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Ágrip 

Rannsókn þessi fjallar um reynslu grunnskólakennara á yngsta stigi af 

kynjamun með tilliti til námsárangurs nemenda, einkum í læsi og hvort um sé 

að ræða mun að þessu leyti milli kennara í blönduðum eða kynjaskiptum 

grunnskóla. Rannsóknin var eigindleg viðtalsrannsókn og tekin voru viðtöl 

við átta grunnskólakennara, fjóra úr blönduðum grunnskólum og fjóra úr 

kynjaskiptum grunnskólum. 

Í fræðilega kaflanum er fjallað um kenningar um námsárangur drengja og 

stúlkna og er þar meðal annars komið inn á líffræðilegar, vitsmunalegar og 

sálfræðilegar ástæður, áhuga nemenda til læsis, áhrif sjálfstjórnar á nám, 

kynjaskipta skóla/bekki og kyn kennara. Þá er fjallað um mismunandi færni 

kynjanna í læsi og íslenska skólakerfið. Einnig er umfjöllun um læsi og þá 

sérstaklega lestur, ritun og lesskilning sem og Byrjendalæsi og 

Hjallastefnuna. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að kennararnir upplifa muna á 

námsárangri stúlkna og drengja í læsi og að stúlkur standi framar en drengir. 

Þeir finna einnig mun á sjálfstjórn milli kynjanna og að stúlkur hafi betri 

sjálfstjórn en drengir. Reynsla þeirra er sú að lítill sem enginn munur sé á 

áhuga og viðhorfi kynjanna til læsis. Einnig að áhugi nemenda til náms skipti 

mestu máli þegar kemur að læsisnámi þeirra og hlutverk kennara sé að vekja 

áhuga nemenda á læsi og nota til þess fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Niðurstöður sýna að helsti munur milli kennaranna í blönduðu og kynjaskiptu 

skólunum er sá að kennararnir í kynjaskiptu skólunum telja að kynjaskipting 

nemenda skipti megin máli fyrir nám þeirra og efli það og leiði til þess að 

kennarar eigi auðveldara með að koma á móts við ólíkar þarfir kynjanna. 

Kennarar í blönduðu skólunum horfa meira á mismunandi þarfir 

einstaklinganna og hvernig samsetning bekkjarins er. 

 



 

Abstract 

This research is about first level elementary school teachers experience, of 

gender differences regarding students academic results, especially in reading 

literacy, and if there is a difference between mixed and single−gender 

elementary schools. The research was qualitative and made by interviewing 

eight elementary school teachers, four from mixed schools and four from 

single−gender schools. 

The theoretic part aims at different theories of boys and girls academic 

results, among other things into biological, intellectual and psychological 

reasons, students’ interest towards reading literacy, the influence of 

self−regulation on studying, single−gender schools/classes and teachers 

gender. It also aims at the genders different skills in reading and the Icelandic 

school system. The theoretic part also cover reading literacy, especially 

reading, writing and reading knowledge, as well as Beginning literacy and 

Hjallastefnan. 

The main results of the research are that the teachers experience a 

difference in academic results of boys and girls in reading literacy and girls 

do better than boys. They also see a difference in the genders self−regulation 

and feel that girls have better self−regulation than boys. Their experience is 

that there is little or no difference in the genders interest and attitude towards 

reading literacy. Also that the students’ interest in studying is the most 

important part of their literacy learning and it is the teachers job to raise 

interest in reading literacy by using diverse teaching methods. The results 

show that the biggest difference between teachers in mixed and 

single−gender schools is that the teachers in the single−gender schools feel 

that dividing the genders is an important part in the students’ education and 

gives them strength, and makes it easier for teachers to address the genders 

different needs. Teachers in mixed schools look more at individuals’ different 

needs and the combination of the class. 
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1. Inngangur 

Í íslensku skólakerfi er læsi einn af grunnþáttum menntunar. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla kemur fram að læsi sé samkomulag manna um málnotkun og 

merkingu orða í málsamfélagi. Þar kemur fram að læsi krefjist skriffæra, 

efnis til að skrifa á og miðils til að koma ritsmíðinni á framfæri og snýst því 

að hluta til um tæknimiðla og verkkunnáttu. Þó þeim verkfærum sem nota má 

við kennslu hafi fjölgað dregur það samt ekki úr mikilvægi lesturs og ritunar í 

hefðbundnum skilningi og mikilvægi þess að börn nái tökum á þessum 

þáttum (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 18−19). 

Í þessari ritgerð verður sérstaklega skoðuð reynsla grunnskólakennara á 

yngsta stigi af kynjamun með tilliti til námsárangurs nemenda. Sjónum 

verður einkum beint að læsi í hefðbundnum skilningi, þ.e. lestri og ritun. 

Komið hefur fram í ýmsum rannsóknum og prófum sem lögð eru fyrir 

nemendur að drengir koma námslega mun verr út en stúlkur og þá sérstaklega 

í læsi. Hér á Íslandi hafa stúlkur komið betur út í íslensku í samræmdu 

könnunarprófunum. Í niðurstöðum prófanna árið 2014 voru stúlkur hærri en 

drengir í íslensku hjá öllum árgöngunum, þ.e. í 4., 7. og 10. bekk (Sveinbjörn 

Gestsson og Sigurgrímur Skúlason, 2015, bls. 21, 43 og 63). Árið 2007 voru 

kynntar niðurstöður í alþjóðlegu lestrarrannsókninni PIRLS (e. Progress in 

International Reading Literacy Study) sem Ísland tók þátt í og er ein 

viðamesta rannsókn í heimi á lestri grunnskólabarna. Á Íslandi tóku 

nemendur í 4. og 5. bekk þátt í rannsókninni. Niðurstöður hennar sýndu að 

meðaltal árangurs stúlkna í lesleikni var hærra en drengja í öllum 

þátttökulöndunum. Kynjamunurinn var nokkuð mikill á Íslandi og hærri en 

alþjóðlegt meðaltal (Brynhildur S. Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson, 

2007, bls. 3, 5, 9 og 46−52). PISA (e. Programme for International student 

Assessment) er alþjóðleg rannsókn sem framkvæmd hefur verið á þriggja ára 

fresti frá árinu 2000. PISA rannsóknin er lögð fyrir íslenska nemendur á 

aldrinum 15 ára og þriggja mánaða til 16 ára og tveggja mánaða. Þar er 

sjónum beint m.a. að lesskilningi. Í PISA frá 2012 kemur fram í öllum 

þátttökulöndunum sem og á Íslandi að stúlkur hafa komið mun betur út í 

lesskilningi en drengir á þeim 12 árum sem Ísland hefur tekið þátt í 
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rannsókninni. Hér á landi er hlutfall drengja með mjög slakan lesskilning 

áberandi hærra en í hinum OECD (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012, bls. 9, 50−57 og 76). Í rannsókn 

National Literacy Trust (2012, bls. 12) kemur fram að 76% kennara í 

breskum skólum segja að drengjum gangi ekki eins vel og stúlkum í lestri og 

einnig kemur fram í íslenskri rannsókn sem unnin var af 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands árið 2009 að kennarar fundu fyrir 

kynjamun í kennslu sinni (Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna 

Guðmundsdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og 

Friðrik H. Jónsson, 2009, bls. 5 og 104). 

Ég hef starfað í nokkur ár á kynjaskiptum leikskóla og kennt stúlkum og 

drengjum frá 2 ára til 6 ára. Af reynslu minni að dæma er heilmikill munur á 

kynjunum og ólíkt að kenna stúlkum og drengjum. Ég tel að stúlkur séu ekki 

gáfaðri eða fljótari til náms en drengir heldur miklu frekar að kynin eru ólík, 

eiga mismunandi áhugamál og nálgast viðfangsefnin á ólíkan hátt. Því þarf að 

aðlaga kennsluhættina að áhuga og þörfum hvors kyns. Þessi reynsla ásamt 

þeirri umræðu sem hefur verið um slakari færni drengja í læsi vakti áhuga 

minn á að skoða hvort kennarar á yngsta stigi upplifi þennan mun á 

námsárangri kynjanna í læsi. Einnig vakti það áhuga minna að skoða hvort 

munur væri á reynslu og viðhorfi kennara eftir því hvort þeir störfuðu í 

blönduðum eða kynjaskiptum grunnskólum. 

Markmið rannsóknarinnar er því í fyrsta lagi að kanna reynslu og upplifun 

grunnskólakennara á yngsta stigi af kynjamun með tilliti til námsárangurs 

nemenda og er sjónum einkum beint að læsi. Í öðru lagi að kanna hvort 

munur sé á reynslu og upplifun grunnskólakennara af mismunandi 

námsárangri kynjanna eftir því hvort þeir kenna í blönduðum eða 

kynjaskiptum grunnskólum. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar 

að leiðarljósi: 

 Hver er reynsla grunnskólakennara á yngsta stigi af kynjamun 

m.t.t. námsárangurs nemenda, einkum í læsi? 

 Er munur á reynslu grunnskólakennara á yngsta stigi af 

kynjamun m.t.t. námsárangurs nemenda eftir því hvort þeir kenna 

í blönduðum eða kynjaskiptum grunnskóla? 

Helstu lykilhugtök: Kynjamunur (gender difference, gender gap), 

námsárangur (academic achievement), læsi (literacy), lesskilningur (reading 

knowledge) 
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Ritgerðin skiptist í sex hluta. Á eftir innganginum kemur fræðilegur hluti 

rannsóknarinnar. Honum er skipt upp í fjóra undirkafla þar sem fyrst er 

fjallað um kenningar um nám drengja og stúlkna. Síðan er fjallað um 

mismunandi færni kynjanna í læsi, þar á eftir er farið yfir íslenska skólakerfið 

og að lokum er fjallað um læsi. Í kafla þrjú er sagt frá þeim aðferðum sem 

notaðar voru við rannsóknina þ.e. eigindlegum aðferðum og viðtölum. Síðan 

er greint frá úrtaki, gagnasöfnun og gagnagreiningu, réttmæti og áreiðanleika 

og rannsóknarsiðfræði. Kafli fjögur fjallar um niðurstöður viðtalanna sem 

tekin voru við grunnskólakennarana. Í kafla fimm eru helstu niðurstöður 

dregnar saman og fjallað um þær í tengslum við fræðin sem voru til 

grundvallar í fræðilega hlutanum. Að lokum í kafla sex eru lokaorð þar sem 

koma fram vangaveltur rannsakanda sem komu fram við gerð 

rannsóknarinnar og hugmyndir um frekari rannsóknir á viðfangsefninu. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Kenningar um nám drengja og stúlkna 

Í þessum kafla er fjallað um ýmsar rannsóknir sem sýna fram á hugsanlegar 

ástæður fyrir mismunandi námsárangri kynjanna. Fjallað verður meðal annars 

um hvort ástæðurnar séu líffræðilegar, tengdar mismunandi áhugahvöt og 

skólamenningu, mismunandi vitsmunagetu eða hvort kynin séu líkari en 

ýmsir telja. Einnig verður fjallað um hvort kyn kennara hafi áhrif, viðhorf 

barnanna sjálfra til kynjahlutverksins og hvernig þau aðgreina sig. Þá verður 

fjallað um áhrif sjálfstjórnar og kynjaskipta skóla/bekki.  

Líffræði−, vitsmuna− eða sálfræðilegar ástæður 

Á áttunda áratugnum vöknuðu áhyggjur manna í ýmsum löndum vegna þess 

að rannsóknir sýndu að námsárangur drengja var mun slakari en stúlkna. 

Áður fyrr höfðu áhyggjuefnin aðallega beinst að því að námsárangur stúlkna 

var verri en drengja en það hafði snúist við. Rannsakað hefur verið hvort 

drengir séu á eftir og slakari í öllu námi en stúlkur, hvort munurinn hafi 

aukist eða ekki síðustu tvo áratugina og hvort hann finnist eingöngu í 

ákveðnum löndum eða um allan heim (Driessen og Langen, 2013, bls. 

69−70). 

Ólíkar kenningar hafa komið fram um hvort munur milli kynjanna sé 

vegna líffræðilegra og erfðafræðilegra þátta eða hvort þau séu líkari hvort 

öðru en ólíkari. Rannsóknarniðurstöður Gurian og Stevens (2004, bls. 21−23) 

á líffræðilegum mun milli kynjanna sýna að munur er á heilastarfsemi 

drengja og stúlkna sem hefur áhrif á hvernig þau læra eða tileinka sér nýja 

þekkingu. Munurinn á starfsemi heilanna er m.a. sá að hvelatengsl stúlkna 

eru að meðaltali stærri en hjá drengjum sem leiðir til þess að meira samband 

er milli heilahvelanna hjá stúlkum. Framheili stúlkna er oftast virkari en hjá 

drengjum og þroskast fyrr og hefur það þau áhrif að stúlkur eru ekki eins 

hvatvísar og drengir. Í heilaberki er m.a. að finna starfsemi fyrir tilfinningar 
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og talmál og rýmis og afl virkni. Þessi starfsemi virðist vera mismunandi á 

milli kynja og stúlkur nota meira af heilaberkinum fyrir tilfinningar og talmál 

en drengir fyrir rýmis og afl virkni. Stúlkur eru einnig með stærri dreka, sem 

gegnir hlutverki í minni og getu til að læra, en drengir og meira seratónín í 

blóðinu og heilanum en það er taugaboðefni sem heilinn notar til boðskipta. 

Allir þessir þættir hjálpa stúlkum til að takast á við margbreytileikann sem 

fylgir því að læra að lesa og skrifa. Heili drengja vinnur betur úr myndum, 

táknum og hlutum en orðum.  

Í rannsókn Halpern (2014, bls. 91) sem gerð var á vitsmunalegri getu 

kynjanna kom í ljós að stúlkur eru betri en drengir í sumum vitsmunalegum 

verkefnum og drengir eru betri en stúlkur í öðrum. Því er ekki hægt að segja 

að annað kynið sé vitsmunalegra sterkara en hitt. Halpern komst að þeirri 

niðurstöðu að ekki eru neinar sannanir fyrir því að annað kynið sé gáfaðra en 

hitt. 

Fjöldi rannsókna hefur lagt áherslu á kynjamun og sett hefur verið fram 

tilgáta um að kynin séu svipuð að mestu leyti hvað varðar sálfræðilega þætti, 

það er að drengir og stúlkur séu meira lík hvort öðru heldur en ólík. Í 

rannsókn Hyde (2005, bls. 581−586), sem er kerfisbundin 

rannsóknarsamantekt þar sem metin er sálfræðilegur kynjamunur, koma fram 

sterk sönnunargögn til stuðnings tilgátunni. Í rannsókninni eru skoðuð atriði 

sem eiga að meta m.a. vitræna þætti, munnleg samskipti og án orða, 

félagslega og persónulega þætti, sálfræðilega þætti svo sem sjálfstraust, 

hreyfifærni og siðferðisþætti. Í niðurstöðum kemur fram að í 78% tilfella er 

lítill sem enginn munur milli kynjanna. Undantekningarnar frá þessu eru 

nokkur atriði er varða líkamlega færni, sérstaklega eftir að kynin eru komin á 

kynþroskaaldurinn, því þá breikkar bilið milli þeirra í vöðvamassa og stærð 

beina. Einnig kemur fram munur á kynhneigð og á árásarhneigð. 

Áhugahvöt og viðhorf nemenda  

Margar rannsóknir hafa beint sjónum að mismunandi áhugahvöt kynjanna til 

að læra. Áhugahvöt er þýðing á enska hugtakinu motivation og er yfirhugtak 

til að útskýra af hverju við hugsum og hegðum okkur eins og við gerum. Hún 

stjórnar hegðun okkar og er innra ástand sem kveikir, stjórnar og viðheldur 

ákveðinni hegðun (Mclean, 2006, bls 7; Woolfolk, 2010, bls. 376−378).  
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Í fræðilegri umræðu er gjarnan gerður greinarmunur á innri áhugahvöt (e. 

intrinsic motivation) og ytri áhughvöt (e. extrinsic motivation). Innri 

áhugahvöt felur í sér að einstaklingurinn gerir eitthvað vegna þess að það er í 

eðli sínu skemmtilegt og mikilvægt. Hann stjórnast þá af innri persónulegum 

þáttum eins og þörfum, áhuga og forvitni. Þegar einstaklingur er drifinn 

áfram af innri áhugahvöt þarf ekki að beita hvatningu eða refsingu því 

athöfnin sjálf er nógu gefandi. Ytri áhughvöt felur í sér að gera eitthvað því 

það leiðir til ákveðinnar útkomu og stjórnast af ytri umhverfisþáttum. Þá er 

einstaklingurinn ekki drifinn áfram af áhuga fyrir viðfangsefninu sjálfu 

heldur því sem kemur í kjölfarið svo sem viðurkenningu og til að forðast 

refsingar. Margar athafnir stýrast bæði af innri og ytri áhugahvöt í bland og 

tengjast því saman (Ryan og Deci, 2000, bls. 54−55; Woolfolk, 2010, bls. 

376−378).  

Driessen og Langen (2013, bls. 73 og 82−84) gerðu rannsókn í Hollandi 

og skoðuðu að hvaða leyti staða drengja í grunnskóla (frá 4 til 16 ára) væri 

frábrugðin stöðu stúlkna og hvort þessi munur milli kynjanna hefði aukist 

síðasta áratuginn. Niðurstöðurnar sýndu að stúlkur koma betur út í lestri og 

tungumálum en drengir eru betri í stærðfræði og vísindum, þó er munurinn 

minni þar en í lestrinum og tungumálunum. Drengir koma mun verr út en 

stúlkur þegar kemur að viðhorfi til náms og félagslegri hegðun. Mismunur á 

námsárangri kynjanna virðist aðallega tilkominn vegna staðalímynda um 

kynin og viðhorfs drengja og stúlkna sem þau móta í samskiptum við 

umhverfið. Niðurstöður þýskrar rannsóknar sýna að mismunur á námsgetu 

kynjanna er ekki tilkominn vegna mismunandi greindar heldur að stúlkur eru 

með sterkari námshvöt og hafa einnig meiri sjálfstjórn í námi (Fischer, Schult 

og Hell, 2013, bls. 531 og 538). 

Í íslenskri rannsókn þeirra Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar 

og Barkar Hansen (2008, bls. 10−23) er námsáhugi nemenda í grunnskólum 

skoðaður. Athugað er hve mikill námsáhugi nemenda í 1., 3., 6. og 9. bekk er 

að mati nemenda og foreldra og einnig hvort hann breytist eftir aldri og kyni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að nemendur í 1. bekk virðast á heildina 

litið jákvæðir gagnvart skólanum og 75% þeirra fullyrða að þeim finnist 

gaman en í 3. bekk hefur hlutfall þeirra lækkað í 62%. Þótt flestum 

nemendum í 1. og 3. bekk finnist gaman í skólanum kemur samt á óvart að 

hlutfallið sé ekki hærra. Í rannsókninni kemur fram að marktækur munur er á 

milli drengja og stúlkna hvað við kemur námsáhuga strax í 1. bekk og eykst 



8 

hann enn frekar í 3. bekk og er námsáhugi drengja minni en stúlkna. 

Námsáhuginn minnkar síðan talsvert þegar nemendur eldast og hann virðist 

lítill í 6. bekk og 9. bekk. Í báðum bekkjunum er talsverður munur milli 

kynjanna og drengirnir hafa minni námsáhuga en stúlkurnar og virðist draga 

meira úr áhuga þeirra eftir því sem þeir verða eldri. Í rannsókninni kemur 

fram að mikil samsvörun er milli mats nemenda og foreldra og samkvæmt 

foreldrum kemur fram kynjamunur þ.e. að drengir hafi minni námsáhuga en 

stúlkur. 

Áhrif sjálfstjórnar á námsárangur 

Hugtakið sjálfstjórn (e. self−regulation) felur í sér stjórnun tilfinninga, 

hugsunar og hegðunar í samræmi við reglur, viðmið, markmið og áætlanir. 

Hún vísar til hæfni barna til að stýra athygli sinni svo sem að fyrirmælum 

kennara og halda henni óskertri þrátt fyrir truflanir. Einnig að vinnsluminni 

þeirra, það er að halda leiðbeiningum í huga sér og beita þeim við úrlausn 

verkefna. Sjálfstjórn beinist að getu barna til að halda aftur af hegðun eins og 

að rétta upp hönd og bíða í stað þess að kalla upp svar við spurningum. 

Sjálfstjórnun barna og ungmenna er ört vaxandi fræðasvið og hafa 

niðurstöður ýmissa rannsókna, sem sýna fram á tengsl milli sjálfstjórnunar 

barna og góðs námgengis, haft áhrif á skólastarf t.d. við stefnumótun í 

Bandaríkjunum og Evrópu (Steinunn Gestsdóttir, 2012, bls. 19, 20 og 25; 

Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2010, bls. 1). 

Í grunnskóla þurfa nemendur að tileinka sér sjálfstjórn sem gerir það að 

verkum að þeir geti haldið athygli í fjölmennum bekk og láti ekki truflast af 

bekkjarfélögum, geti nýtt sér leiðbeiningar við verkefnavinnu og haft stjórn á 

hegðun sinni. Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir (2010, bls. 1−5) 

rannsökuðu tengsl sjálfstjórnar og læsis meðal íslenskra barna á fyrstu 

grunnskólaárunum. Þátttakendur í rannsókn þeirra voru 111 nemendur í 1. 

bekk og endurtekin þegar þeir voru í 2. bekk. Tvær mælingar á sjálfstjórn 

voru notaðar, þ.e. bein mæling rannsakenda á hegðun barnanna og matslisti 

fyrir kennara. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að sjálfstjórn barna á 

Íslandi við upphaf skólagöngu spáir vel fyrir um námsgengi þeirra ári síðar. 

Einnig kom fram að meðaltal stúlkna er hærra en drengja á báðum 

sjálfstjórnarmælingunum og meiri dreifing er í skorun drengja. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar samræmist niðurstöðum margra erlendra rannsókna, m.a. 
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rannsókn Matthewes, Morrison og Ponitz (2009, bls. 699) en þar kemur fram 

að skýr merki séu um mun á sjálfstjórn kynjanna í byrjun og við lok 

leikskóladvalar (e.kindergarten) og að drengir hefji skólagöngu sína með mun 

slakari sjálfstjórn en stúlkur. Þó að framfarir verði í sjálfstjórn þeirra hafa 

þeir ekki náð færni stúlkna þegar skólaárinu lýkur. Einnig kemur fram að 

10% þeirra drengja sem skora lægst eru mun verr staddir en 10% stúlknanna 

sem skora lægst.  

Sameiginleg rannsókn var gerð á Íslandi og í Þýskalandi (Suchodoletz 

o.fl., 2013, bls. 62 og 70−71) þar sem tengsl milli sjálfstjórnar og 

námsárangurs voru skoðuð. Þátttakendur í rannsókninni voru börn, foreldrar 

og kennarar frá báðum löndum. Börnin í rannsókninni voru samtals 412. Í 

Þýskalandi voru börnin í einum hópi og meðalaldur þeirra var 61,24 mánuðir. 

Á Íslandi voru börnin í tveimur hópum, þ.e. börn í leikskóla og meðalaldur 

þeirra var 55,70 mánuðir og börn í 1. bekk og meðalaldur þeirra var 79,32 

mánuðir. Í rannsókninni kom fram jákvæð fylgni milli sjálfstjórnar og 

námsárangurs barnanna í báðum löndunum og einnig munur milli kynjanna í 

sjálfstjórn. Drengirnir áttu mun erfiðara með sjálfstjórn þegar þeir hófu 

formlega skólagöngu. Kom þetta sérstaklega í ljós í niðurstöðum á mati 

kennaranna. Rannsakendur draga þá ályktun að með því að stuðla að betri 

sjálfstjórn barna í leikskóla og fyrstu árum grunnskóla sé hægt að hjálpa 

börnum að bæta námsárangur sinn. 

Bandura (1997, bls. 174−176) telur að trú nemenda á eigin getu stuðli að 

sjálfstjórn sem er mikilvæg fyrir betri námsárangur þeirra. Hvatning frá 

skólaumhverfinu er talin efla trú nemenda á eigin getu og sjálfstjórn. Ýmsar 

erlendar rannsóknir styðja þetta m.a. rannsókn Usher og Pajares (2006, bls. 

125 og 137). Í rannsókninni kom einnig í ljós að algengara er að stúlkur meti 

námshæfni sína eftir félagslegri sannfæringu og frammistöðu en drengir 

byggja frekar mat sitt á áætlaðri getu sinni. 

Í íslenskri rannsókn Elsu Lyng Magnúsdóttur, Steinunnar Gestsdóttur og 

Kristjáns Ketils Stefánssonar (2013, bls. 1 og 9−12) var upplifun nemenda í 

9. bekk á hvatningu í skólanum og tengslum hennar við trú þeirra á eigin getu 

til sjálfstjórnar í námi skoðuð. Þar kemur fram að kynin upplifa að meðaltali 

jafn mikla hvatningu í skólanum í heild sem og frá kennurum. Kynjamunur 

kemur fram í trú nemenda á eigin getu til sjálfstjórnar í námi og hafa stúlkur 

meiri trú á eigin getu en drengir. Sterk tengsl eru á milli trúar nemendanna á 
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eigin getu til sjálfstjórnar og skólatengdrar hvatningar og voru tengslin 

sterkari hjá stúlkum. 

Kynjaskiptir skólar og bekkjardeildir 

Í lok síðasta áratugar 20. aldar varð mikil umræða um bilið milli 

námsárangurs stúlkna og drengja. Ein leið sem farin var til að reyna að koma 

í veg fyrir slíkt var að hafa kynjaskipta bekki ásamt blönduðum bekkjum í 

skólum og einnig voru sumir skólar alveg kynjaskiptir.  

