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Ágrip  

Megin markmið þessa lokaverkefnis er að skoða ástæðurnar sem liggja að baki 

kynjamismunar í lestri. Til þess að ná þessu markmiði og leita svara við 

rannsóknarspurningunni: Hvers vegna sýna stúlkur meiri færni en drengir í lestri á 

mótum leik- og grunnskóla? voru skoðaðar rannsóknir og greinar fræðimanna á þessu 

sviði. Greint verður frá undirstöðuþáttum lestrar og þróun læsis ásamt því að fjalla 

um málþroska og málörvun drengja og stúlkna. Að lokum verður farið í nokkrar af 

þeim ótal ástæðum sem geta legið á bak við kynjamun í læsi. Vonast ég til þess að 

ritgerðin nýtist í áframhaldandi námi og starfi með börnum auk þess að vekja áhuga 

annarra, ekki síst kennara, kennaranema og foreldra barna á læsi bæði drengja og 

stúlkna.  
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Formáli 

Ritgerðin er lokaverkefnið mitt til B.ed. prófs í grunnskólakennarafræði. Þetta 

efni varð fyrir valinu því höfundur hefur alltaf heillast af því hvernig börn læra að 

lesa og hef ég oft velt því fyrir mér hvort að kynin standi jöfnum fæti þegar kemur að 

lestrarþróun. Í vettvangsnámi mínu tók ég sérstaklega eftir því að stúlkur sýndu meiri 

áhuga og báru jákvæðara viðhorf til lesturs en drengir og ýtti það því meira undir 

áhuga minn á að skoða muninn á frammistöðu drengja og stúlkna í lestri á mótum 

leik- og grunnskóla.  

Leiðbeinandi minn er Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og þakka ég henni innilega 

fyrir mjög gott samstarf og faglega ráðgjöf við gerð verkefnisins. Prófarkalestur var í 

höndum Dagbjartar Ingólfsdóttur og Birnu Jónu Jóhannsdóttur og vil ég þakka þeim 

kærlega fyrir vel unnin störf og góðar ábendingar. Ég vil sérstaklega þakka móður 

minni Birnu fyrir alla aðstoðina, þolinmæðina og fyrir að vera mín helsta fyrirmynd. 

Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa 

til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

 

 

Reykjavík, 28.apríl 2017 

 

_________________________________  
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Inngangur  

Nám hefur verið mikilvægur hluti af menningu einstaklinga frá örófi alda. Það gefur 

einstaklingum réttu verkfærin til þess að tjá sig og útskýra, vaxa og þroskast í að 

verða sjálfstæðir þjóðfélagsþegnar. Nám er flókið samspil margra þátta og á sér stað 

þegar einstaklingur dýpkar skilning sinn, færni og þekkingu, spyr spurninga, leysir 

verkefni og vandamál og þróar viðhorf sín og skoðanir. Lestur er ekki meðfæddur 

eiginleiki og er hvorki auðvelt né sjálfgefið að búa yfir þessari hæfni. Lestrarkennsla 

er því ábyrgðarmikið og vandasamt viðfangsefni og er það hlutverk skólans og 

kennara að tryggja samræmi og samheldni í menntun allra einstaklinga allt frá 

leikskóla og upp í háskóla. Skóli á ávallt að vera án aðgreiningar, og koma til móts 

við alla einstaklinga, sama hvar þeir eru staddir á þroskabrautinni. Menntun er 

bundin við stað og stund og er hún einnig einstaklingsbundin. Hún stuðlar að hæfni 

sem einstaklingur lærir dags daglega og þróar. Í skóla læra einstaklingar um lífið og 

tilveruna, hvað er rétt og rangt, um jafnrétti, lýðræði og almenn mannréttindi.  

 

Þegar einstaklingur fæðist inn í þennan heim er hann í raun eins og óskrifað blað. 

Það er í höndum umhverfisins og uppalenda að hafa áhrif á viðhorf, áhuga, gildi og 

væntingar einstaklings og í senn móta reynslu hans. Læsisþróun hefst strax við 

fæðingu og þróast út lífið. Með því að hlusta og taka þátt í daglegum athöfnum sem 

umkringja einstakling þróar hann með sér vitund fyrir málinu ásamt því að læra á 

umhverfi sitt. Læsi er eitt það mikilvægasta sem einstaklingar læra á lífsleiðinni og er 

það talið eitt af helstu lífsgæðum sem hægt er að öðlast. Lestur er erfitt og flókið 

samspil margra þátta og hjálpar einstaklingum í einu og öllu. Eins og í öðru sem við 

gerum þá er einstaklingsmunur í lestri. Þessi einstaklingsmunur getur verið áhugavert 

rannsóknarefni, til dæmis til þess að athuga og þróa aðferðir í lestrarkennslu og 

einnig til þess að skoða framvindu kennslu og kennsluaðferða. Rannsóknir hafa líka 

sýnt að á þessu aldursskeiði kemur einnig fram munur á frammistöðu drengja og 

stúlkna og virðast stúlkur standa drengjum framar í læsi á mótum leik- og 

grunnskóla. 
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Lestur er sá hluti náms sem hjálpar einstaklingum að leita aukinnar þekkingar, 

styrkja, örva og undirbúa sig undir framtíðina. Við lestrarnám uppgötva ung börn 

tengslin á milli talmáls og ritmálsins. Þau læra að bókstafirnir eiga allir nafn og hljóð 

og að röð ólíkra hljóða mynda orð. Með lestarnámi læra þau að allir textar innihalda 

merkingu og með því að æfa sig geta þau lesið þessa texta fyrirhafnarlaust.  

      Hér verður athyglinni beint að lestrarnámi barna á mótum leik- og grunnskóla og 

reynt að leita svara við spurningunni af hverju það kemur fram munur á lestrarfærni 

drengja og stúlkna. Í því skyni verður fjallað um lestur og undirstöðuþætti lesturs, 

þróun læsis og lestrarkenningar ásamt því að skoða málþroska og málörvun drengja 

og stúlkna. Einnig verður fjallað um þær ástæður sem geta legið á bak við 

kynjamismun í læsi. Leitað er svara við rannsóknarspurningunni: Hvers vegna sýna 

stúlkur meiri færni en drengir í lestri á mótum leik- og grunnskóla?  
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1 Læsi  

Læsi er án efa eitt það mikilvægasta sem einstaklingar þurfa að læra á lífsleiðinni því 

það er undirstaða alls náms. Læsi er hægt að skilgreina á fleiri en einn veg. Í 

almennri skilgreiningu er átt við að geta lesið ritmálið og skilið það. Í sérfræðilegri 

merkingu byggist læsi á lestri og felur í sér tvo þætti, annars vegar færni í 

umskráningu og orðakennslum og hins vegar málskilningi  (Baldur Sigurðsson, e.d.). 

