

eru kynin oftar en ekki borin saman. Samkvæmt rannsókn, sem gerð var í Kanada 

árið 1998 meðal 13 ára nemenda, kom í ljós að stelpur náðu betri árangri í læsi en 

                                                      
9 Vacca, J. A., R. T. Vacca o.fl. 2006:6 
10 Taylor, Donna Lester 2005:292 
11 Aðalnámsskrá grunnskóla, upplýsinga og tæknimennt 2007:7 
12 Aðalnámsskrá grunnskóla, íslensla 1999:38 
13 Alfræði íslenskrar tungu 2001 
14 National Institute for Literacy 2007 
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strákar. Einnig stóðu stelpur sig betur þegar kom að ritun. Í ljós kom að ef strákar fá 

lesefni sem höfðar til þeirra áhugasviðs þá fannst þeim yfirleitt gaman að lesa. Hægt 

er að lesa margt út úr niðurstöðum sem þessum en hafa ber í huga að svona 

rannsóknir sýna ekki alltaf allan sannleikann. Stelpur lesa oft meiri bókmenntir en 

strákar. Þeir geta dottið í að lesa tímarit sem fjalla um tölvuleiki en einnig vafra þeir 

um á netinu til að leita sér leiðbeininga um hvernig best er að vinna borð í tölvuleik. 

Heather Blair og Kathy Sanford frá háskólum í Kanada vilja meina að svona sé læsi í 

raun og veru. Það felist ekki endilega í því að lesa bókmenntir eins og t.d. 

Ævintýrabækurnar, það geti einnig falist í því að afla sér upplýsinga, hvort sem það 

er á netinu eða í tímaritum. Sumir fræðimenn sem hafa rannsakað læsi á meðal stráka, 

vilja meina að það þurfi að huga að fjölbreytni til að mæta þörfum stráka. Stelpur geti 

frekar lesið sögubækur spjaldanna á milli en sumum strákum finnist það vera 

stelpulegt. Það er því mikilvægt að hver einstaklingur velji sitt lesefni sjálfur.15 

 Rannsóknir hafa sýnt að kynin hafa ólík viðhorf til námsins og eru stelpur með 

jákvæðari viðhorf. Þeim finnst mikilvægara að standa sig vel í námi en strákum og 

gera því meiri kröfur til sín um námsárangur. Einnig eru stelpur líklegri til að halda 

námi áfram í framhaldsskóla og jafnvel háskóla. Strákar líta meira á peninga og eru 

tilbúnir að hætta námi fyrir vel launað starf.16 

 

2.1 Lestrarferli 

Lestrarferli telst það ferli sem tekur nemanda að verða læs en lestur er ævilangt ferli. 

Kenningar um lestrarferli geta bæði byggst á því ferli sem á sér stað þegar nemandinn 

les og þeirri þróun sem verður á lestrarferlinu yfir lengri eða skemmri tíma. Stöðugar 

rannsóknir eru í gangi er varða þróun á lestrarferli.17  

 Misjafnar skoðanir eru á því hvenær börn hefja sitt lestrarferli. Sumir vilja 

jafnvel meina að börn byrji fyrr að lesa en oft er talið en viðmiðið er oft við lok 

leikskóla eða í byrjun grunnskóla.18 Flestir telja að almennt hefjist lestrarferlið hjá 

börnum á leikskólaaldri en þó getur það verið misjafnt eftir einstaklingum.  

Stöðugar rannsóknir um þróun lestrar og læsis eru gerðar um allan heim, m.a. 

hefur verið kannað hvernig lestrarferlið á sér stað og hvernig best er að kenna lestur. 

                                                      
15 O’Donnell, Liam 2005:19 
16 Almar M. Halldórsson o.fl. 2007b:55 
17 Guðmundur B. Kristmundsson 2001:1 
18 National Institute for Literacy 2007 
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Lesþroski barna er misjafn og fræðimaðurinn Vygotsky taldi að kennarar ættu að meta 

hvar börn væru stödd í þroska óháð aldri. Samkvæmt Vygotsky er nám og þroski 

óaðskiljanlegir þættir, þar sem nám er nauðsynlegt fyrir þroska og öfugt. Hann taldi 

að nám og þroski ætti sér stað í tengslum við félagslegar aðstæður, þannig að þau börn 

sem hefðu oftar samneiti við fullorðið fólk næðu meiri þroska.19 Í Aðalnámsskrá 

grunnskóla, íslensku kemur fram að í upphafi lestrarnáms sé mikilvægt að fylgjast 

með því hvort lestrarferlið þróist eðlilega. Hægt er að kanna það með lesskimun og 

lesskilningsprófum.20  

 Misjafnt er hvaða námsmarkmið skólar styðjast við í lestri. Hér verða skoðuð 

námsmarkmið í lestri út frá kenningum Dr. Bonnie Campell Hill sem finna má á 

heimasíðu The American School of Milan.21 Hér verður lestrarferli skoðað sem nær 

yfir lengri og skemmri tíma. Víkurskóli í Reykjavík hefur unnið eftir þessum 

námsmarkmiðum. Hér er þróun lestrar er skipt í 10 stig en þar kemur fram hvernig 

lestur er talinn þróast hjá börnum, allt frá 3 ára aldri að 15 ára. Aldur barna er til 

viðmiðunar því oftast eru nemendur á svipuðum aldri þegar þeir eru á ákveðnum 

stigum. Þó ber að hafa í huga að þroski og geta nemenda er misjöfn en það stjórnar 

því á hvaða stigi þeir eru.  

 

Fyrsta stig;  

kallast forstig þar sem nemendur eru yfirleitt 3 – 5 ára. Á þessu stigi felst í því 

að nemendur sýna áhuga á því að vita hvað stendur á skiltum og merkjum, 

ásamt því að þekkja nafnið sitt þegar það er skrifað. Nemendur ná að halda rétt 

á bók og fletta henni, þekkja einhverja stafi ásamt því að gera sér grein fyrir 

því hvar saga byrjar og hvar hún endar. Skilningur á þessu stigi fellst í að 

nemendur tala um myndirnar í bókinni, hlusta á sögu jafnframt því að bregðast 

við því sem lesið er.  

 

Annað stig; 

er miðað við 4 – 6 ára aldurinn og kallast frumstig. Hér eru nemendur farnir að 

muna söguþráð úr bókum, þar sem mikið er um endurtekningar og sýna að þá 

langi til að lesa. Nemendur nota myndirnar til að segja frá, þykjast lesa, þekkja 

                                                      
19 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:58 
20 Aðalnámsskrá grunnskóla, íslenska 2007:9 
21 The American School of Milan 2008 
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lesáttina ásamt því að þekkja einhverja stafi og hljóð. Skilningur felst í því að 

þeir geta sagt frá efni bókarinnar ásamt því að tengja það við eigin reynslu.  

 

Þriðja stig; 

kallast undirbúningur og eru nemendur á því stigi yfirleitt 5 – 7 ára. Þar byrja 

nemendur á því að lesa einfaldan texta og einnig sinn eigin texta. Þegar hér er 

komið við sögu sækja þeir í það að skoða eða lesa bækur. Nemendur geta lesið 

í hljóði, þekkt einhver orð, skrifað bókstafi og sagt hljóð þeirra. Skilningur 

felst í því að þeir geta endursagt söguna í aðalatriðum, leyst léttar krossgátur 

ásamt því að taka þátt í stýrðum umræðum. Á þessu stigi eru nemendur farnir 

að líta á sig sem lesendur.  

 

Fjórða stig;  

nefnist byrjun en miðað er við 6 – 8 ára börn. Nemendur geta farið að lesa 

léttar og jafnvel þyngri bækur, þekkja helstu greinamerki og geta stoppað við 

punkt. Á þessu stigi eru nemendur farnir að velja sér bækur við hæfi og áhuga. 

Þeir geta náð samhengi í texta án þess að skilja öll orðin, farið eftir skriflegum 

fyrirmælum og leiðrétt sig sjálfa við villur í lestri. Einnig geta þeir spáð um 

framhald sögu. Skilningur felst í því að nemendur geta sagt frá upphafi, miðju 

og endi sögu, ásamt helstu sögupersónum. Nemendur átta sig á eigin 

lestrarvenjum.  

 

Fimmta stig; 

er opnun og eru nemendur yfirleitt á aldrinum 7 – 9 ára. Á þessu stigi eru 

nemendur farnir að lesa upphátt með áherslum, velja, lesa og klára margvíslegt 

lesefni sem hentar getu hvers og eins. Þeir geta lesið í hljóði í sífellt lengri 

lotum, hljóða sig í gegnum orð sem þeir þekkja ekki, nýtt sér bókasafn og 

fylgja skrifuðum fyrirmælum stig af stigi. Orðaforði eykst, ásamt kunnáttu á 

stafrófinu. Skilningur felst í því að nemendur bera saman líkar og ólíkar 

persónur jafnframt því að spyrja spurninga um efni bókar. Nemendur fara að 

tengja saman eigin reynsluheim við lestur.  
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Sjötta stig; 

er miðað við 8 – 10 ára nemendur og kallast að brúa bil. Þeir lesa 

meðalþungar bækur og auka þekkingu sína á mismunandi bókmenntum. 

Nemendur velja sér lesefni eftir getu og fylgja sjálfstæðum skrifuðum 

fyrirmælum sem eru jafnvel í mörgum þrepum. Nemendur auka við orðaforða 

sinn með því að nota orðabækur. Skilningur felst í því að þeir geta gert 

greinarmun á staðreyndum og skáldskap, gefið álit og tekið þátt í 

bókmenntaumræðu. Nemendur fara að sýna sjálfstæði í vali bóka.  

 

Sjöunda stig; 

kallast flæði og þar er miðað við 9 – 11 ára aldur. Nemendur lesa bækur sem 

reyna á færni í lestri en velja sér bækur og annað lesefni út frá eigin 

forsendum. Á þessu stigi geta nemendur lesið í um 40 mínútur í hljóði, notað 

netið, blöð og heimildartexta til að afla sér upplýsinga sem og aukið orðaforða. 

Skilningur felst í því að nemendur geta rætt boðskap bókar, öðlast dýpri 

skilning á texta og lesið á milli lína. Þeir geta leyst þyngri krossgátur og aukið 

orðaforða sinn með munnlegum sem og skriflegum tengslum við bókmenntir. 

Nemendur setja sér markmið til að auka lestrarfærni sína.  

 

Áttunda stig; 

kallast leikni og eru nemendur á því stigi yfirleitt 10 – 13 ára. Nemendur lesa 

þyngri og fjölbreyttari bækur s.s. ljóð, ævintýri, smásögur og þjóðsögur. Þeir 

geta nýtt sér samheitaorðabækur sem og orðabækur til að efla orðaforða sinn, 

ásamt því að afla sér heimilda á sjálfstæðan hátt. Skilningur felst í því að 

nemendur ræða bókmenntir út frá stíl, fléttu og persónum. Nemendur lesa sér 

til ánægju.  

 

Níunda stig; 

er miðað við nemendur á aldrinum 11 – 14 ára og kallast það stig tenging. 

Nemendur lesa reiprennandi upphátt með tjáningu og öryggi. Nemendur safna, 

greina og nýta upplýsingar úr gröfum, línuritum, kortum og töflum. Skilningur 

felst í því að þeir átta sig á hugtökum eins og tími, umhverfi, aðal- og 

aukapersóna. Nemendur þróa með sér gagnrýna hugsun til að meta bókmenntir 

og þekkja hugtök eins og rím, ljóðstafur og braglína.  
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Tíunda stig; 

sem er síðasta stigið kallast sjálfstæði og er miðað við nemendur 14 ára og 

eldri. Nemendur lesa bókmenntir sem ætlaðar eru fullorðnum einstaklingum 

og lesa krefjandi lesefni sér til ánægju. Skilningurinn felst í því að átta sig á 

mismunandi makmiðum höfunda s.s. fræðsluefni, skemmtun eða áróðri og átta 

sig á hugtökunum ris, flétta og sjónarhorn. Nemendur geta lýst skoðunum 

sínum á bókmenntum með rökstuðningi og eru farnir að ástunda lestur.22 

 

Mikilvægt er fyrir kennara og foreldra að átta sig á stöðu nemenda hvað varðar lestur 

og læsi. Með markmiðum sem þessum er hægt að gera sér góða grein fyrir því hvar 

nemendur eru staddir hverju sinni. Þannig getur kennari veitt hverjum nemanda þann 

stuðning sem hann þarf út frá stöðu hans í lestri.  