Younger og Warrington (2002, bls. 353 og 366−371) gerðu ferilsathugun 

(e. case study) í Essex í skóla sem var með blandaðar bekkjardeildir og 

kynjaskipta bekki og hafði haft slíkt fyrirkomulag verið að mestu frá því að 

skólinn var stofnaður snemma á áttunda áratugnum. Í rannsókninni voru tekin 

viðtöl við kennara og nemendur og samskipti í skólastofunni skoðuð. Í 

niðurstöðunum kom fram að flestir kennarar, nemendur og foreldrar töldu að 

kynjaskipting skapaði hvetjandi námsumhverfi. Kennarar virtust ráða vel við 

kennsluna í kynjaskiptu bekkjunum og náðu að skapa andrúmsloft þar sem 

lítið var um truflun. Kennararnir lögðu áherslu á að kenna á þann hátt að 

borin væri virðing bæði fyrir stúlkum og drengjum. Í ferilsathuguninni benti 

ekkert til þess að kvenkennarar notuðu aðrar kennsluaðferðir en karlkennarar 

og litlar sem engar vísbendingar voru um að kyn kennara hefði mikilvæg 

áhrif á hegðun nemenda. Í viðtölunum kom fram að flestum stúlkunum liði 

mjög vel í skólanum og drengirnir nefndu sjaldan að þeim líkaði ekki að vera 

í kynjaskiptum bekk. Í rannsókninni kom fram að jákvætt væri fyrir bæði 

kynin að hafa sitt eigið námsumhverfi án afskipta hins kynsins. Einnig kom 

fram að sumir kennaranna höfðu þróað áhrifaríkar og spennandi 

kennsluaðferðir með mismunandi þarfir kynjanna í huga en þó hafði 

meirihluti kennara ekki gert skýrar aðlaganir á kennsluaðferðum sínum með 

tilliti til þess hvort þeir væru að kenna stúlkum eða drengjum. Niðurstöður 

varðandi námsárangur nemendanna voru óljósari og sýndu ekki fram á hvort 

kynjaskiptingin hefði bein áhrif á námsárangur og einnig var erfitt að 

einangra hana frá öðrum þáttum. Þó kom fram að niðurstöður prófanna í 

skólanum sýndu mismun á milli námsárangurs kynjanna en jafnframt að bæði 

kynin bættu árangur sinni nánast jafnt milli ára. Rannsakendurnir túlkuðu 

niðurstöðurnar þannig að kynjaskipt kennsla hefði möguleika á að efla 

námsárangur beggja kynja en til þess þyrftu þær aðferðir, sem notaðar væru 
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til að kenna annars vegar drengjabekkjum og hins vegar stúlknabekkjum, að 

vera skipulagðar á markvissan hátt og innleiddar af festu í skólann og 

endurmetnar reglulega. Samhljómur er einnig í niðurstöðum annarrar 

rannsóknar sem Warrington og Younger gerðu árið 2003 (Warrington og 

Younger, 2003, bls. 349). 

Pahlke, Hyde og Allison (2014, bls. 1042 og 1064−1065) tóku saman 

niðurstöður úr ýmsum rannsóknum sem fjölluðu um áhrif þess fyrir 

nemendur að vera í kynjaskiptum skóla/bekk borið saman við nemendur í 

blönduðum skóla/bekk. Samkvæmt greiningum þeirra hefur kynjaskipting í 

skóla ekki yfirburði fram yfir blöndun varðandi námsárangur og fá gögn sem 

sýna að nemendum í kynjaskiptu umhverfi vegni betur en hinum. Því hefur 

verið haldið fram að drengir séu ráðandi í blönduðum bekkjum og þá einkum 

í stærðfræði og vísindum og því ætti stúlkum í kynjaskiptum bekkjum að 

ganga betur í þeim fögum en samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar koma 

stúlkur einungis örlítið betur út úr prófunum en stúlkur í blönduðum 

bekkjum. Ýmsir sem eru fylgjandi kynjaskiptingu telja að líffræðilegur 

munur sé á kynjunum og því þurfi að kenna þeim á mismunandi hátt. 

Samkvæmt þessu viðhorfi ættu nemendur í kynjaskiptum skólum að koma 

betur út í samanburði við nemendur í blönduðum bekkjum en niðurstöður 

benda ekki til þess. 

Kyn kennara 

Í dag er meirihluti kennara í leik− og grunnskólum kvenkyns og telja ýmsir 

að það hafi þau áhrif að drengir sýni slakari námsárangur en stúlkur. Þegar 

skoðaðar eru niðurstöður um frammistöðu kynjanna í námi allt frá upphafi 

síðustu aldar, þegar karlkennarar voru hlutfallslega fleiri, kemur í ljós að 

stúlkur virðast hafa staðið sig betur námslega frá upphafi en drengir 

(Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005, bls. 155). 

Í rannsókn sem gerð var í Flórída, var skoðað hvort kyn kennara hefði 

áhrif á námsárangur nemenda. Niðurstöður gáfu til kynna að ekki væri 

merkjanlegur munur milli kynjanna í stærðfræði og lestri þó verkefnin væru 

lögð inn af kvenkennara fyrstu árin í grunnskóla en smávægilegur munur var 

þegar nemendur urðu eldri. Bæði kynin höfðu hag af verkefnum frá 

kvenkennara. Stúlkur græddu aðeins meira en drengir á því að hafa 

kvenkennara í stærðfræðiverkefnum en í lestri var munurinn tiltölulega lítill 
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(Winters, Haight, Swaim og Pickering, 2013, bls. 69 og 73−74). Þetta 

samræmist niðurstöðum Burusic, Babarovic og Seric (2011, bls. 531) Þau 

komust að því að námsárangur kynjanna er óháður kyni kennara og sá 

kynjamunur, sem kemur fram í námsárangri nemenda og sýnir að drengir séu 

slakari en stúlkur, eigi sér aðrar skýringar en kyn kennara. 

Viðhorf barnanna sjálfra til kynjahlutverksins 

Hugtökin kynferði (e. sex) og kynímynd (e. gender) eru notuð jöfnum 

höndum en mikilvægt er að greina þau að þar sem kynferði vísar til 

líffræðilegs munar sem er á kynjunum en kynímyndin vísar til eiginleika sem 

tengdir eru því að vera karlmaður eða kvenmaður. Kynímynd barna þróast í 

barnæsku og mótast sterkast vegna viðbragða í umhverfi þeirra (McGeown, 

2015, bls. 36).  

Aðgreining kynjanna virðist byrja snemma hjá börnum og í rannsókn á 

leikskólabörnum kemur fram að kyn skiptir miklu máli í vali þeirra á 

leikfélaga. Það virðist skipta meira máli fyrir börn að velja sér félaga af sama 

kyni frekar en það leikjaval sem er í boði (Martin o.fl., 2013, bls. 925 og 

932). 

Í niðurstöðum úr verkefninu „Raising Boys´Achievement“ (RBA) sem 

unnið var á Englandi á árunum 2000−2004 (Younger o.fl., 2005, bls. 8 og 18) 

kemur fram að félagahópurinn skiptir nemendur í grunnskólum miklu máli og 

skipar stóran sess í lífi þeirra. Drengir segja að það skipti miklu máli að fá 

viðurkenningu frá öðrum drengjum, að vera hluti af hóp og standa undir 

væntingum og reglum hópsins. Þetta er í samræmi við rannsókn Warrington, 

Younger og Williams (2000, bls. 397 og 402−404) þar sem kemur fram að 

ímyndin er mjög mikilvæg fyrir bæði stúlkur og drengi og að þau leggi á það 

áherslu að skapa góða ímynd af sér sem tryggi þeim viðurkenningu í 

félagahópnum. Einnig kemur fram að nemendur velja sér yfirleitt félaga af 

sama kyni og frá 10 ára aldri samsama þeir sig að mestu leyti nemendum af 

sama kyni. 
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2.2 Mismunandi færni kynjanna í læsi 

Í þessum kafla er fjallað um mismunandi færni kynjanna í læsi, einkum í 

lestri. Hvort munur sé á áhuga og viðhorfum kynjanna til læsis og hvort 

munur sé á kynjunum varðandi leshömlun. 

Viðhorf gagnvart lestri er mikilvægur þáttur og er líklegt til að hafa áhrif á 

hversu oft nemendur lesa af sjálfsdáðum. Viðhorf hefur áhrif á þátttöku þeirra 

í lestrartengdum verkefnum í skólanum, fjölbreyttni lestrarefnis þeirra, 

ánægju þeirra af lestri og mögulega námsárangur þeirra. Jákvætt viðhorf 

gagnvart lestri hefur iðulega verið tengt betri árangri nemenda í lestri og að 

það leiði til þess að þeir lesi meira (Logan og Johnston, 2009, bls. 199). 

Logan og Johnston (2009, bls. 199, 203 og 207−211) rannsökuðu mismunin á 

færni, viðhorfi og tíðni kynjanna til lesturs í átta mismunandi grunnskólum í 

Englandi, þar sem þátttakendur voru 232 nemendur og meðalaldur þeirra var 

10.7 ára. Þar kemur fram að færni stúlkna í lestri er betri en drengja. Þær lesa 

meira af sjálfsdáðum og hafa jákvæðara viðhorf gagnvart lestri og skólanum 

heldur en drengir. Munurinn er þó ekki mikill. Lestrargeta drengjanna tengist 

viðhorfi þeirra til lesturs og skólans en ekki hjá stúlkum. Munur milli 

kynjanna er meiri í viðhorfi þeirra til lesturs en í færni þeirra. Einnig er 

sterkara samband milli tíðni lesturs og viðhorfs en milli lestrargetu og 

viðhorfs. Tengsl er því milli lestrargetu og viðhorfs gagnvart skólanum, tíðni 

lesturs og trú á hæfni. Sainsbury og Schagen (2004, bls. 373 og 377−385) 

gerðu líka rannsókn á viðhorfi nemenda til lesturs. Rannsóknin var gerð á 

Englandi á fimm ára tímabili frá 1998−2003 meðal nemenda á aldrinum 9 til 

11 ára. Samkvæmt niðurstöðunum eru nemendur almennt með jákvætt 

viðhorf gagnvart lestri en það er þó aðeins minna hjá eldri nemendum. Á 

þessum fimm árum hafði ánægja nemendanna af lestri minnkað en að sama 

skapi hafði öryggi þeirra við lestur aukist. Viðhorf stúlkna til lesturs var mun 

jákvæðara en hjá drengjum sem og ánægja þeirra af lestri og hafði ánægja af 

lestri minnkað mest hjá elstu drengjunum.  

Blair og Sanford (2004, bls. 452−459) rannsökuðu margbreytileika læsis 

hjá drengjum, þ.e. hvernig hann birtist og á hvaða hátt hann væri ólíkur 

hefðbundinni sýn skóla á læsi. Drengirnir í rannsókninni aðlöguðu þá 

læsiskennslu sem fram fór í skólanum að sér ef þeir þurftu á því að halda. 

Þeir gerðu það á ýmsan hátt eins og með því að bæta húmor og háði í lestrar− 

og skriftarverkefnin sín, með því að umbreyta fyrirmælum kennaranna eða 



14 

bæta við persónum úr sögum sem þeir lásu utan skóla. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að þegar drengir unnu að lestrartengdum verkefnum 

urðu þeir að hafa persónulegan áhuga á viðfangsefninu og sjá tilgang með 

verkefninu. Lestrarefni sem drengir völdu til að lesa fyrir utan skóla var 

yfirleitt tengt einhverju sem þeir höfðu mikinn áhuga á s.s. íþróttatímarit, 

tölvutímarit, ofurhetju teiknimyndabækur og aðrar teiknimyndasögur. Áhugi 

þeirra snerist um sögur sem innihéldu hasar og ofbeldi, leiki og keppni og 

ögrun og háð. Niðurstöður rannsakenda voru að drengir gætu lesið en væru 

vandlátir á það sem þeir læsu og notuðu lestraraðferðir sem þeir höfðu 

tileinkað sér í skóla og breyttu til þess að lestur og læsistengd verkefni 

höfðuðu til þeirra. Rannsakendur töldu að kennarar yrðu að breyta 

hugmyndum sínum um hvað læsi snerist og aðstoða drengi til að uppgötva 

styrkleika sína og búa til fleiri tækifæri fyrir þá til að efla og víkka út 

lestrarfærni sína. 

Í Bretlandi eru vaxandi áhyggjur af slöku gengi drengja í lestri og muni í 

lestri milli kynjanna. Í rannsókn National Literacy Trust (2012, bls. 6−22) 

kemur fram að 76% kennara í breskum skólum segja að drengjum gangi ekki 

eins vel og stúlkum í lestri. Þar kemur fram að mun meiri líkur eru á að 

drengir eigi í erfiðleikum með lestur og séu líklegri til að hafa minni eða 

jafnvel engan áhuga á að lesa. Niðurstöðurnar sýna líka að drengir lesa ekki 

jafn oft og stúlkur. Lestur og ritun haldast í hendur og í rannsókninni kemur 

fram að þeir nemendur sem lesa mikið skrifa meira og þeir sem lesa lítið 

skrifa minna. Í rannsókninni kemur fram að viðhorf margra drengja gagnvart 

lestri er neikvæðara en hjá stúlkum, en það er í samræmi við niðurstöður 

Driessen og Langen (2013, bls. 73 og 82−83) sem sagt var frá í kafla 2.3. 

Stúlkur eru líklegri til þess að líta á þá sem lesa sem glaða og gáfaða 

einstaklinga en drengir eru líklegri til að líta á þá sem lesa sem leiðinlega 

einstaklinga. Áhrif frá félögum hafa líka áhrif á viðhorf drengja og 19% 

þeirra segja að þeir myndu skammast sín ef vinir þeirra sæju þá lesa. Drengir 

virðast síður hafa ánægju af því að lesa og 34% þeirra segir að þeim leiðist að 

lesa. Þeir eru því líklegri til að velja annars konar afþreyingu og 62% þeirra 

segja að þeir myndu frekar velja að horfa á sjónvarp en að lesa. Rannsóknin 

sýnir að mikill munur er á því hvað kynin vilja lesa og hvaða lesefni þau 

velja sér. Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Blair og Sanford 

(2004, bls. 452−459). Í niðurstöðunum kemur fram að margir drengir eða um 

30% velja að lesa ekki því þeir finna ekkert lesefni sem vekur áhuga þeirra og 
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því er mikilvægt að hafa lesefni sem höfðar til þeirra (National Literacy 

Trust, 2012, bls. 6−22). 

McGeown (2015, bls. 35, 38 og 42−44) gerði rannsókn í fjórum enskum 

grunnskólum og voru þátttakendur 223, tæplega 10 ára gamlir nemendur. 

Rannsóknin beindi sjónum sínum að hvöt nemenda til að lesa, vali þeirra á 

lesefni, kynímyndinni og lestrarfærni þeirra. Niðurstöður sýna að ekki er 

kynjamunur á lestrarfærni nemenda en munur er á hvöt þeirra til að lesa og 

vali þeirra á lesefni. Einnig kemur fram að kvenleg einkenni tengjast nánar 

hvatningunni að lesa en karlleg einkenni. Þau tengjast líka því að meiri líkur 

eru á að lesnar séu bækur sem teljast kvenlegar og hlutlausar heldur en bækur 

sem teljast karllegar. Þegar kynin eru skoðuð með tilliti til kynímyndar þeirra 

kemur fram að drengir og stúlkur lesa ólíkar gerðir af bókum. Drengir eru 

líklegri til að lesa bækur sem beinast að karllegu efni eða hlutlausu efni en 

ekki kvenlegu efni og öfugt hjá stúlkum. Þó eru stúlkur opnari fyrir því að 

lesa bækur sem fjalla um karlleg efni heldur en drengir að lesa bækur sem 

beinast að kvenlegu efni. Bæði kynin eru einnig líklegri til að velja bækur 

sem fjalla um persónur af þeirra eigin kyni. Túlkun rannsakanda á 

niðurstöðunum er sú að ef hvetja á drengi til að lesa þurfi að draga úr 

kvenlega viðhorfinu sem tengist lestri. Vanda þarf val á bókum í skólum og 

það er drengjum í hag að hafa bækur sem beinast að karlkyni. Niðurstöðurnar 

sýna að bækur sem eru hlutlausar reynast best fyrir alla nemendur og eru því 

hentugastar þó þær séu ekki endilega vinsælastar. 

Retelsdorf, Asbrock og Schwartz (2015, bls. 186 og 191−192) rannsökuðu 

hvort staðalímyndir kennara um kynin í sambandi við lestur, þ.e. þeirra trú að 

stúlkur standi drengjum framar í lestri, hefði neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

drengja varðandi lestur. Niðurstöðurnar sýndu að svo er, auk þess sem þeir 

drengir sem skoruðu hátt hjá kennurunum voru með lélegri sjálfsmynd 

varðandi lestur. Þær sýndu líka að staðalímynd kennaranna var að meðaltali 

jákvæðari gagnvart stúlkum og virtist ekki hafa áhrif á sjálfsmynd stúlknanna 

í lestri.  

Baroody og Diamond (2013, bls. 293−299) rannsökuðu áhuga og þátttöku 

leikskólabarna í læsistengdum verkefnum og skoðuðu muninn á kynjunum. 

Þeir tóku viðtöl við foreldra, kennara og börn og fylgdust með á vettvangi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að foreldrar og kennarar töldu að stúlkur 

hefðu mun meiri áhuga á læsistengdum verkefnum en drengir. Í rannsókninni 

kom samt ekki fram neinn merkjanlegur kynjamunur í viðtölunum sem tekin 
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voru við börnin eða í vettvangsathugunum þegar fylgst var með börnunum í 

frjálsum leik eða í stórum hópum.  

Því hefur lengi verið haldið fram að leshömlun sé algengari hjá drengjum 

en stúlkum og hafa eldri rannsóknir stutt þessar fullyrðingar. Hins vegar hafa 

nýlegar rannsóknir sýnt fram á lítinn mun milli kynja. Talið er að meira beri á 

vanda hjá drengjum vegna fylgikvilla s.s. hegðunarerfiðleika og 

athyglisbrests og þess vegna séu þeir frekar greindir með lestrarörðugleika en 

stúlkur (Kamhi, Catts og Adlof, 2014, bls. 53−54). Hawke, Wadsworth og 

DeFries (2006, bls. 21 og 27−28) komast að sömu niðurstöðu í rannsókn 

sinni á tvíburum, en þar kemur fram að ekki er marktækur erfðafræðilegur 

munur á því hvort stúlkur eða drengir eiga við lestrarerfiðleika að stríða. 

2.3 Íslenska skólakerfið 

Í þessum kafla er fjallað um grunnskólalögin og réttindi allra barna til náms 

hvort sem um ræðir nám í blönduðum grunnskólum á vegum sveitarfélaganna 

eða í sjálfstætt starfandi skólum. Fjallað er um Aðalnámskrá grunnskóla og 

hvaða áherslu hún leggur varðandi jafnrétti til náms og um áherslur varðandi 

kynjamun í Hvítbók um umbætur í menntun. Einnig er fjallað um rannsóknir 

og samræmd könnunarpróf og niðurstöður með hliðsjóna af kynjamun m.t.t. 

námsárangurs. Þá verður fjallað um Hjallastefnuna sem er sjálfstætt starfandi 

menntafyrirtæki. 

Lög og réttindi nemenda 

Samkvæmt grunnskólalögunum er hlutverk grunnskóla í samvinnu við 

heimilin að: 

 

stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla 

skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð 

íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli 

leitast við að haga störfum sínum í fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og 

eins. (lög um grunnskóla nr. 91/2008)  
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Allir nemendur eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi 

sem tekur tillit til þarfa þeirra, vellíðunar og að þeir njóti hæfileika sinna og 

finni til öryggis í skólanum. Samkvæmt grunnskólalögum eiga grunnskólar 

að hafa aðalnámskrá. Í lögunum kemur fram að í aðalnámskrá eigi að vera 

sérstaklega gætt að því að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og að 

markmið náms og kennslu og starfshættir grunnskólans eigi að vera þannig 

að komið sé í veg fyrir mismunun meðal annars vegna kyns (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í Aðalnámskrá grunnskóla segir:  

 

Leggja þarf áherslu á að nám búi bæði kynin jafnt undir virka þátttöku 

í samfélaginu, bæði í einkalífi og atvinnulífi. Kynjafræði og hugtök 

hennar eru mikilvægur þáttur í að gera nemendur meðvitaða um stöðu 

kynjanna í samfélaginu. Það varðar miklu að hvorki halli á pilta né 

stúlkur í þeim viðfangsefnum sem skólinn leggur þeim til. Öll 

viðfangsefni eiga að grundvallast á jafnræði og jafnrétti. (Mennta− og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 38) 

 

Á Íslandi eru starfandi almennir grunnskólar og samkvæmt 5. grein 

grunnskólalaga (nr. 91/2008) er rekstur þeirra á ábyrgð og kostnað 

sveitarfélaganna og ber þeim skylda að sjá til þess að öll skólaskyld börn, 

sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu, njóti skólavistar. Einnig eru nokkrir 

einkareknir grunnskólar hér á landi og í 43. grein grunnskólalaga kemur fram 

að „ráðherra er heimilt að viðurkenna grunnskóla eða hluta grunnskóla, sbr. 

1. gr., sem reknir eru af öðrum en sveitarfélögum í formi 

sjálfseignarstofnunar, hlutafélags eða samkvæmt öðru viðurkenndu 

rekstrarformi“ (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í Hvítbók um umbætur í menntun hafa verið sett fram tvö meginmarkmið 

til ársins 2018. Hið fyrra snýr að grunnskólanum og er að 90% 

grunnskólanema, í stað 79% nú, nái lágmarksviðmiðum í lestri. Í Hvítbókinni 

kemur fram að nauðsynlegt sé fyrir Íslendinga að skoða sérstaklega hvernig 

bæta megi lesskilning nemenda og fækka þeim sem geta ekki lesið sér til 

gagns og þar sem staða drengja sé sérstakt áhyggjuefni þurfi að taka mið af 

ólíkri stöðu kynjanna við umbæturnar (Mennta− og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 3, 5 og 16). 
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Hjallastefnan  

Hjallastefnan er sjálfstætt starfandi menntafyrirtæki í eigu áhugafólks um 

skólastarf. Fyrirtækið var stofnað árið 2000 af Margréti Pálu Ólafsdóttur. 

Fyrstu árin rak Hjallastefnan einungis leikskóla en árið 2003 var 

Barnaskólinn í Garðabæ á Vífilsstöðum stofnaður og hóf þá Hjallastefnan 

kennslu á grunnskólastigi (Hjallastefnan, 2014, Hjallastefnan ehf).  

Leik− og grunnskólar Hjallastefnunnar eru kynjaskiptir og þar er sérstök 

kynjanámskrá sem er útfærsla á hugmyndafræði Hjallastefnunnar. Markmið 

hennar er að tryggja jafnrétti kynjanna, sem og annarra hópa, og veita 

börnum frelsi frá neikvæðum afleiðingum kynjakerfis og staðalmynda. 

Kynjanámskráin á að tryggja að öll börn fái heildstæða þjálfun í mannlegri 

færni sama af hvaða kyni þau eru. Hún á að gefa börnum tækifæri til að leika 

og læra á eigin forsendum án þess að takmarkanir kynjakerfisins hafi áhrif á 

þau. Samkvæmt kynjanámskránni er skólaárinu skipt í sex lotur og er hver 

lota í fjórar vikur. Loturnar byggjast á því að þjálfa og bæta bæði 

einstaklings− og félagsfærni hvers barns. Loturnar sex eru agi, sjálfstyrking, 

samskipti, jákvæðni, vinátta og áræðni. Loturnar agi, samskipti og vinátta 

miða að því að þjálfa og styrkja eiginleika sem oft tengjast karlmennsku. 

Markmið með hinum lotunum þremur, sjálfstyrkingu, jákvæðni og áræðni, er 

að þjálfa og styrkja eiginleika og færni sem oft er tengd við kvenleika. Ef 

öllum þessum sex lotum er fylgt eftir á barnið að fá heildstæða þjálfun í 

einstaklings− og félagsfærni sem leiðir til þess að jafnvægi ríki á milli 

eiginleika sem eru oft tengdir við kyn og staðalímyndir (Hjallastefnan, 2014, 

Kynjanámskrá). 

Munur á námsárangri kynjanna á Íslandi 

PISA (e. Programme for International student Assessment) er alþjóðleg 

rannsókn sem framkvæmd hefur verið á þriggja ára fresti frá árinu 2000. 

PISA rannsóknin er lögð fyrir íslenska nemendur á aldrinum 15 ára og 

þriggja mánaða til 16 ára og tveggja mánaða. Þar er sjónum beint að 

lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúrulæsi. Í PISA frá 2012 kemur fram að í 

öllum þátttökulöndunum sem og á Íslandi er kynjamunur í lesskilningi og 

hafa stúlkur alltaf komið mun betur út en drengir á þeim 12 árum sem Ísland 

hefur tekið þátt í rannsókninni. Hér á landi er hlutfall drengja með mjög 

slakan lesskilning áberandi hærra en í hinum OECD löndunum en hlutfall 
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stúlkna er sambærilegt við OECD löndin. Hlutfall drengja á Íslandi með mjög 

slakan lesskilning er u.þ.b. 30% og því hægt að segja að þriðji hver drengur 

hér á landi geti ekki lesið sér til gagns (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012, bls. 9, 50−57 og 76). 

Haustið 2007 voru kynntar niðurstöður í alþjóðlegu lestrarrannsókninni 

PIRLS (e. Progress in International Reading Literacy Study) sem Ísland tók 

þátt í og er ein viðamesta rannsókn í heimi á lestri grunnskólabarna. PIRLS 

rannsóknin beinist að þremur þáttum lestrar. Það eru 1) lesleikni sem er að 

geta lesið, skilið og nýtt sér texta til gagns, 2) lestri texta af ólíkum toga, bæði 

bókmenntatexta og upplýsingatexta og 3) lestrarvenjum og viðhorfi til lestrar. 

