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Úrdráttur 
Rannsóknir og prófniðurstöður undanfarin ár hafa sýnt að strákar fá lægri einkunnir er stelpur 

á stöðluðum prófum. Mikið hefur verið fjallað um þessa staðreynd og ýmsar ástæður hafa 

verið fundnar til að útskýra þennan kynjamun. Sú orðræða hefur til að mynda verið áberandi 

síðustu misserin að skólar séu orðnir kvenlægir vegna þess hve kvenkennurum hefur fjölgað 

innan grunnskólakerfisins og skortur á karlkennurum hái námsárangri stráka. Orðræða þessi 

hefur að nokkru leyti haldist í hendur við breyttar kennsluaðferðir, ekki síst áherslu á 

einstaklingsmiðað nám. Það getur verið vandkvæðum háð fyrir kennara að finna  

kennsluaðferðir sem henta ekki síst þegar verið að kenna stórum hópi ólíkra nemenda 

samtímis. Talað hefur verið um að einstaklingsmiðað nám sé besta lausnin til að hver nemandi 

fái kennslu við sitt hæfi en á sama tíma hefur verið bent á að erfitt geti verið fyrir einn 

kennara að beita slíkri aðferð í stórum bekkjum. Ekki nægir að vanda til verka þegar valdar 

eru kennsluaðferðir sem henta eiga nemendum heldur þarf einnig að fylgja því eftir að þær 

séu að ganga vel með námsmati til að kanna hvar nemendur eru staddur í námi. Ýmsar leiðir 

hafa verið notaðar til að meta árangur nemenda og eru þær kynntar hér á þessum síðum. Þá 

eru skoðaðar útkomur úr samræmdum prófum og úr PISA rannsóknum sem lagðar eru fyrir 

10. bekk grunnskóla en báðar þessar námsmatsaðferðir sýna greinilegan kynjamun á 

einkunnum nemenda, ávallt stelpum í hag.  

Mismunandi námsmat, einkunnir nemenda á stöðluðum prófum og orðræða um 

kynbundin árangur stráka og stelpna og hugsanlegar ástæður hans sem birst hafa í 

samfélaginu á síðustu árum eru viðfangsefni þessarar ritgerðar. Til að fá innsýn í viðhorf 

nemendanna sjálfra, bæði hvað varðar hegðun og mismunandi árangur stráka og stelpna í 

skólum, var gerð eigindleg rannsókn sem fólst í því að tekin voru viðtöl við fjóra nemendur í 

10. bekk í grunnskóla á Akureyri. Vegna smæðar úrtaksins er ljóst að það kemur ekki til með 

að endurspegla þýðið heldur gefur einungis hugmyndir um skoðanir, tilfinningar og álit 

þessara fjögurra nemenda. Þá er stuðst við eigindlega rannsókn sem gerð var haustið 2009 og 

byggðist á viðhorfum þriggja íslenskukennara í 10. bekk í grunnskóla til breytinga á 

samræmdum prófum haustið 2009 og þau fléttuð saman við niðurstöður rannsókna og almenn 

viðhorf í samfélaginu. 
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Abstract 
Research and outcomes from standardized tests in the past years have confirmed that boys get 

lower grades than girls do. This essay explores the ongoing discussion during the past years 

about why boys are doing worse in school than girls. Various reasons of possible causes of 

gender differences in schools are discussed. One reason often mentioned is that schools have 

become too feminine since female teachers have become the majority of school teachers that 

is why lack of male teachers is causing the shortages in boys academic achievement. In the 

beginning of the paper various ways of teaching methods are introduced. It can be difficult for 

teachers to find the right method that suits every student, especially when big classes are 

taught and the students can be as different as they are many. It is not enough to choose the 

right teaching method, the right assessment to see how students are doing in education also 

has to be chosen. The results from national coordinated tests in 10. grade and results from the 

PISA research are introduced. Both these tests reveal clear gender differences in grades, 

always in favor of girls. Possible reasons for the gender differences in the tests outcomes are 

discussed.  

In order to gain some insights of what students think about those gender differences 

qualitative research was conducted that involved four randomly selected students in 10. grade 

in elementary school in Akureyri. Because of the small number of the participants in the 

research it will not reflect the population, it will only give an idea of beliefs, feelings and 

opinions of these four students. This essay also includes a qualitative research that was 

conducted by the author in the autumn of 2009 and was based on the attitudes of three 

language teachers in 10. grade in elementary school. That research was conducted to 

document what those teachers thought of the changes that were made from national 

coordinated tests to national coordinated research tests that took place during the autumn of 

2009. The opinions of the students and the teachers are enlaced with research findings and 

attitudes on gender differences in students’ success on standardized tests and PISA research.
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Hver sá, er menntaður vill teljast, verður að varðveita hug sinn sem lengst frjálsan og opinn. 

Frjálslyndi og víðsýni er aðal sannrar menntunar. Öfgar og ofstæki er ómenningar vottur og 

minnir á galdrabrennur liðinna tíma. Sönn menning er hófsöm. Hún leitar jafnvægis 

andstæðnanna eins og fagurt listaverk. Hún lítur á margt, helst allt, en einblínir ekki á eitt.  

 (Þórarinn Björnsson, skólameistari Menntaskólans á Akureyri, 1948-1968) 
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Inngangur 
Mikið hefur verið rætt um undanfarin ár að strákum gangi verr í skóla heldur en stelpum og 

þeir fái lægri einkunnir. Ástæður eru taldar af ýmsum toga en sú sem virðist hafa hlotið hvað 

mestan hljómgrunn er fækkun karlkennara í grunnskólum. Margir telja að skólar séu orðnir 

kvenlægir vinnustaðir og hafa áhyggjur af því að strákar verði fyrir of miklum áhrifum frá 

konum, eins og kvenlegum ráðleggingum, refsingum og umvöndunum (Berglind Rós 

Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Um miðjan sjötta áratug síðustu aldar voru 

kvenkennarar ríflega 40% grunnskólakennara, þegar komið var fram yfir sjöunda áratug sömu 

aldar voru þær orðnar meira en helmingur allra grunnskólakennara (Berglind Rós 

Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Þeim hefur fjölgað jafnt og þétt og árið 2008 

var hlutfall þeirra komið í 79% af grunnskólakennurum. Konum hefur einnig fjölgað í stöðum 

skólastjóra við grunnskóla. Árið 1998 var hlutfall þeirra 35% og árið 2009 var hlutfallið orðið 

57% (Hagstofa Íslands, e.d.). Í framhaldsskólum og háskólum eru hins vegar karlmenn í 

yfirgnæfandi meirihluta eða 70-80% hlutfall af skólameisturum eða rektorum. Eftir því sem 

skólastig hækkar þá lækkar hlutfall kvenkennara, þó að hlutfall þeirra hafi farið hækkandi á 

síðustu áratugum. Skólaárið 1999 til 2000 var hlutfall kvenkennara í framhaldsskólum 43% en 

skólaárið 2008 til 2009 var hlutfallið orðið 53% (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Í upphafi voru það karlar sem mótuðu skólann, líkt og öll opinber kerfi þjóðfélagsins. 

Skólinn undirbýr nemendur sína fyrir opinbert líf og að hluta til einnig fyrir einkalíf en ekki er 

borin eins mikil virðing fyrir því sviði í skólamálum. Hvorki í dag né áður fyrr. Upphaflega 

mótaðist skólinn af þörfum millistéttardrengja og er óhætt að segja að mótun hans hafi verið 

mjög karllæg (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Umræðan í dag 

um það að skólar séu orðnir kvenlæg stofnun vísar til fjölgunar kvenna sem kennara en ekki 

er tekið með í reikninginn að meiripart tímans sem skólar hafa verið starfandi hér á Íslandi 
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hafa karlmenn verið í meiri hluta sem skólastjórar, í grunnskólum allt þar til árið 2007, og á 

það enn við í dag hvað varðar efri skólastigin (Menntamálaráðuneyti, 2009).  