 

Í víðum skilningi gegnir læsi lykilhlutverki í daglegu lífi fólks, það er verkfæri okkar 

til þess að nota tungumálið á margbreytilegan hátt. Það hjálpar okkur að skiptast á 

upplýsingum og eiga í samskiptum við aðra. Læsi hefur verið tengt við þá færni og 

kunnáttu sem fólk þarf til þess að geta yfirfært hugsun sína í letur og skilið ritaðan 

texta. Lestur eða læsi er einstaklingsbundin færni sem lærist á löngum tíma og 

byggist á margvíslegum þáttum í þroska einstaklings. Lestur hefur mjög hagnýtan 

tilgang fyrir alla einstaklinga, sértaklega börn, hvað varðar framtíð þeirra á sviði 

menntunar og einnig svo þau geti þróast í að verða sjálfsstæðir þjóðfélagsþegnar. Í 

nútímasamfélagi er ekki bara kostur að vera læs, heldur nauðsynlegt í þeim tilgangi 

að geta átt í samskiptum við aðra, tjáð skoðanir og tilfinningar og lifað sem 

sjálfbjarga einstaklingur í samfélaginu. ,,Læsi snýst um samband orðanna við lífið 

sjálft, það sem við köllum raunveruleikann, og flest það sem við tökum okkur fyrir 

hendur” (Stefán Jökulsson, 2012:6). 

 

Baldur Sigurðsson tilgreinir þrjár skilgreiningar á læsi í grein sinni á Lesvefnum 

(e.d.):  

 

• Skilgreining samkvæmt orðabók: Læsi er færni til að 

eiga samskipti með því að nota skrifuð, prentuð eða 

rafræn merki eða tákn til að miðla merkingu. 

• Skilgreining samkvæmt bandarískum lögum: Læsi er 

færni einstaklings til að lesa, skrifa og tala tungumál 

sitt, fást við tölur og geta leyst vandamál sem verða á 

vegi í vinnu og samfélagi sjálfum sér og umhverfi sínu 

til gagns, og geta aflað sér upplýsinga og færni.  
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• Skilgreining samkvæmt UNESCO, Menningarmála-

stofnun Sameinuðu Þjóðanna: Læsi er undirstöðuþáttur 

mannréttinda og grunnur að ævilöngu námi. Það er 

alger lykilþáttur í þróun manneskjunnar og hæfni 

hennar til að takast á við lífið. Læsi er öflugt tæki til að 

bæta heilsufar, tekjur og tengsl við umheiminn, jafnt 

fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélög. Læsis 

samfélag er kraftmikið samfélag, þar sem skiptst er á 

skoðunum og hvatt til umræðna.  

 

Eins og fram kemur í Aðalnámskrá Grunnskóla (2011) er læsi einn af sex 

grunnþáttum menntunar og er það hugsað sem tegund merkingarsköpunar sem 

einstaklingar nota með ákveðnu táknkerfi og tækni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011).  

 

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir 

þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því 

að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og 

skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla 

og tækni sem völ er á (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011:19). 

 

Lestur hefur áhrif á persónulegan þroska barna og læra þau um heiminn og 

umhverfið í gegnum lesturinn ásamt því að sjóndeildarhringur þeirra víkkar. Þau 

finna sér fyrirmyndir, lesa um fólk sem býr við mismunandi aðstæður, aðra 

menningu, öðruvísi hefðir og siði og hefur einnig mikil áhrif á hæfileika þeirra til að 

setja sig í spor annarra. Lestur er því mjög þroskandi fyrir börn,  örvar ímyndunarafl 

þeirra og kennir þeim umburðarlyndi í garð þeirra sem eru ólíkir þeim sjálfum 

(Ágústa Pálsdóttir, 1998:19).  
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1.1 Þróun læsis 

Undirbúningur lestrarnáms byrjar um leið og barnið fæðist og varir þangað til að 

formleg lestrarkennsla hefst um fimm eða sex ára aldur. Á þessum árum er gert ráð 

fyrir því að börn kynnist heimi texta og bóka og á mikill þroski sér stað bæði beint og 

óbeint í gegnum lestur. Undirbúningur lestrarnáms hefst með örvun frá umhverfinu, 

með því að hlusta á tungumálið og hlusta á lestur. Börn þróa og þjálfa móðurmál sitt 

með því að hlusta á það fullorðna fólk sem þau umgangast daglega. Á þessum tíma í 

lífi barnsins eru engar kröfur gerðar um læsi eða lestrarnám. Aðstæður eru eingöngu 

á forsendum barnsins, lausar við alla gagnrýni og smám saman með tímanum opnast 

læsisheimurinn. Það sem hefur hvað mest áhrif á þessar aðstæður er forvitni barnsins 

og samskipti við aðra (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.).  Hér á eftir verður annars vegar 

fjallað um nokkrar kenningar um læsi, þróun læsis og hvað á sér stað áður en börn 

læra að lesa og hins vegar þegar formleg lestrarkennsla byrjar.   

 

Fræðimennirnir Hoover og Gough settu fram líkan af kenningu um lestur og fjölluðu 

um úr hvaða þáttum lestur er byggður. Þeir nefndu líkanið The Simple View of 

Reading eða ,,Einfalda lestrarlíkanið” og leggur það áherslu á að lestur byggist á 

tveimur þáttum, annars vegar færni í að lesa úr bókstafstáknum (umskráningu) og 

hins vegar færni í að skilja texta (málskilningi).  

 

Mynd 1: Einfalda lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“  
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Megin markmið kenningarinnar felst í því að umskráning og skilningur séu tveir 

aðskildir þættir sem leggja grunn að lesskilningshæfni einstaklinga.  

Kenningin segir einnig til um gengi nemenda í lestrarnáminu sem höfundar 

kynntu/settu fram með formúlu (sjá mynd 1): Lestur ákvarðast af færni í 

umskráningu og málskilningi: Lestur = Umskráning x Málskilningur. Einstaklingur 

er talinn læs ef hann hefur góð tök á þessu samspili (Steinunn Torfadóttir, e.d.) 

Hljóðkerfisvitund er undirstaða umskráningar en ef einstaklingur býr yfir slakri 

hljóðkerfisvitund er hætta á því að hann lendi í vanda með að vinna með tengsl stafs 

og hljóðs. Ef einstakling skortir lesskilning verður lesturinn honum erfiður eða sem  

framandi tungumál sem hann skilur ekkert í. Umskráning felur í sér hæfnina til að 

sundurgreina orð í einstök málhljóð og að tengja málhljóðin saman í orð. Ef 

einstaklingur nær ekki tökum á umskráningu eru stafirnir einhver furðuleg tákn sem 

hafa enga merkingu. Hoover og Gough töldu að börn gætu ekki talist læs nema þau 

hefðu vald á bæði umskráningu og lesskilningi. Megin inntakið í kenningu Hoover 

og Gough er að ef einstaklingur býr yfir góðri umskráningu og góðum málskilningi 

sé lesturinn nákvæmur og sjálfvirkur (Steinunn Torfadóttir, e.d.). 

 

Linnea Ehri setti fram kenningu um það hvernig börn byggja upp sjónrænan 

orðaforða í lestri (e. sight word learning). Hún telur að sjónrænn lestur sé ferli sem 

börn fara í gegnum til þess að ná fullkomnum tökum á lestri. Sjónrænn orðalestur 

felur í sér að lesandinn þarf ekki að umskrá orð staf-fyrir-staf því hann fer smátt og 

smátt að þekkja orðin eftir að hafa lesið þau nokkrum sinnum. ,,Sjónrænn lestur er að 

geta þekkt orðin hratt, sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust” (Steinunn Torfadóttir, e.d.). 