Á Íslandi tóku nemendur í 4. og 5. bekk þátt í rannsókninni. Niðurstöðurnar 

sýna að meðaltal árangurs stúlkna í lesleikni er hærra en meðaltal árangurs 

drengja í öllum þátttökulöndunum. Kynjamunurinn er nokkuð mikill á Íslandi 

og er hann hærri en alþjóðlegt meðaltal. Þegar kemur að lestri texta af ólíkum 

toga eru bæði kynin hærri í meðaleinkunn heldur en meðaltal 

þátttökulandanna. Stúlkur á Íslandi eru þó hærri en drengirnir í lestri 

bókmenntatexta og upplýsingatexta (Brynhildur S. Thorsteinsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2007, bls. 3, 5, 9 og 46−52). 

Menntamálastofnun sér um framkvæmd samræmdra könnunarprófa hér á 

landi í 4., 7. og 10. bekk. Í þeim er prófað í tveimur greinum í 4. og 7. bekk 

þ.e. í íslensku og stærðfræði og þremur greinum í 10. bekk þ.e. í íslensku, 

ensku og stærðfræði. Kynjamunur virðist alltaf vera til staðar í íslensku og 

stærðfræði. Hann er þó mismunandi eftir árum og er ekki alltaf marktækur. Í 

niðurstöðum samræmdu könnunarprófanna árið 2014 kemur fram að stúlkur 

eru hærri en drengir í íslensku hjá öllum árgöngunum (Sveinbjörn Gestsson 

og Sigurgrímur Skúlason, 2015, bls. 7, 21, 43 og 63). 

Í rannsókn sem unnin var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir 

Menntamálaráðuneytið árið 2009 var staða lestrarkennslu í grunnskólum 

könnuð. Í niðurstöðum hennar kemur fram að drengir koma verr út í 

lesskilningsprófum en stúlkur. Samkvæmt rannsókninni hafa langflestir 

kennarar fundið fyrir þessum kynjamun í kennslu sinni. Ástæður hans telja 

þeir vera þær að menningarmunur sé á milli tilveru drengja og stúlkna sem 

orsaki slakara gengi drengja í lestri. Kennararnir segja að stúlkur dundi sér 

meira en drengir séu mun meira í tölvuleikjum og hafi það slæm áhrif á 

lestrarfærni þeirra. Sumir kennarar nefna að stúlkur séu samviskusamari og 

leggi harðar að sér við námið. Ein algengasta skýring kennara og 
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skólastjórnenda er að drengir fái minna aðhald í skólum og heima fyrir. Þegar 

kennarar og skólastjórnendur eru spurðir út í kennsluhætti, sem taki mið af 

ólíkri getu og áhuga drengja, kemur fram að enginn kennari hafi gert tilraun 

til slíkrar vinnu (Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, 

Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 

2009, bls. 5 og 103−106). 

Freyja Birgisdóttir rannsakaði læsisþróun íslenskra barna á aldrinum 

fjögurra til átta ára. Til þess að skoða kynjamun á fyrstu stigum 

læsisþróunarinnar voru meðaltöl drengja og stúlkna á mælingum á 

stafaþekkingu, hljóðkerfisvitund, umskráningu, leshraða og lesskilningi borin 

saman frá 1. til 3. bekkjar. Við samanburðinn kom enginn kynjamunur fram. 

Því benda niðurstöðurnar til þess að munurinn milli kynjanna sem kemur 

fram í fjölþjóðlegum könnunum sem Ísland tekur þátt í eins og PISA sé ekki 

kominn fram í 3. bekk (Freyja Birgisdóttir, 2011, bls. 8, 14 og 16). 
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2.4 Læsi 

Þessi kafli hefst á umfjöllun um læsi í víðum skilningi. Síðan er fjallað 

sérstaklega um bernskulæsi, lestur, lesskilning og ritun. Fjallað er um 

lestraraðferðina Byrjendalæsi en sú aðferð er fjölbreytt og þar er unnið með 

gæðatexta sem byggir á almennum bókum sem eru skrifaðar fyrir börn. 

Aðferðin gefur grunnskólakennurum tækifæri til að velja bækur og 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem geta hentað báðum kynjum. Einnig kemur 

fram hvaða lestraraðferðir Hjallastefnan notar í sínum skólum. 

Skilgreiningar á læsi 

Í íslensku menntakerfi er læsi einn af grunnþáttum menntunar jafnhliða 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti og 

sköpun. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að læsi er:  

 

...samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í 

málsamfélagi og er því félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og er því 

ekki færni sem einstaklingar geta öðlast og beitt óháð stað og stund, 

menningu og gildum. Læsi krefst skriffæra, efnis til að skrifa á og 

miðils, t.d. bókar, til að koma ritsmíðinni á framfæri og snýst því að 

hluta til um tæknimiðla og verkkunnáttu. (Mennta− og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 18)  

 

Í PISA frá árinu 2012 er hugtakið læsi skilgreint sem geta nemenda til 

þess að beita þekkingu sinni og hæfni í lykilgreinum og til þess að greina, 

skilja og tjá á skilvirkan hátt lausnir á ýmsum vandamálum í mörgum 

mismunandi aðstæðum (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus 

K. Björnsson, 2012, bls. 9). Samkvæmt skilgreiningu UNESCO er læsi 

undirstöðuþáttur mannréttinda og grunnur að ævilöngu námi. Læsi er 

lykilþáttur í þróun hverrar manneskju og hæfni hennar til að takast á við lífið. 

Læsi er talið öflugt tæki til að bæta heilsufar, tekjur og tengsl við umheiminn, 

bæði fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélög. Læsi til þekkingarmiðlunar 

þróast stöðugt og stöðugt fjölbreyttari möguleikar á samskiptum gefa fleiri 

tækifæri til að taka þátt í samfélaginu og mótun þess. Læst samfélag er 

kraftmikið samfélag, þar sem skipst er á skoðunum og hvatt til umræðna. 
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Ólæsi er aftur á móti hindrun á leið til betra lífs og getur jafnvel alið á 

misrétti og ofbeldi (UNESCO, 2015). 

Bernskulæsi 

Bernskulæsi er fyrsta stig læsis og er skilgreint sem tímabilið í lífi barns frá 

fæðingu og þar til það er farið að geta lesið og skrifað á hefðbundinn hátt. 

Börn læra snemma að stafir búa til orð og að orð eru aðskilin með bilum, að 

orð hafa ákveðna merkingu og það eru ekki myndirnar sem segja orðin heldur 

textinn. Þau fara að sýna bókum áhuga og skilja að þær hafa ákveðinn titil, 

höfund og myndskreyti og hjá þeim vaknar áhugi að láta lesa fyrir sig. Börn 

læra að lesið er frá vinstri til hægri, byrjað efst og lesið niður síðuna og þau 

fara líka sjálf að reyna að lesa og skrifa. Mikilvægt er að vita að kenna verður 

börnum bernskulæsi því þau öðlast ekki þessa hæfileika af sjálfu sér 

(Morrow, Tracey og Del Nero, 2011, bls. 69 og 73).  

Börn vita ýmislegt um lestur áður en þau hefja formlegt lestrarnám og á 

þessum grunni byggja þau lestrar− og skriftarkennslu sína. Whitehurst og 

Lonigan (2003, bls. 12−15) telja að bernskulæsi byggist á getu 

einstaklingsins til að meðhöndla upplýsingar út frá tveimur þáttum sem 

tengjast læsi. Þessir tveir þættir eru annars vegar ytra ferli (e. outside−in) sem 

felur í sér heildstætt mál og merkingarfræði og vísar í skilning og þekkingu 

barna á uppbyggingu tungumálsins s.s. orðaforða, hugtakaskilning og 

þekkingu á uppbyggingu sögu. Hins vegar innra ferli (e. inside−out) sem 

felur í sér máleiningar, hljóðeiningar og prenteiningar og byggir á hæfileikum 

barna í umskráningu þ.e. að þau þrói með sér færni og þekkingu til að breyta 

stöfum í hljóð og hljóðum í stafi. Þrír þættir skipta veigamiklu máli í 

bernskulæsi þ.e. hljóðkerfisvitund og vitund um ritmál sem tilheyra innra 

ferlinu og talmál sem tilheyrir ytra ferlinu. 

Einn af þeim þáttum sem spá fyrir um lestrargetu barna er að þekkja 

bókstafina. Mikilvægt er fyrir börn að þekkja þá og geta aðgreint þ.e. að geta 

þekkt stafina og hljóð þeirra og við ritun að geta þekkt hljóð stafanna og 

skrifað þá niður. Talmálið skiptir máli fyrir lestur síðar meir. Börn sem hafa 

ríkan orðaforða og búa yfir góðum skilning á töluðu máli gengur oftar betur 

að læra lestur (Whitehurst og Lonigan, 2003, bls. 16−19). 

Lestur bóka skiptir miklu máli varðandi lestrarfærni hjá börnum og því er 

brýnt að velja vel bækur sem lesnar eru fyrir þau. Bækurnar eiga að vera 
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fjölbreyttar og gefa börnum tækifæri til að efla persónu−, félags−, vitsmuna− 

og tungumálaþroska sinn. Lestur bóka örvar ímyndunarafl barna, þau læra að 

meta bókmenntir, dýpka tungumálaþekkingu sína og öðlast betri skilning á 

sambandi lesturs og ritunar. Einnig öðlast þau þekkingu á uppbyggingu sagna 

sem auðveldar þeim að skrifa sjálf sögur (Browne, 2009, bls. 64 og 67−68; 

Vacca o.fl., 2009, bls. 115).  

Lestur 

Lestur er margslungið ferli sem krefst notkunar á mörgum hæfileikum og 

þekkingu á tungumálinu og prenti. Þeir hæfileikar sem þurfa að vera til staðar 

eru að þekkja stafi og orð ásamt því að tengja bókstafi við hljóð til að búa til 

orð. Lestur byggir einnig á færni einstaklinga til að segja fyrir um orð í texta 

með því að nota þekkingu sína á tungumálinu eins og setningaruppbyggingu, 

innihaldi orða og innihaldi textans (Browne, 2009, bls. 25). Þegar 

einstaklingur les er talið að hann sjái röð af rituðum táknum og tengi þau 

saman við hljóð, setningarfræði og merkingu og að hann skilji þessi tákn sem 

staðreyndir, upplýsingar eða fullyrðingar. (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006, bls. 5). 

Sett hafa verið fram þrjú líkön sem lýsa því hvernig lesandinn nær í 

merkingu úr rituðu máli og eru þessi líkön notuð til að skýra lestraferlið auk 

þess sem þau liggja til grundvallar í ýmsum lestrarkennsluaðferðum. Líkönin 

nefnast eindaraðferðarlíkan (e. Bottom−up models of reading), 

merkingarlíkan (e. Top−down models of reading) og samvirknilíkan (e. 

Interactive models of reading).  

Samkvæmt eindaraðferðarlíkani lærir lesandinn fyrst minnstu einingar 

ritmálsins þ.e. stafi þess og hljóð. Lestur felst í að umskrá bókstafstákn í 

hljóð. Lesandinn byrjar á því að læra stafi og tengja þá við hljóð, síðan eru 

þau tengd saman í orð, þar á eftir í setningar og að lokum er unnið með 

merkingu textans. Samtengjandi aðferð eða eindaraðferð við lestur byggir á 

þessu líkani og hljóðaaðferðin sem fjallað er um síðar er dæmi um 

eindaraðferð. Í merkingarlíkani byggir lestur á grunnþekkingu lesandans. Þar 

er lögð áhersla á að lesandinn noti sem mest fyrri þekkingu sína við lestur og 

beiti forspá um merkingu texta og nýti sér síðan rithátt orða til þess að 

staðfesta þá forspá. Sundurgreinandi aðferðir eða heildaraðferðir byggja á 

þessu líkani þ.e. aðferðir þar sem byrjað er að vinna með heildstæðar einingar 
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í málinu og síðan eru þær brotnar niður í einingar eins og setningar, orð og 

hljóð. Samkvæmt samvirknilíkani byggir lestur bæði á grunnþekkingu 

lesandans og umskráningu. Hann snýst því um að beita forspá um merkingu 

textans og að umskrá stafi og orð. Samvirkar kennsluaðferðir sem byggja á 

þessu líkani fela í sér vandaða kennslu á þeim þáttum sem þurfa að vera til 

staðar við lestur og skrift. Kennslan byggir á gæðatexta og mikilli ritun. Í 

þessari aðferð þarf kennarinn einnig að styðjast við símat til að geta gert hana 

einstaklingsmiðaða. Byrjendalæsi sem kemur fram síðar byggir á þessari 

aðferð (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 8, 11, 27 og 

51−52; Vacca o.fl., 2009, bls. 25−29). 

Samkvæmt skilgreiningu sem kemur fram í einfalda lestrarlíkaninu (e. 

The simple view of reading) byggist lestur á tveimur meginþáttum sem eru 

færni í umskráningu (e. decoding) og málskilningi (e. linguistic 

comprehension) og er ætlað að skýra með einföldum hætti það flókna ferli 

sem á sér stað við lestur. Færni í umskráningu snýr að þeirri tæknilegu færni 

að geta tengt ritmál og talmál. Málskilningur byggist á almennri málfærni og 

málþroska, munnlegum og skriflegum, og snýr bæði að skilningi og tjáningu. 

Lesskilningur byggist á nánum tengslum við almennan málþroska og 

málskilning, bakgrunn og þekkingu einstaklingsins og færni hans til að hugsa 

og draga ályktanir. Lesfærni í hefðbundnum skilningi hvílir því á allmörgum 

færniþáttum, orðaforða, samskiptahæfni, reynslu af lestri, þekkingu og áhuga 

á lestri, ályktunarhæfni og hvers kyns þekkingu á umhverfi og viðfangsefnum 

sem þarf til að geta lesið sér til skilnings og tekið þátt í umræðu. Ekki er hægt 

að tala um virkan lestur nema þessi tvö ferli vinni saman. Ef einstaklingur 

hefur ekki vald á umskráningu getur hann ekki lesið og ef hann skilur ekki 

textann er hann ekki læs. Markmið með lestrarkennslu er því tvíþætt, annars 

vegar að nemendur öðlist færni við að lesa úr bókstafstáknum og hins vegar 

að þeir nái að skilja textann sem bókstafir, orð, setningar og málsgreinar í 

texta miðla (Hoover og Gough, 1990, bls. 129−134). 

Lesskilningur 

Lesskilningur er flókið ferli og reynst hefur erfitt að skilgreina lesskilning því 

hann snýst ekki einungis um mismunandi stig skilnings heldur byggir á 

hugrænni úrvinnslu og rökhugsun sem háð er þjálfun, ögun og þeim efniviði 

sem unnið er með hverju sinni. Skilgreining á lesskilningi verður því að 
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endurspegla úrvinnsluna ekki síður en afrakstur skilningsins. Mikilvægustu 

þættir lesskilnings eru góð umskráningarfærni og hæfileikinn til að skilja 

talað tungumál en einnig hafa þættir eins og þekking, áhugi, hvatning og 

ályktunarfærni áhrif á hann. Þegar nemandi er að byrja að læra að lesa er 

hæfileiki hans til að skilja talað mál mun betri en hæfileikinn til að skilja 

texta sem hann les en samhliða því að umskráningar− og lestrarfærni eykst 

getur nemandinn farið að einbeita sér betur að merkingu textans og eflt 

lesskilning sinn (Kamhi, 2014, bls. 172−174).  

Lesskilningur felur í sér úrvinnslu og túlkun nemandans á textanum og 

hann er einnig mállegur þáttur og tengist ýmsum mismunandi þáttum 

tungumálsins sem eru mikilvægir fyrir hann. Þessir þættir eru talmál, 

málskilningur og hlustunarskilningur, málhæfni, orðaforði, hljóðkerfisvitund, 

umskráning, bakgrunnsþekking, ályktunarhæfni og vinnsluminni (Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 28−44; Perfetti, Landi og Oakhill, 2007, bls. 

227−230). 

Talmál, málskilningur, hlustunarskilningur og málhæfni eru allt 

mikilvægir þættir tungumálsins fyrir lesskilning og þróun hans byggir að 

miklum hluta á framvindu þeirra. Málskilningur er þýðingarmikill fyrir 

lesskilning því tungumálið leggur grunninn að hugtakaskilningi sem er 

nauðsynlegur til að skilja merkingu texta. Talið er að málskilningur og 

lesskilningur byggi á sömu undirstöðuþáttum en þróist á mismunandi hátt þ.e. 

að málskilningur þróist í gegnum talað mál en lesskilningur í gegnum ritmál. 

Sambandið milli málskilnings og lesskilnings nemenda breytist með árunum. 

Við upphaf lestrarnáms er lítið samband milli lesturs og málskilnings en 

þegar nemandinn er kominn lengra á veg í lestrinum og áherslan á 

umskráningu minnkar eykst sambandið milli lesskilnings og málskilnings 

(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 33−37; Oakhill og Cain, 2007, bls. 

3−6). 

Orðaforði er mikilvæg forsenda lesskilnings og þarf nemandinn að búa 

yfir ríkulegum orðaforða til að öðlast góðan lesskilning. Skilningur á hverju 

orði er nauðsynlegur til þess að skilja fullkomlega setningarnar í textanum og 

sérstök blæbrigði í merkingu hans. Orðaforði er talinn byggjast á fjórum 

þáttum þ.e. hlustun, talmáli, lestri og ritun. Honum er oft skipt í tvö 

meginsvið. Annars vegar er talað um dýpt orðaforðans, þ.e. hve mikill 

skilningur er á orðum og hugtökum. Hins vegar er talað um breidd 

orðaforðans, þ.e. hve mörg orð og hugtök einstaklingurinn kann og þekkir. 
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Bæði þessi svið eru nátengd lesskilningi (Cain, 2010, bls. 100; Vacca o.fl., 

2009, bls. 281−282). Orðaforði og lesskilningur haldast í hendur og má ætla 

að samband þeirra sé gagnvirkt, þ.e. að búa yfir góðum orðaforða leiði til 

betri lesskilnings og bæti nemandann í lestri og að vera góður í lestri bæti líka 

við orðaforðann (Nagy, 2005, bls. 34 og 42).  

Hljóðkerfisvitund og umskráningarfærni hafa áhrif á lesskilning og brýnt 

að leggja áherslu á þessa þætti. Hljóðkerfisvitund er ein grunnforsenda 

umskráningar og er hún sérstaklega mikilvæg fyrir lesskilning í upphafi 

lestrarnáms því þá byggist skilningur nemenda meira á lestri orða en flókinna 

setninga. Þegar nemendur eldast og umskráningarhæfni þeirra eykst minnkar 

vægi hljóðkerfisvitundarinnar (Oakhill og Cain, 2007, bls. 9−11; Storch og 

Whitehurst, 2002, bls. 941−943). 

Bakgrunnsþekking er mikilvæg fyrir lesskilning og forsenda þess að 

nemendur geti séð fyrir sér aðstæðubundna mynd af því sem kemur fram í 

textanum. Bakgrunnsþekking vísar annars vegar til almennrar þekkingar á 

mannlegum þáttum og samskiptum og hins vegar til afmarkaðrar þekkingar á 

sérsviðum. Þegar nemandinn les þarf hann að álykta og sækja í 

bakgrunnsþekkingu sína því textinn greinir ekki alltaf frá því sem bókstaflega 

gerist. Þessar ályktanir byggjast yfirleitt á almennri þekkingu og þá er 

mikilvægt að nemandinn geti stuðst við bakgrunnsþekkingu sína (Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 44−45; Kamhi og Catts, 2014, bls. 40−43; 

Kintsch og Rawson, 2007, bls. 214−223).  

Vinnsluminni felur í sér virka minnisgeymd og er einn af 

undirstöðuþáttum lesskilnings. Talið er að vinnsluminnið geymi tímabundið 

þýðingarmiklar nýlesnar upplýsingar sem skipta miklu máli fyrir lesskilning 

á meðan sá sem er að lesa vinnur úr þeim. Þeir nemendur sem búa yfir góðum 

lesskilningi uppfæra vinnsluminni sitt stöðugt með því að geyma upplýsingar 

sem eru mikilvægar til að skilja þann texta sem þeir lesa og henda út því sem 

skiptir ekki máli. Vinnsluminnið ræður því hversu öflug úrvinnslan er meðan 

nemandinn les (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 50−51; Kintsch og 

Rawson, 2007, bls. 224−225).  

Það eru ýmsir aðrir þættir sem tengjast lesskilningi s.s. námsvitund, 

málfræðitengd atriði, setningarfræði, samhengi og tengsl hugmynda, 

formgerð og uppbygging texta. Jafnframt hafa uppeldisaðstæður og ýmsir 

félagslegir þættir bein og óbein áhrif á þróun lesskilnings sem og skólaganga 

nemenda (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 54−66). 
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Ritun 

Ritun er leið til samskipta og rannsóknir sýna að áður en börn hefja 

skólagöngu sína vita þau heilmikið um ritun og gagnsemi hennar. Börn eru 

meðvituð um ritun heima hjá sér og í samfélaginu. Þau hafa séð fullorðna 

nota ritun á ýmsan hátt og hafa jafnvel verið hvött til að taka þátt í ritun með 

fullorðnum. Börnum reynist oft erfitt að átta sig á tengslum ritunar í skóla og 

raunveruleikans og þurfa kennarar því að skapa áhuga hjá börnunum til að 

nota ritun og tengja það veruleika þeirra þannig að börnin sjái tilgang með 

rituninni (Browne, 2009, bls. 91−98). 

Þegar börn eru á leikskólaaldri fara þau flest að sýna áhuga á stöfum eins 

og í nafninu sínu og umhverfi. Á þessu skeiði byrja þau líka að skrifa stafi 

sem eru algengir fyrir þau. Síðan læra þau að stafir þýða eitthvað ákveðið og 

hafa sérstaka merkingu og eru notaðir á ákveðinn hátt til að mynda orð og orð 

mynda setningu. Börn skilja tilgang ritmálsins þegar þau átta sig á því að orð 

hafa ákveðin skilaboð og þjóna margvíslegum tilgangi (Gunn, Simmons og 

Kameenui, 1995, bls. 7; Turnbull og Justice, 2012, bls. 239−241).  

Sterk tengs eru milli lesturs og ritunar og hefur það verið mikið 

rannsakað. Eftirfarandi þættir sýna tengsl ritunar og lesturs. Börn sem eru 

með gott vald á lestri eru venjulega góð í ritun og öfugt. Börn sem hafa gott 

vald á ritun hafa tilhneigingu til að lesa meira en þau sem eru lakari í ritun. 

Mikill lestur getur verið jafn áhrifaríkur fyrir ritun eins og bein ritunarþjálfun. 

Þeir sem eru góðir í lestri og ritun sýna meira sjálfstæði í þessum þáttum og 

þeir hafa gott sjálfstraust þegar kemur að lestri og ritun. Lestur og ritun er 

hvort tveggja byggt á máli og reynslu, krefst virkrar þátttöku nemandans og 

er mikilvægur þáttur í samskiptum (Vacca o.fl., 2009, bls. 352−355). 

Byrjendalæsi 

Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð sem innifelur bæði eindaraðferðir og 

heildaraðferðir. Í samvirkri kennsluaðferð er sett fram lestrarlíkan sem kallast 

samvirknilíkan og byggir hún á því. Samkvæmt samvirknilíkaninu byggir 

lestur bæði á grunnþekkingu lesandans og umskráningu. Talið er að 

nemandinn styðjist samtímis við þekkingu á orðaforða, rithætti, merkingu og 

setningarfræði. Þegar þessi aðferð er notuð byggir lestrarkennsla á lestri, 

ritun, hlustun, tali og sjónrænum viðfangsefnum sem eru samtvinnuð í 
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tengslum við merkingarbæran texta (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 17−18; 

Vacca o.fl., 2009, bls. 554). 

Í Byrjendalæsi er áhersla lögð á að vinna samtímis með samband stafs og 

hljóðs, hraða og öryggi og lesskilning. Kennslan er þess vegna samþætt í 

hljóðvitund, réttritun, skrift, ritun, orðaforða, setningabyggingu og málfræði. 

Lestrarvinna nemenda er frá heild til eindar og aftur til heildar. Byrjendalæsi 

er í þremur þrepum. Í fyrsta þrepi er unnið frá heild og kynnast nemendur 

gæðatexta. Með gæðatexta er átt við almennar bækur sem eru skrifaðar fyrir 

börn en ekki sérstakar kennslubækur og kennslan byggð á þeim. Þar fer fram 

upplestur á textanum, umræður, upprifjun og þátttökulestur. Í öðru þrepi er 

textinn brotinn í smærri eindir og unnið með tæknilega þætti lestrarnámsins. 

Úr textanum er valið lykilorð sem kennari notar til innlagnar á tæknilegum 

þáttum lestrarnámsins og er það grundvöllur til að ræða og rannsaka. Þar er 

unnið með sundurgreinandi og samtengjandi viðfangsefni, hljóðvitund, 

skoðun á ritmáli, stafi, orðhluta og orð. Í þriðja þrepi er aftur unnið til heildar 

og fer fram enduruppbygging merkingar og miðlun. Þar fer fram leiðbeinandi 

lestur og sjálfstæður lestur, ritun stafa, orða og setninga í merkingarbæru 

samhengi og svo er saminn nýr texti (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 18−19). 

Þekking og færni nemenda er misjöfn þegar þeir hefja lestrarnám og því 

þarf að mæta námsþörfum allra í kennslunni. Nemendur þurfa að geta unnið 

sem einstaklingur og í samvinnu og fengið ögrandi viðfangsefni við hæfi 

hvers og eins. Í kennslunni er lögð áhersla á sýnikennslu og stuðning og 

nemendur læra sjálfstæð vinnubrögð. Lestrarnámið þarf að vera skemmtilegt 

og bjóða upp á samskipti, skapandi hugsun og tjáningu. Í starfi sínu þurfa 

kennarar að fylgjast vel með námsárangri nemenda sinna. Ný verkefni þurfa 

alltaf að vera til staðar í stað þess að láta nemendur leiðrétta og endurgera 

verkefni. Óviðunandi námsárangur er talinn stafa frekar af ófullnægjandi 

kennslu en vanda nemenda (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 18; Rósa 

Eggertsdóttir, 2009, bls. 35). 