Á nítjándu öld jukust möguleikar stelpna til menntunar þó þær hafi ekki notið sömu 

réttinda og strákar (Ólöf Garðarsdóttir, 2001). Frá árinu 1911 hafa konur haft sama rétt og 

karlar til náms, styrkja og opinberra embætta á Íslandi og gátu þá farið að stunda alla skóla 

sem störfuðu í landinu en fyrir þann tíma gátu stelpur eingöngu sótt héraðsskóla og 

hefðbundna kvennaskóla (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Í 

rannsóknum frá upphafi tuttugustu aldar eru litlar sem engar upplýsingar um kynferði 

nemenda í skólum, þó er til ein námsritgerð um Barnaskóla Reykjavíkur sem sýnir að mikill 

munur hafi verið á skólasókn stráka og stelpna (Ólöf Garðarsdóttir, 2001). Námsritgerð þessi, 

sem Ólöf vitnar í,  byggir á prófbókum Barnaskóla Reykjavíkur og sýnir að áður en 

skólaskylda varð að lögum á Íslandi árið 1907 voru stelpur mun færri en strákar í skólum. 

Barnaskóli Reykjavíkur var stofnaður árið 1862 og voru stelpur þriðjungur nemenda frá 

upphafi skólans og fram til 1880 en eftir það fjölgaði þeim mikið og um miðja 19. öld var 

helmingur nemenda í skólanum stelpur. Kynjamunur í skólum var mismunandi eftir 

byggðarlögum. Frá árinu 1915 til 1948 voru fleiri stelpur en strákar í skólum í þéttbýli en í 

dreifbýli voru strákar í meirihluta, þó munurinn væri ekki mikill (Ólöf Garðarsdóttir, 2001). 

Strákar byrjuðu fyrr í skóla, oft undir skólaskyldualdri eftir að skólaskylda komst á árið 1907. 

Strákar voru líklegri til að fá að ganga menntaveginn. Það virðist sem foreldrum hafi 

ekki fundist það eins mikilvægt að mennta dætur sínar og það talið eðlilegra fyrir stelpur að 

vera heima fyrir þar sem þær gátu lært heimilisstörf. Menntun stelpna var lakari en stráka og 

þeir höfðu einnig meiri möguleika á framhaldsnámi. Í gagnfræðideild Menntaskóla 

Reykjavíkur árið 1927 til 1933 voru strákar 80% nemenda og í Gagnfræðiskóla Reykjavíkur 

sem stofnaður var 1930 voru 70% nemenda strákar fyrstu þrjú árin (Ólöf Garðarsdóttir, 2001). 

Í fyrstu var skólaskyldan fyrir börn á aldrinum tíu til fjórtán ára en í dag er skólaskylda frá sex 
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ára aldri til sextán ára aldurs. Með árunum hafa börn fengið meiri athygli í þjóðfélaginu og 

sett hafa verið lög til að vernda og auka réttindi þeirra.  

 Einn af grunnþáttum alls skólastarfs er að meta hvernig nemanda gengur í hverri 

námsgrein fyrir sig, ásamt því að meta hve vel kennslugögnin henta og hve vel hefur gengið 

að miðla námsefninu til nemanda (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin 

Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999). Til að meta 

frammistöðu nemanda í námi eru notuð próf ásamt fleiri námsmatsaðferðum.  

Með lögum frá Alþingi árið 1946 urðu miklar breytingar á námsmati í skólum. Farið 

var að leggja fyrir nemendur landspróf miðskóla sem hafði í rauninni það hlutverk að vera 

samræmt próf til inngöngu í framhaldsskóla (Ólafur J. Proppé, 1999). Þessi próf hlutu fljótt 

virðingu í skólakerfinu og urðu ströng inntökuskilyrði fyrir áframhaldandi nám. Eftir að 

framboð á framhaldsskólum jókst á sjöunda og áttunda áratugnum varð einnig þörf fyrir 

samræmd gagnfræðipróf og árið 1972 var sama prófið lagt fyrir bæði nemendur sem tóku 

landspróf og verðandi gagnfræðinga í 4. bekk (Rúnar Sigþórsson, 2008). Þessi próf voru síðan 

lögð niður árið 1977 og tekin voru upp samræmd próf í lok grunnskóla sem þá var 9. bekkur 

en sá bekkur var ekki skyldunám á þessum árum. Þessi samræmdu próf voru bæði lokapróf úr 

grunnskóla og inntökupróf í framhaldsskóla. Frá upphafi eða frá árinu 1977 hefur verið prófað 

í íslensku og stærðfræði en einnig hefur lengst af verið prófað úr dönsku og ensku eða með 

vali á milli þessara tungumála. Árið 1999 var gerð breyting með lögum á samræmdum prófum 

í 10. bekk, breytingin fólst í því að prófin yrðu að fullu valfrjáls og gátu nemendur  einnig 

valið hvort þeir fóru í próf í náttúrufræði eða samfélagsfræði (Rúnar Sigþórsson, 2008).  

Um vorið 2003 komust breytingarnar frá 1999 að fullu til framkvæmda og urðu prófin 

valfrjáls, boðið var upp á að taka próf í sex námsgreinum íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, 

náttúrufræði og samfélagsgreinum. Hlutverk þessara prófa var að kanna hvort námsmarkmið 

aðalnámskrár í námgrein hefði náðst og hvernig skólar stæðu sig miðað við aðra skóla. 
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Tilgangur þessara prófa var samkvæmt reglugerð nr. 414/2000 að veita nemendum og 

forsjáraðilum upplýsingar um námsárangur og námsstöðu nemenda. Einnig gátu 

framhaldsskólar notað þau sem viðmið fyrir inntöku nemenda í skólann (Rúnar Sigþórsson, 

2008).  

Í júní 2008 voru samþykkt á Alþingi ný grunnskólalög nr. 91/2008 sem tóku gildi 

þann 1. júlí 2008 (Stefán Baldursson, 2008). Í lögunum felast talsverðar breytingar á 

samræmdum prófum 10. bekkjar  og verða þau hér eftir samræmd könnunarpróf eins og tekin 

eru í 4. og 7. bekk.  Í framhaldinu var gefin út ný reglugerð nr. 435/2009 um fyrirkomulag og 

framkvæmd samræmdra könnunarprófa (Reglugerð nr. 435/2009).Tilgangur samræmdra 

könnunarprófa er að kanna hvort námsmarkmið aðalnámskrár í námsgreinum eða námsþáttum 

hafa náðst. Þau eru einnig hugsuð til upplýsinga fyrir nemendur, foreldra og skóla um hvar 

nemandi er staddur í námi og hvar þurfi að leggja fram ólíkar áherslur í kennslu fyrir hvern 

nemenda (Reglugerð nr. 435/2009). Prófin verða ekki lengur notuð við inntöku í 

framhaldsskóla (Námsmatsstofnun, 2009) líkt og gert var áður. Margir hafa ályktað að ef 

samræmd lokapróf yrðu ekki til staðar þurfi framhaldsskólar að taka upp inntökupróf (Rúnar 

Sigþórsson, 2008) en samkvæmt svari menntamálaráðherra við fyrirspurnum Vígdísar 

Hauksdóttir á Alþingi þá hefur engum framhaldsskóla verið gefin heimild til að taka upp slík 

próf (Þingskjal 284 – 130 mál. 2009). Ekki verður lengur valkvæmt að taka prófin og þurfa 

því allir nemendur í 10. bekk að taka könnunarpróf í íslensku, ensku og stærðfræði (Stefán 

Baldursson, 2008). Þó er hægt að veita undanþágur frá prófunum ef ljóst er að nemandi getur 

ekki vegna ákveðinna aðstæðna, svo sem frávika í þroska, fötlunar, langvarandi veikinda eða 

annars, tekið könnunarpróf. Skólastjóri getur í samráði við foreldra eða forráðamenn veitt 

slíka undanþágu (Reglugerð nr. 435/2009). 