Færni einstaklings í hljóðkerfisvitund gerir honum kleift að skynja hljóðin og vinna 

með þau við lestur texta. Ehri taldi að það væru fjórar aðferðir við að lesa orð: 

 

1. Hljóðræn umskráning: að hljóða sig í gegnum orðin (h-

ú-s eða b-o-l-t-i) eða með því að lesa í orðbútum (ka-

ka). 

2. Sjónrænn lestur: að endurheimta eða kalla fram 

sjónræna mynd af orðum úr minni. Þekkja orðin beint 

sjónrænt.  
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3. Hliðstæður/samsvörun: að bera saman orð við önnur lík 

orð sem einstaklingur þekkir nú þegar (ganga – hanga) 

Rím er notað í þessari aðferð. Hljóðræn umskráning 

undirstaða í þessari aðferð.  

4. Ágiskun:  að giska á orðið út frá samhenginu í textanum.   

(Steinunn Torfadóttir, e.d.).  

 

Ofantaldar aðferðir krefjast allar mikillar einbeitingar og athygli nema sjónrænn 

lestur, það er leiðin sem Ehri lagði áherslu á í kenningu sinni.  

      Ehri taldi einnig að börn þyrftu að fara í gegnum fjögur stig/þrep þar sem þau 

læra að lesa úr bókstafstáknum og smám saman byggja þau upp sjónminni á 

ritháttarmynd orðanna. Með því að fara í gegnum þessi stig taldi Ehri að börn lærðu 

að lesa texta hratt og fyrirhafnarlaust án þess að þurfa að beina athygli að 

umskráningunni eða lestri orðanna. Hún segir fyrstu þrjár aðferðirnar leggja áherslu á 

að lesa orð sem börn hafa ekki séð áður, en aðferð númer fjögur (ágiskun) beita börn 

þegar þau þekkja orðin og hafa lesið þau oft áður (Steinunn Torfadóttir, 2011:24).   

      Fyrsta þrep Ehri kallast undanfari bókstafastigs (e. pre alphabetic phase) og 

einkennist af lítilli sem engri þekkingu á bókstöfum, en þá hafa börn ekki vitund um 

að bókstafirnir tákni hljóð tungumálsins (Combs, 2012:70). Á þessu stigi þekkja börn 

orð sem þau tengja við myndir eða hluti úr umhverfi sínu, eins og til dæmis BÓNUS, 

bleiki grísinn, SKYR á skyrdós eða KÓK á kókflösku. Þetta vita þau því þeim hefur 

verið sagt það. Einnig læra börn að þekkja nafnið sitt á leikskólanum, án þess að 

kunna bókstafina (Steinunn Torfadóttir, 2011:25). 

      Annað þrep Ehri kallast bókstafastig að hluta (e. patrial alphabetic phase), þar 

hafa börn lært nokkra bókstafi og reyna að nýta sér þá við að lesa orðin. Á þessu stigi 

eru börn ekki búin að fulkomna færnina við að tengja stafi og hljóð tungumálsins og 

geta því ekki sundurgreint öll hljóð af nákvæmni. Athyglin beinist oft að fyrsta og 

síðasta staf orðs. Ehri taldi að börn með lesblindu (veikleika í umskráningu) væru oft 

lengi að ná tökum á bókstöfunum og ættu erfitt með að vinna með tengsl stafs og 

hljóðs. Þau ættu því á hættu að festast á þessu stigi ef ekki væri tekið á vandanum 

strax (Steinunn Torfadóttir, 2011:24-25).  

     Í þriðja þrepi Ehri, fullkomnu bókstafsstigi (e. full alphabetic phase), hafa börn 

náð fullkomnum tökum á tengslum bókstafa og hljóða. Þau geta lesið og umskráð 
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orð af fulkominni nákvæmni (a-p-p-e-l-s-í-n-a/app-el-sí-na). Þau geta lesið ný orð og 

borið þau saman við orð sem þau þekkja nú þegar (Combs, 2012:71). Á þessu stigi 

geta þau sundurgreint orð í einstök hljóð af nákvæmni og eru á efsta stigi sjónrænnar 

lestrarþróunar. Þau styðjast þó enn við umskráningu, að lesa staf-fyrir-staf eða í 

lesbútum.  

      Fjórða og síðasta þrep Ehri kallar hún samtengt/heildrænt bókstafastig (e. 

consolidated alphabetic phase). Þar lesa börn orð sjónrænt af öryggi, bera kennsl á 

stafarunur og orðhluta og lesa ekki lengur staf-fyrir-staf. Þegar barn hefur náð þessu 

stigi er talið að grunninum að fyrirhafnarlausum sjónrænum lestri hafi verið náð 

(Steinunn Torfadóttir, 2011:25).  

      Samkvæmt Ehri er sjónræna leiðin allt í senn skilvirkasta, hraðasta og 

fyrirhafnarminnsta leiðin við að lesa orð í texta. Börn á aldrinum sex til sjö ára eru að 

læra að umskrá stafi í hljóð. Þau nota mikla orku í þetta ferli og lesa hægt. Samhliða 

umskráningarþróun barnsins og tengslum þess við lestur byggir barnið upp sjónrænt 

minni á orðunum og smám saman fer minni orka í umskráninguna og geta þau nú 

einbeitt sér meira að innihaldi textans (Steinunn Torfadóttir, e.d.).  

 

Hugtakið bernskulæsi er notað um þá þróun sem einstaklingur fer í gegnum frá 

fæðingu og þar til að formleg lestrarkennsla hefst. ,,Bernskulæsi er skilgreint sem 

ákveðin færni, þekking og viðhorf sem þróast sem undanfari læsis” (Halldóra 

Haraldsdóttir, e.d.). Bernskulæsi eflist þegar einstaklingur tekur þátt í daglegum 

athöfnum sem tengjast lestri, máli og skilningi. Bernskulæsi felur í sér fjóra 

undirstöðuþætti sem þróast samhliða og hafa áhrif á hvern annan; 

 

1. Málþroski: Einstaklingur öðlast skilning á orðum, 

setningum og textum. Færni einstaklings þjálfast í 

orðaforða og máltjáningu og hann lærir að raða orðum 

rétt í setningar þannig þau tjái merkingarbæra heild. 

Barnið lærir að tengja hljóð bókstafanna í orð.  

2.  Þekking á reglum ritmálsins: Að einstaklingar þekki 

mismunandi tegundir bóka, viti að það á að lesa frá 

vinstri til hægri og frá ofanverðri blaðsíðu og niður. 
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Þeir læra einnig að þekkja mun á orðum og myndum og 

átta sig á því að textar innihalda ákveðna merkingu.  

3. Þekking á lögmáli bókstafanna: Einstaklingar öðlast 

þekkingu á að bókstafirnir heita mismunandi nöfnum 

og tákna mismunandi hljóð í tungumálinu. Börn læra 

um bókstafina í gegnum beina kennslu en einnig 

tilviljanakennt frá umhverfinu.  