 

2.2. Lestrarkennsluaðferðir 

Mikið hefur verið deilt um og rannsakað hvernig börn læra að lesa og skrifa og hvaða 

aðferð henti best við kennslu þess efnis.23 Margar kennsluaðferðir eru notaðar við 

lestrarkennslu og hafa nöfn aðferðanna breyst í gegnum tíðina. Í grein frá árinu 1987 

talar Helga Magnúsdóttir aðallega um tvo flokka og kallar þá samtengjandi aðferðir 

og sundurgreinandi aðferðir.24 Í dag eru þessir sömu flokkar yfirleitt kallaðir 

eindaraðferðir og heildaraðferðir en þriðja aðferðin hefur bæst við og nefnist hún 

samvirk aðferð. Eindaraðferðir byggjast á því að gengið er út frá minnstu einingum 

ritaðs máls. Stafirnir og hljóð þeirra eru kenndir fyrst, sem síðan eru tengdir saman í 

stafasamstæður og orð. Að lokum er hugað að merkingu textans. Heildaraðferðir 

byggjast á að lesandi styðjist að mestu við fyrri þekkingu og beiti forspá um 

merkingu. Lesandinn nýti sér að mestu rithátt orðanna sem vísbendingu til að fá 

staðfestingu á forspánni. Með samvirkum aðferðum er eindaraðferðum og 

heildaraðferðum blandað saman. Þær ganga út frá því að lestrarferlið byggist bæði á 

vinnu með orðaforða textans og forspá um merkingu. Einnig er byggt á 

sundurgreinandi vinnu, eins og umskráningu stafa og vinnu með hljóð.25 

                                                      
22 The American School of Milan 2008 
23 Lovat, Chira, Tony Martin og Glynis Purnell 2004:4 
24 Helga Magnúsdóttir 1987b:86 
25 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:2-3 
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 Þótt lestrarkennsluaðferðir séu flokkaðar á þennan hátt, er þeim oft blandað 

saman í kennslu. Fræðimenn og kennarar líta á þessar aðferðir með mismunandi 

augum en það hefur breyst með aukinni þekkingu á því hvernig lestur á sér stað. Colin 

Harrison telur að almennt séu fræðimenn sammála um að samvirkar aðferðir falli 

hvað best að hugmyndum um hvernig lestur eigi sér stað. Það felst í að við lestur nýti 

lesandi sér einingar ritmálsins en styðjist einnig við inntak textans.26 

Ekki er samstaða meðal fræðimanna um hvaða lestraraðferð skili bestum 

árangri. Talið er að sú aðferð nýtist best sem kennarinn ræður vel við og hentar 

viðkomandi nemendum. Flest börn verða læs, burt séð frá þeirri aðferð sem notuð er í 

kennslu.27 

 

2.2.1. Hljóðaaðferð 

Hljóðaaðferð er dæmi um eindaraðferð, þar sem byrjað er að kenna stafi og hljóð. 

Hver bókstafur hefur sitt hljóð, t.d. heitir bókstafur bé og segir b. Síðan er farið að 

tengja saman hljóðin og mynda mælt mál. Hljóðaaðferðin barst ekki til Íslands fyrr en 

um 1930 en hafði verið notuð úti í heimi allt frá 1800. Ísak Jónsson stofnandi 

Ísaksskóla átti mestan þátt í að festa hljóðaaðferðina í sessi hér á landi þegar hann 

þróaði hana og aðlagaði að íslenskri tungu. Aðferðin var nokkuð frábrugðin hinni 

svokölluðu stöfunaraðferð sem þá var notuð, þar sem hvert orð var stafað og svo lesið 

upphátt.28 Telja má að algengasta lestrarkennsluaðferðin sem notuð er við kennslu í 

grunnskólum í dag sé hljóðaaðferðin. 

Byrjendakennslunni er yfirleitt skipt upp í tvö stig, stafhljóðastig og 

setningarstig. Á stafhljóðastigi þar sem innlögn stafa fer fram, er unnið með hvern 

einstakan staf og lesin er stutt saga með mikilli áherslu á stafinn sem kenndur er. 

Þannig er reynt að einangra hljóðið svo barnið nái því út úr orðinu, því oftast gerir það 

sér ekki grein fyrir að málið greinist í hljóð og stafi. Næst er farið í orðaleit sem felst í 

því að börnin finna orð sem inniheldur hljóðið. Myndræn táknlíking stafsins er sýnd 

en hún stuðlar að því að hjálpa minni barnsins að tengja hljóð og tákn. Með því flyst 

málskilningur barnsins frá heyrnarskynjun yfir í sjónskynjun og aftur til mælts máls. 

Á þessu stigi eru smáorð oft kennd í heilu lagi, eins og orðin; ekki, sagði, ég og hann. 

                                                      
26 Harrison, Collin 2004:35-36 
27 Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir 2000:48 
28 Helga Magnúsdóttir 1987a:95-97  
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Síðan er unnið með stafina á ýmsan hátt, bæði í litlum hópum nemenda sem og 

einstaklingslega.29 

Á setningarstigi er unnið með orð og setningar í auðveldum texta. Þar fer fram 

tenging hljóðanna en það er lykilatriði hljóðaaðferðarinnar. Barnið lærir að tengja 

saman þau hljóð sem það hefur lært. Þessi lestur nefnist tengilestur og er honum skipt 

upp í þrjár lotur. Í fyrstu lotu æfa börnin sig í að tengja samhljóða við sérhljóða með 

heyrnarskynjun en ekki með því að skrifa. Í annarri lotu fer fram tengilestur af töflu. 

Samhljóði er ritaður á töflu og er látinn heilsa upp á sérhljóða, eins og í orðunum l – á, 

s – á og þ – ú. Börnin þjálfast í að lesa stutt orð og æfist þá bæði sjón- og 

heyrnarskynjun. Í þriðju lotu eru orð skrifuð á spjöld með tveimur, þremur eða fjórum 

stöfum. Orðið er ritað hægt á töfluna með löngu stafabili, börnin reyna að tengja hvert 

hljóð og síðan er lesið eðlilega. Þegar börnin eru farin að þjálfast í þessum 

vinnubrögðum, fara þau að lesa lengri orð og létta lestexta. Síðan er farið í kennslu á 

samhljóðasamböndum og tvöföldum samhljóðum með upprifjun á hljóðum og stöfum. 

Tengilestur og orðkynning er með sama móti og börnin lesa orðin um leið og þau eru 

rituð á töflu. Að lokum er bekknum skipt í leshópa þar sem nemendur lesa í hljóði eða 

skrifa lestextann og kennari veitir aðstoð eftir þörfum. Þegar lestexti er valinn skal 

einungis nota þá stafi sem búið er að kenna.30 Mikilvægt er að nota sögur og orð sem 

vekja áhuga hjá öllum nemendum, hvort sem um er að ræða stelpur eða stráka.  

 

2.2.2. LTG 

LTG er kennsluaðferð í lestri sem oftast er flokkuð undir heildaraðferð en á í raun 

jafn vel heima með samvirkum aðferðum, þar sem áhersla í kennslu er bæði á 

tæknilega hlið lesturs og merkingu textans. LTG aðferðin er frá Svíþjóð en það var 

kennari að nafni Ulrika Leimar sem þróaði þessa aðferð um 1970. Kenningar 

fræðimanna á borð við Vygotsky og Bruner um vitsmunaþroska voru kveikjan að 

þessari aðferð. Vygotsky taldi að merking orðs sé þungamiðja lestarferilsins og að 

orð án merkinga séu aðeins hljóð. Að hjálpa barninu til að þróa stig af stigi 

hlutbundna hugsun, var aftur á móti mikilvægast í kennslu hugtaka að mati Bruners. 

Ulrika studdist einnig við skilgreiningu Johns B. Carroll en hann taldi að lestur væri 

endurmyndun hins talaða orðs og því væri mikilvægt að efnið sé nemandanum mikils 

                                                      
29 Helga Magnúsdóttir 1987a:98-99 
30 Sama heimild bls. 99-101 
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virði.31 Ulrika vildi skipta vinnuaðferðinni við þessa kennsluaðferð í fimm vinnustig. 

Fyrsta stigið kallast samtal sem felst í því að nemendur ásamt kennara ræða saman 

um eitthvað málefni sem höfðar til nemendanna. Getur það verið sameiginlegt 

áhugamál eða sameiginlegur atburður. Mikilvægt er að kennarinn leiði umræðuna og 

sjái til þess að allir leggi eitthvað af mörkum. Ulrika taldi mikilvægt að 

kennsluaðferðin byggi á samtölum.32 Annað stig kallast textagerð en þar vinna 

nemendur ásamt kennara texta upp úr því efni sem þau hafa rætt um. Þar er 

megináherslan sú að nemendur átti sig á tengingunni á milli hugsunar, talaðs máls og 

ritmáls. Textinn sem saminn er hefur að geyma þann staf sem unnið er með í þeim 

tíma. Kennarinn les hvert orð hægt þannig að hljóð stafa séu skýr. Þriðja stig er 

úrvinnslustig þar sem nánari úrvinnsla úr texta fer fram. Hér geta nemendur bæði 

farið í einstaklingsvinnu og hópavinnu. Kennari og nemendur lesa textann saman og 

síðan er unnið með hann. Kennari metur hvaða atriði er unnið með hverju sinni s.s. 

hljóðasambönd, orð, staða bókstafs í orði, lítill og stór stafur eða hljóðgreiningu. Fer 

það allt eftir eðli textans og þörfum nemenda. Hér fær hvert barn verkefni við hæfi. 

Fjórða stig er endurlestur og þá hefur kennari sett textann á blað og fjölfaldað þannig 

að allir fái sinn texta. Textinn er lesinn í annað sinn og kennari veitir aðstoð eftir 

þörfum hvers nemenda. Fimmta stig er nánari úrvinnsla sem felst í skriftaræfingum 

en þar æfa nemendur sig í að skrifa. Æfingarnar geta bæði verið orð eða setningar, 

allt eftir getu hvers og eins. Mikilvægt er að nemendur stafi sig í gegnum þau orð sem 

þeir hafa unnið með en þannig er lögð meiri áhersla á réttritun. Einnig er gerð krafa 

um stóran staf í upphafi og punkt í lok málsgreinar. Öllum orðum, sem unnið hefur 

verið með, er síðan safnað saman í kassa, þannig að börnin geti unnið með orðin aftur 

og aftur.33 

 Í þessari aðferð er litið á móðurmálskennslu sem eina heild, þar sem unnið er 

með alla þætti móðurmálsins en ekki sundurgreinda eins og oftast er gert hér á landi. 

Bæði er notast við hópavinnu og einstaklingsvinnu. Telja má að nemendur læri að 

lesa með því að skrifa því þau sjá sín eigin orð verða að lesmáli. Lesskilningur er 

ríkjandi í þessari aðferð, þar sem lögð er mikil áhersla á málhæfni barnsins, ásamt því 

að nota orð sem eru í þekkingarheimi þess.34 

 

                                                      
31 Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir 1987:109-111 
32 Sama heimild bls. 115-116 
33 Sama heimild bls. 116-118 
34 Sama heimild bls. 121 
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2.2.3. Byrjendalæsi 

Byrjendalæsi er kennsluaðferð sem flokkast undir samvirka aðferð en hún er blanda af 

eindaraðferð og heildaraðferð og segja má að hún feli í sér það besta frá báðum. 

Mikilvægt er að unnið sé með þætti er snúa að lestrarvirkni eins og uppbyggingu 

setningar, merkingu og bókstafaþekkingu.35 Með samvirkri aðferð er unnið með 

textann á margan hátt. Lesandinn verður að leggja sitt af mörkum og beita fyrri 

þekkingu til þess að geta skilið textann, því lestur er gagnvirkt fjölþrepa ferli.36 

Byrjendalæsi sem fellur undir samvirka aðferð var þróuð hér á landi en fyrst var kennt 

eftir henni árið 2004.37  

Samvirkar aðferðir eins og Byrjendalæsi hafa stuðst við rannsóknir á vegum 

National Reading Panel. NRP er rannsóknarhópur í Bandaríkjunum sem stofnaður var 

árið 2000. Meginástæða fyrir stofnun hans var sú að áhyggjur voru af stöðu læsis 

meðal Bandaríkjamanna. Hefur þessi hópur m.a. gert könnunarmat á 

lestrarkennsluaðferðum og þeim þáttum sem hafa áhrif á lestrarkennslu.38 Í rannsókn 

sem gerð var á vegum National Reading Panel árið 2000, komu í ljós helstu þættir 

sem áhrif hafa á árangursríka lestrarkennslu. Þeir eru m.a. að vinna með stafa- og 

hljóðaþekkingu, öryggi, hraða, lesskilning og orðaforða ásamt því að kenna 

lesskilningsaðferðir. Þessir þættir ásamt fleirum voru lagðir til grundvallar við þróun á 

Byrjendalæsi eins og vinna með gæðatexta og að lestrarnámið væri gert skemmtilegt. 