 Þótt skólar hafi ákveðinn sveigjanleika í uppsetningu á námi þurfa þeir að styðjast við 

aðalnámskrá grunnskóla. Samræmdu könnunarprófin eiga sérstaklega að taka mið af 
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námsmarkmiðum fyrir 8. og 9. bekk en munu jafnframt taka mið af þeim sveigjanleika sem 

skólar hafa við útfærslu á aðalnámsskránni. Verða því prófin mjög fjölbreytt og eiga að henta 

jafnt slökum sem sterkum nemendum (Námsmatsstofnun, 2009). Niðurstöður prófanna gefa 

ábendingar um hvar nemendur eru staddir í námi, hvar styrkleikar og veikleikar þeirra eru í 

hverju því fagi sem prófað er úr (Námsmatsstofnun, 2009) auk þess sem prófúrlausnir skulu 

nýtast við að skipuleggja kennslu nemenda (Reglugerð nr. 435/2009). Einkunnir úr 

samræmdum prófum hafa yfirleitt verið stelpum í hag en einnig hefur verið munur á 

einkunnum eftir landshlutum og verður þessi munur skoðaður nánar síðar.  

PISA eða „Programme for International Student Assessment“ er rannsókn sem lögð er 

fyrir 15 ára gamla nemendur í öllum OECD löndum ásamt fjölda annarra landa. Rannsóknin 

snýst um að reyna að skilja og skýra mismunandi árangur ólíkra þjóða á prófum og 

menntakerfum. Safnað er saman upplýsingum um nemendur, fjölskyldur þeirra og 

kerfisupplýsingum um menntakerfi þessara landa. PISA rannsóknin er lögð fyrir á þriggja ára 

fresti og lagt er fyrir nemendur próf í lesskilningi, stærðfræði ásamt vísindalegu læsi þeirra. 

Breytt er um aðaláherslur í rannsókninni í hvert skipti sem hún er lögð fyrir og fær sú grein, 

sem áhersla er lögð á, þá meira vægi í það skiptið. Rannsóknin var fyrst framkvæmd árið 

2000 með áherslu á lesskilning, síðan árið 2003 með áherslu á stærðfræði, þá árið 2006 með 

áherslu á náttúrufræði og nú síðast árið 2009 aftur með áherslu á lesskilning. Þar sem skýrslur 

fyrir árið 2009 eru ekki væntanlegar fyrr en í desember 2010 verður hér stuðst við niðurstöður 

rannsóknarinnar sem framkvæmd var árið 2006. Það ár voru þátttökulöndin fulltrúar yfir 90% 

af hagkerfum heimsins. PISA er stærsta og viðamesta alþjóðlega rannsóknin sem kannar 

árangur í grunnskólum. Líkt og samræmdu prófin hefur útkoman úr PISA rannsóknum sýnt að 

munur er á einkunnum stráka og stelpna á Íslandi (Námsmatsstofnun, 2009).   

Hér á eftir verður skoðað hvaða áhrifavaldar eru taldir valda því að stelpum og 

strákum er ekki að ganga jafnvel í skólum. Byrjað verður á því að fjalla um kennsluaðferðir 
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almennt og verður einstaklingsmiðað nám tekið ítarlega fyrir. Námsmat er skoðað, hvað felst í 

námsmati og hvernig það er framkvæmt. Þá eru teknar fyrir ástæður sem taldar eru fyrir 

kynjamun í prófum og loks verða skoðaðar útkomur úr stöðluðum prófum og niðurstöður 

PISA rannsókna.  

Til að kanna álit og viðhorf nemenda í 10. bekk grunnskóla á hvort munur er á kynjum 

hvað varðar einkunnir og háttarlag í skólastofunni voru tekin viðtöl við tvær stelpur og tvo 

stráka í 10. bekk. Vegna smæðar úrtaksins er ljóst að það kemur ekki til með að endurspegla 

þýðið heldur gefur það einungis hugmynd um skoðanir, tilfinningar og álit þessara fjögurra 

nemenda og munu svör þeirra fléttast inn í kaflana hér á eftir. Einnig verður stuðst við 

rannsókn sem höfundur gerði haustið 2009 og byggðist á viðhorfi þriggja íslenskukennara í 

10. bekk grunnskóla til breytinga á samræmdu prófunum haustið 2009 þegar lögð voru í fyrsta 

skipti samræmd könnunarpróf fyrir 10. bekk grunnskóla samkvæmt nýjum lögum. Spurt var 

um viðhorf kennaranna til þessara breytinga og hvaða áhrif þeir töldu að breytingin kæmi til 

með að hafa á kennslutilhögun, bekkjastjórnun og viðfangsefni nemenda. Svör kennaranna 

munu einnig fléttast inn í fræðilega umfjöllun hér á eftir og reynt verður að draga upp nokkuð 

skýra mynd af viðhorfum nemenda og kennara til viðfangsefnisins.   

Aðferð 
Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir geta snúist um líf einstaklingsins, hegðun hans, skoðanir og tilfinningar 

ásamt ýmsu fleiru (Strauss og Corbin, 1998). Þegar gagna er aflað með eigindlegum aðferðum 

er hægt að nota viðtöl, þátttökuathuganir, opinber gögn og fleira. Við þessa rannsókn var 

eingöngu notast við einstaklingsviðtöl. Stuðst var við ákveðnar spurningar í viðtölunum en 

samræðum að mestu leyft að þróast áfram. Þegar gögnum er safnað með samræðum við 

einstaklinga er ekki verið að skilgreina veruleikann eins og hann er í raun og veru heldur 
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gefur samræðan ákveðna innsýn í fjölbreytilega orðræðu sem aftur gefur innsýn í hvernig 

einstaklingurinn skilgreinir veruleikann (Kvale, 1996).   

 Við úrvinnslu gagnanna var notuð orðræðugreining. Með orðræðugreiningu er verið 

að vinna með hugtökin orðræða og hugvera (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005).  Þar sem 

orðræða getur mótað hvernig einstaklingurinn hugsar um hluti, getur orðræðan verið talin lýsa 

því sem er satt og eðlilegt. Máttur orðræðu getur verið það áhrifamikil að erfitt getur reynst að 

meðtaka annað en það sem hún boðar.  Þegar talað er um hugveru er átt við skilning 

einstaklingsins á sjálfum sér, ásamt skilningi og tengsla hans við umheiminn, bæði 

meðvitaðar og ómeðvitaðar hugsanir hans og tilfinningar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). 

Rannsóknin var gerð með það í huga að skoða hvernig unglingar upplifa og lýsa sínum 

veruleika á mismun á árangri kynja í skólum.   

 Tekin voru viðtöl við fjóra nemendur, tvær stelpur og tvo stráka úr 10. bekk í 

grunnskóla á Akureyri. Hvert viðtal tók um það bil fimmtán mínútur. Megintilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna hvort nemendunum sjálfum finnist vera munur á strákum og 

stelpum í skólum hvað varðar háttarlag í tímum og námsárangri þeirra. Einnig var kannað 

hvort nemendum finnist vera munur á kvenkennurum og karlkennurum hvað varðar 

framkomu við stelpu og stráka. 

 Byrjað var á því að hafa samband við Gunnar Gíslason, fræðslustjóra skóladeildar 

Akureyrar og óskað eftir heimild frá honum til að hafa samband við grunnskóla á Akureyri og 

falast eftir viðtali við nemendur. Eftir að fengist hafði jákvætt svar frá fræðslustjóra var haft 

samband við skólastjóra grunnskóla á Akureyri og hann beðinn um leyfi og aðstoð við að 

velja fjóra nemendur úr 10. bekk. Skólastjórinn sá um að velja tvær stelpur og tvo stráka af 

handahófi og fá samþykki þeirra til þess að taka þátt. Þegar búið var að velja nemendur setti 

rannsóknaraðili sig í samband við foreldra þeirra sem gáfu fúslega leyfi til þess að börn þeirra 

tækju þátt í rannsókninni. Þá var bara eftir að finna stað og stund fyrir viðtölin sem gert var í 
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samráði við ritara skólans. Ákveðið var að hafa viðtölin á skólatíma og fékk rannsóknaraðili 

fundarherbergi í skólanum til afnota til að taka viðtölin.  