4. Hljóðkerfis- og hljóðavitund: Þar er næmni fyrir 

hljóðum tungumálsins í forgrunni og það næmi 

einstaklinga að skilja hljóð, hvernig þau raðast saman í 

orð, að hægt sé að sundurgreina hljóð orðanna og búa 

til ný orð. Góð hljóðkerfisvitund er grunnur að góðum 

skilning á því hvernig málið er uppbyggt og er ein besta 

forspá um læsi einstaklings í framtíðinni. Þessa færni er 

til dæmis hægt að þjálfa hjá ungum börnum með því að 

klappa atkvæði orðanna.  

(Steinunn Torfadóttir, e.d).  

 

Líkt og hjá Hoover og Gough telja fræðimennirnir Whitehurst og Lonigan að læsi 

byggist á tveimur meginþáttum, umskráningu og skilningi. Kenning þeirra vísar til 

ákveðinnar færni og þekkingar á tungumálinu, lestri og ritun sem er börnum 

mikilvæg áður en hefðbundið lestrarnám hefst. Hugmynd þeirra er að bernskulæsi og 

hefðbundið lestarnám megi rekja til getu einstaklingsins til þess að meðhöndla 

upplýsingar út frá tveimur þáttum sem tengjast þróun lestrar (Baldur Sigurðsson, 

e.d.). Whitehurst og Lonigan tengdu þessa meginþætti annars vegar ytra ferli 

einstaklings og hins vegar innra ferli einstaklings.  

      Ytra ferli (e. outside-in) vísar til skilnings og þekkingar barns á uppbyggingu 

tungumálsins og frásagnarhæfni (orðaforði, hugtakaskilningur og uppbygging sögu). 

Í máli barna á mótum leik- og grunnskóla birtist heilmikil þekking á reglum málfræði 

og orðanotkunar. Á þessum árum eflist hæfileiki þeirra til þess að segja frá, þau ná 

miklum framförum í málnotkun og mótun setninga og málfræði þeirra eflist. Ytra 

ferlið leggur grunn að lesskilningi áður en formlegt lestrarnám hefst og er mikilvægt 
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að barn fái að njóta sín í að segja frá því við það þróast rökhugsun þess (Whitehurst 

og Lonigan, 1998:855-856). 

      Innra ferlið (e. inside-out), vísar í þekkingu barna á bókstöfum og hljóðum 

málsins og stuðlar að hæfni þeirra í umskráningu. Innra ferlið tengist hljóðavitund 

sem felur í sér þá vitund að það eru hljóðin sem byggja upp málið. Hljóðavitund er 

lærð færni um tengsl hljóðanna og hvernig er hægt að greina þau í einingar, til dæmis 

setningar í orð, orð í hljóðeiningar, orð í atkvæði og atkvæði í einstök hljóð. Innra 

ferlið gerir þá kröfu til lesandans að hann þrói með sér þessa færni og þekkingu sem 

gerir honum kleift að breyta stöfum í hljóð og öfugt. Þetta ferli vísar í umskráningu 

og þá færni að kalla fram orð úr minni (Whitehurst og Lonigan, 1998:855-856) 

 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mun á frammistöðu hjá drengjum og stúlkum í 

læsi. Þessi munur er ekki alltaf til staðar en hann kemur þó helst fram í mun á 

lesskilningi, áhuga og vali á bókum (Freyja Birgisdóttir, e.d.). Hér á eftir verður 

fjallað um þær ástæður sem eru taldar útskýra mun á frammistöðu í lestri ásamt því 

að skoða rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á efninu.  

 

 

 

1.2 Málþroski 

Allt frá því að einstaklingur fæðist inn í þennan heim byrjar hann að tjá sig með 

svipbrigðum, hreyfingum og hljóðum. Málið er eitt mikilvægasta verkfæri eigin 

hugsunar og tjáningar og er það einn helsti áhrifavaldur í þroska einstaklinga. Málið 

er einnig mikilvægur miðill þekkingar, það hjálpar einstaklingum að hugsa upphátt, 

ræða saman og takast á við verkefni. Málið hefur mjög hagnýtt gildi fyrir börn, þau 

hafa alls kyns þarfir, óskir og spurningar og sterka þörf fyrir samskipti við aðra.  

 

Málþroski er vítt hugtak sem felur í sér margs konar 

þekkingu og færni. Í máltökuferlinu læra börn orð, 

merkingu þeirra, framburð og beygingar. Þau læra hvernig 

tengja má orðin saman á margvíslegan hátt til að ná fram 

mismunandi merkingu. Þau læra að flétta saman margar 

setningar í eina samfellda heild, t.d. í frásögn eða annars 
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konar orðræðu. Þau læra líka óskráðar reglur og hefðir um 

málsnið og hvernig viðeigandi er að haga orðum sínum 

eftir aðstæðum, viðmælendum og umræðuefni  

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004:9). 

 

Fyrstu mánuðirnir og árin í lífi barna skipta sköpum í máltöku þeirra. Þau heyra hljóð 

og orð úr umhverfinu og læra smám saman að greina á milli þeirra. Í uppvextinum 

mótast málkennd barna og er grundvöllur málþroskans lagður í samskiptum barnanna 

við fullorðna og aðra uppalendur áður en þau segja eitt einasta orð. Börn verða 

meðvituð um málkennd sína þegar þau átta sig á formi tungumálsins, hlutverki 

bókstafanna og orða (Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 2016).  

 

Málþroski og getan til þess að tjá sig mótast strax við fæðingu og heldur áfram út 

lífið og hefur málþroski á leikskólaaldri ákveðið forspárgildi um það hvernig 

einstaklingi muni ganga í skóla síðar meir (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2004). Undirþættir málþroska eru nátengdir 

þáttum læsis en þeir eru hljóðavitund, umskráning, orðaforði og lesskilningur. Það er 

sterk tenging á milli málþroska og hljóðkerfisvitundar, sú tenging birtist þegar börn 

leika sér og búa til ný orð, finna hvaða orð ríma og hver ekki. Þessi leikur er 

undanfari lestrarnáms þar sem þau eru smám saman að gera sér grein fyrir 

uppbyggingu tungumálsins og hljóðunum sem því fylgir (Jóhanna Einarsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011).  

 

Það eru góð og sterk tengsl á milli málþroska og lesturs og eru börn sem hafa náð 

góðum tökum á málþroska líklegri til að vera fljótari að ná tökum á lestri. Málþroski 

og læsisþróun eru flókin ferli sem þróast yfir langan tíma og haldast í hendur við 

þroska einstaklinga. ,,Í máltökuferlinu læra börn orðaforða tungumálsins og 

merkingu, framburð og beygingar. Þau læra að tengja orðin saman í setningar og 

flétta þær saman í eina heild með samtengingum, fornöfnum og fleiru” (Steinunn 

Torfadóttir, e.d.). Á þessu tímabili læra þau einnig reglur og hefðir tungumálsins. 

Mikilvægt er að hjálpa börnum að þróa málþroska sinn strax frá fæðingu og gefa 

þeim réttu verkfærin til þess bæði heima fyrir og í skólanum en börn eyða stórum 
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hluta af lífi sínu í skóla og er það því stærsti og besti vettvangur þeirra til að þróa 

hæfni sína.  