Í Byrjendalæsi er lögð áhersla á að hlustun, tal, ritun og lestur séu 

samofnar aðgerðir. Þegar byrjað er að vinna með ritun nemenda er mikilvægt 

að áherslan sé á tjáninguna en ekki formið. Í upphafi tjá nemendur sig í ritun 

með teikningum en síðan fara þeir að bæta við orðum og orðasamböndum, 

heilum málsgreinum og efnisgreinum. Þegar ritunarfærni eykst er byrjað að 

vinna með uppbyggingu texta. Leikur er góður til að efla tilfinningu fyrir 

uppbyggingu sögu, t.d. með því að vinna út frá sögugrunni. Byrjað er á 
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einfaldri sögugerð sem þróast út í sögugerð með flóknari atburðarás. Unnið er 

með mismunandi texta, s.s. upplýsingatexta, ljóðagerð, hugtakakort og 

heimildaritun (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 19). 

Þegar kemur að lesskilningi eru einkum þrjú atriði í brennidepli sem eru 

orðaforði, þekking á uppbyggingu texta og beiting lesskilningsaðferða af 

ýmsu tagi. Orðaforðinn er efldur með markvissum hætti og í tengslum við 

merkingarbæran texta. Þau orð sem eru flókin í textanum eru skýrð og rætt 

um þau þegar texti er lesinn og svo birtast þau í ýmsum verkefnum af 

tæknilegum toga. Einnig er lögð áhersla á að nemendur skapi nýja orðræðu á 

ýmsan skapandi hátt eins og í sögugerð og leikspuna (Rósa Eggertsdóttir, 

Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 28). 

Lestraraðferð Hjallastefnunnar 

Við lestrarkennslu í barnaskólum Hjallastefnunnar er notuð hljóðaaðferð sem 

notuð hefur verið í íslenskum skólum um árabil.  

Hljóðaaðferð er kennsluaðferð sem leggur áherslu á að gera nemendum 

ítarlega grein fyrir tengslum bókstafs og hljóðs. Við upphaf námsins eru 

kenndir einstakir bókstafir og hljóð þeirra og lögð er áhersla á að tengja tákn 

og hljóð. Í framhaldi af því eru lesin stök orð og að lokum er lesinn texti sem 

hefur ákveðna merkingu (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007, 

bls. 38; Snowling og Hulme, 2007, bls. 544). Hljóðaaðferð felur í sér 

nauðsynlega undirstöðuþætti sem börn þurfa að læra til að ná góðum tökum á 

lestri. Þessir þættir eru að þekkja lögmál bókstafanna, öðlast hljóðvitund og 

þá sérstaklega að sundurgreina og tengja saman hljóð, læra útlit og heiti 

bókstafanna og læra hvaða hljóð hver bókstafur stendur fyrir og stuðla að 

öflun sjónræns orðaforða. Hljóðaaðferðin skiptir miklu máli fyrir alhliða 

lestrarþroska nemenda og sérstaklega í byrjun lestrakennslunnar en með 

aukinni færni í umskráningu verður meiri áhersla á lesfimi og lesskilning. Til 

eru nokkrar tegundir af hljóðaaðferðum og þær helstu eru annars vegar 

sundurgreinandi hljóðaaðferðir (e. analytic phonics) sem byggjast á því að 

kenna tengsl stafa og hljóða í algengum orðum og orðhlutum til þess að 

forðast að kenna hljóð með einangruðum hætti. Byrjað er að vinna með 

heildstæðar einingar í málinu og þær brotnar niður í einingar eins og 

setningar, orð, atkvæði og hljóð. Hins vegar samtengjandi hljóðaaðferðir (e. 

synthetic phonics) þar sem bókstafir og hljóð eru kennd í fyrirfram ákveðinni 
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röð og byrjað er á að kenna einstaka stafi og hljóð þeirra. Lögð er áhersla á 

tengingu tákns og hljóðs, síðan er unnið með stök orð og setningar og að 

lokum merkingu texta (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007, 

bls. 8 og 51; Otaiba, Kosanovich, Torgesen, 2014, bls. 117−120; Stahl, 2003, 

bls. 335−337). 

Efni úr Byrjendalæsi sem fjallað er um hér fyrir ofan er notað sem ítarefni 

í kennslu í grunnskólum Hjallastefnunnar en var áður aðal lestraraðferð 

þeirra. Kennarar sem hafa kennt eftir henni og þekkja geta notað við kennslu 

sína það sem þeir vilja úr aðferðinni. 

Áherslur í kennslu drengja og stúlkna 

Umfjöllun hér að framan sýnir að áhugasvið og viðhorf drengja og stúlkna er 

að ýmsu leyti með ólíkum hætti þegar kemur að námi og kennslu og kennarar 

leita vissulega leiða til að koma á móts við bæði kynin í námi. Aðferðir sem 

ýmsir kennarar hafa þróað til að koma á móts við mismunandi þarfir drengja 

og stúlkna í námi hafa reynst vel.  

Younger og Warrington (2002, bls. 371) fjalla um leiðir í kennslu sem 

hafa reynst vel til þess að koma á móts við áhuga nemenda á grunnskólaaldri. 

Þessar leiðir eru meðal annars að hafa fjölbreytta uppbyggingu á verkefnum 

og mismunandi lengd þeirra. Þá er gott að hafa möguleika á hópavinnu, vel 

skipulögð stutt verkefni með skýr markmið sem auðvelt er að ná, leggja 

áherslu á samstarf sem og samkeppni, nota hrós, og nýta tæknina í kennslu 

bæði á þroskandi hátt og til að ná í gagnvirkar upplýsingar. Í rannsókninni 

„Raising Boys´Achievement“ (Younger o.fl., 2005, bls. 9−15) kemur fram að 

aðferðir sem virka vel við að efla læsiskennslu drengja án þess að hafa 

neikvæð áhrif á kennslu stúlkna er að nota heildrænar aðferðir þar sem lestur, 

ritun, hlustun og talmál var samþætt í kennslunni. Niðurstöðurnar sýna að til 

að efla lestur nemenda og þá sérstaklega drengja er mikilvægt að hugsa ekki 

einungis um hvernig eigi að kenna lestur heldur að fá þá til að verða ánægða 

og farsæla lesendur með því að bjóða upp á fjölbreytta texta sem höfða til 

áhugasviðs þeirra og byggja upp sjálfstraustið m.a. með paralestri. Einnig er 

gott að gefa nemendum tækifæri til að ræða um og bregðast við því sem þeir 

lesa, skiptast á skoðunum um lestrarefnið og ræða um hvað er áhugavert við 

efnið. Kennarar geta lagt áherslu á að nota gagnvirkar kennsluaðferðir. Þeir 

þurfa að leggja fyrir bæði stutt afmörkuð verkefni og lengri samfelld 
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verkefni. Hafa þarf í huga að umræður og hlustun skipta máli í ritun, bjóða 

upp á hópavinnu, vinnu með gerð hugtakakorta, hafa meiri líkamlega 

hreyfingu tengda kennslunni, bjóða upp á hlutverkaleik og skapandi vinnu. 

Í umfjöllun hér að framan hefur komið fram að kynin hafa áhuga á ólíku 

lestrarefni. Í rannsókn Merisuo−Storm (2006, bls. 111 og 117−124) kemur 

fram að drengir eru líklegri en stúlkur til að hafa ekki áhuga á því lesefni sem 

notað er við kennslu. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um hvað vekur 

áhuga nemenda sinna og skipuleggja læsiskennsluna út frá því. Þeir þurfa að 

bjóða upp á fjölbreytt lesefni sem höfðar bæði til stúlkna og drengja. Í 

rannsókninni kemur fram að viðhorf nemenda gagnvart ritun er neikvæðara 

en gagnvart lestri og enn frekar hjá drengjum en þeir hafa ekki áhuga á ritun 

ef hún hefur ekki ákveðinn tilgang. Þessir sömu drengir nota hins vegar ritun 

á margvíslegan hátt utan skóla eins og í tölvupósti. Því er einnig 

þýðingarmikið fyrir kennara að gera sér grein fyrir áhugasviði nemenda sinna 

þegar þeir skipuleggja ritunarverkefni og hafa þau fjölbreytt til dæmis að 

skrifa pennavinum á netinu. 

Aukin tækni eins og tölvuleikir, veraldarvefurinn og spjall á netinu hefur 

haft áhrif á hið hefðbundna læsi. Tæknin hefur haft áhrif á væntingar, 

hæfileika og áhugasvið drengja og hvernig þeir umgangast texta og einnig 

þann texta sem þeir lesa. Kennara þurfa að nýta sér tæknina í kennslu sinni 

og bjóða upp á fjölbreyttara og víðfeðmara lesefni og tengja saman í 

kennslunni þann texta sem drengir lesa utan skóla og í skólanum og víkka 

þannig upplifun þeirra á læsi (Blair og Sanford, 2004, bls. 458−459). 

Mat kennarans á lestrarfærni nemenda hefur áhrif á hvaða leiðir hann 

notar í lestrarkennslu, val á námsefni, umhverfið sem hann skapar og 

lestrarvenjur. Hlutverk kennarans er að glæða áhuga barnanna á lestri og ritun 

með markvissri og lifandi nálgun og hvetja þau til að lesa sér til ánægju, 

fróðleiks og skilnings. Hans hlutverk er að kynna nemendum ólíkar 

textagerðir eins og yndislestur, samlestur, félagalestur, gagnvirkan lestur, 

gerð hugtakakorta og sögustundir (Hlín Helga Pálsdóttir, Ragnheiður 

Hermannsdóttir og Helga Sigurmundsdóttir, 2011, bls. 8−18).  

Gurian og Stevens (2004, bls. 24−25) telja að heilastarfsemi kynjanna sé 

ólík og hafi það áhrif á nám þeirra. Þar sem drengir og stúlkur í grunnskóla 

læri á ólíkan hátt þurfi kennarar að það í huga þegar þeir skipuleggi 

kennslustofuna og kennslustundirnar. Drengir þurfi meira rými til að geta 

hreyft sig þegar þeir eru að læra. Raða þurfi borðum og stólum á þann hátt að 
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þeir geti teygt úr sér og hreyft sig og setið eða legið á gólfinu við lærdóminn. 

Slíkt umhverfi býður upp á meiri hreyfingu og hávaða en hefðbundnar 

kennslustofur bjóða upp á en jafnvel lítil hreyfing getur hjálpað drengjum til 

að ná einbeitingu meðan á kennslu stendur. Þær aðferðir sem kennarar geta 

notað við að kenna drengjum er meðal annars að nýta kubbasvæði til að auka 

munnlega færni þeirra, láta kennslustundirnar byggjast á upplifun og 

hreyfingu, hafa munnleg fyrirmæli í lágmarki og auka sjálfstjórn þeirra. 

Varðandi stúlkur er mikilvægt að í kennslustofunni sé boðið upp á ýmislegt 

sem hvetur þær til að byggja, hanna og reikna. Þeim henta leikir sem krefjast 

líkamlegrar færni og hópaverkefni sem æfa rökræður.  
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3. Rannsóknaraðferðin 

Í þessum kafla er fjallað um markmið rannsóknarinnar, aðferðafræði og 

framkvæmd. Fjallað er um eigindlega rannsóknaraðferð eða viðtöl, um úrtak 

og þátttakendur, gagnasöfnun og greiningu gagnanna og einnig um réttmæti 

rannsókna, áreiðanleika og siðferðileg atriði. 

3.1 Eigindleg aðferð  

Rannsóknin er eigindleg rannsókn en með eigindlegum aðferðum er leitast 

við að skilja og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum. Þær eru heildrænar 

og áherslan er á að ná fram heildarmynd af tilteknu fyrirbæri og skoða tengsl 

innan ákveðins kerfis eða menningar. Í eigindlegum rannsóknum er lögð 

áhersla á hið persónulega og það sem er að gerast hér og nú (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2014, bls. 239). Val á rannsóknaraðferð, hvort um er að ræða 

eigindlega eða megindlega rannsókn, þarf að byggjast á 

rannsóknarspurningunni og þeim gögnum sem nauðsynleg eru til þess að 

svara henni. Eigindlegar rannsóknir beinast að sögum og frásögnum m.a. að 

einstaklingsbundnum skilningi, tilfinningum, skoðunum og trú (Matthews og 

Ross, 2010, bls. 113 og 142). Sýn slíkra rannsókna er dýpri en sýn 

megindlegra rannsókna og hún leyfir að kafað sé djúpt ofan í málin á 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2014, bls. 232). Ég 

rannsakaði hver reynsla grunnskólakennara, bæði í kynjaskiptum og 

blönduðum grunnskólum, er af kynjamun m.t.t. mismunandi námsárangurs 

kynjanna, aðallega í læsi. Ég notaði eigindlega aðferð því ég tel að hún henti 

betur til að svara rannsóknarspurningunum mínum og ég fá dýpri og skýrari 

svör við þeim. 
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3.2 Viðtöl 

Í rannsókninni notaði ég viðtalsaðferð. Viðtöl eru félagsleg athöfn þar sem 

samskipti rannsakanda og viðmælenda endurspegla fjölbreytt samspil 

hugsana, skynjana, tilfinninga og hegðunar. Ég valdi að nota viðtöl því þau 

henta vel við gagnasöfnun þegar verið er að skoða reynslu fólks meðal annars 

af námi og starfi sem og þegar skoða á afmarkaðri fyrirbæri í reynslu fólks. 

Þau eiga einnig vel við þegar verið er að skoða viðhorf, þekkingu, væntingar 

og gildismat fólks. Viðtöl eru ýmist opin eða hálf opin og í þessari rannsókn 

notaði ég hálf opin viðtöl. Þau hafa þann tilgang að veita skilning á 

fyrirbærum í tilveru fólks eða lýsa félagslegum ferlum. Í þessum viðtölum 

eru umræðuefnin ákveðin fyrir fram, þau eru uppbyggð á ákveðinn hátt og 

með opnar spurningar en viðmælendur geta tjáð sig frjálst innan þess ramma 

sem tilgangur rannsóknarinnar og rannsóknarspurninganna setja. Viðtölin eru 

mismunandi frá einum viðmælenda til annars því reynsla og aðstæður hvers 

og eins eru mismunandi (Cohen, Manion, Morrison, 2000, bls. 247−248; 

Helga Jónsdóttir, 2014, bls. 137−146). Ég notaði hálf opin viðtöl því ég vildi 

skoða ákveðna þætti en jafnframt vildi ég veita viðmælendum tækifæri til 

þess að tjá sig í samræmi við eigin reynslu og viðhorf og til að fá dýpt í 

viðfangsefnin sem ég var að skoða.  

Góð hlustun er eitt mikilvægasta atriðið í viðtölum. Góð hlustun byggir á 

virkri hlustun, það er að rannsakandinn verður að hlusta vel á það sem er sagt 

og hvernig hlutirnir eru sagðir. Hann þarf að hlusta eftir innri rödd 

viðmælandans og fylgjast vel með framvindu þess og leiða viðtalið áfram ef 

þess er þörf (Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 138−139; Seidman, 1998, bls. 

63−64). Í meginatriðum er um tvær tegundir spurninga að ræða. Annars 

vegar er það upphafs og aðalspurning sem vísar til tilgangs viðtalsins og 

síðan efnislegar spurningar um viðfangsefnið. Hins vegar eru það spurningar 

sem fylgja efnisatriðunum frekar eftir og fá fram ítarlegri lýsingar (Helga 

Jónsdóttir, 2014, bls. 146; Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 130−134). Í 

rannsókninni notaðist ég við viðtalstækni sem kallast „stutt ferðalag“ (e. 

mini–tour) þar sem rannsakandi biður þátttakanda að lýsa í smáatriðum 

ákveðinni reynslu af tilteknu fyrirbæri (Seidman, 1998, bls. 69−70). Í 

viðtölunum var leitast við að fá sem ítarlegastar upplýsingar um reynslu 

kennaranna af kynjamun m.t.t. námsárangurs drengja og stúlkna og tilgangur 

viðtalsrammans var því að setja fram efnislegar spurningar um viðfangsefnið 
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og fá fram ítarlegar upplýsingar af reynslu og viðhorfum kennaranna af læsi 

og kynjamun.  

3.3 Úrtak  

Í þessari rannsókn var um tilgangsúrtök að ræða. Í tilgangsúrtaki eru valdir 

þeir viðmælendur sem henta markmiði rannsóknarinnar. Valdir eru 

einstaklingar með hliðsjón af þörfum rannsóknarinnar og sem hafa góða 

þekkingu á efninu sem á að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2014, bls. 129−130). Viðtöl voru tekin við átta 

grunnskólakennara sem höfðu a.m.k. fimm ára starfsreynslu af kennslu á 

yngsta stigi. Helmingurinn var úr blönduðum grunnskólum en hinn 

helmingurinn úr kynjaskiptum grunnskólum. Reynt var að velja kennara úr 

kynjaskiptu skólunum sem höfðu bæði reynslu af því að kenna drengjum og 

stúlkum. 

3.4 Gagnasöfnun og gagnagreining 

Í langflestum tilvikum eru eigindleg viðtöl tekin upp og hljóðrituð á 

stafrænan hátt og síðan umbreytt í texta. Skráning minnispunkta er líka 

mikilvæg meðan á viðtali stendur (Helga Jónsdóttir, 2014, bls. 149). Viðtölin 

í þessari rannsókn voru hljóðrituð og þeim síðan umbreytt í texta. Einnig 

voru skráðir niður minnispunktar meðan á viðtölunum stóð.  

Við gagnagreiningu voru viðtölin greind niður í þemu og þau svo tekin 

saman í niðurstöðunum. Það er í samræmi við Ad hoc greiningaraðferð og 

fer þannig fram að rannsakandi les viðtalið og öðlast yfirsýn yfir innihaldið, 

flokkar gögnin í þemu, reynir að öðlast dýpri skilning á gögnunum og leitar 

að tengslum og samhengi milli þeirra (Kvale, 1996, bls. 187−193 og 

203−204). 

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Erfitt er og flókið að meta réttmæti eigindlegra rannsókna en eigi að síður 

mikilvægt. Í eigindlegum rannsóknum er hægt að tala um að sannleikurinn sé 
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bundinn við þátttakendur í rannsókninni í staðinn fyrir að vera skilgreindur á 

grunni rannsóknarinnar. Rannsakandinn gegnir veigamiklu hlutverki í 

eigindlegum rannsóknum og færni hans og nákvæmni skipta miklu máli fyrir 

gæði hennar. Í eigindlegum rannsóknum þarf að meta allt rannsóknarferlið af 

gagnrýni og hafa sérstaklega í huga gagnasöfnun, gagnagreiningu og 

framsetningu niðurstaðnanna. Rannsakandinn þarf einnig að rökstyðja 

túlkanir sínar og ályktanir og vísa í því samhengi í rannsóknargögnin 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2014, bls. 215 ̶ 225).  

Ég fór með opnum huga í viðtölin og hafði megintilgang rannsóknarinnar 

og rannsóknarspurningarnar alltaf í huga. Ég reyndi að tryggja réttmæti við 

gagnaöflunina og að niðurstöðurnar kæmu skýrt fram og tengdi þær við 

fræðin. 

3.6 Rannsóknarsiðfræði 

Í eigindlegum rannsóknum er nauðsynlegt að þátttakandinn gefi upplýst 

samþykki. Hann hefur rétt á að vita um hvað rannsóknin er, í hverju þátttakan 

felst og hvernig upplýsingar um hann verði birtar. Þátttakandanum skal 

einnig vera greint frá því að hann geti dregið þátttöku sína til baka hvenær 

sem er á rannsóknarferlinu. Hann á einnig að fá tækifæri til að lesa yfir og 

draga einstaka þætti til baka ef hann vill. Upplýst samþykki þátttakandans 

hjálpar rannsakandanum að lýsa yfir áformum sínum á heiðarlegan hátt og 

ætti það að leiða til aukins traust á rannsakandanum. Einnig á að koma fram 

að fyllsta trúnaðar sé gætt sem og nafnleyndar (Kvale og Brinkmann, 2009, 

bls. 70−73; Sigurður Kristinsson, 2014, bls. 82−84). 

Í þessari rannsókn fengu viðmælendurnir upplýsingablað þar sem kom 

fram tilgangur rannsóknarinnar, hvernig gögnunum var safnað, unnið úr þeim 

og þeim síðan eytt. Einnig kom þar fram að þátttakandanum væri heimilt að 

draga sig úr rannsókninni hvenær sem er og að fulls trúnaðar og nafnleyndar 

væri gætt. Þegar þátttakandi hafði lesið upplýsingarblaðið skrifaði hann 

undir. Einnig fengu skólastjórnendur, fræðslustjóri og persónuvernd send 

kynningarbréf um rannsóknina. Kynningarbréfin koma fram í fylgiskjölum. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Meginviðfangsefni hennar var að fá sýn á reynslu grunnskólakennara á 

yngsta stigi, annars vegar í almennum grunnskólum og hins vegar í 

kynjaskiptum grunnskólum, af kynjamun með tilliti til námsárangurs og þá 

einkum í læsi. Niðurstöðurnar voru greindar út frá þemum sem viðtölin gáfu 

tilefni til og voru: Sýn kennarar á læsi, reynsla þeirra af mismunandi 

námsárangri kynjanna í læsi, helstu ástæður mismunarins, sjálfstjórn 

nemenda, kennsluaðferðir og munur á lesefni drengja og stúlkna. 

Viðmælendur í rannsókninni voru átta kvenkyns grunnskólakennarar, með 

a.m.k. fimm ára kennslureynslu á yngsta stigi. Fjögur viðtalanna voru við 

kennara í blönduðum grunnskólum og hinn hluti viðtalanna voru við kennara 

í kynjaskiptum grunnskólum. Skólarnir voru bæði á höfuðborgarsvæðinu og 

landsbyggðinni. Til að gæta fulls trúnaðar var nöfnum kennaranna í 

rannsókninni breytt. Í niðurstöðunum eru kennararnir í blönduðu 

grunnskólunum nefndir Agnes, Aldís, Andrea og Arna. Í kynjaskiptu 

skólunum eru kennararnir nefndir Katla, Katrín, Kolbrún og Kristveig. 

4.1 Sýn kennara á læsi og megin áhrifaþætti. 

Kennararnir voru spurðir hvort og hvaða þættir skiptu að þeirra mati 

meginmáli í læsisnámi nemenda og í ljós kom að allir kennararnir töldu 

læsisnámið mjög þýðingarmikið og væri mikilvægasti þátturinn í öllu námi. 

Þetta kom meðal annars fram hjá Katrínu en hún sagði:  

 
Þú verður að geta lesið. Ef þú ætlar að geta fúnkerað í samfélaginu þá verður 

þú að geta lesið og það er bara okkar hlutverk að kenna þeim að lesa og lesa 

sér til gagns.  

 

Kennararnir töldu allir að það sem hefði mest áhrif á læsisnám nemenda væri 

áhuginn. Þeir sögðu mikilvægast að kveikja áhugann hjá nemendum og að 

áhugahvötin og löngun til að læra að lesa skipti öllu máli.  
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Aldís, sem kennir í blönduðum grunnskóla, sagði að það væri mjög 

misjafnt hvaða leið nemendur færu til að læra en þeir lærðu ekki neitt nema 

áhuginn væri vakinn hjá þeim. Hjá Andreu kom fram að kennarar þyrftu að 

vekja áhugann hjá nemendum á bókstöfum og mikilvægi þeirra í 

lestrarkennslunni og ef það tækist væri 80% komið af grunninum til að læra 

að lesa. Arna talaði um hve áhuginn væri mikilvægur og að hafa námsefni 

sem vekti áhuga nemendanna. Hún sagði líka að þjálfun í lestri skipti miklu 

máli og góð tengsl þyrftu því að vera við heimilin og tók hún fram að æfingin 

skapaði meistarann. Agnes kom einnig inn á samvinnuna við heimilin og 

sagði: 

 
Ég held að fyrst og fremst að kringumstæður barnanna séu hvetjandi, að 

heimilin hvetji til þess að þau lesi, að það séu til bækur á heimilunum, að það 

sé lesið fyrir börnin þegar þau eru lítil og að þau þjálfist upp í það að þetta er 

bara partur af lífinu að lesa á hverjum degi og slökkva stundum á 

leikjatölvunum og sjónvarpinu. Láta þau frekar fá góða bók, skammta 

tölvutíma. Og náttúrlega að þetta haldist í hendur, vinnan í skólanum og 

lesturinn heima. 

  

Kennararnir í kynjaskiptu skólunum lögðu einnig mikla áherslu á áhugann. 

Kolbrún sagði: „Ef þú nærð ekki áhuganum þá nærðu ekki neinu, það er bara 

svo einfalt.“ Hún sagði einnig:  

 
Þú getur ekki bara lagt inn staf og sagt að hann heiti A og ætlast til að þau 

muni það. Þú verður bara að segja sögur og láta þau búa til stafina á alla 

kanta og þú veist bara með líkamanum, með höndunum, leira þá. Annars læra 

þau ekki því áhuginn er svo misjafn. 

 

Katla talaði um að mikilvægast væri löngun og áhugi til að læra að lesa og að 

læsiskennsla þyrfti að vera lifandi, skemmtileg og fjölbreytt. Kristveig sagði 

að það þyrfti að kveikja áhugann hjá nemendunum og kennarinn þyrfti að 

vita hvar áhugasvið nemendanna lægi til að geta tengt kennsluna inn á þeirra 

áhugasvið. Katrín sagði að lestur væri grunnurinn að öllu námi og að 

kennarinn þyrfti að fara sem flestar „skynleiðir“ að barninu, festa hljóðin 

mjög vel inn og hafa kennsluna einfalda til að byrja með. 
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4.2 Reynsla af námsárangri drengja og stúlkna í 

læsi 

Kennararnir voru spurðir hver væri reynsla þeirra af námsárangri stúlkna og 

drengja í lestri, lesskilningi og ritun. Reynsla kennaranna allra var almennt sú 

að stúlkurnar væru oftar aðeins á undan drengjunum í lestri.  