 Einnig er notast við rannsókn sem var gerð af sama rannsóknaraðila haustið 2009 

vegna breytinga á samræmdum prófum í 10. bekk í grunnskóla. Haustið 2009 voru í fyrsta 

skipti lögð fyrir samræmd könnunarpróf í 10. bekk í stað samræmdra prófa sem áður höfðu 

verið notuð. Tekin voru viðtöl við þrjá kennara sem kenna íslensku í 10. bekk grunnskóla sem 

valdir voru af handhófi. Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð sem fólst í að tekin voru 

viðtöl sem byggð voru upp á ákveðnum spurningum til viðmiðunar en samræðum leyft að 

þróast óhindrað áfram og tók hvert viðtal um þrjátíu mínútur.  

Vegna smæðar úrtaksins í báðum þessum rannsóknum endurspeglar útkoman ekki 

þýðið heldur einungis álit þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Til að gæta trúnaðar við 

nemendur og kennara var nöfnum þeirra allra breytt og notuð eru dulnefni þegar vitnað er í 

viðtölin.   

1. Kennsluaðferðir 
Nemendur geta verið eins ólíkir og þeir eru margir sem getur verið krefjandi úrlausnarefni 

fyrir kennara þegar kemur að kennslu. Erfitt getur verið fyrir kennara að skipuleggja námið til 

að það þjóni einstaklingum innan heildarinnar, þar sem bekkur getur samanstaðið af 

nemendum sem skara fram úr í námi og nemendum sem eiga erfiðara með nám (Tomlinson 

og Allan, 2000). Einn kennaranna sem tók þátt í viðtalsrannsókninni haustið 2009 svaraði 

þegar hann var spurður út í kennsluaðferðir, að kennarar geta með engu móti troðið vitneskju í 

nemendur, heldur þyrfti hann að vera tilbúinn með „fljótandi aðferðir“ og finna út hvað 

hentaði best hverju sinni. Í bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf kennsluaðferðanna er 

kennsluaðferð skilgreind sem „Það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum 

við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9).  
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Sálfræðingar halda því fram að lykillinn að námi sé áhugi (Tomlinson og Allan, 2000). 

Einstaklingur kemur alltaf til með að veita því mesta athygli sem hann hefur sjálfur áhuga á. 

Ef nemanda er gefinn kostur á vali og hann hvattur til náms sem er innan hans áhugasviðs 

næst fram aukin þátttaka frá honum ásamt afkastagetu í námi. Taka þarf með í reikninginn að 

þótt árangur í námi náist í einu fagi er ekki tryggt að það sama gildi í öðrum fögum (Rúnar 

Sigþórsson, o.fl. 1999). Einnig hafa rannsóknir sýnt að nemendur sem fengu viðfangsefni við 

þeirra hæfi og náðu góðum árangri höfðu betri sjálfsmynd og voru jákvæðari gagnvart náminu 

sjálfu. Verkefnin þurfa að vera krefjandi og reyna á hæfni nemenda. Ef nemendur kunna allt 

sem þeir eru að glíma við sýna þeir enga framför í námi og verða leiðir. Einnig ef nemendur 

fá sífellt of erfið verkefni sem þeir ráða ekki við sýna þeir neikvæðni gagnvart náminu 

(Tomlinson og Allan, 2000). 

Erfitt er að segja til um hvað gerir kennara að góðum kennara, hvort það sé sá sem er 

strangur eða sá sem er sveigjanlegur, sá sem er áhugavekjandi eða einfaldlega sá skemmtilegi. 

Þótt viðmót hans sé mikilvægt gagnvart nemendum er það samt sem áður ekki nóg til þess að 

gera hann að góðum kennara (Rúnar Sigþórsson, o.fl. 1999). Þegar nemendurnir fjórir voru 

spurðir hvort þeim finnist vera munur á karlkennurum og kvenkennurum svöruðu þrjú þeirra 

neitandi og persónugerðu frekar muninn á kennurunum sínum. Stefán, annar strákanna, var 

því ósammála og sagði kyn kennara geta skipt máli: 

„Ja, já það getur verið munur, það er svona eins og kvenkennararnir hjálpi 

öllum skilurðu...“ 

 

Aftur á móti þegar hann var spurður um hvort karlkennarar væru strangari kennarar þá sagði 

hann að það væri meira persónubundið hverjir væru strangir.  

 Eins og áður hefur komið fram þá eru engir tveir einstaklingar eins og taka þarf mið af 

fjölbreytileika nemenda. Skólastarf sem er staðnað er fráhrindandi bæði fyrir kennara og 

nemendur. Breytingar eru mikilvægur hluti af skólastarfi og eru nauðsynlegar til að framfarir 

eigi sér stað, þær geta samt sem áður valdið hræðslu og óöryggi sérstaklega ef verið er að 
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breyta atriðum sem hafa verið við lýði lengi og eru vel kunnar öllum aðilum. Því þurfa 

breytingar að vera skipulagðar og skýrar hverjum og einum sem koma að breytingunum hvort 

sem það er stjórnendur, kennarar, nemendur eða foreldrar og forráðamenn nemenda 

(Tomlinson og Allan, 2000). Rannsóknir sýna að kennarar nota fáar og hefðbundnar 

kennsluaðferðir. Víða eru það kennslubækurnar sem stjórna kennslunni og virðist það einnig 

eiga við hér á landi. Ókosturinn við þessa kennsluaðferð er að hún býður ekki upp á mikið 

svigrúm í kennslu, kenna þarf öllum nemendum það sama á sama hraða og því ekki komið 

mikið til móts við einstaklingsþarfir nemanda. Því þarf kennari að vera mjög meðvitaður um 

hvaða kennsluaðferð gengur upp og hver ekki. Hann þarf að vera gagnrýninn á eigin vinnu og 

tilbúinn að breyta og bæta starf sitt eftir þörfum (Rúnar Sigþórsson, o.fl. 1999).  

Félagsfræðingar, sálfræðingar og kennslufræðingar hafa skrifað um að kennsluefni, 

skólastefna, kennsluaðferðir og námsmatsaðferðir séu allt áhrifavaldar á hæfni til náms og 

geta þessir áhrifavaldar verið mishagsstæðir einstaklingum eftir þjóðfélagshópum þeirra og 

kyni. Ef viðhafðar eru í kennslustofu aðrar venjur en nemandi hefur mótast af vegna þess að 

hann kemur úr öðrum menningarheimi, getur það valdið ósamræmi í hegðun hans og hópsins 

(Tomlinson og Allan, 2000). Fræðimenn halda því fram að menning hafi áhrif á það hvernig 

einstaklingurinn samlagast umhverfinu. Einnig er því haldið fram að menning móti vitsmuni 

fólks. Talið er að í vestrænni menningu ríki meiri samkeppni heldur en annars staðar í 

heiminum, strangari reglur um tímamörk og tilfinningalega tjáningu. Því er einnig haldið fram 

að vestræn menning  hvetji einstaklinginn til afreka og afkasta, meðan til dæmis austræn 

menning leggi meiri áherslu á hópinn heldur en einstaklinginn, þar sé meira um sveigjanleika 

á tímamörkum og tilfinningarleg tjáning opnari. 