Einnig var lögð áhersla á takt í lestrarnámi, þ.e.a.s. frá eind til heildar og frá heild til 

eindar. Gengið er út frá því að árangursleysi nemenda tengist frekar ófullnægjandi 

kennslu en vanda nemenda sjálfra. Þessir grunnþættir lestrarnáms fara inn á mörg svið 

íslenskunáms og lagt er upp með að gera námið heildstæðara í stað þess að slíta það í 

sundur. Þá er ekki verið að kenna lestur, skrift eða málfræði útaf fyrir sig heldur sem 

eina heild.39 

 Byrjendalæsi er í þremur þrepum þ.e. að nemendur kynnast gæðatexta, vinna 

með tæknilega þætti námsins og semja nýtt efni á grunni upphaflegs texta.40 Í þessari 

aðferð er mikið lagt upp úr félagastuðningi og því er mikið um hópavinnu. Í fyrsta 

þrepinu, inntak texta, er mikil áhersla lögð á að nemendur kynnist gæðatexta. Kennari 

les fyrir nemendur texta og er það undir kennara komið hversu vel hann nýtir þau 

                                                      
35 Vacca, J. A., R. T. Vacca o.fl. 2006:28 
36 Rósa Eggertsdóttir 2004:10 
37 Rósa Eggertsdóttir 2007:19 
38 The National Reading Panel [án ártals] 
39 Rósa Eggerstdóttir 2007:17-18 
40 Sama heimild bls. 18 
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tækifæri sem textinn býður upp á. Hér er m.a. unnið með samræður og er lögð áhersla 

á að nemendur venjist orðaforða textans. Í upphafi les aðeins kennari textann en þegar 

líða fer á veturinn, geta nemendur skipt með sér að frumlesa textann fyrir hvern 

annað. Í öðru þrepinu, tæknilega þætti lestrarnámsins, er tekist á við atriði eins og 

hljóðvitund, þar sem unnið er með samband stafs og hljóðs, samsett orð, stafagerð, 

stóran og lítinn staf o.fl. Mikilvægt er að hafa í huga í upphafi ritunar að tjáning sé í 

brennidepli en ekki formið. Efniviður þessarar vinnu er tekin úr orðaforða textans sem 

áður var lesinn en lykilorð er valið úr hverjum texta til að vinna með. Hefur það í för 

með sér að hefðbundnar vinnubækur eru lagðar til hliðar, þar sem kennari semur 

verkefni út frá efniviði textans. Þannig fær hver nemandi verkefni við hæfi. Í þriðja og 

síðasta þrepinu er svokölluð enduruppbygging en felst hún m.a. í því að nemendur 

teikna, semja texta, gera hugtakakort eða semja tónverk. Fer það allt eftir hvað hentar 

efninu hverju sinni, sem og hugmyndaflugi nemenda og kennara. Endurgerð textans 

felst m.a. í því að nemendur skapa framhald af textanum eða búa til nýjan texta. 

Mikilvægt er að nýta leikinn, sem er börnum svo eðlilegur til að fá þau til að byggja 

upp sögu. Einnig er hægt að notast við brúður eða önnur leikföng til að kveikja áhuga 

nemenda.41  

 

2.3. Lestrarörðugleikar 

Lestrarörðugleikar geta komið fram á margvíslegan hátt en betra er að greina vandann 

fyrr en seinna. Í áfangamarkmiði við lok 4. bekkjar í íslensku í Aðalnámskrá 

grunnskóla kemur fram að mikilvægt er að fylgjast vel með framförum hvers 

nemenda í lestri og leita strax úrræða ef erfiðleikar koma upp.42 Mikilvægt er að 

greina vandann fljótt svo unnt sé að vinna markvisst með nákvæmum 

kennsluáætlunum.43 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta 2006 er jafnrétti til 

náms eitt af grundvallarviðmiðum í skólastarfi. Það felst í að bjóða nemendum nám 

við hæfi og veita þeim tækifæri til að spreyta sig á verkefnum að eigin vali. Einnig er 

mikilvægt að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál. 

Grunnskólinn á að stuðla að alhliða þroska hvers og eins og að mæta mismunandi 

                                                      
41 Rósa Eggertsdóttir 2007:19 
42 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:13 
43 Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir 2000:48 
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atgervi barna m.a. málþroska. Starf grunnskólans á að leggja áherslu á 

einstaklingsmiðaða kennslu og sveigjanleika í skipulagi náms og kennslu.44  

Oft stafa námsörðugleikar af röngum áherslum eða ónógri þjálfun og því er mikilvægt 

að hvert barn fái eins mikla einstaklingsmiðaða þjálfun og kostur er. Ýmsar 

rannsóknir sýna að vandamál tengd hljóðkerfisvitund, vinnsluminni og sjónkerfi, geta 

hindrað eða hægt á þróun á færni eins og lestri og hreyfigetu. Því er mjög mikilvægt 

að börnum með námserfiðleika sé sýndur fullur skilningur og að þau fái þjálfun og 

kennslu sem hæfir best hverju sinni.45  

Ýmsar skilgreiningar eru notaðar um námserfiðleika og geta orsakir verið af 

margvíslegum toga. Heyrnar- og sjónskerðing og hreyfihömlun eru dæmi um orsök en 

einnig getur orsaka verið að leita í persónuleika, tilfinningalífi eða umhverfi. 

Námserfiðleikar geta stafað af almennt skertri starfsemi heilans eða afmörkuðum 

veikleikum í taugafræðilegu þroskamynstri. Námserfiðleikum af líffræðilegum toga er 

oft skipt í almenna og sértæka námserfiðleika. Nemendur með almenna 

námserfiðleika eru undir meðalagi í greind samkvæmt greindarprófi og þeir eru á eftir 

í námi og þroska. Nemendur með sértæka námserfiðleika eru með meðalgreind eða 

þar yfir en ákveðnir grunnþættir námsins eru marktækt undir því, miðað við greind og 

forspágildi greindarprófa um námsárangur. Þetta eru þættir eins og lestur, stafsetning 

og skrift.46  

Ýmis hugtök eru notuð um sértæka lestrarörðugleika til dæmis leshömlun, 

lesblinda eða dyslexía. Margar skilgreiningar hafa verið settar fram á dyslexíu en talið 

er að hún sé fjölþætt taugafræðilegt ástand af eðlislægum uppruna. Erfiðleikar geta 

birst í einum eða fleiri þáttum náms svo sem lestri, ritun eða stafsetningu. Einnig getur 

hún haft áhrif á talnameðferð, hreyfifærni og skipulagshæfileika.47 

 Sýnileg einkenni dyslexíu birtast á margvíslegan hátt hjá hverjum einstaklingi 

fyrir sig en vegna styrkleika og veikleika hvers og eins eru áhrifin mismunandi. Talið 

er að dyslexía sé ættgeng og meðfædd. Dyslexía hefur áhrif á lestrarfærni og réttritun 

og líklegt er að hún tengist tungumálinu. Helstu örðugleikar einstaklinga með 

dyslexíu snúa að lestri og ritun en þeir ná yfirleitt tökum á stöfum og hljóðum þeirra. 

Lesturinn getur verið mismunandi, allt frá því að vera hægur og stirður yfir í að vera 

nokkuð hraður. Lestur á framandlegum orðum er seinlegur og verður lesturinn því 

                                                      
44 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:4 og 8-9 
45 Sigrún V. Heimisdóttir, Sjöfn Evertsdóttir og Hermundur Sigmundsson 2007:22 
46 Jónas G. Halldórsson 2000:27 
47 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:14-15 
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hikandi. Vegna mikils tíma sem fer í að umskrá bókstafi í hljóð getur umskráningin 

bitnað á lesskilningnum.48  

Talið er að einstaklingar með dyslexíu, sem lesa með því að hljóða sig í 

gegnum orðin, séu mjög lengi að leita uppi orð í orðaforða sínum. Í erlendri rannsókn 

kom fram að einstaklingar með dyslexíu voru lengur að nefna orð sem þeir sáu á 

myndum, heldur en þeir sem lesa orðheildir. Aftur á móti voru þeir sem lesa 

orðheildir lengur að nefna orð sem erfitt var að bera fram. Í ljós kom að einstaklingar 

með dyslexíu, sem hljóða sig í gegnum orðin, eigi erfiðara með að tengja saman mynd 

og hljóð.49  

Í gegnum tíðina hafa margar alþjóðlegar rannsóknir sýnt að drengir eru í 

meirihluta þeirra sem greinast með dyslexíu og önnur þroskafrávik. Hér á landi hafa 

ekki verið gerðar margar rannsóknir á fjölda leshamlaðra en áætlað er að 3–8 % allra á 

Íslandi séu haldnir dyslexíu og eru það sambærilegar tölur og annars staðar. Í íslenskri 

rannsókn frá 2004 um algengi dyslexíu meðal 14 ára unglinga kemur fram að 

hlutfallið er um 14%.50 Áður fyrr var talið að dyslexía væri algengari meðal stráka en 

nýlegar rannsóknir gefa til kynna að svipaður fjöldi af strákum og stelpum séu greind 

með dyslexíu.51 Í ljós hefur komið að 2–10% barna á aldrinum fimm til tólf ára glíma 

við mismunandi málörðugleika. Þessir málörðugleikar geta tengst vandamáli við 

lestur, skrift og tal. Hreyfivandamál hjá börnum geta bæði verið í grófhreyfingum og 

fínhreyfingum. Með grófhreyfingum er átt við að hlaupa, hoppa og grípa bolta en með 

fínhreyfingum er átt við að hneppa hnöppum, teikna og skrifa. Sum börn glíma bæði 

við málörðugleika og hreyfivandamál og hafa rannsóknir sýnt um 40–70% skörun en 

þar eru strákar í meirihluta. Kynjamunur hefur mælst mjög breytilegur í rannsóknum, 

allt frá því að vera 2:1 til þess að vera 10:1, þar sem strákar eru í meirihluta með bæði 

málörðugleika og hreyfivandamál.52 

 

2.3.1. Líffræðilegar orsakir 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar og kenningar settar fram um líffræðilegar orsakir 

lestrarerfiðleika. Margar rannsóknir á leshömlun gera ráð fyrir að orsakir séu að finna 

í starfsemi heilans. Heilinn er margslungið líffæri sem stjórnar öllum gjörðum okkar, 

                                                      
48 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:17-18 
49 Þórunn Halla Guðlaugsdóttir 1994:69 
50 Anna Guðmundsdóttir, Guðmundur S. Johnsen og Hermundur Sigmundsson 2007:46 
51 Shaywitz, Sally E. og Bennett A. Shaywitz 2006:514 
52 Hermundur Sigmundsson 2002:40-41 
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bæði sjálfráðum og ósjálfráðum hreyfingum líkamans. Einnig túlkar hann upplýsingar 

úr umhverfinu sem líkaminn greinir með heyrn, sjón, lykt, bragði og snertingu. 

Mannsheilinn skiptist í nokkur svæði sem eru heilastofn, litliheili, stúka og tvö 

heilahvel sem tengd eru saman með hvelatengslum.53 Í vinstra heilahveli eru þrjú 

svæði sem hafa verið greind sem helstu svæðin sem virkjast við lestur.54 Eitt af þeim 

er Brocasvæðið en þar ummyndast hugsun í hljóð eða ritmál, sem sendir skilaboð til 

hreyfisvæða.55 Eftir að segulómmyndaskönnun byrjaði um 1990 kom í ljós að virkni 

heilans mælist breytileg eftir því hvaða þætti verið er að kanna. Þetta eru 

hljóðkerfislegir þættir, sjónrænir þættir og skilningsþættir lestrar. Í ljós hefur komið 

að við lestur virkja konur og karlar ekki sömu svæði í heilanum. Góðir karllesarar 

virðast eingöngu virkja Brocasvæði vinstra hvels þegar þeir tóku þátt í prófun á rími 

bullorða. Flestar konur nota sama svæði og karlar en að auki nota þær svæði í hægra 

hveli. Niðurstöður rannsókna á gerð heilans hafa verið mjög misvísandi en gefa samt 

vísbendingu um mun á heilasvæðum einstaklinga með eða án dyslexíu. Þessar 

niðurstöður styðja kenningar um líffræðilegar orsakir lestrarerfiðleika.56 Nýlegar 

rannsóknir sýna að mikill kynjamunur er á starfsemi heilans á meðan unnið er með 

hljóðkerfisvinnslu. Þessar niðurstöður gefa fyrstu skýru sönnun um kynjamun á því 

hvernig heilinn vinnur með tungumál og gefur til kynna að þessi mismunur sé fyrst og 

fremst á sviði hljóðkerfisvitundar.57 

Með nútímatækni er auðvelt að fylgjast með því jafnóðum hvernig heilinn 

bregst við þegar fólk leysir hugræn verkefni. Þegar heilastarfsemi er könnuð er 

upptaka súrefnis í heilavef mæld og hefur komið í ljós að meiri virkni er í hægra 

heilahvelinu hjá þeim sem eru með lesröskun. Einnig virðast samskipti milli 

sjónsvæða og málsvæða í vinstra heilahveli vera slakari en hjá þeim sem eru vel læsir. 

Í stórri rannsókn sem stóð yfir í áratug, kom í ljós á heilamyndum, að heilar 88% 

lesraskaðra barna vinna með öðrum hætti en hinna. Aðalvandinn tengist því að snúa 

prentmáli yfir í hljóð.58 

Ýmsar hugmyndir hafa komið fram um orsakir lesröskunar og nefna má 

afbrigðilega heilastarfsemi, skerta hljóðkerfisvitund og að hreyfiþroska sé ábótavant. 