Hjá kennurunum í blönduðu skólunum sögðu Agnes og Andrea að reynsla 

þeirra í gegnum árin væri sú að stúlkur stæðu framar í lestri en drengir en í 

þeim hópi sem þær væru að kenna núna væru drengirnir sterkari í lestri en 

stúlkurnar. Andrea sagði að síðustu ár hefðu drengirnir verið betri fyrstu tvö 

árin en í samræmdu prófunum í 4. bekk væru kynin nánast jöfn. Síðan gerðist 

eitthvað á miðstiginu því að í samræmdu prófunum í 7. bekk væru drengirnir 

orðnir lægri en stúlkurnar. Hún sagði: 

 
Það er ekki mikill kynjamunur á hvort það er stelpa eða strákur en svo þegar 

við miðum 4. bekkjar samræmdu prófin við 7. bekkjar samræmdu prófin þá 

húrrast þau niður. Þannig að við segjum að það er eitthvað að gerast í 

kennslunni á miðstigi sem er ekki að gerast á yngsta stigi. Það virðist 

einhvern vegin ekki fylgja þessi áhugi eða kunnátta. 

 

Agnesi sagði að oftar stæðu drengir höllum fæti. Þó væru núna eingöngu 

drengir efstir í lestrarprófi sem hún væri nýbúin að leggja fyrir nemendur og 

að lægst væri stúlka sem væri greinilega með einhverja lesblindu. Hún sagði 

að í seinni hluta 2. bekkjar hefði lesturinn verið kominn vel á skrið hjá 

flestum. Nemendur sæktust nú eftir því að lesa og sökkva sér ofan í lesturinn 

eða eins og hún sagði: „Það er svo gaman þegar maður sér það. Þegar þau 

gleyma sér.“ 

Arna talaði um að drengir væru yfirleitt slakari í lestri en stúlkur ef hún 

hugsaði um þá árganga sem hún hefði kennt en það væri samt dálítið misjafnt 

eftir árgöngum. Sumir árgangar væru sterkari en aðrir. Hún var nýbúin að 

leggja Læsi skimunarpróf fyrir sína nemendur og voru stúlkurnar mun hærri 

en drengirnir. Einungis drengir voru undir lágmarks viðmiðum í 

skimunarprófinu. Hún tók fram að sér fyndist undarlegt að drengir væru 

seinni í lestri en stúlkur því þeir kölluðu oft á meiri aðstoð og í rauninni færi 

meiri tími í að sinna þeim en stúlkum. 

Aldís sagði að það væru alltaf fleiri stelpur sem væru sterkari í lestri en 

drengir og kæmi það fram í læsisprófunum hjá þeim í 1. og 2. bekk. Hún 
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nefndi að hún fengi drengi sem væru farnir að lesa eins og stúlkur en almennt 

séð væru stúlkur fljótari til. Í prófunum væri gjarna verið að mæla hraða og 

þær væru sneggri en drengirnir að lesa og kæmu því betur út. 

Kennararnir í blönduðu skólunum voru líka spurðir hvort þeir fyndu mun 

á kynjunum í lesskilningi og ritun. Aldís, Agnes og Andrea töldu sig ekki 

finna mun á lesskilningi hjá drengjum og stúlkum og sagði Agnes meðal 

annars að henni fyndist þau koma mjög svipað út úr lesskilningsprófum hjá 

henni. Örnu fannst allir þessir læsisþættir haldast í hendur og að stúlkur 

kæmu yfirleitt betur út í lestri og það ætti bæði við umskráningu og 

lesskilning. 

Varðandi ritun fannst þeim öllum fjórum vera munur á stúlkum og 

drengjum. Arna sagði að stúlkur leggðu sig meira fram í ritun en drengir og 

ættu auðveldara með að tileinka sér hana. Aldís og Agnes töluðu um að 

stúlkur væru oftar með þjálfaðri fínhreyfingar en drengir. Drengjum yxi það í 

augum að skrifa sögur og ættu í meira basli með það vegna þess að þeir væru 

með lélegri fínhreyfingar. Aldís nefndi að stundum þyrfti að finna aðra leið 

fyrir drengina til að koma sögunum sínum frá sér því að skriffærnin hefti þá. 

Hægt væri meðal annars að skrifa sögurnar niður fyrir þá. Agnesi fannst 

drengir ná meira flugi í sögugerð ef þeir fengju að skrifa söguna á tölvu og 

sagði: 

 
Mér finnst kannski, við höfum verið að láta þau skrifa eins og í tölvutímum 

að þá nái strákarnir svona meira flugi af því að þá þurfa þeir ekki að vera að 

rembast við að skrifa. Þá geta þeir hugsað um hvað þeir eru að skrifa um og 

þeir eru yfirleitt tölvusinnaðri en stelpurnar, klárari á tölvur en þær. 

 

Hjá kennurunum í kynjaskiptu skólunum kom fram að Kötlu, Kolbrúnu og 

Kristveigu fannst stúlkur að öllu jöfnu vera á undan drengjum í lestri. Katla 

taldi að þær næðu fleiri atkvæðum en drengir og einnig að þær yndu sér 

meira við lesturinn og sagði: „Þær eru bara svolítið á undan þeim í þessu.“ 

Kolbrún var sama sinnis og sagði að það væri mikið þroskabil milli kynjanna: 

 
Þær eru bara miklu þroskaðri, bara komnar miklu lengra í öllu þroskaferli 

hvað varðar umskráningu og hlustun og sitja og hlusta og gera og vinna. Og 

hvernig þú getur nálgast verkefnin, þú leggur alls ekki fyrir sömu verkefnin 

fyrir stúlkur og drengi, það virkar ekki þannig. 
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Kristveig talaði um að henni fyndist stúlkur tilbúnari að vera í skóla og hefðu 

meira úthald í allri verkefnavinnu. Hún sagði að stundum þyrfti hún að gæta 

sín á að gleyma sér ekki í ákveðinni verkefnavinnu því stúlkurnar gætu setið 

lengi við og verið að vinna. Katrín hafði aftur á móti kennt drengjahópi 

síðustu árin og í samræmdu prófunum í 4. bekk 2014 komu þeir betur út en 

stúlkurnar. 

Þegar þær voru spurðar hvort þær fyndu mun á lesskilningi hjá stúlkum og 

drengjum ansaði Katla því til að henni fyndist ekki vera munur hjá þeim og 

þegar verið væri að lesa sögu fyrir þau væru drengirnir ekkert síðri hlustendur 

og næðu vel innihaldi hennar. Katrín talaði um að fyrst þyrfti að vinna með 

tæknina hjá öllum börnunum og síðan væri hægt að fara að vinna með 

skilninginn og huga meira að honum. Varðandi ritun voru þær allar fjórar 

sammála um að stúlkurnar væru framar í henni en drengirnir. Kristveig og 

Katla töluðu um að þær væru vandvirkari, skrifuðu fallegri stafi og hefðu 

betri stafadrætti á valdi sínu. Jafnframt nefndu þær að stúlkur semdu lengri 

sögur. Katrín nefndi að sín upplifun væri sú að drengjum fyndist oft 

leiðinlegt að skrifa: 

 
Það er þessi yfirfærsla, eða ég veit ekki hvað það er, en þeir áttu rosa erfitt 

með ef þeir voru að svara einhverju eða svona skapandi skrif. Þá var rosa oft 

teppa í skriftinni og þá leyfði ég þeim, sem voru algjörlega stopp, að skrifa í 

tölvu og þá gekk þetta alveg rosalega vel. Þannig að svo æfum við skriftina 

en það er annað, en bara til þess að tjá sig og koma þessu frá sér þá nota ég 

svolítið tölvur og ég sá alveg ofboðslegan mun. 

4.3 Helstu ástæður fyrir kynjamun í læsi 

Kennararnir voru spurðir hvaða ástæður þeir teldu vera fyrir mismunandi 

námsárangri stúlkna og drengja í læsi. Hjá kennurunum í blönduðu 

grunnskólunum nefndi Aldís að stúlkur væru fljótari að tileinka sér lesturinn. 

Einnig hefði sjálfsmyndin áhrif sem og hversu mikla athygli þau hefðu og 

hversu vel þau gætu eirt við vinnu sína og þar stæðu stúlkur gjarna betur að 

vígi. Arna talaði um að það skipti mjög miklu máli, og þá sérstaklega fyrir 

drengi, að vera í litlum námshópum. Agnes nefndi að oft vantaði upp á að 

bækur væru lestrarhvetjandi fyrir drengi og að þeir væru stundum leiðir á 

þeim bókum sem stæðu þeim til boða. Andrea sagði að allt nám væri háð 

áhuga og ef hann væri ekki til staðar væri nám endalaust strögl, sama af 
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hvoru kyni nemandinn væri, og því væri þetta meira spurning um áhuga 

heldur en kynjamun. 

Í kynjaskiptu skólunum kom fram hjá Kolbrúnu, Kristveigu og Katrínu að 

það væri munur á þroska milli kynjanna og stúlkur væru á undan drengjum í 

þroska og væru því fljótari til náms en þeir. Annars sögðu Kolbrún og Katrín 

að áhuginn skipti mestu máli og það þyrfti að ná til þeirra allra og vekja 

áhuga þeirra. Kötlu fannst helsti munurinn liggja í því að drengir eirðu ekki 

eins lengi við vinnu sína eins og stúlkurnar og að þeir þyrftu meiri hreyfingu 

en þær: „Þær virðast eiga miklu auðveldar með að vera kyrrar í 20 mínútur 

sko.“ 

Munur á námsárangri kynjanna 

Kennararnir voru spurðir að því hvenær þeim fyndist munur á námsárangri 

kynjanna í læsi koma fram og hvort hann væri til staðar öll árin sem 

nemendur væru á yngsta stigi. 

Hjá kennurunum í blönduðu grunnskólunum kom fram hjá Örnu að 

munurinn milli kynjanna kæmi nokkuð fljótt í ljós eða strax við upphaf 

skólagöngu þeirra. Henni fannst drengirnir oft geta híft sig upp en til þess 

þyrftu þeir að vera í smærri hópum. Hún sagði að oft spiluðu aðrir þættir inn í 

slakari færni drengja í lestri eins og hegðunarvandamál og þá héldi það áfram 

hjá þeim. Aldís nefndi einnig að nemendur sem kæmu illa út úr þroskamati 

væru yfirleitt slakir í lestri og það héldi áfram upp alla skólagöngu þeirra. 

Hún kenndi 4. bekk þetta skólaárið og sagði að slökustu nemendur hennar í 

lestri væru drengir en hún væri líka með drengi sem læsu mjög hratt og væru 

meðal þeirra bestu í bekknum í læsi. Hún taldi því að þetta væri frekar 

persónubundinn munur en kynjamunur. Upplifun Agnesar var sú að drengir 

væru seinni af stað í upphafi en stúlkur en að þeir drægju mjög fljótt á þær. 

Henni fannst þeir bekkir, sem hún hafði kennt, vera með mjög svipaðar 

einkunnir í samræmdu prófunum. Andrea var sama sinnis og Agnes og sagði 

að stúlkur væru oft komnar vel af stað þegar þær hæfu grunnskólanám. 

Kennararnir í kynjaskiptu skólunum sögðust finna fyrir þessum mun á 

námsárangri kynjanna í læsi mjög fljótt. Katla sagðist yfirleitt kenna 8 ára 

nemendum og þá væri þessi munur kominn fram. Kolbrún og Kristveig töldu 

muninn vera meiri fyrstu skólaár nemenda en síðan drægi úr honum. Sagði 

Kristveig að henni fyndist stúlkur vera meira tilbúnar til að vera í skóla til að 



43 

byrja með. Kolbrún sagði: „Svo spýta þeir aðeins í lófana þegar þeir eldast, 

þá verða þeir oft jafnari, það er að segja ef þú nærð að kveikja áhugann.“ 

Áhugahvöt og viðhorf kynjanna til læsis 

Kennararnir voru spurðir að því hvort þeir fyndu mun á áhugahvöt og 

viðhorfi drengja og stúlkna til læsis. Eins og áður kom fram í niðurstöðunum 

sögðu allir kennararnir að áhuginn skipti mestu máli í læsisnáminu. Þeir voru 

sammála um að bæði kynin væru áhugasöm um lestur og það þyrfti eingöngu 

að kveikja áhuga þeirra og ná til þeirra. 

Hjá kennurunum í blönduðu grunnskólunum kom meðal annars fram hjá 

Andreu: 

 
Sko, þú þarft oft að hafa meira fyrir því að kveikja áhugann hjá drengjum en 

það er þá bara meira þitt að finna leiðir til að gera það ... Stelpurnar eru meira 

svona hlýðnari um það sem á að lesa. En þú þarft að hafa meira fyrir 

strákunum að finna hvað þeir geta lesið og hvað þeir vilja lesa ... Þú þarft 

bara að finna ótrúlega margar leiðir til að kenna þeim. 

 

Örnu fannst nemendur yfirleitt áhugasamir um læsi og læsistengd verkefni en 

drengir væru aðeins áhugalausari þó munurinn væri ekki mikill. Aldís sagði 

að henni fyndist líka stúlkur aðeins áhugasamari en drengir um lestur. Stúlkur 

læsu meira en sem betur fer væru sumir drengir líka áhugasamir og duglegir 

að lesa. Þegar Agnes velti fyrir sér muninum á áhugahvöt kynjanna í læsi var 

henni tíðrætt um hvað væri áhugasemi og hvað væri samviskusemi og að 

stundum væri erfitt að greina þar á milli: 

 
Þær eru yfirleitt yfir höfuð svo samviskusamar, kannski er það ekki endilega 

áhuginn sem drífur þær áfram heldur að uppfylla það sem þeim finnst vera 

ætlast til af þeim, að lesa fimm sinnum í viku og gera þetta og hitt en maður 

veit kannski ekki alltaf um áhugann. En strákarnir kannski blása bara á það 

sem þeim finnst ekki vera áhugavert og eru þá bara kaldari í því, ég ætla ekki 

að lesa þetta, mér finnst þetta ekki skemmtilegt. En stelpurnar myndu kannski 

aldrei þora að segja, mér finnst þetta leiðinlegt og ég nenni ekki að lesa þetta. 

 

Hjá kennurunum í kynjaskiptu skólunum kom fram að ekki væri munur á 

áhugahvöt kynjanna í læsi. Þetta væri miklu fremur spurning um að ná að 

vekja áhuga hjá þeim og til þess þyrfti að fara mismunandi leiðir. Kristveig 

sagði: 
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Ég held að það sé alveg eins með stráka og stelpur hvað það varðar. Ég held 

að maður þurfi bara að ná til þeirra á réttan hátt, að tengja við þeirra 

áhugasvið. Ef þú nærð því þá kemur þessi áhugi. Ég held að það sé alveg 

sama hvort kynið það er. 

 

Hjá Katrínu kom fram að allir nemendur væru forvitnir um að læra eitthvað 

nýtt og ef hlutirnir væru settir í réttan búning væri hægt að kenna þeim öllum. 

Katla talaði um að helsti munurinn milli kynjanna væri sá að þau þyrftu að fá 

mismunandi lesefni til að vekja áhuga þeirra á lestri. Hún sagði: „Ef þeir fá 

eitthvað leiðinlegt lesefni þá finnst þeim það drulluleiðinlegt. Þær láta sig 

stundum meira hafa það heldur en þeir.“ Kolbrúnu fannst stúlkur 

áhugasamari þegar kom að „hefðbundnum“ verkefnum en drengir væru mjög 

áhugasamir ef kennslan færi fram innan áhugasviðs þeirra og væri fjölbreytt: 

 
Þeir eiga auðveldara með að læra á fjölbreyttan hátt heldur en að sitja og læra 

eftir blaðinu og svoleiðis. Mér finnst drengir bara geta lært allt sem þeir vilja 

ef þú gerir það skemmtilegt. 

 

Þegar kennararnir, bæði í blönduðu og kynjaskiptu skólunum, voru spurðir 

um viðhorf kynjanna til læsis voru þeir allir sammála um að viðhorf beggja 

kynjanna til læsis væri gott og ekki munur þar á. Þetta snerist allt saman um 

að vekja áhuga nemendanna á læsi. Andrea tók þó fram að sér fyndist 

viðhorfið hjá nemendum í 1. og 2. bekk jákvætt en stundum þegar nemendur 

væru komnir í 3. og 4. bekk og ættu í einhverju basli með lesturinn væri 

erfiðara að halda áhuganum. Þá þyrfti kennarinn að vera með nógu fjölbreytt 

verkefni og verklegar æfingar sem næðu til allra nemenda. Agnesi fannst ekki 

munur á viðhorfi kynjanna en að stundum þyrfti að hafa meira fyrir 

drengjunum og væri aðallega við lestrarefnið að sakast í þeim málum því það 

höfðaði oft meira til stúlkna. Katla nefndi að viðhorf drengja gagnvart lestri 

væri ekki neikvæðara en hjá stúlkum en þeir þyrftu að hafa meira fyrir því að 

læra að lesa og það tæki oft lengri tíma hjá þeim. 

4.4 Sjálfstjórn nemenda og áhrif hennar á læsi 

Kennararnir voru spurðir að því hvort þeir fyndu mun á sjálfstjórn stúlkna og 

drengja og ef svo væri hvaða áhrif þeir teldu það hafa á læsisnám þeirra og 

hvort sjálfstjórn breyttist eftir því sem þau yrðu eldri. 
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Allir kennararnir í blönduðu skólunum fundu mun á sjálfstjórn kynjanna 

og nefndu að stúlkur hefðu meiri sjálfstjórn en drengir. Arna sagði að henni 

fyndist stúlkur vera með meiri sjálfstjórn og þær ættu auðveldara með að 

fylgja fyrirmælum meðan drengirnir væru meira „flöktandi“. Henni fannst 

munur kynjanna í sjálfstjórn haldast áfram þegar þau yrðu eldri. Agnes var 

sammála Örnu með að stúlkur hefðu meiri sjálfstjórn og hún sagði: „Það er 

mjög sjaldan að stelpurnar séu að missa sig hérna en það gerist í hverri viku 

að einhver strákurinn missir alveg tökin.“ Henni fannst sjálfstjórnin hafa áhrif 

á læsisnámið og sagði að oft væri erfitt að fá drengina til að staldra við og 

lesa. Einnig heyrði hún það frá sumum foreldrum að þeim fyndist erfitt að fá 

drengina sína til að setjast niður heima við og lesa. Hún nefndi að þegar þau 

yrðu eldri slípuðust þau til og sjálfstjórnin ykist en það væru alltaf 

einstaklingar sem ættu erfitt áfram með sjálfstjórnina og oftar væru það 

drengir. Aldís talaði um að henni fyndist hreinlega ætlast til meira af stelpum 

í sambandi við sjálfstjórn heldur en drengjum. Hún sagði að sjálfstjórnin 

hefði áhrif á læsisnám og stundum væru nemendur með svo litla sjálfstjórn að 

þeir kæmust ekkert af stað í lestri og væri það algengara hjá drengjum. 

Stundum þyrftu þessir ákveðnu nemendur á lyfjum að halda til að hemja skap 

sitt og þá gengi þeim betur í náminu. Hún velti því einnig fyrir sér hvort 

kennarar almennt og foreldrar væru ekki nógu duglegir að þjálfa einbeitingu 

barna og að hlusta og fara eftir fyrirmælum „Þetta er í rauninni frumskilyrði 

til að maður geti lært eitthvað, það er að fara eftir leikreglum og fara eftir 

reglu. Mér finnst þetta hafa minnkað og líka einbeiting.“ Andrea ræddi um að 

sjálfstjórn hefði gífurleg áhrif á læsisnám og þeir nemendur sem væru með 

góða sjálfstjórn hefðu líka betra úthald og einbeitingu við lestur. Hún sagði 

að það væru fleiri drengir sem ættu erfitt með sjálfstjórn en það væru líka 

stúlkur sem ættu erfitt með hana og oft væri eins og að ein stúlka, sem ætti í 

vanda með sjálfstjórn, væri á við þrjá drengi. Undarlegast við þetta allt saman 

fannst henni að nemendur sýndu öðruvísi sjálfstjórn eftir því hvaða 

einstaklingur væri með þá: 

 
Það er ekki eins og þau séu búin að læra þessa sjálfstjórn fyrir sig heldur eru 

þau búin að læra hana fyrir mig í þessari stofu ... Mér finnst undarlegt að við 

náum ekki að láta þau átta sig á því að þau eru að þessu fyrir sjálfa sig. 
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Í kynjaskiptu skólunum kom einnig fram að Kötlu, Katrínu og Kolbrúnu 

fannst stúlkur með betri sjálfstjórn en drengir. Katla nefndi að það þyrfti ekki 

endilega að vera gott að stúlkur væru með meiri sjálfstjórn: 

 
Maður vill nú líka að þær láti heyra aðeins í sér og maður er að reyna að 

kenna þeim það, taka ekki bara öllu alltaf þegjandi ... Við erum frekar að æfa 

þær að hafa ekki alltaf svona mikla stjórn á sér, æfa þær í að standa upp og 

segja nei og hafa skoðanir á hlutunum og þora að segja frá þeim. En það þarf 

einhvern veginn ekki mikið að æfa þá í því. 

 

Katrín sagði að birtingarmynd sjálfstjórnarinnar væri ólík hjá kynjunum. 

Þegar drengir misstu stjórnina væri það mun augljósara og meira áberandi en 

hjá stúlkum „Þegar drengirnir missa stjórnina fara að loga eldar en stúlkurnar 

fara frekar í fýlu og væl.“ Hún talaði um að með aldrinum ykist sjálfstjórn 

nemenda og þá sérstaklega hjá drengjum og hefði það mikil áhrif á læsisnám 

þeirra. Þá væri búið að „teygja á“ einbeitingunni og námsþolinu. Hún hafði 

verið með mjög kröftuga drengi sem „höfðu náð utan um sig, náð utan um 

skapið sitt og náð að stjórna því.“ Hjá Kolbrúnu kom fram að henni fyndist 

mjög mikill munur á „drengjamenningu“ og „stúlknamenningu“ varðandi öll 

samskipti og sjálfstjórnin kæmi þar inn. Hún talaði um að sjálfstjórn 

nemendanna breyttist og efldist með auknum aldri þeirra: 

 
Ef þú berð saman barn í 4. bekk og í 1. bekk þá klárlega ertu búin að læra svo 

mikið öll hin árin að í 4. bekk ertu bara með allt annað barn, þroskinn er svo 

gríðarlegur. Þá finnst mér stúlkur og drengir bara vera nokkuð svipuð en þú 

þarft samt alltaf að nálgast námsefnið og hvernig þú talar við börnin á ólíkan 

hátt. 

 

Kristveigu fannst sjálfstjórn vera misjöfn eftir einstaklingum, hóparnir væru 

misjafnir og yfir heildina væri þetta mjög blandað. Hún sagðist meðal annars 

hafa verið með stúlkur sem ættu mjög erfitt með sjálfstjórn. Hún nefndi að 

góð sjálfstjórn hefði áhrif á nám og helst varðandi einbeitingu nemenda. 

4.5 Kennsluaðferðir 

Kennararnir voru spurðir um hvað réði vali þeirra á kennsluaðferðum til að 

koma til móts við námslegar þarfir stúlkna og drengja og var mikill 
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samhljómur hjá öllum kennurunum um að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum til þess að ná til sem flestra. 

Hjá kennurunum í blönduðu skólunum sagði Andrea að varðandi 

kennsluaðferðir þá skipti samsetning hópsins máli og hvað hún vildi fá út úr 

þeim verkefnum sem hún legði fyrir nemendur. Því væru það oft 

viðfangsefnin sem stjórnuðu kennsluaðferðinni. Agnes sagði að reynslan 

spilaði stórt hlutverk í vali hennar á kennsluaðferðum: „Ég held bara að það 

sé reynslan sem gerir það, maður er náttúrlega opinn fyrir nýjungum og treg 

til að henda því gamla ef mér finnst það virka.“ Hún sagðist blanda saman 

því sem henni fyndist ganga vel í kennslu og nota fjölbreyttar aðferðir því þá 

væru mestu líkurnar á að hún næði til sem flestra nemenda. Hjá Örnu skipti 

miklu máli að gera námið að eins miklum leik og mögulegt væri og hafa það 

fjölbreytt með mikilli tilbreytingu. Aldís lagði mikla áherslu á fjölbreytnina 

og að mæta þörfum allra nemenda. Þessir þættir réðu fyrst og fremst vali 

hennar á kennsluaðferðum. Þær fjórar notuðu allar meðal annars hópastarf, 

hringekju, stöðvavinnu og beina kennslu. Þegar spurt var hvort þeim fyndist 

munur á því hvaða aðferðir hentuðu drengjum eða stúlkum sagðist Aldís 

hugsa kennsluaðferðirnar út frá einstaklingum en ekki kynjum. Agnes hafði 

lent í því að stöðvavinna og hringekja gengi ekki upp hjá henni því að 

drengirnir höndluðu það ekki. Hún sagði að þeir hefðu ekki haft þroska til að 

vinna eftir slíku formi en í vetur prófaði hún það aftur og þá gekk það vel. 

Andrea sagðist hafa í huga að fyrir drengina þyrfti meiri verklega vinnu, 

styttri lotur, að brjóta kennsluna meira upp og hafa hana fjölbreytta. 

Jafnframt sagði hún að meira væri hægt að leggja á stúlkurnar en það væri 

samt alls ekki hvetjandi fyrir þær: 

 
Ef að þú værir endalaust með einhverja vinnubókavinnu fyrir stelpurnar af 

því að þær myndu þola það er ég ekki viss um að það væri mjög 

áhugahvetjandi fyrir þær.  