Hvað kyn varðar þá halda sumir fræðimenn því fram að stelpur velji frekar samvinnu 

en strákar meiri samkeppni. Þær velja sér frekar nám sem miðar að hjálpsemi og myndun 

sambanda við annað fólk á meðan strákar velja sér frekar nám sem er röklegs eðlis eins og 



12 
 

 
 

náttúruvísindi og stærðfræði. Það á samt sem áður við hér og annars staðar að varast ber að 

alhæfa um þessa hluti, hvort sem verið er að tala um kyn eða menningarheima fólks. Það 

fyrirfinnast stelpur sem kjósa frekar samkeppni en samvinnu og strákar sem kjósa frekar 

samvinnu en samkeppni. Það sama á við um menningu, ekki eru allir einstaklingar eins þó að 

þeir komi frá sama menningarheimi. Hver einstaklingur getur upplifað sama atburðinn á 

ólíkan hátt (Tomlinson og Allan, 2000).  

Íslenskukennararnir þrír voru allir sammála um að erfitt sé að nota eina kennsluaðferð 

fyrir allan hópinn. Tveir þeirra, Lilja og Einar, töluðu um að einstaklingsmiðað nám væri betri 

lausn heldur en að notast við sömu aðferð fyrir alla, þó voru þau bæði sammála um að erfitt 

væri að fylgja eftir einstaklingsmiðaðri aðferð þegar unnið væri með stóran hóp nemenda í 

einu. Einar sagði að hann reyndi að stýra ekki of miklu í kennslunni heldur reyndi að láta 

nemendur finna sér viðfangsefni sem hentaði þeim þegar hægt væri að koma því við:  

„...ég veit þau lesa soldið mikið og velja sér bækur sjálf. Við reynum að 

stýra þeim ekki neitt. Ekkert svakalega mikið maður reynir aðeins að, 

sérstaklega með strákana. Þeir reyna aðeins... þeir eru ennþá að lesa Bert 

og eitthvað svona sem þeir eru búnir með að vera lesa síðan í fjórða, fimmta 

bekk sko, eitthvað öruggt svæði... maður reynir aðeins ef það er möguleiki„ 

 

Einar talar um að nemendurnir fái að velja en jafnframt þurfi að beina sumum þeirra í erfiðara 

námsefni og hann talar þá sérstaklega um að strákarnir reyni oftast að velja sér sama námsefni 

og þeir hafa tekið fyrir áður og þekkja vel. Það gangi hins vegar ekki til lengdar og þá þurfi 

hann að grípa inn í og ýta að þeim aðeins erfiðara námsefni. Tomlinson og Allan (2000) koma 

einmitt inn á það í bók sinni, Leiðsögn um einstaklingsmiðaða kennsluhætti, Handbók fyrir 

stjórnendur, að til að gera námið skemmtilegt þarf það að vera krefjandi en má þó ekki vera 

of erfitt fyrir nemendur. Verkefnin þurfa að vera meira og meira krefjandi eftir getu nemanda 

til að ná fram meiri kunnáttu og hæfni hvers nemanda. Vegna ólíks bakgrunns nemanda getur 

verið misjafnt hve kunnáttan og hæfni þeirra er, þó nemendurnir séu á sama aldri (Tomlinson 

og Allan, 2000) og taka þarf tillit til þess við skipulagningu á kennslunni.  
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Kennsla í hverri kennslustofu fer mikið eftir hæfni hvers kennara fyrir sig. Engin 

kennsluaðferð getur bætt upp reynsluleysi eða öryggisleysi kennara. Kennari sem hefur 

reynslu og kunnáttu kemur til með að ná meiri árangri með nemendur, sama hver 

kennsluaðferðin er (Tomlinson og Allan, 2000). Kennari sem hefur virkilega áhuga á efninu 

kemur því án efa betur til skila. Þeir mættu gjarnan tala af sannfæringarkrafti þegar svo ber 

við, til að viðhalda áhuga nemanda þarf tilbreytingu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Til að 

viðhalda áhuga þarf fjölbreytni en jafnframt þarf að varast að hafa verkefni ekki of þung og 

óyfirstíganleg fyrir nemendur. Fram hefur komið að í hverri kennslustofu getur fjölbreytileiki 

nemenda verið mjög mikill og það er krefjandi verkefni fyrir kennara að finna aðferð eða 

aðferðir sem henta öllum. Talað hefur verið um að einstaklingsmiðað nám henti stundum 

betur til að ná til nemenda en það getur reynst erfitt fyrir kennara með stóran bekk að 

framfylgja slíku námi í kennslustofu.    

1.1 Einstaklingsmiðað nám 
Allir nemendur búa yfir ákveðnum styrkleikum og veikleikum sem geta verið mismunandi frá 

einum tíma til annars (Rúnar Sigþórsson, o.fl. 1999). Kennsla í hverjum bekk fyrir sig er mjög 

oft þannig að gengið er útfrá því að allir nemendurnir séu á sama stað í námi en ekki miðað út 

frá einstaklingnum. Einstaklingsmiðuð kennsla getur gert það að verkum að nemanda gangi 

betur í námi, þar sem námið er byggt upp eftir hans getu og áhuga. Ýmsir erfiðleikar geta 

verið háðir því að skipuleggja einstaklingsmiðað nám svo hæfi hverjum nemanda fyrir sig. 

Erfiðleikar geta stafað af breytileika nemendanna innan bekkjarins og einnig vegna 

rótgróinnar kennsluaðferðar sem hefur verið við lýði innan skólans í mörg ár og því er erfitt 

að breyta og innleiða nýjungar. Þegar um einstaklingsmiðaða kennslu er að ræða þarf kennari 

að taka tillit til hvers nemanda fyrir sig og finna hvaða leiðir henta hverjum og einum best 

(Tomlinson og Allan, 2000). 
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Íslenskukennararnir Lilja og Einar sögðu í viðtölunum að þrátt fyrir að þau væru ekki 

með hefðbundna einstaklingsmiðaða kennslu væru þau samt sem áður að horfa til 

einstaklinganna í hópnum og reyna eftir mætti að stýra kennslunni eftir því hvað hentaði 

hverjum nemanda best. Þau telja það þó stundum erfitt og að það fari mjög eftir því hvaða 

efnisatriði þau eru að leggja fyrir nemendurna. Allir þrír kennararnir sem rætt var við töluðu 

um hve erfitt væri að reyna að kenna einstaklingsmiðað nám þegar samræmd próf eru annars 

vegar. Þau töldu að þessi próf hefðu áhrif á hvernig kennslunni hefur verið stjórnað. Einnig að 

nemendur hafi þurft að vera á sama stað og læra sama efni til að vera undirbúin undir slík 

próf. Þessi nálgun hentar ekki öllum nemendum og takmarkar mjög sveigjanleika kennara 

hvað snertir námsefni og námshraða. Lilja nefndi það sem kost að vera ekki lengur með 

samræmd próf fyrir alla þar sem allir læra sama efnið samtímis, hún sagði: 

 „...ég gat verið með bara námsefnið bara fyrir mjög marga mismunandi 

hópa, það var ofboðsleg breidd og þau þurftu sko mjög mismunandi efni og 

ég gat leyft mér það alveg... ég veit ekki hvað ég hefði gert ef þau hefðu öll 

verið að fara í prófið um vorið... hvort maður hefði keyrt þau öll saman í 

sömu bókinni...“ 

 

Hér er hún að vísa til samræmdra prófa í dönsku þar sem hún, ásamt því að kenna íslensku, 

kennir dönsku í 9. og 10. bekk. Samræmd próf í dönsku voru ekki tekin veturinn 2007 til 2008 

og einnig var ekki tekið próf í dönsku í nýju samræmdu könnunarprófunum sem lögð voru 

fyrir haustið 2009. Lilja sér þessar breytingar sem góða hagræðingu fyrir kennara þar sem þeir 

fái meira frjálsræði við efnisval og námshraða heldur en áður.  