Oft er erfitt að meta algengi lesröskunar þar sem mörkin milli lesröskunar og 

                                                      
53 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:121-122 
54 Sama heimild bls. 130 
55 Sama heimild bls. 120 
56 Sama heimild bls. 130-131 
57 Shaywitz, Sally E. og Bennett A. Shaywitz 2006:519-520 
58 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:204-206 
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almennra lestrarerfiðleika eru óljós. Í erlendri yfirlitsgrein um sértæka lestrarerfiðleika 

kemur fram að 10–15% skólabarna eigi í miklum erfiðleikum með að bera kennsl á 

orð og að tengja saman stafi og hljóð. Í þessari grein er kynjamunur á lesröskun 

sagður 3–5:1 þar sem strákar eru í meirihluta.59  

 

2.3.2. Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er talin vera mjög mikilvægur grundvöllur fyrir lestrarnám og ein 

helsta forsenda þess. Með hljóðkerfisvitund er átt við skilning einstaklingsins á því 

hvernig hægt er að greina mælt mál niður í smærri einingar og hvernig hægt er að 

vinna með einingarnar á mismunandi vegu. Barn lærir að tala og skilja málið án þess 

að verða meðvitað um einstök hljóð þess. Þeir sem búa yfir góðri hljóðkerfisvitund 

hafa góða tilfinningu fyrir öllum hljóðeiningum málsins og geta m.a. sleppt úr, bætt 

við og/eða skipt um atkvæði eða hljóð í orðum. Ýmsir þættir eru skoðaðir þegar 

hljóðkerfisvitund barna er metin og eru þetta atriði eins og rím, greina setningar í 

niður í orð og greina orð í atkvæði. Einnig eru hljóðasambönd greind og tengd saman 

en erfiðast er að greina einstök hljóð orða og tengja þau saman.60 Ýmsar rannsóknir 

sýna fram á að hljóðkerfisvitund sé grundvöllur þess að börn skilji mál sem byggir á 

stafrófi. Mikilvægt er að börn geri sér grein fyrir að orð mynda hljóð sem eiga sér 

fyrirmynd í stafrófinu.61 Við upphaf lestrarnáms nota börn þekkingu sína á hljóðum 

málsins til þess að breyta ritmáli í málhljóð. Flestar rannsóknir á orsökum 

leshömlunar draga fram veikleika í hljóðkerfisvitund. Talið er að hljóðvitund þroskist 

ekki fyrr en við upphaf lestrarnáms og sé þá í gagnvirku sambandi við það. Með 

hljóðvitund er átt við færnina við að geta greint einstök hljóð í orðum.62   

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að kerfisbundin þjálfun 

hljóðkerfisvitundar samhliða lestrarkennslu sé að líkindum áhrifaríkasta 

lestrarkennslan. Þjálfunin verður að vera stöðug og einstaklingsbundin.63 Flestir eru 

sammála um mikilvægi þjálfunar á hljóðkerfisvitund fyrir lestrarnám en ekki eru allir 

sammála um hvort allir þættir hennar skipti máli.64 Stelpur eru yfirleitt á undan 

strákum í þroska á bernskuskeiðinu og því má ætla að stelpur hafi betri 

                                                      
59 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:199-201 
60 Helga Sigurmundsdóttir 2002:22 
61 Ásthildur Bj. Snorradóttir 1999:11 
62 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:23-26 
63 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:207 
64 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:35 
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hljóðkerfisvitund fram eftir aldri.65 Börn sem hafa góða hljóðkerfisvitund eiga 

auðveldara með að tengja hljóð og bókstaf. 

 

2.3.3. Kenningar 

Kenningin um tvenns konar röskun gengur út frá því að leshömlun megi skipta niður í 

þrjá hópa eftir einkennum. Í fyrsta hópi eru einstaklingar með röskun á hraðri 

nefningu en þeir sýna hæg viðbrögð við að kalla fram orð sem þeir þekkja úr 

orðasafni hugans. Með orðasafni hugans er átt við allar merkingarbærar hljóðeiningar 

tungumáls sem einstaklingur kann, þ.e. sá orðaforði sem viðkomandi kann. Með 

hraðri nefningu er átt við að segja hratt heiti á bókstaf, tölustaf, lit, hlut eða formi, um 

leið og viðkomandi sér áreitið. Einstaklingurinn bregst við því sem augun sjá og 

sendir skilaboð um að sækja heitið í orðasafn hugans. Í öðrum hópi eru einstaklingar 

sem eru með hljóðkerfislega röskun en þeir eiga í erfiðleikum með að endurþekkja orð 

við lestur. Í þriðja hópi eru þeir sem hafa bæði röskun í hraðri nefningu og röskun í 

hljóðkerfisvitund en þessi hópur á í mestum erfiðleikum með lestur.66  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um minni en það er hluti af 

vitsmunalegri starfsemi sem geymir upplýsingar til lengri eða skemmri tíma. Talið er 

að sterk tengsl séu milli starfsemi minnisins og leshömlunar. Hugtakið vinnsluminni 

er stundum kallað skammtímaminni og það nær yfir skammtímageymd á upplýsingum 

á meðan verið er að átta sig á merkingu þeirra eða meðan verið er að vinna með þær. 

Vinnsluminnið gefur yfirsýn yfir það sem hver einstaklingur gerir frá einu augnabliki 

til annars.67 Takmarkanir á vinnsluminni geta verðið af ýmsum toga t.d. arfgengir 

þættir, umfang upplýsinga, hugsanleg röskun á starfseminni og reynsla. Flestar 

rannsóknir á leshömlun af hljóðkerfislegum toga sýna að leshamlaðir hafi slakt 

skammtímaminni.68 

Ein kenning um orsakir leshömlunar er kenningin um röskun á mangófrumum. 

Talið er að lestrarerfiðleikar geti verið afleiðing af slökum þroska í kerfum stórra 

taugafruma í heilanum, svokölluðum mangófrumum. Margir fræðimenn telja að hluti 

einstaklinga með leshömlun búi við sjónræna veikleika sem veldur röskun í 

stórfrumukerfi heilans. Sjónskyn greinir heiminn á tvennan hátt, bæði með því að 

                                                      
65 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:212-213 
66 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:70-72 
67 Sama heimild bls. 93-97 
68 Sama heimild bls. 119 



 20 

greina hvað eitthvað er og hvar það er. Sjónskynið skiptist í tvær brautir þar sem tvö 

samliggjandi kerfi bera sjónboð frá auga til skilnings og úrvinnslu í heila. Brautirnar 

kallast M-kerfið og P-kerfið en í M-kerfinu eru mangófrumur sem fást við 

tímaskynjun, hreyfingar og hraðar breytingar. Með lestri er þess krafist að sjónræna 

mangókerfið virki vel og ýmsir veikleikar geta valdið sjónrænum ruglingi á stafaröð 

og slöku sjónminni á ritmáli.69 Rannsóknir á einstaklingum með dyslexíu hafa leitt í 

ljós að þeir eiga erfiðara með að greina hreyfingu og hraðabreytingu en aðrir. Talið er 

að þetta stafi af röskun á mangófrumukerfinu.70  

Litlaheilakenning er rakin til röskunar á starfsemi litlaheila sem veldur 

leshömlun. Litliheili er talinn vera stjórnstöð fyrir hreyfingar líkamans, hvort sem þær 

eru fínlegar, flóknar eða einfaldar. Einnig virðist hann vera tengdur flestum athöfnum, 

bæði raunverulegum og hugrænum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fleiri 

einstaklingar með dyslexíu en án hennar, eiga erfitt með þá þætti sem snúa að 

starfsemi litlaheila. Jafnvægi og tímaskyn hafa áhrif á litlaheila ásamt hreyfistjórnun, 

málvinnslu og skipulagningu. Talið er að röskun á litlaheila geti skýrt þá fjölmörgu 

erfiðleika sem koma fram hjá leshömluðum. Röskun á sjálfvirkum hreyfingum getur 

valdið erfiðleikum við að ná leikni í ritun og lestri.71 

 

2.4. Samantekt 

Skilgreiningar á hugtakinu læsi hafa víða merkingu og eru nokkrir þættir sem hafa þar 

áhrif eins og hlustun, tal, lestur og ritun. Oft er hugtakið litið þrengri augum þar sem 

það að vera læs felst aðeins í því að lesa bókmenntir sem innihalda þungan texta. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir mun á áhugasviði kynjanna er varðar lesefni. 

Lestrarferli er ævilangt ferli en misjafnt er hvenær það hefst. Þau námsmarkmið í 

lestri sem höfundar gerðu grein fyrir gera ráð fyrir mun á þroska. Þessi markmið í 

lestri falla vel að kenningum Vygotsky um að meta eigi þroska barna óháð aldri.  

 Gott er fyrir kennara að þekkja nokkrar kennsluaðferðir í lestri og vera 

meðvitaður um ólíkar áherslur hverrar aðferðar. Með því getur hann metið hvaða 

aðferð henti honum best en jafnframt þarf kennari að vera meðvitaður um misjafnar 

þarfir nemenda sinna.  

                                                      
69 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:139-141 
70 Sama heimild bls. 143 
71 Sama heimild bls. 155-158 
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 Margt getur komið í veg fyrir að börn verði læs og því er mikilvægt fyrir 

kennara að vera meðvitaður um hina ýmsu lestrarörðugleika. Örðugleikarnir geta 

komið fram á ólíkan hátt. Hljóðkerfisvitund gegnir mikilvægu hlutverki í 

lestrarferlinu. Flestar rannsóknir sem tengjast lestrarörðugleikum sýna tengsl milli 

leshömlunar og veikleika í hljóðkerfisvitund. Einnig sýna rannsóknir að strákar eru 

oftar greindir með lestrarörðugleika en stelpur. 

 Allir þessi þættir sem tengjast læsi skipta miklu máli í kennslu, hvort sem um 

er að ræða ferlið sjálft, kennsluaðferðirnar eða þá lestrarörðugleika sem geta komið 

fram hjá nemendum. Með þessa þætti í huga getur kennari skipulagt sína kennslu út 

frá kynjamun, sem og einstaklingsmun með tilliti til mismunandi þarfa og áhugasviðs. 
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3. Rannsóknir 

Margar rannsóknir eru gerðar í heiminum sem meta stöðu nemenda í grunnskólum. 

PISA rannsókn er alþjóðleg rannsókn á vegum OECD og er gerð í öllum löndunum 

OECD, þar með talið Íslandi.72 PISA kannar m.a. lesskilning 15 ára barna. PIRLS 

rannsókn er fjölþjóðleg rannsókn sem kannar læsi 9 ára barna og hefur Ísland tekið 

þátt í henni.73 Að frátöldum ofangreindum rannsóknum hafa ekki verið gerðar margar 

rannsóknir á læsi grunnskólabarna á Íslandi. Samræmdu prófin eru nokkurs konar 

rannsókn þar sem verið er að kanna getu nemenda í ákveðnum námsgreinum. 

Samræmd próf eru tekin í 4., 7. og 10. bekk í grunnskólum landsins. Í 4. og 7. bekk er 

árangur nemenda í íslensku og stærðfræði kannaður en í 10. bekk eru tekin próf í 

fyrrnefndum greinum auk ensku, dönsku, samfélagsfræði og náttúrufræði. Ýmis 

lestrarpróf eru notuð til að kanna stöðu nemenda í lestri og má nefna svokölluð 

hraðlestrarpróf. Með þeim er kannaður leshraði og er hann mældur í atkvæðum. 

Margir skólar notast við þessa aðferð til að meta lestrargetu nemenda. Sumir skólar 

styðjast við lesskimunarprófið Læsi fyrir fyrsta og annan bekk grunnskóla til að meta 

stöðu nemenda. Læsi skimar eftir þeim nemendum sem gætu átt við lestrarörðugleika 

að stríða.74 Byrjendalæsi er ný lestrarkennsluaðferð hér á landi en gerð hefur verið 

könnun á læsi nemenda sem hafa lært að lesa út frá þeirri aðferð.75 

 

3.1. PISA 

PISA stendur fyrir Programme for International Student Assesment og er þessi 

rannsókn gerð á þriggja ára fresti. Kannar hún getu og hæfni 15 ára nemenda í 

lesskilningi, stærðfræði og náttúrufræði. Þetta er ein stærsta og viðamesta rannsókn 

sem gerð er, sem fæst við árangur grunnskólans. Helstu markmið þessarar rannsóknar 

er m.a. að bæta stefnumótun og að umbætur verði í menntakerfinu. Einnig eru 

bakgrunnsþættir hvers nemenda athugaðir með það í huga að sjá betur tengsl þeirra 

við námsárangur. Í PISA rannsókninni sem gerð var árið 2006 var mjög mikil breidd 

milli þátttökuþjóða. Þetta var í þriðja sinn sem þessi rannsókn var gerð en hún var 

fyrst framkvæmd árið 2000. Námsgreinarnar stærðfræði, náttúrufræði og lesskilningur 