Þegar börn hefja leikskólagöngu sína eru þau talandi á móðurmáli sínu, skólinn er 

því strax frá upphafi virkur þátttakandi í máluppeldi barnsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Á leikskólaaldri ná börn strax góðu valdi á því 

máli sem er talað í kringum þau bæði á heimilinu og í skóla. Á þessum tíma læra þau 

að tjá þarfir sínar, langanir, hugsanir og tilfinningar, skilja viðbrögð og geta haldið 

uppi stuttum samræðum við fólkið í kringum sig (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015).  

 

Í grein McGeown og fl. segir (2015:546-547) að þegar lesið er fyrir börn eflist 

málþroski þeirra og undirbúningur þeirra fyrir læsi styrkist. Foreldrar eru helstu 

fyrirmyndir barna sinna og það skiptir miklu máli að þeir séu meðvitaðir um að 

leggja sig fram við að lesa fyrir börnin, segja þeim sögur og kenna þeim ný orð og 

hugtök. Foreldrar og aðrir uppalendur verða vitni að svo mörgum merkilegum 

áföngum í þroskaferli barna. Á mótum leik- og grunnskóla eru börn orðin leikin í að 

tala og geta gert sig vel skiljanleg í samræðum. Þau geta mótað heilar setningar og 

haldið uppi fjölbreyttum samræðum. Með því að lesa fyrir börn fá þau góða 

tilfinningu fyrir uppbyggingu tungumálsins, setninga og málsgreina, ásamt því að 

málþroski þeirra þroskast (Ágústa Pálsdóttir, 1998:17). Þeim mun betri málþroska 

sem barn hefur því betur er það undirbúið til að takast á við lestrarnám.  

 

Börn á aldrinum fjögurra til sex ára hafa flest náð nokkuð góðum tökum á 

móðurmálinu og eru farin að gera sér grein fyrir uppbyggingu málsins og geta leikið 

sér með tungumálið. Á þessum aldri geta þau búið til ný orð, fundið hvaða orð ríma 

saman og hver ekki, kallast þessi hæfni hljóðkerfisvitund. Hún felur í sér þann 

hæfileika að hugsa um og breyta hljóðrænum þáttum tungumálsins. Þessi leikur að 

orðum og hljóðum er mjög mikilægur undanfari lestrarnáms (Combs, 2010:4). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl annars vegar á milli málþroska og 

hljóðkerfisvitundar og hins vegar á milli hljóðkerfisvitundar og árangurs í 

lestrarnámi (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 

2003).  

      Þegar foreldrar tala beint við börnin sín styrkir það málskilning þeirra og eykur 

orðaforða auk þess að það eflir jákvæð tengsl við barnið. Það er margt hægt að gera 
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til þess að stuðla að auknum málþroska hjá börnum m.a. með því að hlusta á og ræða 

við þau, hvetja þau til frásagnar, lesa fyrir þau sögur sem innihalda litríkt mál og 

fjölbreyttan orðaforða, útskýra og ræða bækurnar sem verið er að lesa, syngja með 

þeim og kenna þeim rím, þulur og vísur og spyrja þau spurninga (Helga 

Sigmundsdóttir, e.d).  Foreldrar, leikskólakennarar og aðrir sem taka þátt í uppeldi 

barna gegna því lykilhlutverki að undirbúa börn undir líf og starf í heimi þar sem 

flestir eru læsir.  

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn með málþroskafrávik eiga erfitt með að byggja 

upp sambönd við samnemendur eða jafnaldra. Þau eiga erfiðara með að túlka 

samskipti og koma orðum sínum til skila. Einnig eiga þau oft erfitt með að skilja, 

hafa stjórn á eða segja frá tilfinningum sínum. Börn sem sýna góða færni í málinu 

eiga oftar auðvelt með að tjá sig og túlka það sem fólkið í kringum þau segir. Það 

dregur úr streitu, vanlíðan og hegðunarvanda. Til þess að stuðla að farsælum þroska, 

þ.m.t. málþroska er gott að grípa strax inn í aðstæður með markvissri þjálfun. Því 

fyrr sem brugðist er við því meiri líkur eru á að íhlutunin skili góðum árangri.  

Hegðunarvandamál koma ólíkt fram hjá stúlkum og drengjum. Talsvert fleiri drengir 

en stúlkur sýna truflandi hegðun og tengsl á milli málþroska og hegðunarvanda 

virðist vera meiri hjá drengjum en stúlkum. Drengir með málþroskafrávik eru einnig 

líklegri en stúlkur til að eiga erfitt með að byggja upp vinasambönd við jafnaldra 

(Morgan og Dunn, 1998).   

 

 

1.3 Málörvun 

Málörvun í leikskóla byggist í stórum dráttum á umhverfi og uppalendum. Umhverfi 

okkar og athafnir í daglegu lífi bjóða upp á svo margvíslega og fjölbreytta möguleika 

fyrir málörvun einstaklinga. Börn eru forvitin og vilja fá svör við öllum spurningum 

sínum og vangaveltum. Foreldrar geta eflt mál barna sinna með því að ræða við þau, 

en börn hljóta mikla málörvun í samtölum við fullorðna, að hlusta á samtöl 

fullorðinna og einnig í sameiginlegum lestri. Gæði samskipta og málörvun heima 

fyrir hefur mikil áhrif á orðaforða og lengd setninga hjá ungum börnum  (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). Stærsti hluti 

málörvunar fer fram á heimilinu, en börn læra það sem fyrir þeim er haft og er lestur 
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þar engin undantekning. Ef foreldrar sýna jákvæðan áhuga gagnvart lestri þá eru 

meiri líkur á að börnin fylgi þeim fyrirmyndum. Til þess að stuðla að jákvæðri 

málörvun hjá börnum þarf lestur að vera sameiginlegt áhugamál foreldra og barna, en 

ekki einhver kvöð frá skólanum. Ef börn sjá foreldra sína lesa sér til skemmtunar þá 

er líklegra að þau fylgi og sýni meiri áhuga á lestrinum (Ágústa Pálsdóttir, 1998:18-

19). Til þess að efla málþroska barna og stuðla að jákvæðri málörvun er mikilvægt að 

foreldrar og kennarar hlusti á börnin og tali við þau, kenni þeim reglulega ný orð, 

syngi og kenni þeim rím, vísur og þulur, hvetji þau til að segja frá atburðum, lesi 

sögur sem innihalda góðan orðaforða, ræði og útskýri bækur og spyrji spurninga til 

að athuga hversu vel börnin fylgjast með (Helga Sigmundsdóttir, e.d.).  

 

Í leikskólum fer málörvun einkum fram í gegnum bóklestur, annars vegar í  

óformlegum læsisstundum, í gegnum spil og leik, og í formlegum læsisstundum, þar 

sem markvisst er unnið með mál- og læsisþætti (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). Í rauninni er málörvun laus allra 

takmarka, ef kennarinn er meðvitaður um mikilvægi málörvunar og er duglegur að 

stuðla að henni í dagsins önn. Í öllum skólum, bæði leik- og grunnskólum, eru 

bókstafirnir ávallt sýnilegir í umhverfi barnanna og eru börn því bæði meðvitað og 

ómeðvitað umkringd læsi á hverjum degi. Málörvun þarf ekki einungis að fara fram í 

formlegum stundum, en kennarinn þarf ávallt að vera undirbúinn að svara áhuga 

barna á bókstöfunum, lestri og ritun með hvetjandi og örvandi hætti. ,,Almenn 

málörvun í dagsins önn er markviss þegar kennarinn veit hvað hann er að gera og til 

hvers og hvenær hún á við” (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir e.d.).   