Til að ná fram árangursríkri einstaklingsmiðaðri kennslu þarf að fylgja meginreglum 

hennar eins og til dæmis sveigjanleika í kennslu, stöðugu mati á námsþörfum nemenda og 

námstilhögun og vinnulag sé við hæfi allra nemenda (Tomlinson og Allan, 2000). Samt sem 

áður þurfa námsmarkmið að vera skýr og vel skilgreind svo bæði kennari og nemandi skilji að 

aðferðina er hægt að nota til að stuðla að einstaklingsárangri ásamt árangri hópsins í heild. 

Kennsla í hverri kennslustofu byggist upp á hæfni og getu hvers nemanda. Kennarinn þarf að 
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gera sér grein fyrir hvar hver nemandi er staddur í náminu og hvaða skref þarf að taka næst. 

Hópavinna gefur góðan möguleika á síbreytileika í einstaklingsmiðaðri kennslu, þar sem hægt 

er að kenna í hópum, stórum eða smáum eftir því sem hentar hverju sinni. Í slíka hópa er hægt 

að raða einstaklingum sem eru annað hvort á sama stað í námi eða nota svipaðar aðferðir til 

náms, eins og til dæmis hlustun. Einnig er hægt að hafa meiri fjölbreytileika innan hópsins þar 

sem ólíkir nemendur vinna saman og styðja eða aðstoða hvern annan við úrlausn verkefna.  

Íslenskukennararnir sem rætt var við sögðu allir að þeir gjarnan vildu hafa kennsluna 

meira einstaklingsmiðaða en sögðu jafnframt það vera erfiðleikum bundið vegna þess að 

yfirleitt væri það einn kennari sem þyrfti að kenna stórum hópi af nemendum. Lilja sagði 

meðal annars að í hennar skóla sé alltaf verið að reyna að koma á einstaklingsmiðuðu námi en 

þau hafi ekki enn náð að stíga skrefið til fulls. Þegar kemur að vali um námsleiðir er það 

stefna skólans og kennarinn sjálfur sem ákveða hvaða námsleiðir eru valdar. Ekki nægir að 

koma einungis þekkingu til skila til nemenda einnig þarf að kanna með námsmati þekkingu og 

stöðu nemenda í námi. Ýmsar aðferðir eru notaðar til að framkvæma námsmat og misjafnt er 

hvað hentar hverjum.  

2. Námsmat 
Námsmat er hægt að skilgreina samkvæmt Linn og Miller (2005) sem ýmiss konar aðferðir, 

eigindlegar og megindlegar , sem notaðar eru við söfnun upplýsinga til að meta námsárangur 

nemenda. Námsmat getur verið framkvæmt á ýmsan hátt til dæmis með verkefnum sem eru 

lögð fyrir einstaklinga eða hópa, með frammistöðumati, ferilmöppum, umræðum eða prófum. 

Til að fá sem skýrasta mynd af stöðu nemanda notar kennari oft fleiri en eina námsmatsaðferð 

(Baldur A. Sigurvinsson, Björn Ólafsson, Ólafur Ingi Guðmundsson, Óli Njáll Ingólfsson, 

Valgarður Reynisson og Viðar Guðmundsson, 2007). Einn af grunnþáttum alls skólastarfs er 

að meta hvernig nemanda gengur í hverri námsgrein fyrir sig, ásamt því að meta hve vel 
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kennslugögnin henta og hve vel hefur gengið að miðla til nemanda námsefninu (Rúnar 

Sigþórsson, o.fl. 1999).  

Ekki er nóg að nemendur fái alla kunnáttu sína í skólum þar sem sú kunnátta getur 

fljótt orðið úrelt miðað við þann hraða sem er í þjóðfélögum í dag. Heldur þurfa þeir einnig að 

læra að halda áfram að leita sér þekkingar þegar út í samfélagið er komið (Dysthe, 2004). 

Lilja sagði að í skólum í dag sé ekki verið að leggja mikla áherslu á þetta, þ.e. að nemendur 

kunni og læri að leita sér þekkingar. Hún vill meðal annars láta nemendur í grunnskóla taka 

íslenskupróf með orðabækur sér við hlið. Það kenni þeim að fletta upp og leita að 

upplýsingum þegar á þarf að halda. 

Námsmat er einnig notað til að sjá hve vel hefur gengið að ná markmiðum 

aðalnámskrár grunnskóla (Rúnar Sigþórsson, 2008). Þegar talað er um námskrár í skólum er 

iðulega talað um formlega námskrá og dulda námskrá (Rúnar Sigþórsson, o.fl. 1999). 

Samkvæmt Tomlinson hjálpar það bæði einstaklingunum og hópnum að hugsa um 

kennsluumhverfið sem bæði sýnilegt og ósýnilegt (Tomlinson og Eidson, 2003). Formleg 

námskrá inniheldur opinber markmið og fyrirmæli frá stjórnvöldum um kennslu og nám 

(Rúnar Sigþórsson, 2008). Dulin námskrá er aftur á móti hvergi skráð, hún kemur óbeint fram 

í hegðun og framkomu kennara og annarra starfsmanna skólans. Mikilvægt er að skólar setji 

skýrar reglur eða stefnu um háttarlag og vinnubrögð bæði fyrir kennara og nemendur til að 

auka líkur á samræmingu milli duldu og formlegu námskrárinnar (Rúnar Sigþórsson, o.fl. 

1999).  Fræðimenn hafa bent á að þegar verið er að tala um nám, námsmat og ábyrgðarskyldu 

er alltaf verið að mæla takmarkaða þekkingu og að talsmenn stórra prófa geri sér ekki ljóst 

það þrönga umfang sem er raunverulega hægt að prófa úr (Dysthe, 2004). Popham (2009) 

bendir á að þegar áherslan er of mikil á próf, og eins ef um mörg próf er að ræða, þá geta þau 

tekið of mikinn tíma frá kennslu.  
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Hópviðmið og markviðmið eru tvær meginleiðir til að túlka útkomu úr prófum og 

námsmati. Hópviðmið segir til um hvernig nemandi stóð sig miðað við aðra nemendur í 

samanburðarhópi (Rúnar Sigþórsson, 2008). Nemandinn fær raðeinkunn sem segir ekki til um 

hvernig honum gekk sem einstaklingi í prófinu, eða hve miklu hlutfalli hann svaraði rétt 

heldur hvernig hann stóð sig miðað við aðra í samanburðarhópnum. Markviðmið segir 

hinsvegar til um hvernig nemanda gekk í prófinu miðað við markmið eða viðmið prófsins 

(Rúnar Sigþórsson, 2008).  

Einnig eru til svokölluð fjölvalspróf en með slíkum prófum er hægt að prófa úr 

mörgum atriðum á stuttum tíma og fljótlegt er að vinna úr þeim á góðan og skilvirkan hátt. 

Þessi próf hafa samt sem áður bæði kosti og galla. Ef fjölvalspróf eru vel uppbyggð geta þau 

gefið góðar upplýsingar um þekkingu og færni nemenda. Slík próf hafa samt verið gagnrýnd 

fyrir að nemendur fá svarið í hendurnar. Þeir geta þekkt svarið út úr svarmöguleikunum sem 

gefnir eru en hefðu mögulega ekki getað svarað, því gefa þessi próf ekki alltaf rétta mynd af 

hæfni og kunnáttu nemandans. Þau eru þannig dulin skilaboð til nemandans um að þekking sé 

safn upplýsinga og alltaf sé hægt að finna eitt rétt svar við öllu (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Sigrún, einn íslenskukennarinn, kom inná það í viðtali sínu að með því að hafa eitt stórt próf 

væri það auðveldara fyrir nemendur sem stæðu sig vel á prófum, þar sem þeim nægði þá að 

lesa vel undir þau til að fá háa einkunn en væru svo ekkert endilega að leggja hart að sér við 

minni verkefni. Þetta væri aftur á móti erfitt fyrir nemendur sem væru ekki að standa sig vel á 

prófum en væru samt sem áður að leggja hart að sér allan veturinn. Betra væri að hafa fleiri og 

minni verkefni sem væru krefjandi og giltu meira til að fá nemendur til að læra yfir allan 

veturinn.  