                                                      
72 Almar M. Halldórsson o.fl. 2007a:7 
73 Námsmatsstofnun [án ártals] 
74 Námsmatsstofnun [án ártals] 
75 Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir 2004:2 
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eru kannaðar í hvert sinn en fá þó mismikið vægi.76 Hér á landi tóku um 80% 15 ára 

nemenda sem tóku þátt í könnuninni árið 2006. Hún var sett þannig upp að nemendur 

fengu um 30 mínútna langan spurningalista sem þeir áttu að svara en einnig fengu 

foreldrar spurningalista. Jafnframt svöruðu skólastjórnendur spurningum um hvern 

skóla.77  

Kynjamunur var mestur árið 2003 og sýna niðurstöður í lestri að íslenskar 

stúlkur eru í 11. sæti en drengir eru í 21. sæti af þeim 29 löndum OECD. Einnig kom 

fram að drengir eru frekar á neðri hæfnisþrepum en stúlkur á þeim efri. Mikill 

kynjamunur er á íslenskum nemendum hvernig þeir raðast á hvert hæfnisþrep. Eins og 

sjá má á mynd 1 voru 11% drengja sem náðu ekki hæfnisþrepi 1 en aðeins 2% 

stúlkna. Alls voru 27% drengja sem ná slökum árangri og falla í hæfnisþrep 1 og þar 

fyrir neðan en 9% stúlkna. Miðað við niðurstöðurnar eru þrisvar sinnum fleiri drengir 

en stúlkur sem ná slökum árangri.78 

 

 
Mynd 1.  
Árangur pilta og stúlkna í lestri í samanburði við árangur í hinum OECD löndunum árið 
2003.79 

 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður PISA rannsóknarinnar á Íslandi frá árunum 2000, 

2003 og 2006 og þær bornar saman við niðurstöður frá öðrum löndum sést greinilega 

að íslenskir nemendur standa höllum fæti hvað varðar lesskilning. Á öllum árunum 

var Ísland undir meðaltali OECD landanna og fer lækkandi. Þó ber að hafa í huga að 

prófþættirnir eru ekki alltaf þeir sömu í hvert skipti.80 Hæfnisþrep eru notuð við að 

                                                      
76 Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir 2004:7 
77 Almar M. Halldórsson o.fl. 2007a:8 
78 Amalía Björnsdóttir 2005:120-121 
79 Sama heimild bls. 121 
80 Sama heimild bls. 21-22 
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flokka getu nemenda en þau eru frá 0–5 þrepum og er hvert þrep skilgreint út frá 

misþungum verkefnum. Miðað við þrepaskiptingu þá eru strákar í meirihluta í þrepum 

0–2 en stelpur í meirihluta í þrepum 3–5 samkvæmt PISA könnun á Íslandi frá árinu 

2000. Meðaltal OECD landanna frá sama ári sýna svipaða útkomu.81 Þegar skoðuð 

eru hæfnisþrepin í lesskilningi má sjá að hærra hlutfall nemenda er við neðri þrepin og 

lesskilningur íslenskra nemenda hrakar stöðug milli áranna 2000, 2003 og 2006.82 Ef 

þessi þróun er skoðuð út frá kynjunum má sjá að strákar eru undir meðaltali OECD en 

stelpur aðeins fyrir ofan. Einnig kom fram að á milli áranna 2000 og 2003 lækkuðu 

strákar meira í lesskilningi en frá árunum 2003–2006 lækkuðu stelpur lítillega meira 

en strákar.83  

 

3.2. PIRLS 

PIRLS stendur fyrir Progress in International Reading Literacy Study og er 

fjölþjóðleg rannsókn á læsi 9 ára barna. Rannsóknin er á vegum IEA eða International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement og tekur 

Námsmatsstofnun þátt í rannsókninni fyrir hönd Íslands. Tvær PIRLS rannsóknir hafa 

verið gerðar, sú fyrri árið 2001 og sú seinni 2006. 84 Skilgreining á lestri getur verið 

mjög víðtæk og IEA skilgreinir lestur þannig: 

Hæfnin til að skilja og nota ritmál tungunnar í samræmi við kröfur samfélagsins 
og/eða óskir einstaklings. Ungir lesendur geta tileinkað sér ýmiss konar texta og lagt í 
hann merkingu. Þeir lesa til að læra, til að taka þátt í samfélagi lesenda í skóla og 
daglegu lífi og þeir lesa sér til ánægju.85 

 
Í íslensku skýrslunni á niðurstöðum PIRLS 2006 er notast við orðið lesleikni í 

merkingunni að hafa færni í lestri, að geta lesið, skilið og nýtt sér texta.86 Markmið 

með PIRLS rannsókninni er m.a. að kanna mismunandi markmið með lestri ásamt 

lesleikni. Með lestri er skilningi og merkingu náð með ýmsum leiðum. Lesarar leita að 

upplýsingum, draga ályktanir, samþætta og túlka hugmyndir, skoða og meta inntak 

málfars og texta. Einnig hefur vitneskja og reynsla lesarans áhrif á skilning 

tungumálsins, texta og túlkunarheim sem notaður er til að fá merkingu í hlutina. Í 

lesleikni voru aðallega tveir meginþættir metnir en þeir innihalda nokkur atriði. Í 

                                                      
81 Almar M. Halldórsson o.fl. 2007b:23-25 
82 Almar M. Halldórsson o.fl. 2007a:28 
83 Sama heimild bls. 43 
84 Námsmatsstofnun 2006 
85 Brynhildur Scheving Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson 2007:7 
86 Sama heimild bls. 7 
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fyrsta lagi að leita að og finna upplýsingar og draga einfaldar ályktanir. Í öðru lagi að 

samþætta og túlka hugmyndir og meta merkingu texta.87  

Helstu niðurstöður frá 2006 út frá kynjamun í lesleikni, er að meðaltal stelpna 

er hærra en meðaltal stráka í öllum þátttökulöndunum 35. Á Íslandi er kynjamunur 

frekar mikill, þar sem stelpur eru þó nokkuð yfir meðaltali. Í öllum löndum nema einu 

eru stelpur hærri en strákar í að túlka og samþætta merkingu texta. Einnig eru stelpur 

hærri í að leita að og finna upplýsingar og draga einfaldar ályktanir en á Íslandi eru 

bæði kynin yfir meðallagi í þessum þætti. Samanburður á milli rannsóknanna 2001 og 

2006 sýnir enga breytingu á lesskilningi, þegar stelpur og strákar eru borin saman. Í 

mælingum á lestri bókmenntatexta og lestri upplýsingatexta, kemur í ljós að íslenskar 

stelpur eru hærri en strákar, líkt og í flestum þátttökulöndunum. Aftur á móti eru bæði 

kynin hærri í meðaleinkunn á Íslandi hvað varðar lestur á bókmennta- og 

upplýsingatextum miðað við meðaltal þátttökulanda.88 

Á árunum 1991 og 1996 voru gerðar rannsóknir á vegum IEA um læsi 9 og 14 

ára barna og tóku Íslendingar þátt í þeirri rannsókn. Í þessum rannsóknum var læsi 

skilgreint „sem hæfni eða kunnátta til að skilja og nýta sér ýmsar myndir ritaðs máls 

sem þjóðfélagið krefst að fólk hafi vald á eða kýs sjálft að nota“.  

 

 
     Mynd 2.  
     Árangur 9 ára barna í lestri út frá lesefni árið 1991.89 

 

Í þessum rannsóknum var stuðst við þrjá mismunandi tegundir texta, í fyrsta lagi efni 

til fræðslu, í öðru lagi sögur og frásagnir og í þriðja lagi línurit, myndir, kort og töflur. 

Út frá þeim átti að meta stöðu nemenda í lestri.  

 

                                                      
87 Brynhildur Scheving Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson 2007:11-12 
88 Sama heimild bls. 46-52 
89 Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir 1999:224 
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   Mynd 3.  
   Árangur 14 ára barna í lestri út frá lesefni árið 1991 90 

 

Niðurstöðurnar sýndu að strákar væru lengur að verða læsir en stelpur og einnig voru 

þeir í þeim hópi sem náðu hvað minnstum árangri. Mismunur á stöðu kynjanna fór 

eftir lesefninu. Eins og sjá má á mynd 2 eru 9 ára stelpur sterkari er varðar sögu- og 

frásagnabækur en munurinn var minni þegar kom að flokknum um línurit, myndir, 

kort og töflur. Á mynd 3 sést að 14 ára stelpur eru einnig sterkari er varðar sögu- og 

frásagnarbækur. Einnig kom í ljós að bilið jókst á milli kynjanna frá rannsókninni 

1991 til 1996 en á heildina litið var árangurinn betri hjá báðum kynjum í rannsókninni 

frá 1996.91  

 

3.3. Samræmd próf í íslensku  

Námsmatsstofnun sér um framkvæmd á samræmdum prófum á grunnskólastigi á 

hverju ári eins og mælt er fyrir í 46. gr. laga um grunnskóla.92 Í 4. og 7. bekk eru 

samræmd könnunarpróf í stærðfræði og íslensku. Öllum nemendum er skylt að þreyta 

þessi próf njóti þeir ekki undanþágu frá próftöku samkv. reglugerð. Í 10. bekk hafa 

nemendur frjálst val um að taka samræmd lokapróf í sex greinum, íslensku, 

stærðfræði, dönsku, ensku, náttúrufræði og samfélagsfræði.93 Út frá niðurstöðum á 

samræmdum prófum er staða hvers nemenda metin með samanburði við jafnaldra 

hans á öllu landinu en einnig er hægt að skoða kynjamun. 

Í prófinu 2006 í 4. bekk í íslensku kemur fram að hlutfall stúlkna með lágar 

einkunnir er lægra en hjá piltum og einnig er hlutfall stúlkna með háar einkunnir hærri 

en hjá piltum. Aftur á móti er hlutfall einkunna í meðallagi svipað milli kynja þar sem 
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91 Sama heimild bls. 223-228 
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hlutföllin voru 53% á móti 56%, þar sem strákar voru hærri.94 Kynjamunur í 4. bekk 

er umtalsverður í íslensku og vex í 7. bekk og 10. bekk.95 Samkvæmt samræmdu prófi 

í íslensku frá 1996, var minnstur munur á stöðu kynjanna í 4. bekk.96 

 

 
Mynd 4.  
Dreifing einkunna í íslensku hjá piltum og stúlkum í samræmdu prófi í íslensku í 7. 
bekk árið 2006.97 
 

Útkoma úr samræmdu prófi í 7. bekk árið 2006 sýndi mikill kynjamun í íslensku, eins 

og sjá má á mynd 4. Einkunnum er skipt í þrjá hluta sem eru há, meðal- og lág 

einkunn. Svipað hlutfall stúlkna og pilta er með einkunnir í meðallagi en mestur er 

munurinn í hlutfalli hárra og lágra einkunna. Um 28% pilta voru með lága einkunn en 

einungis 16% stúlkna. Tæplega 16% pilta voru með háa einkunn á móti 29% stúlkna. 

Út frá þessum niðurstöðum má sjá að fleiri stúlkur fá hærri einkunnir en aftur á móti 

er algengara að piltar séu lágir.98  

Sjá má á niðurstöðum úr samræmdu prófi í 10. bekk frá árinu 2006 að mikill 

munur er á kynjunum í íslensku.99 Í sama prófi komu fram svipaðar niðurstöður og úr 

4. og 7. bekk, þar sem tæplega 30% stráka voru með lága einkunn en tæp 18% 

stúlkna. Hlutfall kynjanna snýst við þegar kemur að háum einkunnum, þar voru um 

18% stráka á móti tæplega 30% stúlkna.100  

                                                      
94 Finnbogi Gunnarsson og Sigurgrímur Skúlason 2007a:17 
95 Sama heimild bls. 14 
96 Sama heimild bls. 10-12  
97 Finnbogi Gunnarsson og Sigurgrímur Skúlason 2007b:15 
98 Sama heimild bls. 15-17 
99 Finnbogi Gunnarsson og Sigurgrímur Skúlason 2006:16 
100 Sama heimild bls. 41 
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Samkvæmt samræmdum prófum í 10. bekk má sjá að mismikill munur er á 

milli kynjanna og fer það að mestu eftir námsgreinum. Kynjamunurinn hefur verið að 

mestu stöðugur úr prófum í 4., 7. og 10. bekk, frá árunum 1996-2006, þar sem stelpur 

eru hærri.101 Stelpur hafa verið töluvert hærri í dönsku og íslensku en lítill sem enginn 

munur var á ensku. Vygotsky hélt því fram að málþroski stúlkna væri hraðari en 

stráka og því má telja að þessi munur í íslensku sé í samræmi við það102 En ef 

skoðaðar eru námsgreinarnar enska og danska er erfitt að sjá hver ástæðan er fyrir 

þessum mun þar sem þetta eru svipaðar námsgreinar þ.e. tungumál.103  

 

3.4. Hraðlestrarpróf 

Hraðlestrarpróf eru próf sem kanna leshraða hjá börnum og er hann metin í 

atkvæðum. Hvert orð skiptist í mismörg atkvæði og er leshraðinn metinn út frá þeim 

atkvæðafjölda sem nemandinn nær að lesa á tveimur mínútum. Síðan er meðaltal 

hverrar mínútu reiknað út og þannig er atkvæðafjöldinn fundinn. Samkvæmt viðmiði 

um leshraða er talað um að nemendur eigi að geta lesið um 70 atkvæði á mínútu við 

lok 2. bekkjar og um 210 atkvæði við lok 4. bekkjar. Notast er við þau viðmið um 

atkvæðafjölda sem finna má í bók Rósu Eggertsdóttur Fluglæsi. Í þessari bók má 

einnig finna stefnumörkun í lestri sem sýna m.a. viðmið um árangur, markmið og þá 

efnisþætti sem gott er að vinna með.104 Ekki er metið lestrarlag nemenda með þessu 

prófi né lesskilningur, aðeins leshraði. Hraðlestrarpróf eru lögð fyrir í flestum skólum 

en mismunandi er á hvaða aldri nemendur byrja að taka þau. Sumir skólar byrja að 

leggja þessi próf fyrir strax að vori í fyrsta bekk en aðrir skólar leggja þau fyrst fyrir í 

3. bekk.  