 

Þær voru einnig spurðar að því hvort þær fyndu mun á kynjunum varðandi 

lengd tíma sem þau þyldu í kennslunni og voru þær allar sammála um að 

stúlkur hefðu betra úthald í allri verkefnavinnu. Arna sagði: „Já, stelpurnar 

eru oft þrautseigari, það verður að viðurkennast.“ Aldís talaði um að öllu máli 

skipti að áhuginn væri fyrir hendi og viðfangsefnin fjölbreytt. Þá væri ekki 

svo mikill munur milli kynjanna þó drengir væru stundum farnir að missa 

áhugann aðeins fyrr en stúlkur. 
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Hjá kennurunum í kynjaskiptu skólunum kom fram hjá Kolbrúnu að 

mestu máli skipti að nota aðferðir sem vektu áhuga hjá nemendunum: 

 
Ef það virkar ekki tek ég það út um leið, ég held ekki áfram að hjakkast í 

einhverju sem virkar ekki ... Eyðufyllingar og innihaldslaust efni virkar ekki 

eða ef ég stend upp við töflu, þú þarft bara að vera á gólfinu með þeim. 

 

Katrín nefndi að það þyrfti að hugsa um þarfir allra nemenda. Það þyrfti að 

hugsa um hópinn, því einn hópur gæti verið allt öðruvísi en sá næsti, og um 

hvern einasta einstakling. Henni fannst líka skipta máli að hafa frelsi og því 

meira frelsi sem kennarinn hefði til að móta kennsluaðferðir sínar því betra 

væri það. Fyrir Kristveigu skipti máli að vera örugg með hvaða leið hún 

ætlaði að fara og hafa eitthvað til að fylgja eftir og grípa í. Í svörum þeirra 

allra kom fram að þær notuðu meðal annars hópavinnu, stöðvavinnu, 

hringekju og beina kennslu og eins og Katla sagði: „Ef þú ert að ofnota eina 

aðferð þá verður hún leiðinleg. Þetta er allt gott í hófi og þú verður að hafa 

þetta fjölbreytt.“ Þegar þær voru spurðar hvort þeim fyndust þessar aðferðir 

henta báðum kynjum talaði Katla um að hún legði hlutina svipað upp fyrir 

drengi og stúlkur en útkoman væri oft ólík. Katrín og Kolbrún sögðu að 

hóparnir væru ólíkir og því nálguðust þær hlutina mismunandi eftir hverjum 

hóp og hvort þær væru með drengi eða stúlkur. Kristveig nefndi að þegar hún 

væri að skipuleggja verkefni væri hún með það í huga að drengir og stúlkur 

stæðu jafnfætis. Katrín, Kolbrún og Katla voru sammála um að drengir hefðu 

minna úthald í verkefnavinnu og þyldu styttri tíma en stelpurnar. Katrín 

sagði: 

 
Þegar þú ert með drengjahóp þá ertu alltaf á tánum, þú ert alltaf að fylgjast 

með og þú ert með ákveðna náunga alltaf í augnlínu og þú veist að það þýðir 

ekkert að hafa stöðvarnar langar ... fyrst er þetta bara mjög stutt og það er 

bara svo mikilvægt að stoppa meðan þeim finnst þetta ennþá gaman. 

 

Milli kynjaskiptu skólanna og blönduðu skólanna var munur á námsefninu 

sem kennararnir notuðu við kennsluna. Í kynjaskiptu skólunum voru ekki 

notaðar hefðbundnar kennslubækur heldur efni sem kennararnir útbjuggu og 

fengu af netinu. Kolbrún sagðist aldrei nota neitt kennsluefni nema það sem 

hún byggi til sjálf. Katla nefndi að ef hún vildi nota verkefni úr 

stærðfræðibókinni Sprota þá ljósritaði hún verkefni úr bókunum og plastaði 

og þá væru nemendur ekki að metast um á hvaða blaðsíðu þeir væru í 
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bókinni. Katrín talaði um að það þýddi ekki að taka einhverja bók og opna 

hana á blaðsíðu 13 og ætla síðan að kenna eitthvað sem þar stæði. Þær töluðu 

líka allar um mikilvægi þess að nota sögur við kennsluna og sérstaklega 

sögur sem þær spunnu sjálfar og sagði Kristveig: „Mín reynsla er að allir hafa 

gaman af sögum, sérstaklega þegar þær eru sagðar, ekki endilega þegar er 

verið að lesa þær upp úr bók.“ 

Byrjendalæsi og hljóðaaðferð 

Kennararnir í blönduðu grunnskólunum kenndu allir eftir Byrjendalæsi sem 

var yfirlýst kennslustefna skólanna þeirra. Þær voru sammála um að 

Byrjendalæsi hentaði báðum kynjunum vel. Andrea sagði: 

 
Þú hefur þessi verkfæri og hefur svo fjölbreyttar aðferðir til að kenna lestur 

og fjölbreytt verkefni þannig að þú getur alveg gert þau strákaleg og stelpuleg 

án mikillar fyrirhafnar. 

 

Arna talaði um að kosturinn við Byrjendalæsi væri að kennarinn hefði 

endalausa möguleika til að aðlaga aðferðirnar að sér og hópnum sem hann 

kenndi. Agnes sagði að Byrjendalæsi hentaði jafnt báðum kynjum en 

kennararnir í teyminu hennar færu dálítið frjálslega með það. Henni fannst 

helsti gallinn við Byrjendalæsi vera að það væri mjög tímafrekt. Skoðun 

Aldísar var að Byrjendalæsi væri ekki lestrakennsluaðferð heldur 

lestrakennsluhættir. Þar væru notaðar margar aðferðir og nefndi hún 

hljóðaaðferðina, LTG og heildaraðferðir. Hún sagðist hafa að leiðarljósi „Því 

fleiri aðferðir sem þú kannt og beitir, því meiri líkur að þú hittir alla 

nemendur.“ Hún sagði að fjölbreytni skipti miklu máli og þess vegna væri 

Byrjendalæsi gott því það væri fjölbreytt. Helsta gagnrýni hennar á 

Byrjendalæsi var að eftir að skólinn byrjaði með það þá hefðu hún og hinir 

kennararnir ekki gætt þess nógu vel að vinna með hljóðkerfisvitundina og 

staf og hljóð. 

Kennararnir í kynjaskiptu grunnskólunum kenndu allir eftir 

hljóðaaðferðinni og tveir þeirra studdust aðallega við aðferð Helgu 

Sigurjónsdóttur og verkefnabækur eftir hana. Áður kenndu kynjaskiptu 

skólarnir eftir Byrjendalæsi en núna væri hljóðaaðferðin yfirlýst 

kennsluaðferð skólanna. Kennararnir höfðu allir kennt eftir Byrjendalæsi og 

notuðu ýmislegt sem þeim fannst hafa gengið vel sem ítarefni með 
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hljóðaaðferðinni. Þær töldu að hljóðaaðferðin hentaði best til að byrja með og 

í stafainnlögn og sagði Kristveig: „Það er svona kveikjan til þess að fá þau til 

að tengja hljóð og staf, mér finnst það einhvern veginn besta aðferðin.“ Hún 

nefndi einnig að persónulega væri margt í Byrjendalæsi sem henni fyndist 

henta vel í kennslu og hún notaði. Kolbrún sagði að Byrjendalæsi væri góð 

aðferð sem ítarefni. Þegar nemendurnir yrðu eldri kenndu þær íslensku og 

málfræði og notuðu þá meðal annars Byrjendalæsi og einnig Orð af orði, 

Leið til læsis og ýmsar fjölbreyttar aðferðir. Katrínu fannst Byrjendalæsi alls 

ekki henta drengjum. Hún sagði að í Byrjendalæsi færi svo mikill tími til 

spillis: 

 

Það var hérna Byrjendalæsi þegar ég var að kenna þessum öfluga drengjahópi 

en ég sá það alveg strax að það mundi ekki virka. Það er svo mikið tal og svo 

opið kerfi sem er alveg frábært og ég hef alveg notað æfingar úr því en svona 

í grunninn til að kenna lestur er það bara hljóðaaðferðin, það virkar ekkert 

annað fyrir drengina.  

 

Katla notaði aðallega hljóðaaðferðina og hafði ekkert notað Byrjendalæsi í 

vetur og var ekki hrifin af Byrjendalæsi. Hún sagðist mest vera að láta 

stúlkurnar lesa og hlusta á þær á hverjum degi því hópurinn hennar væri 

orðinn svo flinkur í lestri. Einnig væri hún með alls konar verkefni af netinu 

sem hún fengi meðal annars hjá nams.is. 

Samsetning hópsins 

Kennararnir voru spurðir út í samsetningu hópsins og áhrif hans á læsisnám. 

Kennararnir í blönduðu skólunum töluðu um að samsetning hópsins hefði 

áhrif og helsti áhrifavaldurinn væri hvernig einstaklingar væru í hópnum. Þær 

töluðu um að þær fengju fjölbreytta flóru af nemendum. Ef margir þeirra 

væru erfiðir hefði það áhrif á hópinn og mikill tími og orka færi í þá 

nemendur. Agnesi fannst rólegra hjá stelpunum ef þær væru sér og hún, 

ásamt samkennurum sínum, hafði prófað að kynjaskipta hópnum og sagði 

hún: 
 

Það voru fínir stelputímar en það var ekki eins gott hjá strákunum svo við 

hættum við þetta. Okkar reynsla var ekki góð þannig að ég held að það sé 

betra að hafa þau blönduð. 
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Aldísi taldi að nemendur þyrftu að læra að taka tillit hver til annars, bæði 

drengir og stúlkur. Arna sagðist skipta hópnum stundum eftir kynjum og 

fannst það réttlætismál að nemendur fengju stundum að taka þátt í verkefnum 

á forsendum síns kyns. 

Kennararnir í kynjaskiptu skólunum voru allir sammála um að skipting 

nemenda í drengja− og stúlknahóp hefði gríðarlega mikil og jákvæð áhrif á 

læsisnám þeirra. Með því að hafa hópana kynjaskipta væri auðveldara að ná 

til þeirra áhugasviðs og að þau fengju meira út úr kennslunni. Katrín talaði 

um að allt önnur „dýnamík“ væri milli kynjanna og ef kennarar kenndu þeim 

eins þá gengi það ekki vel. Hún sagði að stúlkur hefðu miklu meira úthald til 

að sitja og hlusta á meðan drengirnir þyrftu að fá að hreyfa sig. Kristveigu 

fannst auðveldar að kenna einungis stúlkum því þær hefðu svipuð áhugamál 

og þar af leiðandi væri einfaldara að tengja hljóðaaðferðina inn á þeirra 

áhugasvið. Kolbrún nefndi að hún kenndi drengjum og stúlkum öðruvísi: 

 
Ég kenni drengjum öðruvísi og nálgast námsefnið öðruvísi með drengjum 

heldur en stúlkum og þar af leiðandi tel ég að það sé betra að kenna þeim í 

sitt hvoru lagi því þannig get ég náð í þeirra áhugasvið. 

 

Bæði hjá Kötlu og Katrínu kom fram að drengir fengju mun meiri athygli 

heldur en stelpur. Meiri truflun og ónæði væri af þeim og þeir tækju meiri 

orku og tíma frá kennaranum. Ef kynin væru hvort í sínu lagi fengju stúlkur 

meira rými og hægt væri að sinna þeim öllum, líka þessum ljúfu og góðu sem 

heyrðist ekkert í. Katla sagði líka að drengir gætu þá samsamað sig hver við 

annan. Ef þeir væru alltaf við hliðina á stúlku, sem kynni allt og teiknaði og 

skrifaði fallega, myndi það frekar rífa þá niður en að byggja þá upp. 

Mat á læsisþáttum 

Kennararnir voru spurðir að því hvernig mat þeirra á læsisþáttunum væri 

háttað og hvort þeir skoðuðu kynjamun sérstaklega. Í svörum allra 

kennaranna kom fram að þeir legðu fyrir hefðbundin læsispróf, 

hraðlestrarpróf og lesskilningspróf. Einnig voru Andrea og Aldís farnar að 

nota skimanir sem fylgdu Leið til læsis. 

Þegar kennararnir voru spurðir hvort að þeir skoðuðu kynjamun 

sérstaklega sögðu kennararnir í blönduðu skólunum ekki skoða hann 

sérstaklega nema þær niðurstöður sem kæmu frá Háskólanum á Akureyri sem 
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sendi skólunum kynjaskipt súlurit um námsárangur í Læsi skimunarprófunum 

og sagði Arna: „Reyndar sér maður það á niðurstöðunum þegar það fer til 

Háskólans á Akureyri, þá sér maður drengi og stúlkur og á þann hátt getur 

maður borið það saman en það hefur ekki verið lögð mikil áhersla á það.“ 

Þær töluðu um að ekki væri mikill munur milli kynjanna en Agnes sagði að 

almennt væri lélegri útkoma hjá nemendum í skólanum hennar núna. Aldís 

talaði um að í skólanum hennar væru þau ekki upptekin af kynjamuninum og 

sagði hún: 

 
Yfirleitt þeir sem eru hæstir eru stelpur svo tínast strákarnir inn og þeir 

neðstu eru strákar og næstneðstu eru stelpur. Þannig að þær eru aðeins á 

undan. 

 

Eins og áður var komið fram nefndi Andrea að lítill munur væri á yngsta 

stiginu en frá 4. bekk og til 7. bekkjar gerðist eitthvað og drengirnir drægjust 

aftur úr. Hún sagði að kennararnir héldu að ástæðan væri sú að samvinnan, 

sem væri svo mikil á yngsta stigi, minnkaði á miðstigi. Kennararnir á 

miðstigi ætluðu því að fara að leggja meiri áherslu á samvinnuna og halda 

áfram með þema− og stöðvavinnu. Þetta væri nýbyrjað hjá þeim og ekki 

komin reynsla á vinnuna. 

Kennararnir í kynjaskiptu skólunum sögðust ekki bera kynjamun 

sérstaklega saman. Þó kom fram hjá Kolbrúnu að stúlkurnar í fyrstu 

bekkjunum væru oftast töluvert sterkari, meðal annars í samræmdu prófunum 

í 4. bekk. Katrín nefndi hins vegar að eftirtektarvert hefði verið að í síðustu 

samræmdu prófunum í 4. bekk hefðu drengirnir verið hærri bæði í stærðfræði 

og íslensku. Annars sagði hún að þeir hefðu ekki spáð mikið í þetta en 

auðvitað myndu þeir gera það ef munurinn væri mikill. Katla sagðist ekki 

vera að bera kynin saman heldur fylgdist hún einungis með framförum 

stúlknanna í hópnum sínum. 

Áhrif kennara 

Kennararnir voru spurðir að því hvort þeir teldu að grunnskólakennarar hefðu 

áhrif á árangur nemenda í læsi. Mikill samhljómur var í svörum þeirra og 

voru þær allar sammála um að kennarinn skipti miklu máli. 

Kennararnir í blönduðu skólunum sögðu að miklu máli skipti að 

kennarinn gæti vakið áhugahvöt nemendanna, hann þyrfti að vera 
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áhugasamur um starf sitt, geta hrifið nemendur með sér og boðið upp á 

fjölbreytta kennsluhætti. 

Kennararnir í kynjaskiptu skólunum voru einnig sammála hinum 

kennurunum um mikilvægi hlutverks þeirra. Kennarar yrðu að vekja áhuga 

nemendanna, fylgjast vel með hverju barni og lagði Kolbrún á það áherslu að 

kennarinn þyrfti að elska börnin sem hann værir að kenna og að þau gætu 

fundið það og treyst honum. Katla sagði: 
 

Þetta snýst svo mikið um hvernig þú kennir og hvernig þú nærð til 

nemendanna og hvernig þú nærð að sinna hverju einasta barni og passa upp á 

að allir séu að fá námsefni við sitt hæfi. Ef kennarinn er sofandi þá bitnar það 

á börnunum. 

 

Allir kennararnir úr öllum skólunum voru sammála um að kyn kennara hefði 

ekki áhrif á nám nemenda í læsi. Hjá þremur þeirra kom fram að gott og 

gaman væri að hafa fleiri karlkyns kennara. Agnes nefndi að stundum 

heyrðist að nemendur bæru meiri virðingu fyrir körlum en konum. Hún taldi 

það frekar vera persónubundið. 

4.6 Munur á lesefni drengja og stúlkna 

Kennararnir voru spurðir út í hvort þeir fyndu mun á því lesefni sem drengir 

og stúlkur væru að lesa. Bæði kennararnir í blönduðu skólunum sem og 

kynjaskiptu skólunum upplifðu mun á lesefni kynjanna og töluðu þeir um að 

stúlkur veldu fjölbreyttara lesefni en drengir. 

Í blönduðu skólunum kom fram hjá Andreu og Aldísi að sumar bækur eins 

og bækurnar um Skúla skelfi væru mjög vinsælar þessa dagana hjá báðum 

kynjum en yfirleitt veldu stelpurnar fjölbreyttara lesefni og sagði Aldís: „Ég 

held að þær lesi meira svona bækur sem eru um stelpur og líka strákana 

meðan þeir lesa aðallega um svona stráka og svoleiðis og fara ekki mikið í 

stelpubókmenntirnar.“ Andrea sagði einnig: „Þú sérð frekar að stelpurnar 

taka sko strákabók eða það sem maður var búin að hugsa sem strákabók 

heldur en að strákarnir séu að velja stelpubækur.“ Arna tók fram að þó að 

drengir veldu oft bækur með litlum texta þá mætti ekki vanmeta það að lesa í 

myndir og einnig allt hugarflugið sem færi fram. Agnesi fannst bækurnar frá 

Menntamálastofnun dálítið mikið miðaðar við stúlkur en það væri að 

breytast. Hún sagði að núna væru að koma bækur sem væru meira fyrir bæði 
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kynin og myndu kannski kveikja meiri áhuga hjá drengjunum. Þessar nýju 

bækur höfðuðu meira til drengja heldur en margar aðrar bækur og þeir hefðu 

alveg „gleypt“ við þeim. Hún sagði: „Ég er mjög hrifin af svona bókum og 

einmitt þetta hefur kannski vantað svolítið, að bækurnar séu lestrarhvetjandi 

fyrir drengina.“ Þegar þær voru spurðar að því hvort nemendurnir hefðu 

frjálst val um bækur til að lesa kom fram hjá þeim að þeir hefðu val. Arna og 

Agnes töluðu um að lesefnið væri að mestu frjálst hjá þeim en þær kæmu 

einnig með lesefni sem þeim fyndist líklegt og skynsamlegt að nemendur 

læsu. Aldís og Andrea nefndu að valið hjá þeim væri ekki alveg frjálst því 

þær getustýrðu vali nemenda á lestrarefni svo þeir væru ekki að lesa of 

erfiðan texta, Andrea sagði: 

 
Við í rauninni flokkum lestrarbækurnar í gulur, rauður, grænn og blár og þá 

eru léttustu í gulu körfunni og svo bara þyngdarstigið og þau hafa val innan 

körfunnar. Svo þegar þú ert búinn og kominn með góða lestrarfærni þá færð 

þú miða um hálsinn og ferð á bókasafnið og velur þá bók sem þú vilt lesa 

sem heimalestrarbók og í skólanum. 

 

Hjá kennurunum í kynjaskiptu skólunum nefndi Katrín eins og Andrea og 

Aldís að sumar bækur væru mjög vinsælar hjá báðum kynjum eins og 

bækurnar um Skúla skelfi en stúlkur læsu að jafnaði fjölbreyttara efni „Þær 

fara um allt meðan þeir eru svona frekar í drengja og ævintýraheimi.“ Katla 

og Kolbrún fundu einnig augljósan mun á lesefni kynjanna og sögðu að 

drengir væru meira að lesa ævintýrabækur, Andrés Önd blöð, syrpuna, 

hasarblöð og teiknimyndabækur. Stúlkur væru frekar að lesa bækur sem 

fjölluðu um samskipti, einhyrninga og lengri bækur eins og Harry Potter. 

Í svörum þeirra allra kom fram að nemendurnir hefðu eitthvert val um 

lesefni. Kolbrún sagði að í sínum skóla væru bækur skoðaðar með tilliti til 

kynjahlutverkanna og þau væru til dæmis ekki með riddarabækur og 

prinsessubækur. Hún stýrði því að einhverju leyti vali nemendanna á lesefni 

því ekki væri í boði að vera með lesefni sem væri ekki í anda stefnu skólans. 

Hjá Katrínu og Kristveigu var valið að einhverju leyti bundið val og voru 

ástæðurnar fyrir því eins og hjá Aldísi og Andreu að nemendurnir veldu sér 

ekki of erfiðar bækur og að þær væru á þeirra getustigi eins og Kristveig 

sagði: 
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Maður reynir samt stundum að hafa áhrif á þær t.d. ef þú sérð að þær eru að 

taka bækur sem þær ráða ekki vel við en við erum ekki að stýra því að öðru 

leyti.  

 

Í kynjaskiptu skólunum voru ekki stór skólabókasöfn eins og í blönduðu 

skólunum. Kennararnir notuðu því mikið almenn bókasöfn og bókabílinn og 

fóru með nemendur reglulega þangað. 
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5. Umræða 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður dregnar saman og fjallað um þær í ljósi 

fræðilegra heimilda. Markmið rannsóknarinnar voru annars vegar að dýpka 

skilning á reynslu kennara á yngsta stigi af kynjamun með tilliti til 

mismunandi námsárangurs kynjanna, einkum í læsi. Hins vegar var 

markmiðið að skoða hvort munur væri á reynslu kennara í blönduðum 

grunnskólum og kynjaskiptum grunnskólum af kynjamun með tilliti til 

námsárangurs nemenda í læsi. Viðtöl voru tekin við átta grunnskólakennara, 

fjóra úr blönduðum skólum og fjóra úr kynjaskiptum skólum, til að fá svör 

við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hver er reynsla grunnskólakennara á yngsta stigi af kynjamun m.t.t. 

námsárangurs nemenda, einkum í læsi? 

 Er munur á reynslu grunnskólakennara á yngsta stigi af kynjamun 

m.t.t. námsárangurs nemenda eftir því hvort þeir kenna í blönduðum 

grunnskóla eða kynjaskiptum grunnskóla? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að kennurunum finnst læsisnám 

nemenda mjög þýðingarmikið og það sé mikilvægasti þátturinn í öllu námi 

þeirra. Kennararnir í blönduðu og kynjaskiptu grunnskólunum eru sammála 

um marga þætti. Þeir eru sammála um að áhugi nemenda hafi mikil áhrif á 

læsisnám þeirra og sé frumskilyrði til þess að nemendur læri að lesa. 

Kennararnir segja að þeirra hlutverk sé að kveikja áhuga nemenda á læsi og 

viðhalda honum með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Sameiginlegt álit 

kennaranna er að stúlkur séu jafnan á undan drengjum í læsi, sérstaklega í 

lestri og ritun og einnig að sjálfstjórn þeirra sé betri en drengja. 

Helsti skoðanamunurinn felst í því að kennararnir í kynjaskiptu skólunum 

telja að aðgreining kynjanna í kennslu skipti mjög miklu máli og auðveldi 

þeim að ná til nemenda og sníða námið að þörfum og áhugasviði þeirra. Þeir 

horfa meira til þess hversu ólík kynin eru og því þurfi að beita mismunandi 

leiðum í kennslunni til að ná til þeirra. Kennarar í blönduðu skólunum horfa 

meira á mismunandi þarfir einstaklinganna og hvernig samsetning bekkjarins 

er. Einnig er munur á helstu kennsluaðferð skólanna því kynjaskiptu skólarnir 



58 

nota hljóðaaðferð en blönduðu skólarnir Byrjendalæsi. Munur er líka á því 

námsefni sem skólarnir nota því kynjaskiptu skólarnir leggja fyrir námsefni 

sem þeir búa til ásamt gögnum af netinu en ekki útgefið námsefni og 

verkefnahefti. Blönduðu skólarnir byggja lestrarkennslu sína á gæðatexta eins 

og Byrjendalæsi leggur upp úr og nota til þess aldurssvarandi 

barnabókmenntir. Í Byrjendalæsi útbúa kennarar sín eigin verkefni en hafa 

aðgang að hugmyndabanka á netinu. Auk þess nota kennararnir lestrarbækur 

frá Menntamálastofnun til heimalestrar sem og annað útgefið námsefni. 

5.1 Árangur drengja og stúlkna í læsi 

Undanfarin ár hefur verið mikil umræða um slakara gengi drengja í læsi bæði 

hér á landi sem og í mörgum öðrum löndum. Þegar rætt er um læsi er m.a. átt 

við þætti eins og lestur, ritun og lesskilning. Fjallað verður um hvorn þátt 

fyrir sig hér í kaflanum. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að kennurunum í blönduðu 

skólunum finnst stúlkur standa framar en drengir í lestri nema eitthvað 

sérstakt komi til eins og skerðingar á einhverju sviði. Þrír kennarar í 

kynjaskiptu skólunum eru líka sammála því að almennt séu stúlkur á undan 

drengjum í lestri. Þessar niðurstöður samræmast ýmsum rannsóknum sem 

hafa sýnt að námsárangur drengja í lestri er slakari en stúlkna eins og kemur 

fram hjá Driessen og Langen (2013, bls. 82−84) og í alþjóðlegu rannsókninni 

PIRLS frá 2006. Þar kemur fram að á Íslandi er meðaltal stúlkna í lesfimi 

hærra en meðaltal drengja og eru þær einnig hærri í lestri bókmennta− og 

upplýsingatexta (Brynhildur S. Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson, 2007, 

bls. 46−52). Í samræmdu könnunarprófunum frá 2014 kemur einnig fram að 

stúlkur eru hærri í íslensku en drengir í öllum árgöngunum, það er í 4. 7. og 

10. bekk (Sveinbjörn Gestsson og Sigurgrímur Skúlason, 2015, bls. 21, 43 og 

63). Í rannsókn National Literacy Trust (2012, bls. 8−12) kemur fram að 76% 

kennara í breskum skólum segja að drengjum gangi ekki eins vel í lestri og 

stúlkum. Svör bresku kennaranna er því alveg í samræmi við svör kennaranna 

í þessari rannsókn sem og svör kennara sem tóku þátt í rannsókn Auðar M. 