Nemendur geta verið misjafnir þegar kemur að námsmati, sumum gengur betur að taka 

próf, öðrum að gera verkefni og þannig mætti áfram telja, þess vegna er mikilvægt að hafa 

fjölbreytilegt námsmat. Það hefur sýnt sig að munur er á stelpum og strákum þegar kemur að 
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árangri á prófum. Ekki eru allir sammála um hvað veldur kynjamun í skólum, hvort það er 

vegna kvenlægi í skólum eða eitthvað annað.  

3. Ástæður fyrir kynjamun 
Undanfarin ár hefur mikið verið ritað um námsárangur stráka, meðal annars segir Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson (2004, bls. 43) í bók sinni „Karlmennska og jafnréttisuppeldi“ að hann 

hafi fundið allmargar bækur um málefni stráka en ekki nema eina sem fjallaði sérstaklega um 

málefni stelpna. Þegar leitað var á veraldarvefnum að greinum um stráka í skólum komu nöfn 

eins og  „Gleymast strákar“, „Er karlmennska að hverfa úr skólunum“, „Strákar í skóla“ og  

„Strákar í kreppu“ en þegar hið sama var gert um stelpur kom „Eru strákar í basli en stelpur í 

góðum málum“ og „Um stöðu drengja í skólum ... og stúlkna líka“. Að sjálfsögðu er í 

mörgum af þessum greinum fjallað bæði um stelpur og stráka en heiti greinanna segir mikið 

um þær áherslur sem hafa verið í umræðunni undanfarin ár. Málþing var haldið árið 1998 með 

yfirskriftinni „Strákar í kreppu“ þar þakkaði Margrét Pála Ólafsdóttir kærlega fyrir framtakið 

og segist jafnframt hlakka til þess að mæta á málþing um stelpur í skóla (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 1998). Það þing hefur enn ekki litið dagsins ljós. 

Ýmsar ástæður hafa verið settar fram fyrir því að strákum gangi verr í skólum en 

stelpum. Ein þrálát ástæða er talin vera sú að skólar henti ekki strákum lengur, að skólarnir 

séu orðnir of kvenlægir, vegna fjölgunar  kvenkennara og að of fáir karlar séu kennarar 

(Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Ingólfur Ásgeir (2004) telur að 

þessi umræða grafi undan jafnréttisaðgerðum í skólum og samfélaginu öllu. Staðreyndin er sú 

að þó karlkennarar hafi verið í meirihluta í upphafi síðustu aldar gekk stelpum einnig betur í 

skóla þá líkt og í dag (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Á árum 

áður var ekki raðað í bekki eftir aldri heldur getu og mun fleiri stelpur voru í getumeiri 

bekkjunum heldur en strákar, en þeir voru fjölmennari í getulægri bekkjunum (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2001).  
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Kvenkennarar vilja gjarnan sjá fleiri karla sem kennara en ástæðan er ekki vegna þess 

að strákum skorti karlkennara heldur þurfa bæði stelpur og strákar á fyrirmyndum frá 

kvenkennurum og karlkennurum að halda og einnig væri það kostur að hafa bakgrunn kennara 

sem fjölbreyttastan (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007). Ingólfur Ásgeir segir einnig að þar 

sem sýnt hefur verð fram á að besta leiðin til að reka fyrirtæki er að hafa bæði kynin í stjórn 

og ætti það einnig að eiga við skóla (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Þegar verið er að 

tala um fyrirmyndir hvort sem það eru karlfyrirmyndir eða kvenfyrirmyndir þá þarf að huga 

að báðum kynjum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). Þó æskilegt sé að hafa bæði kynin sem 

kennara virðist það ekki skipta öllu máli þegar kemur að nemendunum sjálfum, þar virðist 

framkoma kennarans sjálfs skipta höfuð máli (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007).  

Þegar nemendurnir Anna, Erla, Pétur og Stefán voru spurð hvort þau töldu það skipta 

máli hvort þau hefðu karlkennara eða kvenkennara sögðu þrjú þeirra að það skipti þau engu 

máli hvort kynið það væri. Stefán sagði hins vegar að það gæti skipt máli þar sem 

kvenkennarar væru frekar í því að hjálpa öllum en það væri aftur á móti persónubundið hvort 

kennari væri strangur eða ekki. Þegar þau voru spurð um það hvort kennarar kæmu 

mismunandi fram við stelpur eða stráka fannst Erlu enginn munur vera á því en hin þrjú töldu 

muninn frekar liggja í því hvernig persónuleiki kennarans væri heldur en að mismunur væri á 

milli kynja. Pétur sagði að munur á framkomu kennara lægi frekar á milli þeirra nemenda sem 

eru að standa sig vel í námi og þeirra sem eru ekki að sýna eins góðan árangur: 

„... þeir sem eru miklu betri í námsefninu... er alltaf sagt allt öðruvísi við þá 

alltaf... alltaf ef við gerum eitthvað vitlaust sem erum ekki jafn góð í 

námsefninu, þá er alltaf allt brjálað en ef hinir gera alveg jafn vitlaust en þú 

veist standa sig betur í einhverju allt öðru, þá er það þú veist...“ 

 

Þá hafa rannsóknir sýnt að strákar taka meiri tíma frá kennara í skólastofu heldur en 

stelpur, sérstaklega eftir kynþroska eru stelpur ólíklegri til að hafa sig í frammi í kennslustofu 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Rannsóknir sem gerðar voru á áttunda og níunda áratug 

tuttugustu aldar staðfestu þetta en síðari rannsóknir hafa sýnt að meiri fjölbreytileiki er orðin, 
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stelpur eru farnar að hafa sig meira frammi. Þetta fer samt sem áður mjög eftir því hvaða grein 

er verið að kenna (Walthers, 2005).  Þegar nemendurnir fjórir voru spurðir út í hvort kynið 

þau teldu að hefði sig meira frammi í kennslustofunni þá alhæfðu strákarnir meira en voru þó 

ekki sammála hvort kynið það væri sem truflaði meira. Stefán sagði það vera strákana sem 

væru meira áberandi í tímum, þeir tali meira við kennarann, séu ófeimnari og með meiri læti. 

Pétri finnst stelpurnar trufla alveg jafnt. Þeir voru samt sammála um að stelpur tali meira sín á 

milli í kennslustundum. Erla var sammála því að stelpurnar tali meira sín á milli en hún telur 

að strákarnir grípi meira frammí. Henni finnst samt að þetta eigi við um ákveðnar stelpur og 

ákveðna stráka. Anna telur strákana vera með meiri fíflalæti í tímum og telur það eðlilegt þar 

sem þeir eru bara þannig:  

„Ja það er svona kannski ef einhver er með svona, með svona fíflalæti eða 

þannig þá eru það örugglega strákarnir sko, en strákar eru bara þannig að 

ég held...“ 

 

Hér vísar Anna óafvitandi í drengjaorðræðuna sem fjallað verður um hér á eftir þar sem 

„strákar eru og verða strákar“ og þar með er háttarlag þeirra afsakað með kynferði þeirra.  Þar 

sem stelpurnar eru mikið fleiri í bekknum taldi Anna það eðlilegt að það heyrðist meira í þeim 

heldur en strákunum en það væru samt sem áður strákarnir sem væru frekar að trufla kennslu 

en stelpurnar.  