 Við gerð ritgerðarinnar var rætt við deildarstjóra yfir íslensku við 

Grunnskólann á Ísafirði með það að markmiði að kanna kynjamun á 

hraðlestrarprófum. Einn árgangur var fyrir valinu til að skoða árangur á þeim prófum. 

Tekin voru þrjú próf til viðmiðunar og er fyrsta prófið frá september 2003 og annað 

prófið frá maí 2004 en þá voru nemendur í öðrum bekk. Þriðja prófið er frá september 

2006 en þá voru nemendur að hefja 5. bekk. Á þessum 3 skólaárum má sjá breytingar 

og voru þær skoðaðar út frá kynjamun. Sjá mynd 5. Eins og sjá má á mynd 5 voru 
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meðalatkvæði stúlknanna í fyrsta prófinu 78 atkvæði á mínútu en í öðru prófinu voru 

atkvæðin komin upp í 142. Aukningin á milli prófa var um 82%. Þegar litið er á 

meðaltalið náðu stúlkur þeim atkvæðafjölda sem ætlast er til.  

 

 
Mynd 5.  
Staða kynja út frá hraðlestrarprófum. 

 

Einnig kemur fram að hjá strákunum var útkoman úr fyrsta prófinu 60 atkvæði en úr 

öðru prófinu var útkoman 117 atkvæði. Aukningin var 95%. Strákarnir voru undir 

meðaltali í 1. prófi en fyrir ofan í 2. prófi. Því má sjá að eftir annan bekk var aukning 

meiri hjá strákum en stúlkum. Í þriðja prófinu náðu stúlkur 211 atkvæðum á mínútu 

að meðaltali en strákar 179 atkvæðum. Þegar skoðaður er munur kynjanna frá fyrsta 

prófi og því síðasta má sjá að aukning hjá stúlkum var um 170% en hjá strákum um 

199%. Strákar sýndu því meiri aukningu en stelpur á þessu tímabili. Út frá þessum 

tölum má telja að strákar séu lengur að koma sér af stað en stúlkur. Þó má ekki 

gleyma að aðeins er verið að kanna leshraða en ekki lesskilning. Einnig er hér aðeins 

um einn árgang að ræða og því er útilokað að staðhæfa að þetta eigi við um aðra 

árganga.  

 

3.5. Lesskimunarprófið Læsi 

Lesskimunarprófið Læsi er skimunarpróf í lestri sem notað er í skólum hér á landi. 

Þetta próf á uppruna sinn í Noregi og kallast þar Kartlegging av leseferdighet en það 

voru þau Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir sem staðfærðu það 
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fyrir íslenskar aðstæður. Prófið er ætlað nemendum í 1. og 2. bekk.105 Í leikskólum er 

stuðst við skimunarpróf sem kallast Hljóm-2 og eru leikskólanemendur látin taka það 

á síðasta ári leikskólans eða við fimm ára aldurinn.106 Mikilvægt er að góð samfella sé 

á milli leik- og grunnskóla hvað varðar skimun, því út frá niðurstöðum geta kennarar 

skipulagt sína kennslu miðað við þarfir hvers og eins. 

 Með Lesskimunarprófinu Læsi er verið að reyna að finna þá sem hugsanlega 

eiga við einhverja lestrarerfiðleika að stríða nú eða síðar. Talið er að með skimun sé 

hægt að sjá færni og getu nemenda og greina þá nemendur sem sýna einkenni er 

benda til lestrarerfiðleika. Þá er hægt að grípa strax inn í með fyrirbyggjandi 

aðgerðum. Eins og fram kemur í Aðalnámsskrá grunnskóla, almennum hluta, þá er 

mikilvæg að greina þessa þætti snemma til að „...auka líkurnar á að ráðin verði bót á 

þeim með skipulögðum hætti“.107 Fjögur markmið eru með lesskimunarprófinu Læsi; 

að finna nemendur sem gætu átt við lestrarörðugleika að stríða, veita kennurum 

upplýsingar um stöðu nemenda, safna upplýsingum um stöðu nemenda sem gætu 

komið foreldrum að gagni og safna upplýsingum fyrir kennara fyrir frekari greiningu 

og meðferð.108 Helstu þættir sem kannaðir eru með skimunarprófum eru 

hljóðkerfisvitund, orðaforði, þekking á stafrófinu, málfræðileg frammistaða og 

þekking á sambandi stafs og hljóðs. Einnig er mikilvægt að prófa lestur bullorða sem 

og hlustunar- og lesskilning.109 Sumir fræðimenn vilja meina að sex atriði hafi 

forspágildi um framtíð barna er varðar lestrargetu. Þessir þættir eru hljóðkerfisvitund, 

ritmálsvitund, áhugi á lestrarnámi, þekking á tengslum hljóðs og stafs, þekking á 

nöfnum bókstafa ásamt lestri á heimilum. Hjá börnum þroskast hljóðkerfisvitundin frá 

unga aldri en þau grípa ekki til hennar fyrr en við upphaf lestrarnáms.110  

 Sett voru viðmiðunarmörk í Læsi sem felst í því að þeir nemendur sem ná 65% 

árangri á prófinu teljast geta lesið sér til gagns en þeir sem ekki ná þeim mörkum, 

teljast eiga við einhverja lestrarerfiðleika að stríða. Samkvæmt forprófun sem gerð var 

1999 kom í ljós að munur var á milli kynjanna þar sem stelpur stóðu sig betur á 

þessum prófum en strákar.111 

 Samkvæmt skýrslu sem unnin var fyrir Menntamálaráðuneytið um mat á 

lesskimunarprófinu Læsi  sem gerð var árið 2004 kemur í ljós að um 90% kennara 
                                                      
105 Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir 2004:2 
106 Sama heimild bls. 8 
107 Aðalnámsskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:37 
108 Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir 2004:14 
109 Sama heimild bls. 35 
110 Sama heimild bls. 4-8 
111 Sama heimild bls. 16-17 
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sem tóku þátt, telja að þetta próf sýni vísbendingu um lestrarerfiðleika.112 Telja má að 

þetta próf sé nokkuð áreiðanlegt og mikilvægt hjálpartæki kennarans við að meta 

stöðu nemenda sinna. Því fyrr sem gripið er inn í vegna erfiðleika nemenda að 

einhverju tagi, því betra er það fyrir nemandann. Allir vilja að nemendum gangi sem 

best í sínu námi hvort sem það eru foreldrar eða kennarar.  

 

3.6. Könnun á Byrjendalæsi  

Þegar nýjar aðferðir eru settar í gang þarf að sjálfsögðu að kanna hvernig þær reynast.  

Byrjað var að kenna eftir Byrjendalæsi árið 2004 og voru fjórir skólar fyrir valinu til 

þess að hefja kennslu eftir þessari aðferð. Það voru Grunnskóli Húnaþings, 

Grunnskólinn á Blönduósi, Húnavallaskóli og Höfðaskóli á Skagaströnd. 

Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri stóð fyrir þessari tilraun en markmiðið var að 

kanna hvort aðferðin Byrjendalæsi myndi duga sem kennsluaðferð. Veturinn 2005 var 

ákveðið að Lundarskóli og Oddeyrarskóli kæmu inn í þróunarstarfið. Þar sem í fyrstu 

fjórum skólunum voru fámennir bekkir, var talið að það þyrfti að reyna þessa aðferð á 

fleiri nemendum til þess að meta hvort hún væri árangursrík. Kennarar sóttu 

námsskeið um kennsluaðferðina áður en starfið hófst og einnig voru reglulegir fundir 

haldnir um veturinn.113 

 Út frá niðurstöðum á þróunarstarfinu má telja að fleiri nemendur ná yfir 60% 

lágmörkin með aðferðinni Byrjendalæsi en samanburðarhópur með öðrum 

lestrarkennsluaðferðum. Þó var það misjafnt eftir prófum, best komu nemendur út úr 

fyrsta prófinu í 1. bekk en það minnkaði heldur þegar líða fór á veturinn. Í 2. bekk var 

stærri hópur sem náði yfir 60% lágmörkin úr fyrstu tveimur prófunum en 

samanburðarhópurinn. En í lokaprófinu var árangurinn mjög svipaður. Staða nemenda 

var metin út frá lesskimunarprófinu Læsi, Byrjendalæsi skimunarpróf III sem og 

ummælum kennara um frammistöðu.114  

 Eins og sjá má á töflu 1 voru fleiri stelpur sem náðu yfir 60% árangri en 

strákar í öllum prófunum. Milli 2. og 3. prófs var mikil aukning hjá bæði stelpum og 

strákum en þó var hlutfallslega meiri aukning hjá strákum milli þessara prófa. Í 3. 

prófinu hafði munurinn milli kynjanna minnkað, þar sem strákar drógu á stelpur.115 

                                                      
112 Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir 2004:34 
113 Rósa Eggertsdóttir 2006:8 
114 Sama heimild bls. 41 
115 Sama heimild bls. 19 
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Tafla 1. 
Staða kynja í 2. bekk á prófinu Læsi 1. og 2. hefti og Byrjendalæsi, skimunarpróf 
III.116 

 

Ef niðurstaðan er skoðuð út frá kynjum má sjá að mikill munur var á milli stelpna og 

stráka, stelpum í hag. Á öllum þremur prófunum stóðu stelpur sig betur en strákar . Í 

1. bekk gekk stelpum betur út frá Byrjendalæsi en það virtist hafa lítil áhrif í 2. bekk. 

Fleiri strákar sem lærðu eftir Byrjendalæsi, náðu yfir 60% árangri miðað við fyrstu 

tvö prófin en úr síðasta prófinu var lítill sem engin munur. Þessi munur á frammistöðu 

kynjanna heldur sér á milli árganga sama hvaða kennsluaðferð var notuð. Niðurstöður 

úr læsisprófunum sýndu að nemendur stóðu sig betur hvað varðar Byrjendalæsi en 

samanburðarhóparnir. Kynjamunur er mikill er varðar báða hópana.117 Þó má telja að 

Byrjendalæsi henti strákum vel þar sem þeir náðu betri árangri en við aðrar 

kennsluaðferðir.118  

Alltaf má finna galla á öllum aðferðum en þó eru þeir mis miklir. Helstu gallar 

við Byrjendalæsi að mati kennara sem hafa stuðst við hana eru m.a. að ná tökum á að 

einstaklingsmiða lestrarkennsluna. Vinna í upphafi er jafnframt meiri þar sem 

kennarar eru að tileinka sér þessa nýju aðferð, búa til verkefni og annað.119 Á heildina 

litið voru samt flestir á því að þessi aðferð virki vel þar sem nemendur voru 

áhugasamari og virkari.120  

 

                                                      
116 Rósa Eggertsdóttir 2006:19 
117 Sama heimild bls. 42-43 
118 Rósa Eggertsdóttir 2007:20 
119 Sama heimild bls. 20 
120 Rósa Eggertsdóttir 2006:38 
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3.7. Samantekt  

Mikilvægt er fyrir kennara og aðra í menntakerfinu að styðjast við útkomur úr hinum 

ýmsum rannsóknum og könnunum. Í flestum prófum er kynjamunur skoðaður og 

athyglisvert er að sjá að niðurstöður eru svipaðar hvað varðar kynjamun, hvort sem 

það er lesskilningur eða þættir í hljóðkerfisvitundinni. Í öllum rannsóknunum koma 

strákar verr út. 

Samkvæmt PISA rannsóknum hefur Ísland alltaf verið undir því meðaltali sem 

OECD setur fram í lesskilningi. Út frá kynjamun voru stelpur aðeins yfir meðaltalinu 

en strákar undir því. Niðurstöður frá 2003 sýna að þrefalt fleiri strákar eru slakari í 

lesskilningi en stelpur. Niðurstöður úr PISA í lestri og samræmdu prófunum í íslensku 

sýna að árangur drengja er slakari en árangur stelpna. Samræmd próf í íslensku sýna 

að lestrarfærni drengja hefur hrakar stöðugt á Íslandi en einnig í öðrum vestrænum 

ríkjum.  

Niðurstöður úr PIRLS 2006 sýna að stelpur eru hærri en strákar á öllum þeim 

þáttum sem rannsóknin náði til. Lítil breyting var á lesskilningi milli rannsóknanna 

2001 og 2006 í samanburði kynjanna. Í rannsóknum PIRLS og PISA má sjá að 

samhengi er á milli lesskilnings, í þeim þáttum sem kannaðir voru, þar sem stelpur 

voru þó nokkuð hærri en strákar. 

Út frá þeim hraðlestrarprófum sem könnuð voru og náðu yfir þriggja ára 

tímabil, kom fram greinilegur kynjamunur, stelpum í hag. Samanburður á milli prófa 

sýnir að meiri aukning varð hjá strákum. Hafa ber í huga að þessi próf meta einungis 

hraðann og sýna því ekki heildarmyndina. 