 

Málörvun tengist ekki einungis læsi en hún tengist öllu sem einstaklingar gera, hvort 

sem það er í leik eða í daglegum störfum hversdagsins. Öflug málörvun er alltaf af 

hinu góða en það er mikilvægt að taka sér tíma til að spjalla við börn ásamt því að 

gefa þeim svigrúm til þess að taka sinn tíma í að melta upplýsingarnar og svara. Börn 

eru stöðugt að læra ný orð og getur það verið ruglandi að heyra sömu orðin notuð í 

mismunandi samhengi. Foreldrar og kennarar eru helstu málfyrirmyndir barna og er 

margt hægt að gera til þess að örva barnið og hvetja til málnotkunar.  
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2 Kynjamunur og læsi   

Í skólum er mikil áhersla lögð á læsi og að börn nái tökum á lestri sem fyrst. Það er 

því mikilvægt að kennarar og foreldrar efli  sjálfstæði nemenda í lestrarkennslu 

þannig að þeir fari smám saman að átta sig á gæðum þess og kostum sem lestur hefur 

upp á að bjóða í tengslum við nám og framtíð. Orðatiltækið við erum jafn misjöfn og 

við erum mörg á vel við þar sem lestur er mjög einstaklingsbundin færni. Hver og 

einn nær tökum á þessari færni á sínum tíma, í takt við sinn þroska og sína hæfni. 

Þessi hæfni er þolinmæðisverk og krefst mikillar einbeitingar frá hverjum og einum.  

 

Þegar barn fer upp um skólastig, eða frá leik- og upp í grunnskóla, fer það í gegnum 

margar breytingar. Það  þarf að venjast nýju umhverfi, nýjum fyrirmyndum og nýjum 

væntingum. Á þessum tímamótum heyra þau oft ný orð og þau fara í auknum mæli 

að eyða meiri tíma og einbeitingu í lestur. 

 

Margir hafa velt fyrir sér þeim ástæðum sem gætu hugsanlega legið á bak við að 

kynin sýni mis mikla færni í lestri, en niðurstöður rannsókna á samanburði á 

lesskilningi grunnskólabarna benda til þess að stúlkur standi drengjum framar (Freyja 

Birgisdóttir, 2011). Margir fræðimenn telja að ástæðurnar á bak við kynjamun í lestri 

megi rekja til leikskólaáranna. Þar er talið að drengir byrji að sýna slakari færni í 

ýmsum þáttum sem heyra undir byrjendalæsi, eins og orðaforða, hljóðkerfisvitund og 

stafaþekkingu (Freyja Birgisdóttir, e.d.). Ástæðurnar geta verið margvíslegar og í 

raun óteljandi en börn á þessum aldri geta til dæmis verið stödd á misjöfnum stað í 

málþroska, fengið mismikla málörvun heima eða jafnvel haft mismikinn áhuga á 

lestri. Hér á eftir verður fjallað um nokkrar af þeim ótal ástæðum sem geta útskýrt 

þennan kynjamun ásamt því að skoða niðurstöður úr íslenskum og erlendum 

rannsóknum á lestri.  

 

 

2.1 Málþroski og málörvun drengja og stúlkna.  

Margvíslegar ástæður geta legið að baki kynjamuns til dæmis getur verið að drengir 

hafi minni áhuga á lestri en stúlkur, að mismunandi kennsluaðferðir henti drengjum 

frekar en stúlkum, að drengir séu slakari hvað varðar þætti sem flokkast undir 
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byrjendalæsi eða að kynin fái mismikla málörvun og hvatningu heima (Freyja 

Birgisdóttir, e.d.) Í grein Ágústu Pálsdóttur um uppeldi og lestur, segir að það sé 

samhengi á milli hvatningaraðferða sem foreldrar nota og þess hvernig lestraráhugi 

og lestrarvenjur barna þeirra þróist. Hún nefnir þrjár gerðir af hvatningaraðferðum; 

að foreldrar séu leiðandi, skipandi og eftirlátssamir. Aðferðir leiðandi foreldra styðja 

við, efla og örva áhuga barna á lestri en aðferðir skipandi og eftirlátssamra foreldra 

gera það ekki (Ágústa Pálsdóttir, 1998:17).  

      Leiðandi foreldrar eiga það sameiginlegt að þeir hafa trú á að þeir geti haft áhrif á 

lestrarvenjur barna sinna og byrja snemma að vekja áhuga þeirra á lestri. Þeir eru 

þeirrar skoðunar að það sé mikilvægt þó svo að börnin séu orðin læs að viðhalda 

áhuganum svo þau lesi sér til ánægju. ,,Þetta gerðu þeir með því að skapa börnunum 

góðar aðstæður til lestrar, meðal annars með því að sjá til þess að þau hefðu greiðan 

aðgang að lesefni og gætu valið úr spennandi bókum til að lesa” (Ágústa Pálsdóttir, 

1998:17-18). Leiðandi foreldrar sýna því sem börn þeirra lesa áhuga og spjalla við 

þau um lesefnið, þetta hvetur og styður við lestraráhuga barnanna.  

      Skipandi foreldrar telja sig þurfa að stýra börnum sínum í þeim tilgangi að þau 

lesi. Þessi hvatningaraðferð var algengust hjá foreldrum drengja, sem vildu reyna að 

sjá til þess að efnið sem drengirnir þeirra læsu væri þroskandi og töldu sig þurfa að 

velja efni við hæfi sem var nógu þungt. Afskipti skipandi foreldra af lestrarvenjum 

drengja felast í að takmarka aðgang þeirra að lesefni og leggja í raun hömlur á hvað 

þeir mega lesa. Þetta gerir það að verkum að drengirnir fá ekki mikla málörvun og í 

framhaldi sýna þeir ekki mikinn áhuga á lestri og gætu því dregist aftur úr  (Ágústa 

Pálsdóttir, 1998:18).  

      Eftirlátssamir foreldrar telja að það sé ,,allt í lagi” að leiðbeina ef börnin leita til 

þeirra að fyrra bragði. Þeir kjósa að halda sig til hlés og láta börnin átta sig á því 

hvort þau vilji lesa eða ekki og þeir telja ekki ástæðu til að fylgjast með hvað börnin 

eru að lesa. Eftirlátssamir foreldrar eru algengir í þeim hópi barna sem hafa lítinn 

áhuga á lestri (Ágústa Pálsdóttir, 1998:19).  