Leiknisdóttur o.fl. (2009, bls. 103−105). Hins vegar samræmast 

niðurstöðurnar ekki rannsókn sem Freyja Birgisdóttir gerði (2011, bls. 16) hjá 

nemendum í 1. til 3. bekk. Þar kemur fram að enginn munur er á mælingum á 

stafaþekkingu, hljóðkerfisvitund, umskráningu og leshraða á milli kynja. 
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Rannsókn hennar sýnir því að munurinn sem fram kemur í samræmdu 

könnunarprófunum og fjölþjóðlegum könnunum sem Ísland tekur þátt í, sé 

ekki til staðar fyrstu skólaár nemenda. 

Þegar kemur að lesskilningi upplifa allir nema einn kennarinn lítinn sem 

engan kynjamun. Þær niðurstöður samræmast aftur á móti rannsókn Freyju 

Birgisdóttur (2011, bls. 16) því þar kemur fram að enginn kynjamunur er á 

mælingum á lesskilningi frá 1. til 3. bekkjar. Hins vegar kemur fram í 

niðurstöðum úr PISA öll þau 12 ár sem Ísland hefur tekið þátt að stúlkur 

koma betur út í lesskilningi en drengir (Almar M. Halldórsson o.fl., 2012, bls. 

54). Nemendur í PISA rannsókninni eru á aldrinum 15 ára og þriggja mánaða 

til 16 ára og tveggja mánaða þegar prófunin fer fram. Ef gera má ráð fyrir því 

að drengir dragist aftur úr í lesskilningi þegar þeir færast yfir á miðstig og 

enn frekar á unglingastig er nauðsynlegt að greina hvað veldur því og hvernig 

sé hægt að koma í veg fyrir þessa þróun. Greinilegt er að einhverjir skólar og 

kennarar eru farnir að velta því fyrir sér eins og kom fram hjá Andreu. 

Kennarar í hennar skóla eru að skoða hvers vegna drengirnir dragast aftur úr 

þegar þeir koma upp á miðstigið og til stendur að samræma betur kennsluna á 

miðstigi við yngsta stigið. 

Kennararnir í blönduðu skólunum telja vera mun á kynjunum í ritun, eins 

og í lestri, og þar standi stúlkur líka framar en drengir. Telja þeir að það sé 

meðal annars vegna þess að stúlkur séu með betri fínhreyfingar sem leiði til 

þess að þær eiga auðveldara með að skrifa sögur. Kennararnir í kynjaskiptu 

skólunum eru sammála um að stúlkur séu betri í ritun en drengir og nefna 

Katla og Kristveig að stúlkur séu vandvirkari og með betri stafadrætti. Í 

National Literacy Trust (2012, bls. 9) kemur fram að lestur og ritun helst í 

hendur og þar sem drengir lesa minna kemur það niður á ritun þeirra. 

Merisuo−Storm (2006, bls. 119−124) komst að þeirri niðurstöðu að viðhorf 

nemenda á aldrinum 10 til 11 ára gagnvart ritun er neikvæðari en gagnvart 

lestri og enn frekar hjá drengjum og hafa þeir ekki áhuga á henni nema hún 

hafi ákveðinn tilgang fyrir þá. Þetta kom jafnframt í ljós í rannsókninni og 

sagði Katrín meðal annars að oft fyndist drengjum hundleiðinlegt að skrifa. 

Merisuo−Storm (2006, bls. 124) segir að kennarar þurfi því að hafa 

ritunarverkefni fjölbreytt og geti meðal annars tengt þau við tölvur. Reynsla 

tveggja kennara í rannsókninni er í samræmi við þetta og segja þeir að 

drengir komist oft á flug þegar þeir fái að vinna ritunarverkefni á tölvur og 

eigi auðveldara með að koma efninu frá sér á tölvutæku formi. Ritun og skrift 
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er ekki það sama. Ritun snýst um sköpun og ef skriftin hamlar rituninni hjá 

drengjum má velta fyrir sér hvort ekki þurfi að leyfa aðrar aðferðir svo sem 

tölvur við ritun eða jafnvel skrifa sögurnar fyrir þá til að byrja með eins og 

Aldís talar um. Skriftina má síðan æfa í þar til gerðum skriftaræfingum. Í 

rannsókn Rannveigar Oddsdóttur, Hrafnhildar Ragnarsdóttur og Freyju 

Birgisdóttur (2012, bls. 2 og 16), um textagerð hjá nemendum í 1. bekk 

grunnskólans, kemur fram að einstaklingsmunur sem er á málþroska barna 

þegar þau hefja grunnskólagöngu hafi áhrif á textagerð þeirra strax á fyrstu 

árum skólagöngunnar og því skipti máli í ritunarnámi að nota ritunina á 

fjölbreyttan hátt, í ólíkum tilgangi og huga að ýmsum þáttum í 

ritunarkennslu. Framfarir í textaritun eru háðar kennslu og þjálfun sem 

nemendur fá og ef unnið er með textagerð af ýmsu tagi og markvisst með 

málþroska nemenda er hægt að þjálfa þá í að miðla hugsunum sínum og 

þekkingu í gegnum ritað mál. 

Kennararnir í rannsókninni eru sammála um að kynjamunur í læsi komi 

snemma í ljós eða fljótlega eftir að börn hefja skólagöngu. Þeir segja að 

stúlkur séu tilbúnari þegar þær hefja skólagöngu sína en drengir séu seinni af 

stað. Flestir kennararnir telja að munurinn sé til staðar á yngsta stigi en 

minnki síðan með hverju árinu eins og Kolbrún segir: „Svo spýta þeir oft í 

lófana þegar þeir eldast.“ Einnig kemur fram hjá Agnesi og Andreu að í 

samræmdu prófunum í 4. bekk sé lítill sem enginn munur milli kynjanna í 

þeim bekkjum sem þær hafa kennt undanfarin ár. Þessar niðurstöður eru ekki 

í samræmi við niðurstöður samræmdra prófa en þar standa stúlkur betur í 

íslensku í 4., 7. og 10. bekk og í PIRLS 2006 komu þær líka betur út. Aftur á 

móti kemur fram í National Literacy Trust (2012, bls. 8) að munur sé á 

námsárangri kynjanna strax við 5 ára aldur, stúlkum í vil. Bilið milli þeirra 

minnkar síðan nokkuð frá 5 til 7 ára aldurs en frá þeim aldri eykst bilið aftur 

og helst þannig út skólagöngu þeirra. Samkvæmt rannsókn National Literacy 

Trust standa stúlkur því framar en drengir á þeim aldri sem þau hefja 

formlega skólagöngu sína hér á landi og er það í samræmi við upplifun 

kennara í þessari rannsókn. Kennararnir segjast ekki leggja mikla áherslu á að 

skoða mun á milli kynjanna í læsisprófunum og því er hægt að velta fyrir sér 

hvort það hafi áhrif á upplifun þeirra á læsisárangri kynjanna. Einnig er 

hugsanlegt að inn í upplifun kennaranna samtvinnist viðhorf þeirra til 

kynjanna, áhrif sjálfstjórnar, áhugahvöt nemenda og umhverfið sem við 

búum í. Athyglisvert er að kennararnir í kynjaskiptu skólunum skoða ekki 
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sérstaklega muninn milli kynjanna í prófunum þó þeir leggi áherslu á 

aðgreiningu kynjanna og telja að með því komi þeir betur til móts við 

námslegar þarfir kynjanna. Ætla mætti að þeir legðu áherslu á að skoða 

námsárangur með tilliti til kynjanna til þess að fylgjast með því hvort 

aðgreining þeirra skilaði sér í betri námsárangri fyrir bæði kynin. Mikilvægt 

er þó fyrir alla kennara að skoða niðurstöður prófa með kynin í huga því ekki 

er viðunandi að annað kynið sýni slakari árangur ár eftir ár, eins og í 

samræmdu prófunum, þó munurinn sé endilega ekki mikill. 

5.2 Ástæður fyrir mismunandi námsárangri 

kynjanna í læsi 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að bæði kennararnir í blönduðu 

og kynjaskiptu skólunum telja ýmsar ástæður fyrir kynjamuni í læsi. 

Helmingur þeirra telur að stúlkur séu á undan drengjum í þroska og fljótari til 

en þeir. Samkvæmt Gurian og Stevens (2014, bls. 21−23) er munur á 

heilastarfsemi stúlkna og drengja sem leiðir meðal annars til þess að stúlkur 

eiga auðveldara með að takast á við margbreytileikann sem fylgir því að læra 

að lesa og skrifa. Einn kennarinn tekur fram að sjálfsmyndin hafi áhrif á 

námsárangur nemenda en samkvæmt rannsókn Hyde (2005, bls. 581−586) er 

lítill sem enginn munur milli kynjanna á sálfræðilegum þáttum og ætti 

sjálfsmyndin því ekki að hafa áhrif á mismunandi námsárangur kynjanna. 

Áberandi er að allir kennararnir leggja mikla áherslu á áhugann og 

mikilvægi hans hvort sem þeir kenna í blönduðum eða kynjaskiptum skóla. 

Þeir eru allir sammála um að bæði stúlkur og drengir séu áhugasöm um 

lestur. Kennararnir í blönduðu skólunum álíta stúlkur aðeins áhugasamari en 

drengir þó munurinn sé ekki mikill. Andrea segir að oft þurfi að hafa meira 

fyrir því að vekja áhugann hjá drengjum. Agnes talar um að kannski sé 

munurinn ekki svo mikill hvað varðar áhuga heldur séu stúlkur mun 

samviskusamari en drengir og geti það sýnst eins og þær séu áhugasamari. 

Kennararnir í kynjaskiptu skólunum upplifa ekki mun á áhugahvöt kynjanna 

til læsis en segja að það skipti miklu máli að vekja áhugahvöt þeirra og til 

þess þurfi að fara mismunandi leiðir eftir því hvort er verið að kenna stúlkum 

eða drengjum. Athyglisvert er að kennararnir upplifa lítinn sem engan mun á 

áhugahvöt kynjanna í læsi því fjölmargar rannsóknir sýna að áhugi stúlkna er 

meiri en drengja. Munurinn kemur fram í erlendum rannsóknum Driessen og 
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Langen (2013, bls. 82−84), Fischer o.fl. (2013, bls. 532 og 538) og 

McGeown (2015, bls. 42−44) en þær vísa til breiðari aldurshóps en þessi 

rannsókn. Í íslenskri rannsókn Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2008, bls. 21−23) 

sýndu niðurstöður að í heildina er námsáhugi nemenda í 1. til 3. bekk 

jákvæður en marktækur munur er á námsáhuga milli drengja og stúlkna strax 

í 1. bekk og hefur aukist í 3. bekkjar og heldur áfram upp skólagönguna, og 

er námsáhugi drengja minni. Í niðurstöðum National Literacy Trust (2012, 

bls. 8−9) kemur fram, þegar lestur er skoðaður sérstaklega, að drengir eru 

líklegri til að hafa minni áhuga á lestri heldur en stúlkur. Athyglisvert er að 

velta fyrir sér hvort að þær kennsluaðferðir sem kennarar í þessari rannsókn 

nota í kennslu sinni veki sérstakan áhuga hjá drengjum. Einnig er 

umhugsunarvert hvort að stúlkur séu samviskusamari eins og kom fram hjá 

Agnesi og það hafi þau áhrif að kennarar upplifi þær áhugasamari um læsi. 

Í rannsókninni sem hér var unnin kom fram að viðhorf kynjanna til lesturs 

eru jákvæð og mjög svipuð hjá báðum kynjum. Báðir kennarahóparnir telja 

viðhorfið og áhugann tengjast sterkt saman. Eins og með áhugann er þetta 

ekki í samræmi við flestar aðrar rannsóknir sem hér hafa verið til umfjöllunar 

en þær sýna að viðhorf drengja er neikvæðara gagnvart lestri en stúlkna 

(Logan og Johnston, 2009, bls. 199, 203, 207−211; Sainsbury og Schagen, 

2004, bls. 377−382 og National Literacy Trust, 2012, bls. 20−25). Þar sem 

kennararnir í rannsókninni upplifa nánast engan mun milli kynjanna á áhuga 

og viðhorfi gagnvart lestri er áhugavert að velta fyrir sér hver geti verið 

skýring á því að þeim finnist stúlkur standa framar drengjum. Má velta fyrir 

sér hvort meiri munur sé á áhuga og viðhorfi nemenda og hvort erfiðara sé að 

viðhalda honum hjá drengjum en kennararnir gera sér grein fyrir. Kannski má 

tengja ýmis agavandamál og óróleika í kennslustundum einmitt við 

áhugaleysi og vöntun á áhugahvetjandi verkefnum og lesefni sem höfði til 

nemenda og þá sérstaklega drengja. Younger og Warrington (2002, bls. 371) 

fjalla um leiðir í kennslu sem hafa reynst vel til þess að koma til móts við 

áhuga nemenda á grunnskólaaldri. Þessar leiðir eru meðal annars að hafa 

fjölbreytta uppbyggingu á verkefnum og mismunandi lengd. Jafnframt að 

bjóða upp á hópavinnu, samstarf og samkeppni og nýta tæknina í kennslu. 

Athyglisvert væri að skoða hvað vekur áhuga nemenda af báðum kynjum og 

rýna svo í þær aðferðir og námsefni sem í boði er og athuga hvort jafnræðis 

sé gætt. Með hliðsjón af því að kennarar beggja skólaforma búa að mestu til 

sitt eigið námsefni ætti að vera auðvelt fyrir þá að gæta þess að verkefni og 
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námsefni henti báðum kynjum. En til þess að jafnræðis sé gætt þurfa 

kennarar að horfa gagnrýnum augum á vinnu sína og skoða hana með tilliti til 

mismunandi áhugasviðs kynjanna. Flestar rannsóknirnar sem hér eru til 

umfjöllunar fjalla um nemendur sem eru 9 ára eða eldri og því hægt að velta 

fyrir sér hvort munurinn sé ekki eins áberandi hjá yngri nemendum en verði 

sýnilegri þegar þeir eldast. 

5.3 Sjálfstjórn 

Mikilvægt er að nemendur tileinki sér sjálfstjórn en hún spáir vel fyrir 

námsgengi barna eins og kom fram í rannsókn Steinunnar Gestsdóttur og 

Freyju Birgisdóttur (2010, bls. 1−5) og Suchodoletz o.fl. (2013, bls. 62 og 

70−71). Sjálfstjórn stúlkna var að meðaltali hærri í sjálfstjórnarmælingunum 

en drengja í báðum þessum rannsóknum. Skoðanir allra kennaranna í 

blönduðu skólunum og allra nema eins í kynjaskiptu skólunum eru í samræmi 

við þessar rannsóknir. Kennararnir í blönduðu skólunum telja að stúlkur hafi 

meiri sjálfstjórn en drengir og það hafi mikil áhrif á læsisnám þeirra. Þeir 

segja að stúlkur eigi auðveldara með að fara eftir fyrirmælum, missi síður 

stjórn á skapi sínu, hafi betra úthald og einbeitingu við lesturinn. En drengir 

eigi erfiðara með að staldra við lesturinn og oft erfiðara með að komast af 

stað í honum. Í kynjaskiptu skólunum segja kennararnir að mikill munur sé á 

stúlknamenningu og drengjamenningu sem kemur fram í sjálfstjórninni, 

jafnframt að birtingarmynd sjálfstjórnarinnar sé mismunandi eftir kynjunum 

og mun meira áberandi hjá drengjum. Katla áréttar að það þurfi að æfa 

stúlkur í að standa á sínu frekar en drengi. Allir kennararnir telja að 

sjálfstjórn hafi áhrif á læsisnám og tengist einbeitingu, námsþoli og 

samskiptum en að hún eflist hjá nemendum með hækkandi aldri. 

Trú nemenda á eigin getu er talin hafa áhrif á sjálfstjórn (Bandura, 1997, 

bls. 174−176; Usher og Pajares, 2006, bls. 137 og Elsa Magnúsdóttir o.fl., 

2013, bls. 8−12). Niðurstöður þessara rannsókna sýna að stúlkur hafa meiri 

trú á eigin getu til sjálfstjórnar í námi. Skólatengd hvatning hefur einnig áhrif 

á sjálfstjórnina og því skiptir miklu máli að kennarar séu meðvitaðir um 

mikilvægi hvatningar og noti hana til að efla sjálfstjórn nemenda sinna og 

ekki síður drengjanna. Nauðsynlegt er að vinna vel með sjálfstjórn barna 

strax í leikskóla svo þau standi vel að vígi þegar þau hefja grunnskólagöngu 

sína. Einnig má gera ráð fyrir að í 1. bekk þurfi kennarar að eyða drjúgum 
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tíma í sjálfstjórnarkennslu þegar nemendur eru að læra inn á nýtt 

námsumhverfi og kröfur sem síðar skilar sér svo í vel skólafærum 

nemendum. Í rannsókn Matthews o.fl. (2009, bls. 701) kemur fram að með 

því að hjálpa nemendum að þroska sjálfstjórn sína auki það líkurnar á jafnari 

tækifærum og jákvæðri útkomu fyrir alla nemendur. 

5.4 Kennsluaðferðir, kennarar og lesefni 

Hlutverk kennara er að koma til móts við þarfir nemenda í kennslu sinni. Í 

viðtölunum kemur fram að allir kennararnir, bæði í blönduðu og kynjaskiptu 

skólunum, leggja mikla áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að ná til 

sem flestra nemenda. Kennararnir í blönduðu skólunum segja að 

kennslureynslan skipti máli, að þekkja ólíkar kennsluaðferðir og vita hvernig 

þær hafa reynst. Þeir segja að viðfangsefnin ráði oft kennsluaðferðinni, að 

gera þurfi námið að leik og leggja áherslu á tilbreytingu. Þær eru líka 

sammála um að stúlkur hafi betra úthald í allri verkefnavinnu og að drengjum 

henti styttri verkefni og lotur. Kennararnir í kynjaskiptu skólunum telja að 

kennsluaðferðirnar þurfi að vekja áhuga nemendanna, hugsa þurfi um þarfir 

allra nemenda við val á þeim og ofnota ekki ákveðnar aðferðir. Þrjár þeirra 

eru sammála um að drengir hafi minna úthald í verkefnavinnu og því verði 

alltaf að hafa verkefnaloturnar stuttar og hnitmiðaðar. Allir kennararnir í 

báðum skólagerðunum segjast nota aðferðir eins og stöðvavinnu, hópastarf, 

hringekju og beina kennslu. 

Rannsóknir hafa sýnt að fjölbreytni, eins og kennararnir nota í sinni 

kennslu, virkar vel í þeim tilgangi að koma til móts við áhuga nemenda á 

grunnskólaaldri. Samkvæmt niðurstöðum í rannsóknum Younger og 

Warrington (2002, bls. 371) og Younger o.fl. (2005, bls. 10−11) er mikilvægt 

að hafa fjölbreytta uppbyggingu á verkefnum og mismunandi löng, bjóða upp 

á hópavinnu, skapandi vinnu, hlutverkaleik, vinnu með hugtakakort, 

líkamlega hreyfingu, leggja áherslu á samstarf og samkeppni og nýta tæknina 

í kennslu. Ef fjölbreytileiki í kennslustundum er hafður í fyrirrúmi er líklegra 

að kennarar nái til nemenda sinna og uppfylli námslegar þarfir þeirra. 

Kennararnir í rannsókninni telja allir að grunnskólakennarinn skipti miklu 

máli í læsisnámi nemenda og hafi áhrif á árangur þeirra. Í bókinni Íslenska í 

3. og 4. bekk: Handbók kennara kemur fram að hlutverk kennarans er að 

glæða áhuga barnanna á lestri og ritun með markvissri og lifandi nálgun og 
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hvetja þau til að lesa sér til ánægju, áhuga og skilnings (Hlín Helga Pálsdóttir 

o.fl., 2011, bls. 8−18). Þetta er einmitt það sem kennararnir í rannsókninni 

töluðu um. Þeir segja að mikilvægt sé að hafa áhuga á starfi sínu, vekja 

áhugahvöt nemenda, hrífa nemendur með sér, fylgjast vel með hverju barni, 

þykja vænt um nemendur sína og ekki síst styðjast við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. 

Meirihluti kennara á Íslandi nú er kvenkyns og sprottið hafa upp umræður 

í þjóðfélaginu um að það hafi áhrif á slakari námsárangur drengja. 

Kennararnir í rannsókninni eru allir á þeirri skoðun að kyn kennara hafi ekki 

áhrif á námsárangur stúlkna og drengja. Ýmsar rannsóknir styðja við skoðun 

þeirra eins og rannsókn Berglindar Rósar Magnúsdóttur og Þorgerðar 

Einarsdóttur (2005, bls. 155), Winters o.fl. (2013, bls. 73−74), Burusic o.fl. 

(2011, bls. 531) og National Literacy Trust (2012, bls. 12). Þrátt fyrir að stór 

hluti kennarastéttarinnar sé kvenkyns er brýnt að fleiri karlmenn komi að 

kennslu til að efla fjölbreytileikann. Í samræmi við rannsóknir hér að ofan 

bendir þó ekkert til þess að fjölgun karlkennara myndi breyta því að drengir 

koma verr út í læsi en stúlkur, meira þurfi til. 

Lesefni er einn þáttur sem skiptir miklu máli í læsiskennslu og hafa 

rannsóknir sýnt að munur er á lesefni sem stúlkur og drengir velja að lesa. 

Rannsóknir Blair og Sanford (2004, bls. 454−459) og Merisuo−Storm (2006, 

bls. 117−119 og 124) sýna að drengir eru líklegri til að velja lesefni eins og 

teiknimyndasögur, fræðibækur, íþróttatímarit, sögur um ofurhetjur og 

hasarsögur. Stúlkur eru líklegri til að lesa sögur, tímarit og ljóð. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að kennararnir, bæði í blönduðu og 

kynjaskiptu skólunum, finna mun á því lesefni sem drengir og stúlkur velja 

að lesa og finnst þeim stúlkur velja fjölbreyttara lesefni. Sumir kennaranna 

tóku fram að ákveðnar bækur eins og bækurnar um Skúla skelfi virðast höfða 

til beggja kynja en nefndu einnig að drengir lesi meira af Andrésar andar 

syrpunni, hasarblöðum og teiknimyndablöðum. Stúlkur lesi frekar lengri 

bækur, bækur um samskipi og ævintýri. Einnig kom fram hjá bæði Andreu og 

Aldísi að stúlkur lesi frekar það sem geti flokkast sem „drengjabókmenntir“ 

heldur en að drengir lesi það sem geti flokkast sem „stelpubókmenntir“. 

Þessar niðurstöður um að stúlkur séu opnari fyrir alls konar lesefni koma líka 

fram í rannsókn McGeown (2015, bls. 42−44). Í rannsóknum National 

Literacy Trust (2012, bls. 8−9) og Merisuo−Storm (2006, bls. 123) kemur 

fram að drengir lesi ekki jafn oft og stúlkur og virðast hafa minni ánægju af 
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því. Einnig hafa þeir síður áhuga á því lesefni sem er í boði eða finna ekkert 

sem höfðar til þeirra. Agnes talar sérstaklega um þetta í viðtalinu og segir að 

oft finnist henni bækurnar, sem Menntamálastofnun gefur út, höfði frekar til 

stúlkna. Hún nefnir að nú sé vakning á því að námsbækurnar þurfi að höfða 

betur til drengja og Menntamálastofnun sé því að gefa út nýjar bækur með 

hliðsjón af því. Segir hún að drengirnir í bekknum hennar hafi „gleypt“ við 

þessum nýju bókum. Leiða má líkum að því að niðurstöður kannana og prófa, 

sem sýnt hafa fram á slakara gengi drengja í læsi og einkum lesskilningi, hafi 

leitt til þess að Menntamálastofnun er að gefa út lesefni sem á að höfða 

sérstaklega til drengja, vekja áhuga þeirra á lestri og efla þar af leiðandi 

lesskilning þeirra. Grunnskólakennarar verða að vera meðvitaðir um muninn 

á lesefni kynjanna og bjóða upp á fjölbreytt lesefni og tengja það áhugasviði 

nemenda sinna. Þeir geta samhliða tengt það aukinni tækni eins og 

veraldarvefnum og tölvuleikjum sem tengist oft áhugasviði drengja og tengir 

meðal annars saman þann texta sem drengir eru að nota utan skóla og í 

skólanum eins og kom fram í rannsókn Blair og Sanford (2004, bls. 

458−459). Bækur um Kaftein Ofurbrók, Skúla skelfi, Dagbók Kidda klaufa 

og ýmsar prinsessubækur flokkast eflaust ekki sem hágæða bókmenntir en ef 

þær fá nemendur til að lesa þá skila þær því hlutverki að efla lestur nemenda. 

Fyrir alla nemendur er mikilvægt að kynnast ólíkum bókmenntum og sögum 

og hafa kennarar tækifæri til að efla fjölbreytnina til dæmis með því að lesa 

mismunandi bækur og sögur fyrir börnin í sögustundum. 

5.5 Samanburður á blönduðu og kynjaskiptu 

skólunum 

Upplifun og reynsla kennaranna í blönduðu og kynjaskiptu skólunum er oft 

svipuð, eins og áður hefur komið fram. Athyglisvert er hversu svipuð reynsla 

kennaranna er á muni á námsárangri kynjanna í læsiþáttunum þ.e. að stúlkur 

standi betur að vígi í lestri og ritun en þau séu svipuð í lesskilningi. Einnig 

lögðu þeir allir mikla áherslu á að áhuginn skipti mestu máli í öllu námi og að 

hlutverk kennara væri að bjóða upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir til að 

viðhalda áhuga nemenda. 