Lesskimun er nauðsynleg til að finna sem fyrst þá einstaklinga sem hugsanlega 

eiga við lestrarörðugleika að stríða. Margir þættir eru kannaðir í skimun sem þessari 

og mikilvægt er að grípa inn í sem fyrst.  

Út frá könnun á Byrjendalæsi má sjá að kynjamunur er mikill þar sem stelpur 

voru hærri. Samt sem áður koma fram vísbendingar um að þessi aðferð hentar 

strákum vel, þar sem árangur þeirra var betri miðað við samanburðarhópinn. 
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4. Könnun meðal kennara 

Við gerð þessarar ritgerðar var ákveðið að kanna viðhorf meðal kennara á kynjamun á 

læsi og sendur var út spurningarlisti til nokkurra kennara. Markmiðið með könnuninni 

var að athuga hvort kennarar yrðu varir við mun milli kynjanna á læsi. Einnig var 

athugað hvort svör þeirra féllu að fræðilegu efni um læsi; lestrarkennsluaðferðum, 

kenningum og rannsóknum. Spurningarlisti var sendur 31. janúar 2008 til tíu kennara 

sem búsettir eru á Ísafirði, Suðureyri, Reykjavík, Neskaupsstað, Akureyri og 

Grindavík. Svör bárust frá sjö kennurum á yngsta stigi grunnskólans sem höfðu 

starfsreynslu frá 5 árum upp í 43 ár. 

 Flestir kennararnir voru á því að munur væri á læsi kynjanna og voru nokkrar 

ástæður gefnar fyrir því. Helstu ástæður voru m.a. að stelpur væru oft tilbúnari til að 

læra og því oft rólegri. Einnig var nefnt að kynjamunur væri á áhuga nemenda í 

skólanum og það hafi áhrif á námsframvindu. Nokkrir voru á því að það ætti að hugsa 

meira um hvern og einn einstakling en ekki hvaða kyni hann tilheyrði. Þannig væri 

betur hægt að koma til móts við þarfir hvers og eins sem og áhugasvið. Fram kom að 

áhugi hjá stelpum virðist vera meiri á því að kynna sér þau tákn sem stafirnir standa 

fyrir og hvernig eigi að nýta sér þau, bæði í framburði og ritun. Einnig kom fram að 

stelpur virðast oft áhugasamari og einbeittari en strákar og að strákar væru oft meira á 

iði á þessum aldri og oft ekki tilbúnir í lærdóminn. Sumir kennaranna sögðu að 

uppeldið gæti haft þó nokkur áhrif þar sem enn vill brenna við að önnur gildi þykja 

hæfa stelpum en strákum.  

Einn kennari taldi að það væri ekki kynjamunur á læsi, heldur taldi hann að 

kynjamunur væri á áhuga nemenda í skólanum yfirleitt og námsárangri þeirra. Sami 

kennari taldi að áhugaleysi nemenda kæmi ekki fram fyrr en í 3. – 4. bekk. Ástæðuna 

taldi hann vera nokkuð margþætta en rótin væri það umhverfi sem nemendur væru í 

utan skólans. Nú í dag eigi krakkar svo mikið af dóti, strákar væru niðursokknir í 

leikjatölvur og DVD myndir, þar sem mikið áreiti á sér stað. Þar sem leikföngin væru 

svo tæknileg, væri það ekki möguleiki fyrir skólann að keppa við það. Þegar þeir 

kæmu síðan í skólann væri ekkert nógu spennandi fyrir þá. Kennararnir vildu meina 

að strákar væri óvirkir í þessum hraða og öfluga leikjaheimi en í skóla þyrftu þeir 

síðan að sýna sjálfstæða hugsun ásamt rökhugsun en að það finnist þeim ekki mjög 

spennandi. Fram kom að þetta gæti einnig átt við sumar stelpur en strákar væru þó 

þarna í meirihluta.  
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Sumir kennarar tóku það fram að samkvæmt þeirra reynslu þá lesa strákar 

meira fræðibækur og myndabækur en stelpur lesa meira bækur með þyngri texta s.s. 

sögubækur. Einn kennari talaði um að umræðan í þjóðfélaginu beindist að því að 

nemendur af eldri stigum lesa lítið. Ástæður fyrir því taldi hann geta verið 

margvíslegar m.a. að bókin eigi í mikilli samkeppni við aðra afþreyingamöguleika. 

Nokkrir kennarar sem voru með lengstu starfsreynsluna, komu með þá athugasemd að 

þjóðfélagið í heild hafi breyst mjög mikið. Lestrarumhverfið hefur breyst mikið að 

mati nokkurra af kennurunum og í því samhengi minntist einn kennarinn á máltækið 

„svo læra börnin sem fyrir þeim er haft“. 

 Flestir kennararnir töldu að lestrarkennsluaðferðir ættu að vera fjölbreyttar, 

þannig væri komið til móts við þarfir hvers og eins ásamt því að mikilvægt væri að 

tengja þær daglegu lífi nemenda. Einn kennari vildi jafnvel meina að eftir því sem 

kennsluaðferðirnar væru leikrænni, verklegri og líflegri þá henti þær strákum betur og 

einnig þeim sem eiga við lestrarörðugleika að stríða. Sumum kennurunum fannst ekki 

nógu mikið komið til móts við mismunandi áhuga og getu hvers og eins, óháð kyni. 

Fram kom að mjög misjafnt er hvernig börn eru undirbúin þegar þau hefja sína 

grunnskólagöngu, sumir kunna nokkra stafi og jafnvel aðeins að lesa á meðan aðrir 

kynnu enga stafi. Einn kennari taldi að einstaklingsmiða þyrfti lestarkennslu og tók 

sem dæmi að ótækt væri að taka alla 6 ára nemendur saman og leggja inn staf, hvort 

sem þeir kunna að lesa eða ekki. Taldi hann að þannig væri ýtt undir skólaleiða. Með 

því að finna strax verkefni við hæfi, væri komið til móts við hvern og einn. Vill hann 

fyrst og fremst líta á nemendur sem einstaklinga og að það þurfi að koma til móts við 

hvern og einn þar sem hann er, ásamt því að finna áhugasvið. Sami kennari taldi að 

það þyrfti að leggja meiri áherslu á ritun í upphafi og tengja ritun og lestur meira 

saman. Talað var um að gott væri að blanda kennsluaðferðum saman og í því 

samhengi voru aðferðirnar LTG og hljóðaaðferð nefndar. Einnig kom fram að leggja 

þyrfti áherslu á lestur sem og lesskilning.  

Athyglisvert var að sjá að einn kennari taldi að það væri sennilega einhver 

munur á heilahveli stráka og stelpna. Annar kennari taldi að málþroski stúlkna væri 

þroskaðri en stráka og því ættu þær auðveldara með að tileinka sér lestur. Sami 

kennari taldi stelpur leika sér öðruvísi en stráka, þær tali meira sín á milli, fari í 

hlutverkaleiki en strákar séu líkamlega virkari. Einnig hafði hann á tilfinningunni að 

það væri talað meira við stelpur og þar af leiðandi væri málþroskinn meiri. Samkvæmt 
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reynslu kennarana eru það frekar strákar sem greinast með dyslexíu og eiga frekar við 

einhverja námsörðugleika að stríða. 

 Allir kennararnir voru sammála um að umræða um menntamál væri af hinu 

góða en það sé mikilvægt að alhæfa ekki. Nauðsynlegt væri að rannsaka hlutina vel 

svo umræðan litist ekki af tilfinningum eða fordómum. Einn kennari taldi að 

nauðsynlegt væri að leggja áherslu á lestur og lesskilning. Einnig taldi hann að þar 

sem við lifum í upplýsingasamfélagi færi enginn í gegnum lífið án þess að lesa sér til. 

Annar kennari taldi umræðuna um mun kynjanna vera mjög þarfa og að alltof mikill 

tími fari í að svekkja sig á því hvað annað kynið fái meira en hitt. Einn kennari sagði: 

„Svo er líka spurning hvort stelpur megi ekki bara vera stelpur og strákar að vera 

svolitlir gaurar“.  

  

4.1. Samantekt 

Kennararnir voru nokkuð samstíga í því að það væri kynjamunur á læsi en töldu að 

ástæður fyrir því væru mismunandi. Niðurstöður sýndu að einn kennari var á því að 

það væri sennilega einhver munur á heilahveli kynjanna. Sumir kennarar telja að 

vegna leikja stelpna þá hafa þær sterkari málþroska. Í hinum hefðbundnu 

strákaleikjum tala þeir minna sín á milli og láta verkin frekar tala. Því má telja að það 

sé ein af ástæðum fyrir þessum mun á málþroska. Flestir kennararnir voru sammála 

því að vegna mikilla breytinga í þjóðfélaginu er lestur bókmennta á undanhaldi. Þar 

sem mikið er af afþreyingarefni í boði í dag, þá á bókin undir höggi að sækja. Einnig 

kom fram að stelpur væru tilbúnari til að læra þar sem þær eru oft rólegri en strákar. 

Allir kennararnir voru á því að mikilvægt væri að horfa á einstaklinginn með tilliti til 

áhugasviðs og þarfa. Kennararnir töldu að með því að taka tillit til mismunandi þarfa 

einstaklingsins væri meiri möguleiki á að minnka þennan mun á læsi. 
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5. Umræður 

Í þessari ritgerð var skoðaður kynjamunur á læsi. Læsi er skilgreint á margvíslegan 

hátt. Að vera læs felst í því að geta lesið og skilið það sem verið er að lesa. 

Lestrarferli er ævilangt ferli og byrjar það hjá flestum fyrir grunnskólaaldurinn. 

Nokkrar lestrarkennsluaðferðir eru notaðar við lestrarkennslu og skiptast þær í flokka 

eftir því hvernig unnið er með stafi, hljóð og orð. Lestrarörðugleikar geta komið fram 

á margvíslegan hátt og því er mikilvægt að greina vandann fljótt til að vinna markvisst 

með kennsluáætlanir. Ísland tekur þátt í mörgum alþjóðlegum rannsóknum sem meta 

stöðu nemenda í grunnskólum. Einnig eru gerðar ýmsar kannanir og próf í 

grunnskólum hér á landi til að meta stöðu nemenda. Könnun sem við gerðum á 

viðhorfi kennara er varðar kynjamun á læsi, bendir til þess að flestir voru á því að það 

sé kynjamunur. 

 Niðurstaða okkar er að það er kynjamunur á læsi og teljum við að ástæðurnar 

geti verið margvíslegar. Í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru kom í ljós mikill 

kynjamunur. Út frá öllum PISA rannsóknum sem gerðar hafa verið, má sjá að strákar 

eru allstaðar undir meðaltali OECD í lesskilningi en stelpur eru aðeins fyrir ofan.121 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður úr PIRLS 2006 en þar eru stelpur 

einnig hærri en strákar.122 Samkvæmt samræmdum prófum í íslensku standa stelpur 

sig betur en strákar123 og er stigvaxandi kynjamunur á milli samræmdra prófa í 4., 7. 

og 10 bekk þar sem stelpur eru hærri. Þessar niðurstöður styðja útkomu úr 

rannsóknunum PIRLS og PISA. Niðurstöður úr lesskimunarprófinu Læsi sýna að 

strákar eru líklegri til að eiga við lestrarerfiðleika124 og styður það við margar 

alþjóðlegar rannsóknir.125 Við teljum að kennarar ætlast oft til meira af stelpum en 

strákum og styður það við viðhorf kennarana sem tóku þátt í könnuninni, þar kom 

fram að stelpur séu oft samviskusamari en strákar. Einnig teljum við að það sé fyrr 

gripið inn í hjá stelpum ef þær eru lengi að ná tökum á lestri. Viðhorf til stráka er oft á 

þann veg að þeim er gefinn lengri tími til að ná tökum á lestri. Við teljum að líta eigi á 

hvern nemanda sem einstakling en ekki út frá kyni.  

                                                      
121 Almar M. Halldórsson o.fl. 2007a:43 
122 Brynhildur Scheving Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson 2006:50 
123 Almar M. Halldórsson o.fl. 2007b:11 
124 Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir 2004:16 
125 Anna Guðmundsdóttir, Guðmundur S. Johnsen og Hermundur Sigmundsson 2007:46 
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Með lesskimunarprófinu Læsi er m.a. kannaður orðaforði og hljóðkerfisvitund 

barna. Talið er að stelpur séu yfirleitt á undan strákum í þroska á bernskuskeiðinu126 

og því má ætla að stelpur hafi betri hljóðkerfisvitund. Í könnuninni sem gerð var 

meðal kennara, kom í ljós að stelpur eru áhugasamari á því að kynna sér þau tákn sem 

stafirnir standa fyrir og hvernig þau eru nýtt í tungumálinu. Því má telja að vegna 

meiri áhuga stelpnanna þá þjálfist hljóðkerfisvitundin hraðar hjá þeim og ýtir undir 

þennan þroskamun. Orðaforði hefur mikil áhrif á læsi og því teljum við mikilvægt að 

foreldrar lesi fyrir börn sín. Þegar börn hlusta á sögur eflist orðaforði þeirra og þar af 

leiðandi málþroskinn. Eins og fram kom í könnun meðal kennara eru strákar oft meira 

á iði og því má telja að þeir hafi ef til vill ekki eirð í sér til að sitja og hlusta á 

upplestur. Því má draga þá ályktun að hljóðkerfisvitund þeirra geti verið slakari. Til 

að auka orðaforða nemenda væri hægt að hafa lestrarstund þar sem kennari les fyrir 

börnin. Nemendur gætu jafnvel lesið fyrir hvert annað það lesefni sem valið væri eftir 

áhuga og getu. Ýmsar rannsóknir sýna að munur sé á heilastarfsemi kynjanna þar sem 

strákar hafa slakari heilavirkni en stelpur sem snerta þætti eins og hljóðkerfisvitund.127 

Einnig sýna nýlegar rannsóknir mun á heilahvelum kynjanna, með heilaskönnun.128 

Þessar niðurstöður styðja álit kennara í könnuninni, þar sem nefnt var að sennilega 

væri einhver munur á heilahvelum kynjanna.  