      Til þess að viðhalda áhuga barna á lestri er mikilvægt að örva barnið og hvetja, 

bæði heima fyrir og í skólanum. Það sem hefur helst áhrif á lestraráhuga barna er ef 

lesið er fyrir þau strax frá ungum aldri, fara þau fljótt að geta lesið sjálf og lesið sér 

til skemmtunar (Ágústa Pálsdóttir, 1998:17-18). Foreldrar telja þetta oft mikilvægan 

þátt til þess að örva lestraráhuga þeirra og ýta undir sjálfstæði í lestri. Samskipti milli 
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foreldra og barna í lestrarstundum þurfa að einkennast af mikilli hlýju, gleði, 

hvatningu og stuðningi. Tengsl milli foreldra og barna styrkjast og foreldrar eru að 

örva félagslegan þroska barna sinna með lestrinum. ,,Hlutverk foreldranna í 

lestrarstund er að stýra samræðum og styðja barnið til að halda samtalinu gangandi, 

skýra innihald textans, spyrja spurninga um efnið og tengja það við reynslu og 

aðstæður barnsins” (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Þegar börn hefja 

grunnskólagöngu sína og formlegt lestrarnám hefst tekur málþroski þeirra miklum 

framförum og á umhverfið stóran þátt í því. Þau til dæmis lesa meira í yndislestri, 

lesa fyrir kennara og lesa heima fyrir foreldra sína. 

 

Á leikskólanum fer mikil málörvun fram, þar fá börn allskyns tækifæri til að efla 

færni sína á málinu og efla málþroska sinn. Þetta er til dæmis gert í gegnum leik og 

einnig í gegnum samræður. Á leikskólanum læra börn einnig ýmis konar reglur og 

siði sem efla málþroskann og leggja grunn í málörvun. Til dæmis læra þau að sitja, 

hlusta og horfa, biðja um hluti á viðeigandi hátt, setja sig í spor annarra, sameina 

athygli og stjórna hegðun sinni.   

 

2.2 Áhugi drengja og stúlkna á lestri 

Einn af þeim þáttum sem gæti útskýrt mun á milli kynjanna þegar kemur að læsi er 

áhugi. Allir einstaklingar hafa mismunandi áhugasvið og er eðlilegt að hver og einn 

hafi því mismikinn áhuga á námi og lestri. Það eru ekki öll börn byrjendur í lestri við 

upphaf grunnskólans, sum hafa þegar náð ákveðinni færni í lestri, önnur eru rétt að 

byrja og alltaf er einhver hópur sem sýnir lestri engan áhuga (Rannveig Auður 

Jóhannsdóttir, 2016). Það er hlutverk heimilisins og skólans að hvetja öll börn, óháð 

kyni og hvar þau eru stödd í læsisþróun sinni, til lesturs og ýta undir jákvætt viðhorf. 

Það er mikilvægt að öll börn upplifi árangur í námi sínu. Barn sem er virkt í þátttöku 

sýnir oft meiri einbeitingu, forvitni og er hvetjandi fyrir aðra nemendur. Þetta eflir 

sjálfsímynd þeirra og hvetur þau til frekara náms. Andstæðan gæti hins vegar verið 

að þegar börn taka ekki þátt, nýta þau ekki tækifærin sem nám hefur upp á að bjóða 

og verða áhugalaus. Sjálfsmynd þeirra minnkar og þau missa trú á eigin getu og fer 

að líða illa í skólanum (Steinunn Torfadóttir, 2011:13). 
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Flest börn læra að lesa án mikillar fyrirhafnar og sum virðast ná hæfninni 

áreynslulaust og njóta þess að lesa. Fyrir önnur börn er lestarnámið erfið hindrun sem 

virðist vera óyfirstíganleg og sársaukafull reynsla, sem setur neikvæðan stimpil á 

lestur út alla skólagönguna og jafnvel lífið.  

 

Bæði hér á landi og erlendis hafa verið framkvæmdar ýmsar rannsóknir á námi 

barna. Á Íslandi nota grunnskólarnir meðal annars PISA könnunina til þess að 

fylgjast með lestri og lesskilning barna. PISA könnunin er rannsókn sem kannar 

hæfni fimmtán ára barna í lestri, náttúrufræði og stærðfræði, er hún unnin í samstarfi 

við Menntamálaráðuneytið. Niðurstöður úr PISA eru notaðar til þess að bera saman 

OECD þjóðirnar og hjálpar hverju landi að sjá hvar nemendur þeirra eru staddir í 

samanburði við nágrannalönd. Niðurstöður á frammistöðu nemenda í PISA gefa til 

kynna að stúlkur hafi jákvæðara viðhorf til lesturs en strákar. Þær lesi meira sér til 

ánægju og virðast almennt hafa meiri áhuga og betri þekkingu á ýmsum leiðum til að 

styðja við og styrkja lesskilning sinn (OECD, 2010).  

 

Samkvæmt grein Logan og Johnston (2010:210) um mismunandi viðhorf og hæfni 

kynjanna í lestri kemur fram að viðhorf og áhugi stúlkna til lesturs helst í meira 

jafnvægi bæði út skólagönguna og gegnum lífið. Áhugi og viðhorf drengja til lesturs 

fer hins vegar ört minnkandi með aldrinum. Logan og Johnston telja að hægt sé að 

útskýra þennan mun á áhuga til lesturs með því að tengja saman viðhorf til lesturs og 

getu. Þeir telja að nemendur sem sýna góða færni í lestri séu líklegri til að lesa sér til 

ánægju og séu því með jákvæðara viðhorf til lesturs en nemendur sem eru slakir í 

lestri séu líklegri til að hafa minni áhuga á lestri, neikvæðara viðhorf og lesa því 

minna. Rannsókn Logan og Johnston greinir einnig frá því að nemendur sem hafa 

áhuga á lestri og lesa sér meira til ánægju séu með áberandi hærri einkunnir í öllum 

námsfögum en þeir sem hafa minni áhuga og finnst lestur ekki mikilvægur (Logan og 

Johnston, 2010:205). Jákvæð viðhorf og áhugi til lesturs ýta undir góðan árangur en 

neikvæð viðhorf og lítill áhugi geta komið í veg fyrir framfarir og hægt á þróunarferli 

einstaklings í námi (Combs, 2012:6-7). Jákvæð viðhorf gagnvart lestri á 

bernskuárum hafa áhrif á áframhaldandi áhuga á fullorðinsárunum.  
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2.3 Árangur drengja og stúlkna í lestri  

Að jafnaði standa kynin nokkuð jafnt að vígi þegar að kemur að námi. Það er þó 

mjög einstaklingsbundið hvar áhugasvið barna liggur og geta þau öll verið mis lengi 

að ná tökum á lestri. Ástæðan fyrir því getur verið mis mikill tilfinningaþroski eða 

börn ekki stödd á sama stað á þroskabrautinni.  

 

Niðurstöður íslenskra rannsókna sýna helst að munur á milli kynjanna komi fram í 

mismunandi viðhorfi til lesturs. Einnig hafa niðurstöður þessara rannsókna sýnt fram 

á að kynin velji sér ekki samskonar texta eða bækur og sé því erfitt að meta muninn. 

Stúlkur velja sér fremur skáldsögur og bækur þar sem áhersla er á atburðarrás, 

persónur og tengsl (Freyja Birgisdóttir, e.d.). ,,Rannsóknir benda til þess að áhugi á 

innihaldi texta hafi bein áhrif á lesskilning, ekki síst drengja” (Freyja Birgisdóttir, 

e.d.). Logan og Johnston (2010) nefndu í grein sinni að ástæðurnar á bak við val 

bóka hjá drengjum gætu verið að það sé lítið um bækur sem heilla þá og þeirra 

áhugasvið og eru þeir þá líklegri að grípa í myndasögur, íþróttasíður í dagblöðum og 

furðusögur.  