Helsti munurinn kemur fram í því að kennararnir í kynjaskiptu skólunum 

eru uppteknari af því að kynin séu ólík og að munur sé á stúlknamenningu og 

drengjamenningu. Þeir telja að kynjaskipting hópsins hafi gríðarlega mikil og 
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jákvæð áhrif á læsisnám nemenda. Með því að aðgreina kynin nái þeir betur 

til allra nemenda í kennslunni og eigi auðveldara með að sníða kennsluna og 

námsefnið að þörfum og áhuga þeirra. Katrín talar um að kynin séu það ólík 

að ekki sé hægt að kenna þeim á sama hátt og Kolbrún segist nálgast 

námsefnið öðruvísi með drengjum en stúlkum og nái þannig betur til þeirra. 

Kennararnir í blönduðu skólunum tala frekar um að hóparnir séu misjafnir frá 

ári til árs og þá skipti máli hvernig samsetning einstaklinganna í hópnum er 

og hvort mikið sé um nemendur með skerðingar á einhverju sviði. Örnu 

finnst jákvætt að skipta nemendum stundum í hópa eftir kynjum og að það sé 

réttlætismál að nemendur fái tækifæri að vinna með öðrum af sama kyni. 

Agnes hefur aðeins prófað að kynjaskipta hópnum en hennar reynsla er sú að 

stúlknahóparnir gangi ágætlega en öðru máli gegni með drengjahópana og 

því sé blöndun betri. 

Gerðar hafa verið rannsóknir sem sýna fram á að kynjaskipting getur verið 

jákvæð fyrir nemendur og einnig rannsóknir sem sýna fram á að 

kynjaskipting hafi ekki augljósan kost fram yfir blöndun. Í rannsókn Younger 

og Warrington (2002, bls. 353 og 366−371) kemur fram að flestir kennarar, 

nemendur og foreldrar telja að kynjaskipting skapi hvetjandi námsumhverfi. 

Einnig kemur fram að jákvætt er fyrir bæði kynin að hafa námsumhverfi án 

afskipta hins kynsins en í rannsókninni reynist erfitt að sýna fram á að 

kynjaskipting hafi bein áhrif á námsárangur. Rannsakendur telja að hún hafi 

möguleika á að efla námsárangur kynjanna en til þess að svo verði er 

nauðsynlegt að aðferðirnar sem notaðar eru til að kenna kynjunum séu 

skipulagðar á markvissan hátt og innleiddar afdráttarlaust í skólann. 

Kynjaskiptu skólarnir starfa eftir ákveðinni kynjanámskrá og nám og kennsla 

þeirra byggist á henni. Kennslan þar er því skipulögð á markvissan hátt og 

innleidd í skólana og má leiða líkum að því að þeir kennarar sem starfi þar 

séu hlynntir kynjaskiptingu því annars væru þeir vafalaust að kenna í 

blönduðum skólum. Hjá Younger og Warrington (2002, bls. 366−371) kemur 

fram að til þess að kynjaskipting beri árangur þurfi kennarar að þróa 

kennsluaðferðir með ólíkar þarfir kynjanna í huga og þó að sumir kennarar 

geri það sé meirihlutinn ekki með skýra aðlögun m.t.t. hvort þeir kenna 

stúlkum eða drengjum. Kennararnir í rannsókninni hafa allir nokkurra ára 

starfsreynslu af kennslu í kynjaskiptu umhverfi. Þeir tala um að kenna þurfi 

stúlkum og drengjum á mismunandi hátt og nálgast þau eftir ólíkum leiðum í 

kennslu. Í ljósi þess má ætla að þeir hafi aðlagað kennslu sína að því kyni 
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sem þeir kenna. Einnig kenna þeir einungis námsefni sem þeir búa sjálfir til 

eða finna á netinu og telja að það hjálpi til við að sníða námsefnið að ólíkum 

þörfum kynjanna. 

Upplifun Agnesar og samkennara hennar, þegar þau prufuðu að 

kynjaskipta árganginum sem þau kenndu, var að drengjahópurinn væri mjög 

erfiður. Í rannsókn Younger o.fl. (2005, bls. 12) kemur fram að kynjaskipting 

reynist drengjum og stúlkum vel en ýmislegt þurfi að varast og vanda vel til 

verka. Þar kemur fram að drengjabekkir eru gjarnan krefjandi og erfitt að 

kenna þeim eins og Agnes upplifði. Aðrar rannsóknir eins og rannsókn 

Pahlke o.fl. (2014, bls. 1042, 1046 og 1065), sem er samantekt úr 

niðurstöðum ýmissa rannsókna um áhrif nemenda að vera í kynjaskiptum 

skóla eða bekk, sýnir að lítill sem enginn munur er á námsárangri nemenda í 

kynjaskiptum skólum og bekkjum eða í blönduðum skólum. Í þessari 

rannsókn kemur fram hjá Kötlu og Katrínu að drengir fái meiri athygli en 

stúlkur og taki meiri tíma og orku frá drengjunum. Þær telja að með því að 

kynjaskipta nemendum fái stúlkur meiri athygli. Samkvæmt þessu ættu því 

stúlkur í kynjaskiptum bekkjum að koma mun betur út úr prófunum en í 

blönduðum bekkjum en svo er ekki samkvæmt rannsókn Pahlke o.fl. (2014, 

bls. 1042, 1046 og 1065). 

Eflaust eru kostir og gallar bæði við blöndun og kynjaskiptingu. 

Nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og því mikilvægast að öll 

kennsla sé einstaklingsmiðuð. Ef kennarar hafa trú á kynjaskiptingu og telja 

að hún hjálpi þeim að mæta þörfum einstaklinganna er líklegra að það beri 

árangur. Kennararnir í kynjaskiptu skólunum hafa mismikla reynslu af því að 

kenna drengjum og stúlkum og hafa tveir þeirra nánast eingöngu kennt 

stúlkum. Má vera að slík sérhæfing hjálpi kennurum en einnig má leiða líkum 

að því að hún geti leitt til þess að þeir fái einhæfari reynslu og sýn á hvernig 

er að kenna hinu kyninu. Í blönduðum bekkjum er nauðsynlegt að gera sér 

grein fyrir mismunandi þörfum kynjanna og reyna að koma til móts við 

áhugahvöt þeirra beggja og ekki láta annað kynið vera ráðandi yfir hinu. Ef 

gera má ráð fyrir að kennarar noti fjölbreyttar kennsluaðferðir eins og allir 

kennararnir í þessari rannsókn segjast gera þá ættu þeir að geta náð til 

nemenda hvort sem þeir skipta þeim í kynjaskipta hópa eða blandaða. Því má 

álykta að mestu máli skipti hvort kennarar hafi meiri trú á kynjaskiptingu eða 

blöndun og hver skólastefnan er. Ef kennarinn hefur trú á því sem hann er að 

gera má leiða líkum að því að það skili betri árangri. Sannfæring kennarans 
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og það sem hann trúir á hefur afgerandi áhrif á kennslu hans og flestar 

ákvarðanir hans eru byggðar á henni. Sannfæring kennarans mótast í gegnum 

uppeldi, þjóðmenningu, menntun og menningu skólans og hafa þessir þættir 

áhrif hver á annan. Ef kennarar geta ekki unnið samkvæmt sannfæringu sinni 

er líklegt að það komi niður á kennslu þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2002). 

Munur er einnig á þeim kennsluaðferðum sem skólarnir nota. Blönduðu 

skólarnir nota allir lestraraðferðina Byrjendalæsi sem er samvirk 

kennsluaðferð. Í Byrjendalæsi er lögð áhersla á að vinna samtímis með 

samband stafs og hljóðs, hraða og öryggis, lesskilnings og orðaforða. 

Kennslan er því samþætt í hljóðvitund, réttritun, skrift, ritun, orðaforða, 

setningabyggingu og málfræði (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 17−18). 

Kennararnir í blönduðu skólunum eru að mestu ánægðir með Byrjendalæsi. 

Þeir telja að Byrjendalæsi henti báðum kynjum og bjóði upp á fjölbreytileika 

í kennslunni og auðvelt sé að aðlaga hana að þörfum nemenda. Í kynjaskiptu 

skólunum er notuð hljóðaaðferð. Hún er eindaraðferð og leggur áherslu á að 

gera nemendum ítarlega grein fyrir tengslum bókstafs og hljóðs (Halldóra 

Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 38; Snowling og Hulme, 

2007, bls. 544). Kennararnir þar telja hljóðaaðferðina henta best við 

lestrarkennslu og leggja áherslu á hversu þýðingarmikið er vinna með staf og 

hljóð til að byrja með. Í kynjaskiptu skólunum var horfið frá því að nota 

Byrjendalæsi sem aðalkennsluaðferð og er hún eingöngu nýtt sem ítarefni 

þar. Fram kom að helstu ástæður fyrir því að hætt var að nota Byrjendalæsi 

að þeirra mati er að hún er of opin og leggi ekki nóga áherslu á kennslu stafs 

og hljóðs sem er nauðsynleg í byrjun. Katrínu finnst einnig að þessi aðferð 

henti drengjum alls ekki. Þessi gagnrýni um að í Byrjendalæsi sé ekki nógu 

mikil áhersla á hljóðkerfisvitund og staf og hljóð kom einnig fram hjá einum 

kennaranna í blönduðum skóla. Hún segir að hún og samkennarar hennar 

þurfi að passa betur upp á að vinna með þessa þætti. Í Byrjendalæsi er unnið 

með tæknilega þætti námsins á öðru þrepi og þar er unnið með 

sundurgreinandi og samtengjandi viðfangsefni, hljóðvitund, skoðun á ritmáli, 

stafi, orðhluta og orð (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 17−18). Kennarar hafa 

því tækifæri til að vinna ítarlega með samband stafs og hljóðs í 

tækniþættinum. Einnig kom fram í rannsókn Younger o.fl. (2005, bls. 9−15) 

að aðferðir sem virka vel í læsiskennslu fyrir bæði kynin er að nota 

heildrænar aðferðir þar sem lestur, ritun, hlustun og talmál er samþætt 



70 

kennslunni og byggir Byrjendalæsi líka á að þessir þættir séu samofnar 

aðgerðir (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 19). 

Allar lestrarkennsluaðferðir hafa sína kosti og galla. Mest um vert er að 

skólinn og kennararnir séu samstíga um þá aðferð sem notuð er og hafi trú á 

henni. Ef kennarar hafa ekki trú á þeirri aðferð sem er yfirlýst kennsluaðferð 

skólans má leiða líkum að því að þeir eigi ekki eftir að kenna eftir henni af 

heilum hug. Það kom meðal annars fram hjá Kötlu að hún hefði aldrei verið 

sérstaklega hrifin af Byrjendalæsi og hefur hún ekkert notað úr henni sem 

ítarefni í vetur. Alltaf má deila um hvað aðferð er best til að kenna lestur og 

nauðsynlegt er fyrir skóla og kennara að endurmeta og skoða reglulega 

hvernig kennslan gengur og hvað gengur vel. 
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6. Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna reynslu kennara bæði í 

blönduðum og kynjaskiptum grunnskólum til mismunandi námsárangurs 

kynjanna á yngsta stig, einkum í læsi og skoða hvort munur væri á reynslu 

kennaranna eftir því hvort þeir kenndu í blönduðum eða kynjaskiptum 

skólum. 

Allir kennararnir upplifa mun á námsárangri kynjanna í læsi og finnst 

stúlkur standa betur að vígi en drengir. Þetta á þó ekki við um alla þætti læsis 

því þeim finnst stúlkur standa framar en drengir í lestri og ritun en að lítill 

kynjamunur sé á árangri í lesskilningi. Áhugavert er að sjá að þeir upplifa 

ekki mun á lesskilningi milli kynjanna því að í samræmdu 

könnunarprófunum í 4. bekk og PISA, sem nemendur taka þegar þeir eru 

eldri, kemur fram að lesskilningur drengja hér á landi er mun slakari en 

stúlkna. Undanfarið hefur það verið mikið í umræðunni hve slakur 

lesskilningur íslenskra drengja er og hefur Menntamálaráðuneytið sett fram 

umbætur í menntun í Hvítbók þar sem kemur fram að nauðsynlegt sé fyrir 

Íslendinga að skoða hvernig bæta megi lesskilning nemenda og þá 

sérstaklega hjá drengjum. 

Bersýnilega kemur í ljós að áhugi nemenda á námi skiptir miklu máli í 

huga kennaranna og er það fyrsta sem þeir nefna þegar rætt er um hvað hefði 

helst áhrif á læsisnám nemenda. Kennararnir telja það hlutverk sitt að vekja 

áhuga nemenda á læsi og viðhalda honum með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum eins og þemavinnu, hópavinnu og hringekju. Athyglisvert 

er að kennurunum finnst áhugi stúlkna og drengja í læsi mjög svipaður en 

flestar rannsóknir sýna að áhugi drengja er minni en stúlkna og það hafi áhrif 

á námsárangur þeirra. Hins vegar finna kennararnir mun á sjálfstjórn stúlkna 

og drengja og finnst þeim sjálfstjórn stúlkna betri en drengja. Einnig telja þeir 

að stúlkur séu frekar tilbúnar þegar þær hefja skólagöngu sína og eiga 

auðveldara með að einbeita sér og dvelja lengur við verkefnavinnu. Jákvætt 

er ef áhugi fyrir læsi er svipaður hjá báðum kynjum en jafnframt þarf að taka 

tillit til mismunandi þarfa þeirra í kennslunni, höfða til áhugasviðs þeirra 

beggja og viðhalda þannig áhuga kynjanna á námi. Þetta á við alla kennara, 
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bæði á yngsta stiginu og ekki síður þegar nemendur eldast, því rannsóknir 

sýna að jafnan minnkar áhugi nemenda þegar þeir verða eldri og ekki síst hjá 

drengjum. 

Markmið rannsóknarinnar var einnig að skoða hvort munur væri á reynslu 

kennara á námsárangri kynjanna í læsi eftir því hvort þeir kenndu í 

blönduðum eða kynjaskiptum skólum. Reynsla kennaranna á þessum 

skólastigum er að mörgu leyti mjög svipuð eins og kemur fram að ofan. 

Helsti munurinn á milli þeirra er að kennararnir í kynjaskiptu skólunum 

leggja meiri áherslu á að kynin séu ólík og því þurfi að kenna þeim á ólíkan 

hátt. Kennararnir í blönduðu skólunum leggja meiri áherslu á 

einstaklingsmun nemenda, hversu ólíkir hóparnir eru og því þurfi kennslan að 

miðast að einstaklingunum og samsetningu hópsins hverju sinni. 

Hjá undirritaðri vakti það athygli hversu mikið samræmi er á reynslu 

kennaranna hvort sem þeir kenna í blönduðum eða kynjaskiptum skóla. 

Rannsókn þessi er lítil og því ekki hægt að alhæfa út frá henni en getur 

hún gefið ákveðnar vísbendingar um að kennarar upplifi mun á námsárangri 

kynjanna í læsi snemma og jafnvel strax við upphaf skólagöngu þeirra. Hún 

gefur einnig til kynna að áhugi á að læra sé til staðar hjá báðum kynjum og 

því hlutverk kennara að viðhalda honum hjá öllum nemendum og sjá til þess 

að hvorugt kynið dragist aftur úr námi. Þar sem reynsla kennara í þessari 

rannsókn er sú að áhugahvöt kynjanna til læsis sé svipuð væri áhugavert að 

skoða nánar hvers vegna kennararnir upplifa mun milli kynjanna. Tengist það 

námsárangri eða er það meira tengt hegðun og sjálfstjórn eða jafnvel 

kennsluháttum, uppbyggingu skólastarfsins eða viðhorfum kennara til 

staðalímynda kynjanna? Einnig væri áhugavert að skoða nánar muninn á 

þessum tveimur skólagerðum og rýna í hverju hann aðallega felst og hvort 

hægt sé að sjá hvort blöndun eða kynjaskipting leiði til betri námsárangurs 

kynjanna. 
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Fylgiskjal 1 Upplýsingablað til fræðslustjóra 

 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

Hver er reynsla grunnskólakennara á yngsta stigi af 

kynjamun m.t.t. mismunandi námsárangurs nemenda, 

einkum í lestri? 

 

Ágæti fræðslustjóri 

Ég undirrituð er í meistaranámi í menntavísindum við HA. Ég er að vinna að 

40 eininga meistaraverkefni og mun rannsóknin beinst að kynjamun í 

námsárangri, einkum lestri. Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn. Ég hef 

áhuga á að ræða við kennara á yngsta stigi um reynslu þeirra á þessu sviði. 

Viðtölin verða hljóðrituð og þegar búið er að afrita þau er upptakan eyðilögð. 

Í afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt svo ekki sé hægt að rekja 

niðurstöðurnar til ákveðinna einstaklinga. Ég vil taka það fram að fyllsta 

öryggis verður gætt við varðveislu gagna og er heitið algjörum trúnað og 

nafnleynd. Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í 

rannsókninni og er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án 

þess að gefa upp ástæðu. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar er:      

Halldóra Haraldsdóttir. Dósent við kennaradeild HA. Sími: 4608578. 

Netfang: hh@unak.is               

Virðingarfyllst 

Rósa Karlsdóttir. 

Sími: 6995474. Netfang: ha120464@unak.is 

mailto:hh@unak.is
mailto:ha120464@unak.is
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Fylgiskjal 2 Upplýsingablað til skólastjórnenda í blönduðum skólum 

 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

Hver er reynsla grunnskólakennara á yngsta stigi af 

kynjamun m.t.t. mismunandi námsárangurs nemenda, 

einkum í lestri? 

Ágæti skólastjóri 

Ég undirrituð er í meistaranámi í menntavísindum við HA. Ég er að vinna að 

40 eininga meistaraverkefni og mun rannsóknin beinst að kynjamun í 

námsárangri, einkum lestri. Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn. Ég hef 

áhuga á að ræða við kennara á yngsta stigi um reynslu þeirra á þessu sviði. 

Ég vil helst ræða við kennara sem hafa a.m.k. fjögurra ára starfsreynslu á 

yngsta stigi og einnig reynslu af kennsluaðferðinni Byrjendalæsi. Viðtölin 

verða hljóðrituð og þegar búið er að afrita þau er upptakan eyðilögð. Í 

afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt svo ekki sé hægt að rekja 

niðurstöðurnar til ákveðinna einstaklinga. Ég vil taka það fram að fyllsta 

öryggis verður gætt við varðveislu gagna og er heitið algjörum trúnað og 

nafnleynd. Erindi mitt er að spyrja hvort þú gætir bent mér á einn kennara í 

þínum skóla sem væri tilbúinn að veita mér viðtal. Viðtalið mun taka u.þ.b. 

30−40 mínútur. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar er:                        

Halldóra Haraldsdóttir. Dósent við kennaradeild HA. Sími: 4608578. 

Netfang: hh@unak.is               

Virðingarfyllst 

Rósa Karlsdóttir. 

Sími: 6995474. Netfang: ha120464@unak.is 

  

mailto:hh@unak.is
mailto:ha120464@unak.is
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Fylgiskjal 3 Upplýsingablað til skólastjórnenda í kynjaskiptum skólum 

 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

Hver er reynsla grunnskólakennara á yngsta stigi af 

kynjamun m.t.t. mismunandi námsárangurs nemenda, 

einkum í lestri? 

Ágæti skólastjóri 

Ég undirrituð er í meistaranámi í menntavísindum við HA. Ég er að vinna að 

40 eininga meistaraverkefni og mun rannsóknin beinst að kynjamun í 

námsárangri, einkum lestri. Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn. Ég hef 

áhuga á að ræða við kennara á yngsta stigi um reynslu þeirra á þessu sviði. 

Ég vil helst ræða við kennara sem hafa a.m.k. fjögurra ára starfsreynslu á 

yngsta stigi og einnig reynslu af kennsluaðferðinni Byrjendalæsi. Einnig er 

æskilegt að kennararnir hefðu reynslu af kennslu bæði á stúlknakjarna og 

drengjakjarna.Viðtölin taka ca. 30-40 mínútur og verða hljóðrituð og þegar 

búið er að afrita þau er upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og 

staðháttum breytt svo ekki sé hægt að rekja niðurstöðurnar til ákveðinna 

einstaklinga. Ég vil taka það fram að fyllsta öryggis verður gætt við 

varðveislu gagna og er heitið algjörum trúnað og nafnleynd. Erindi mitt er að 

spyrja hvort þú gætir bent mér á tvo kennara í þínum skóla sem væru tilbúnir 

að veita mér viðtal. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar er:             

Halldóra Haraldsdóttir. Dósent við kennaradeild HA. Sími: 4608578. 

Netfang: hh@unak.is               

Virðingarfyllst 

Rósa Karlsdóttir. Sími: 6995474. Netfang: ha120464@unak.is  

mailto:hh@unak.is
mailto:ha120464@unak.is
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Fylgiskjal 4 Upplýsingablað til kennara 

 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

Hver er reynsla grunnskólakennara á yngsta stigi af 

kynjamun m.t.t. mismunandi námsárangurs nemenda, 

einkum í lestri? 

Ágæti kennari 

Ég undirrituð er í meistaranámi í menntavísindum við HA. Ég er að vinna að 

40 eininga meistaraverkefni og mun rannsóknin beinst að kynjamun í 

námsárangri, einkum lestri. Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn. Ég hef 

áhuga á að ræða við kennara á yngsta stigi um reynslu þeirra á þessu sviði. 

Viðtölin verða hljóðrituð og þegar búið er að afrita þau er upptakan eyðilögð. 

Í afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt svo ekki sé hægt að rekja 

niðurstöðurnar til ákveðinna einstaklinga. Ég vil taka það fram að fyllsta 

öryggis verður gætt við varðveislu gagna og er heitið algjörum trúnað og 

nafnleynd. Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í 

rannsókninni og er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án 

þess að gefa upp ástæðu. Einnig er heimilt að neita að svara ákveðnum 

spurningum í rannsókninni. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar er:             

Halldóra Haraldsdóttir. Dósent við kennaradeild HA. Sími: 4608578. 

Netfang: hh@unak.is               

Virðingarfyllst 

Rósa Karlsdóttir.  

Sími: 6995474. Netfang: ha120464@unak.is 

mailto:hh@unak.is
mailto:ha120464@unak.is
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Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 

samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingarfyllst 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



91 

Fylgiskjal 5 Viðtalsrammi 

 

Kyn: 

Aldur: 

Kennslureynsla í árum á yngsta stigi: 

 

 Hvað telur þú að hafi helst áhrif á læsisnám barna? 

 

 Hvaða máli telur þú að læsiskennsla skipti? 

 

 Hver er reynsla þín af námsárangri stúlkna og drengja í læsi? (Í lestri, 

lesskilningi og ritun). 

 

 Ef þú upplifir mun, í hverju felst hann og hvernig lýsir hann sér? 

 

 Hvenær kemur hann fram? 

 

 Hefur þú skoðun á því hvað ástæður séu fyrir mismunandi 

námsárangri kynjanna í lestri? 

 

 Finnst þér vera munur á getu kynjanna í lestri? 

 

 Finnst þér vera munur á áhugahvöt kynjanna til lesturs? 

 

 Finnst þér vera munur á viðhorfi kynjanna til lesturs? 

 

 Finnur þú mun á sjálfstjórn kynjanna? 

 



92 

 Ef þú upplifir mun, hvernig lýsir hann sér og hvaða áhrif 

hefur hann á læsisnám nemendanna? 

 

 Hvenær telur þú að nemendur fari að velta fyrir sér kynímynd? 

 

 Hvernig kemur það fram hjá þeim? (viðhorf, skoðanir, 

atferli, áhugi að hinu kyninu) 

 

 Þú kennir í almennum/kynjaskiptum skóla, hefur þú reynslu af að 

kenna í almennum/kynjaskiptum skóla? 

 

 Telur þú að samsetning hópsins hafi áhrif á læsisnám 

nemenda? 

 Ef svo er, hvaða áhrif telur þú að það hafi? 

 

 Telur þú að kennarar hafi eða geti haft áhrif á árangur nemenda í 

læsi? 

 

 Ef svo er, á hvern hátt? 

 

 Hvað ræður vali þínu á kennsluaðferðum? 

 Telur þú að kennsluaðferðir skipti máli til að koma á móts 

við námslegar þarfir stúlkna og drengja? 

 Eru einhverjar kennsluaðferðir heppilegri en aðrar?  

 hvaða aðferðir ganga vel og hvaða aðferðir virka 

síður. 

 bein kennsla, hópastarf, hringekja. 

 hvers konar verkefni ganga vel/ekki eins vel. 

 lengd tíma. 
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 Viðfangsefni. 

 kennslugögn (ipad, tölvur) 

 Finnst þér vera munur á lesefni sem drengir og stúlkur velja 

sér? Ef svo er, hver er munurinn? 

 Eru bækur í stofunni 

 Hvernig eru bækur valdar 

 Samstarf við bókasafn 

 Hvaða val hafa nemendur 

 Finnst þér munur á því sem stúlkur og drengir velja að lesa 

eða gera utan skóla? 

 Hefur umhverfi skólastofunnar, samskipti og bekkjarstjórnun 

áhrif ? Ef svo er, á hvaða hátt? 

 

 Hvað lestrakennsluaðferð notar þú? 

 

 Getur þú lýst aðferðinni? 

 Hvernig telur þú að lestraraðferðina Byrjendalæsi henti til að 

koma á móts við þarfir drengja og stúlkna í læsisnáminu? 

 Eru aðrar kennsluaðferðir sem þú telur að henti vel til að 

koma á móts við þarfir stúlkna og drengja í læsisnáminu? Ef 

svo er, hvers vegna? 

 

 Hefur skólinn ákveðna stefnu í læsiskennslu? 

 

 Hefur skólinn ákveðna stefnu til að takast á við kynjamun? 

 

 Hvernig eru læsisþættirnir metnir? 
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 Er kynjamunurinn skoðaður sérstaklega þegar verið er að 

meta læsiskennsluna? 

 Hvernig bregðist þið við niðurstöðum úr mati ykkar? 

 

 Telur þú að foreldrar hafi áhrif á læsinám barna sinna? 

 Ef svo er, í hverju felast áhrif þeirra? (kynímynd, 

lestraráhugi, ábyrgð, fyrirmynd, sjálfstjórn) 

 

 Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 

 

 

 



 

 

 