Nokkrar kennsluaðferðir eru notaðar við lestrarkennslu og er mikilvægt fyrir 

kennara að velja þá aðferð sem honum hentar. Telja má að kennari nái að koma 

námsefninu sem best frá sér með þeirri kennsluaðferð sem hann er hvað öruggastur 

með. Í könnun meðal kennara kom fram að mikilvægt er að lestrarkennsluaðferðir séu 

fjölbreyttar svo auðveldara sé að koma til móts við þarfir hvers og eins. Einnig kom 

fram að aðferðirnar yrðu að vera leikrænni, verklegri og líflegri þar sem það henti 

strákum oft betur og einnig þeim sem eiga við lestrarörðugleika að stríða.  

Í könnun meðal kennara kom fram að strákar eigi oft erfiðara með að vera 

kyrrir á fyrstu árum grunnskólans. Við drögum þá ályktun að Byrjendalæsi henti 

strákum betur en aðrar lestrarkennsluaðferðir því hún er fjölbreyttari og kemur meira 

til móts við þarfir stráka. Styður þetta við niðurstöður úr könnuninni á Byrjendalæsi 

þar sem fram kom að fleiri strákar náðu yfir 60% lágmarki í lestri með þessari aðferð 

en samanburðarhópurinn með öðrum lestrarkennsluaðferðum.129 

                                                      
126 Aldís Unnur Guðmundsdóttir 2007:212 
127 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:131 
128 Shaywitz, Sally E. og Bennett A. Shaywitz 2006:519-520 
129 Rósa Eggertsdóttir 2007:20 
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Við teljum að hljóðaaðferðin sé frekar einhæf en með því að gera hana líflegri 

eru meiri líkur á að þörfum kynjanna sé mætt. Í könnun meðal kennara kom fram að 

strákar eru meira í tölvuleikjum þar sem áreiti er mikið og teljum við að mikilvægt sé 

að tengja áhugamál strákanna inn í kennsluna til að mæta þörfum þeirra. LTG 

aðferðin virðist taka þó nokkuð tillit til áhuga og reynsluheims beggja kynjanna þar 

sem unnið er með málefni sem höfðar til beggja kynja. Þetta fellur vel að skoðun 

kennara sem tóku þátt í könnuninni um að mikilvægt sé að tengja kennsluaðferðir við 

daglegt líf nemenda. Með heildaraðferðum eins og Byrjendalæsi teljum við að 

nemendur fái síður skólaleiða í upphafi skólagöngu. Við teljum að mikilvægt sé að 

laga kennsluna að áhuga og getu hvers og eins, þannig væri hægt að koma í veg fyrir 

skólaleiða í upphafi skólagöngu.  

Engin ein lestrarkennsluaðferð hentar vel fyrir alla nemendur og teljum við að 

kennarar eigi að vera óhræddir við að blanda saman lestrarkennsluaðferðum ef þeim 

sýnist svo. Í könnuninni meðal kennara kom fram að með því að blanda aðferðum 

saman aukist líkur á því að komið sé til móts við mismunandi þarfir nemenda. Við 

teljum að kennari verði að taka tillit til áhugasviðs og þarfa kynjanna með þeirri 

lestrarkennsluaðferð sem hann kýs að nota.  

 Samkvæmt könnuninni sem við framkvæmdum kom fram að nokkrir kennarar 

voru á því að málþroski stelpna væri almennt betri en hjá strákum og ættu þær því 

auðveldara með að tileinka sér lestur. Styður þetta vel við hugmyndir Vygotskys en 

hann taldi að málþroski stúlkna væri hraðari en hjá strákum.130 Í því lestrarferli sem 

við gerðum grein fyrir er lögð áhersla á að komið sé til móts við þann breytileika sem 

er í þroska barna.131 Styður þetta vel við hugmynd Vygotskys sem taldi að meta ætti 

þroska barna óháð aldri.132 Út frá kenningum Vygotskys teljum við að það megi alltaf 

búast við þessum kynjamun í allri skólagöngu. Við teljum að ekki sé raunhæft að 

ætlast til að allir í hverjum árgangi hafi náð sama markmiði í lestri. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla kemur fram að einstaklingsmiða eigi námið og því teljum við mikilvægt 

að miða kröfur til hvers og eins eftir þroska.133 

Það að vera læs felst ekki aðeins í því að lesa bókmenntir heldur nær það 

einnig til lesturs á fjölbreyttu efni s.s. tímaritum og teiknimyndabókum. Í Kanadískri 

rannsókn kom fram að áhugi kynjanna á lesefni er mjög ólíkur. Þar sem stelpur eru 

                                                      
130 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:140 
131 The American School of Milan 2008 
132 Eggen, Paul og Don Kauchak 2004:58 
133 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:4 
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meira fyrir að lesa bókmenntir með þungum texta en strákar lesa frekar fræðibækur, 

teiknimyndasögur ásamt því að sækja oftar lesefni á netið.134 Þetta styður við könnun 

meðal kennara þar sem fram kom að strákar séu mikið í tölvuleikjum þar sem mikið 

áreiti á sér stað. Einnig styður þetta við rannsókn á vegum IEA þar sem þessi sami 

munur kom fram.135 Við teljum að verkefni innan skólanna sem tengjast læsi eru oft 

útfærð miðað við að nemendur lesi aðallega bókmenntir. Því teljum við að skólinn 

höfði meira til stelpna en stráka varðandi lesefni. Einnig teljum við að strákar þurfa að 

fá tækifæri til að lesa efni sem höfðar til þeirra áhugasviðs. Við teljum að mikilvægt 

sé að viðurkenna þennan mun og að nemendum sé gert kleift að velja úr fjölbreyttu 

lesefni í skólanum. Einnig teljum við að það eigi ekki aðeins að horfa á kynjamun 

heldur líka á einstaklingsmun, þar sem ólíkir einstaklingar geta verið innan hvors 

kynjahóps. Mikilvægt er að viðurkenna þennan mun og að skólinn taki mið af honum 

í kennslu. 

 Rannsóknir sýna að strákar eru oftar greindir með lestrarerfiðleika.136 Trúlega 

eru margar ástæður fyrir því en við teljum að strákar séu líklegri til að trufla í tímum 

og séu því frekar sendir í greiningu en stelpur. Eins og fram hefur komið í könnun 

okkar meðal kennara eru kynin ólík hvað varðar leik og nám. Við teljum að mikilvægt 

sé að miða kennsluna að hverjum og einum, svo komið sé til móts við áhuga hvers og 

eins.  

Í kynningunni á lestrarkennsluaðferðinni Byrjendalæsi kom fram að gengið er 

út frá því að árangursleysi nemenda tengist frekar ófullnægjandi kennslu en vanda 

nemenda sjálfra.137 Við teljum að mikilvægt sé að skipuleggja kennsluna þannig að 

hún höfði til allra nemenda. Einnig teljum við að kennari eigi að koma til móts við 

alla nemendur, hvort sem hann notast við Byrjendalæsi eða aðrar 

lestrarkennsluaðferðir. Við teljum að ekki megi útiloka að ýmsir námsörðuleikar geta 

hrjáð nemendur og því sé mikilvægt að greina vandann sem fyrst, svo hægt sé að hefja 

viðeigandi kennsluúrræði.  

 Samkvæmt kenningunni um röskun á mangófrumum og litlaheilakenningunni 

koma fram tengsl milli hreyfiþroska og lestrarörðugleika.138 Einnig sýna rannsóknir 

að slakur hreyfiþroski geti bent til ýmissa erfiðleika er varða lestur.139 Samkvæmt 

                                                      
134 O’Donnell, Liam 2005:19 
135 Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir 1999:228 
136 Anna Guðmundsdóttir, Guðmundur S. Johnsen og Hermundur Sigmundsson 2007:46 
137 Rósa Eggertsdóttir 2007:18 
138 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:140 og 155 
139 Hermundur Sigmundsson 2002:41 
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greininni Nám og þróun eftir Hermund Sigmundsson kemur fram að strákar eru í 

meirihluta þeirra sem eiga bæði við málörðugleika og hreyfivandamál að stríða.140 Að 

okkar mati er ekki litið nógu alvarlegum augum á slakan hreyfiþroska í skólum. Þar 

sem rannsóknir sýna að slakur hreyfiþroski geti haft áhrif á lestur, teljum við að 

skólanum beri að vera vakandi fyrir þessum möguleika. Með auknu samstarfi milli 

bekkjarkennara og íþróttakennara teljum við að hægt væri að koma í veg fyrir slakan 

hreyfiþroska. Einnig væri hægt að styðjast við svokölluð hreyfiþroskapróf sem 

nemendur myndu taka á hverri önn og með því væri stöðugt aðhald.  

 Við teljum að skólasamfélagið þurfi að gera sér grein fyrir þessum kynjamun 

og finna leiðir til þess að minnka hann. Öll viljum við þróa okkur sem kennarar í starfi 

til að geta búið nemendur undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi.  

Erfitt er að finna eitthvað eitt atriði sem getur skýrt þennan kynjamun. Við 

teljum að erfitt sé að útiloka þennan mun alveg, því eins og áður hefur komið fram, að 

líffræðilegur kynjamunur er til staðar. Ef til vill eru hefðir og gildi í skólum ekki 

hliðholl strákum. Getur verið að þær lestarkennsluaðferðir sem notaðar eru hér á landi 

henti strákum illa?  

                                                      
140 Hermundur Sigmundsson 2002:41 
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6. Lokaorð 

Við gerð þessarar ritgerðar höfum við fræðst mjög mikið um þá þætti sem hafa áhrif á 

læsi barna. Áhugavert var að sjá hversu margir þætti geta haft áhrif á lestur. Eitt sem 

vakti athygli okkar var að sjá hvað hreyfiþroskinn getur haft mikil áhrif á frammistöðu 

barna í lestri. Einnig var athyglisvert að sjá að heilavirkni kynjanna er ekki eins. Þar 

sem komin er fram sönnun um þennan líffræðilega mun kynjanna verður 

skólasamfélagið að viðurkenna muninn og taka tillit til hans. Við teljum að mikill 

kynjamunur sé á læsi og mikilvægt sé að minnka hann m.a. með því að taka tillit til 

áhugasviðs stráka er varðar lesefni. Það er því mikilvægt fyrir kennara að gera sér 

grein fyrir öllum þeim þáttum sem áhrif hafa á læsi. 

 Á heildina litið teljum við mikilvægt að taka tillit til hvers og eins þar sem 

ólíkir einstaklingar eru innan hvers kynjahóps. Eins og almennt er talið eru engir tveir 

einstaklingar eins.  
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Fylgiskjal 1 

 
Ísafirði 29. janúar 2008 

 

 

Spurningarlisti um kynjamun á læsi 

Komið þið sæl, við heitum Kristín Berglind Oddsdóttir og Vilborg Ása Bjarnadóttir 

og erum að skrifa lokaritgerð til B-Ed.-prófs í kennaradeild frá Háskólanum á 

Akureyri. Efni ritgerðarinnar er um kynjamun á læsi og viljum við kanna viðhorf 

kennara til þessa málefnis. Því leitum við til ykkar og vonumst eftir greinargóðum 

svörum. Svörin óskast sent á annaðhvort netfangið hér fyrir neðan, helst fyrir 22. 

febrúar 2008.  

 Með fyrirfram þökk fyrir aðstoðina 

Kristín Berglind Oddsdóttir stinaodds@simnet.is  

og Vilborg Ása Bjarnadóttir vilborg71@simnet.is  

 

 

1. Telur þú að það sé kynjamunur á læsi nemenda á yngsta stigi? 

2.a. Ef svo er, hverjar telur þú að ástæður séu fyrir því? 

2.b. Ef svo er ekki, hverjar telur þú að séu ástæðurnar fyrir því að þetta sé svo 

mikið í umræðunni? 

2.c. Telur þú að þetta sé þörf umræða eða ætti að reyna að sporna við henni?  

3. Telur þú að sömu kennsluaðferðir í lestri henti fyrir bæði kynin? 

4. Ef svo er ekki, hverjar telur þú að ástæðurnar séu fyrir því? 

 

Aukaspurningar: 

Hvað hefur þú langa starfsreynslu sem grunnskólakennari? 

Hve lengi hefur þú kennt á yngri barna sviði? 

 
 
 
 
 