 

Á heildina litið sýna niðurstöður rannsókna að mjög náin tengsl séu á milli innri þátta 

(tilfinninga og skoðana) og ytri þátta (stuðnings og hvatningar) í læsi. Ef börn búa 

yfir góðum  málþroska eru meiri líkur á að þeim vegni vel í lestri og þeir nemendur 

sem fá hvatningu og góðan stuðning búa yfir jákvæðari tilfinningum gagnvart læsi og 

sýna því betri árangur (Logan og Johnston, 2010:177-178).  

 

Samkvæmt niðurstöðum PISA mælist Ísland töluvert fyrir neðan meðaltal OECD í 

lesskilningi. Niðurstöðurnar benda til þess að frammistaða íslenskra nemenda í 

lesskilningi hafi hrakað verulega frá árinu 2000 og að í öllum þátttökulöndum mælast 

stúlkur með betri lesskilning en drengir (OECD, 2011: 70-75). Munur á árangri 

kynjanna í lesskilningi er talinn jafnast út með árunum en það er talið að menn lesi 

sér meira til ánægju eftir að formlegu námi er lokið, að þeir lesi því þeir vilji það en 

ekki því þeir þurfa að gera það (Logan og Johnston, 2010:184). 
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Logan og Johnston telja einnig hugsanlega ástæðu fyrir kynjamun í lestri vera 

mismunandi færni í hljóðkerfisvitund. Drengir ná betri tökum á hljóðaaðferðinni og 

halda sig við hana á meðan stúlkur ná að þróa færni sína lengra. Þeir telja að stúlkur 

séu fljótari að þróa með sér vitund fyrir lestri því heili þeirra þroskist fyrr og nær 

betur tökum á sjónræna (bókstafir) og hljóðræna lestrinum. En að drengir séu lengri 

að lesa en fljótari að ná innihaldi textans (Logan og Johnston, 2010: 182).  

 

Í grein Freyju Birgisdóttur (2011) sem byggð er á rannsókn hennar á þróun læsis frá 

fjögurra til átta ára aldurs kom fram að enginn munur hafi komið fram á 

stafaþekkingu, hljóðkerfisvitund, umskráningu, leshraða eða lesskilningi drengja og 

stúlkna á fyrstu árum grunnskólans. Hún útilokaði þó ekki að munur gæti komið 

fram á seinni árum grunnskólans, þegar meira færi að reyna á lesskilning og 

orðaforða, og aðra þætti sem hafa áhrif á frammistöðu í lestri.  

 

Lestur er undirstaða alls náms og ef einstaklingur stendur höllum fæti í lestri hefur 

það áhrif á önnur bókleg fög í skólanum. Erlendar rannsóknir gefa til kynna að 

stúlkur eyði meiri tíma í heimanám á viku en drengir og að það skili sér og sjáist í 

árangri þeirra, á öllum skólastigum. Strákar eru því taldir eyða meiri tíma fyrir 

framan tölvuskjáinn eða í tölvuleikjum og er því hætta á að þeir eyði minni tíma í 

lærdóm en þeir gætu (McGeown og Johnston 2009).  
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3 Lokaorð 

Nám er sífellt að þróast í takt við tímann og breytingar í samfélaginu. Við erum alltaf 

að læra eitthvað nýtt og getum við ávallt nýtt okkur þá þekkingu sem við öðlumst í 

lífinu sem hluta af okkar námi.  Lestur er einn stærsti hluti náms allra einstaklinga og 

er það eins og fyrr hefur verið sagt, undirstaða alls náms. Margir fræðimenn hafa 

rannsakað lestur bæði hérlendis og erlendis og er það hálfgerður brennidepill hvert 

sem maður horfir. Munur á milli kynjanna hefur verið rannsakaður í miklum mæli 

þegar kemur að læsi en fræðimenn eiga oft erfitt með að komast að niðurstöðu þar 

sem lestur er mjög einstaklingsbundin færni.  

 

Kynin sýna oft mismikla færni í lestri, en það tengist oftar en ekki mismunandi áhuga 

þeirra á lestri. Stúlkur sýna betri færni í lestri og lesskilningi, því þær fá öðruvísi 

hvatningu heldur en drengir og hefur það áhrif á áhuga þeirra við lestur. Markmið 

lestrarkennslu þarf alltaf að miða að því að allir einstaklingar fái góða kennslu við 

hæfi og að allir nái tökum á sjónræna ferlinu sem fylgir lestri sem fyrst. Því fyrr sem 

börn ná tökum á þessu ferli því auðveldara eiga þau með að lesa ómeðvitað og 

athyglin sem hefði beinst að lestrinum beinist meira að innihaldi textans.  

 

Mikilvægt er að bæði foreldrar og kennarar hvetji öll börn til læsis og örvi bæði 

kynin jafn mikið. Í samfélagi okkar eru bæði leik- og grunnskólar með skýra stefnu 

um skóla án aðgreiningar. Að allir einstaklingar eigi rétt á menntun við hæfi og 

skiptir það miklu máli að allir fái tækifæri til þess að stunda nám sitt og þar með talið 

lestur strax við upphaf skólagöngu sinnar.  Það er mikilvægt að styrkja lestur hjá 

ungum börnum og stuðla að jákvæðri reynslu sem ýtir undir áhuga og frumkvæði og 

gefur börnum öryggi til þess að takast á við krefjandi viðfangsefni. Að vera læs 

eykur ekki einungis náms- og atvinnumöguleika hjá einstaklingum en það hjálpar 

einnig að geta tekið þátt í athöfnum samfélagsins, lesið dagblöð, fengið ökuréttindi, 

stundað tómstundir o.s.frv.  
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Í þessari ritgerð var fjallað um lestur, þróun lesturs og um þá þætti sem gætu 

hugsanlega útskýrt mun á frammistöðu í lestri á milli drengja og stúlkna á mótum 

leik- og grunnskóla.  

      Börn eru jafn misjöfn og þau eru mörg og henta ekki sömu kennsluaðferðir öllum 

einstaklingum. Það er mikilvægt að hvetja öll börn til lesturs, þó þeim gangi illa, því 

allir hafa gott af því að fá hrós. Hrós hvetur til betri frammistöðu og betri líðan. 

Góðir lesarar njóta þess að lesa og lestur veitir þeim mikinn unað. Lestur er færni 

sem allir einstaklingar eiga rétt á að kunna og er mikilvægt er að allir einstaklingar 

fái réttu verkfærin til þess að þróa trú á eigin getu. Lestur er mikilvæg hæfni sem 

hver og einn nýtur góðs af og það mætti segja að það séu sannkölluð forréttindi að fá 

tækifæri og réttu tólin til þess að rækta hæfni sína í lestri og öllu námi almennt. 

Lestur er mikilvæg undirstaða í lífi allra hvort sem þú er drengur eða stúlka, ungur 

eða fullorðinn.   
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