Ingólfur Ásgeir (2004) fjallar um drengjaorðræðuna svokölluðu í bók sinni en sú 

orðræða fjallar um hvernig strákum gangi í skólum og almennt í samfélaginu. Hann telur að 

drengjaorðræðan einkennist af einföldunum þar sem reynt er að finna sökudólg. Orðræðan 

gangi of mikið út á það að strákum gangi verr í skólum þar sem þeir eru fórnarlömb þess að 

áherslan er á menntun stelpna (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Drengjaorðræðan er búin 

að ná fótfestu meðal almennings hér á landi sem og annarstaðar (Berglind Rós Magnúsdóttir 

og Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Menntunar- og kynjafræðingurinn Debbie Epstein telur 

ásamt fleirum, að drengjaorðræðan samanstandi af þremur meginatriðum. Fyrsta meginatriðið 
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er „vesalings strákarnir“ (e. poor boys), sem gengur út á að kvenkennarar og mæður geri 

strákana lina og skólar séu því ekki góðir fyrir stráka þar sem skortur er á kennsluefni og 

aðferðum við þeirra hæfi. Jafnframt er því haldið fram að karlar hafi misst tök á lífi sínu 

vegna árásar kvenna og er þá sérstaklega bent á femínisma. Annað meginatriðið í 

drengjaorðræðunni er „veikleiki skóla, veikleiki stráka“ (e. failing schools failing boys) og er 

þá verið að vísa til þess að skólinn sé ekki að standa sig og sé beinlínis að bregðast strákunum. 

Vegna hnignunar í skólum er skortur á aga sem strákar þurfa á að halda og valdi því að þeir 

fái lakari einkunnir og gangi illa í skólanum. Þriðja meginatriðið er „strákar eru og verða 

strákar“ (e. boys will be boys). Hér er vísað í að strákar megi vera ábyrgðarlausir og hegða sér 

illa þar sem það sé eðlileg hegðun fyrir stráka. Stelpur eiga að vera þægar og fylgja reglunum 

en jafnframt eiga þær að líta eftir strákunum og hafa auga með því að þeir læri og nái árangri 

(Epstein, Elwood, Hey og Maw, 1998). Til að mynda telur Jónína Bjartmarz (1998) að 

skólinn þurfi að breytast, því ekki verður strákunum breytt, þeir eru eins og þeir eru. Skólinn 

þurfi að aðlagast þeim og styðjast við aðferðir sem henta fyrir bæði kynin. Mikið er af slíkri 

gagnkynhneigðarrembu í drengjaorðræðunni eins og það sé í lagi fyrir stráka að vera smá 

árásargjarna og að þeir þurfi hreyfingu.  

Í viðtölum við nemendur í 10. bekk sá Berglind Rós Magnúsdóttir greinilegan mun á 

því hvernig stelpur og strákar töluðu um vitsmuni kynjanna. Stelpur töldust gáfaðar einungis 

vegna þess hversu samviskusamlega þær lásu skólabækurnar en strákar þóttu búa yfir 

„náttúrulegum“ gáfum. Strákar afsaka lélegan árangur á prófum vegna ytri áhrifa, eins og til 

dæmis slæmir kennarar, ósanngjörn próf en stelpur vísa frekar til innri áhrifa, eins og 

greindarskorts og þekkingarleysis  (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Ingólfur hafnar því að 

auknir möguleikar stelpna komi niður á strákum. Ekki sé einungis til ákveðið magn af árangri 

í skólum sem stelpur og strákar þurfi að keppast um. Ef stelpum gengur vel leiði það ekki 

sjálfkrafa til þess að strákum gangi ekki vel (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004).  
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Alhæfingar eru aldrei góðar og að alhæfa um lélegar einkunnir og árangur hjá 

strákunum getur leitt til þess að þeir standi sig verr (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Meðal annars segir Simone de Beauvoir í riti sínum um hitt kynið, að heiminum hafi aldrei 

verið skipt jafnt á milli kynjanna. Hún kemur ennfremur inná það að léttara sé að ásaka annað 

kynið en að afsaka hitt (De Beauvoir, 1989). Fleiri hafa bent á að orðræðan um karlmennsku 

geti haft skaðleg áhrif, hún geti haft áhrif á foreldra og stráka og mótað hugsanir þeirra og 

hegðun (Joanna L. Wójtowicz og Sigríður Hreinsdóttir, 2005). Vísun í að stelpur séu meira 

listrænar og velji sér frekar greinar samkvæmt því getur leitt til þess að strákar velji sér síður 

þessar greinar til dæmis af hræðslu að vera hommalegir. Ekki er stuðst við nægjanlega góð 

gögn til að hægt sé að skýra laka stöðu stráka í skólum eða gögn sem styðja það afdráttarlaust 

að þeir séu lakari en stelpur sem nemendur. Strákar eru einstaklingar og að setja þá alla undir 

sama hatt er mikil einföldun sem margir gera sig seka um. Staðreyndin er sú að flestum 

strákum gengur ágætlega í skóla þó sumir þeirra eigi við vandamál að stríða í skólum, þá á 

það einnig við sumar stelpur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Pétur var sá eini af 

nemendunum fjórum sem taldi vera mun á því hvort meira væri talað um annað kynið en hitt 

hvað varðaði nám í skólum. Hin þrjú sögðust ekki hafa heyrt það eða vissu það ekki. Pétri 

finnst meira talað um að stelpum gangi alltaf vel heldur en ef verið er að tala um stráka: 

„... mér finnst eins og það sé alltaf sagt bara að, þú veist, strákunum gengur 

ágætlega en stelpunum gengur alltaf vel. Þótt að þær séu ekkert endilega að 

fá hærri einkunnir... „ 

 

Haustið 2000 tók Ingólfur Ásgeir viðtöl við fjórtán kvenkennara um árangur hjá 

strákum og stelpum í námi og töluðu þær allar um einstaklingsmun. Það er, sumum strákum 

gengi vel í skóla og lærðu vel og það sama ætti við um stelpur að sumum stelpum gengi vel 

og öðrum illa. Ef stelpum gengur illa í skólum væri ekki eins mikið tekið eftir því þar sem þær 

héldu áfram að vinna en strákum sem gengi illa í skólum hættu frekar að læra og væri því 

frekar tekið eftir því (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007).  
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Í PISA rannsóknum hefur það verið skoðað hvort ákveðnir kennsluhættir í skólum, 

samsetning á kennaraliði, persónueinkenni eða viðhorf einstakra kennara höfðaði meira til 

annars kynsins en hins og hvort menning staðarins væri með einhverjum hætti að hafa 

jákvæðari áhrif á færni annars kynsins frekar en hins. Í ljós kom að skóli sem var með 

kvennaslagsíðu eitt árið gat alveg eins haft karlaslagsíðu það næsta og hafði þetta því ekkert 

að segja til um hvort þessi ofantöldu atriði voru betri fyrir annað kynið frekar en hitt hvað 

varðar nám eða getu. Þessar niðurstöður sýna að menningarlegt sérkenni samfélagsins 

umhverfis skólana hefur ekkert með kynjamun að gera (Ragnar F. Ólafsson, Almar M. 

Halldórsson, Sigurgrímur Skúlason og Júlíus K. Björnsson, 2007).  

Oft hefur því verið haldið fram að bóklegt nám henti stelpum betur en strákum. 

Hafsteinn Karlsson skólastjóri telur svo ekki hafa verið, hann telur að of mikið bóklegt nám 

henti hvorugu kyninu heldur séu stelpur betri í því að aðlagast og séu því betri námsmenn eins 

og kennslu er háttað í skólum í dag („Strákar í kreppu“, 2003). Til að jafna stöðu kynjanna í 

skólum þarf að gera sér grein fyrir í hverju ójöfnuðurinn er fólginn og varast ber að beina 

athyglinni frá öðru kyninu yfir á hitt. Mikilvægt er að bæði kynin hafi jöfn tækifæri og til að 

komast að því hvað valdi kynjamismun í skólum þarf að styðjast við haldgóðar rannsóknir 

(Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1998). Eins og sést af ofangreindu þá eru ekki allir sammála um hvað 

veldur því að strákar eru að fá lægri einkunn að meðaltali í skólum. Ástæður eins og skortur á 

karlkennurum og kvenlægir skólar hafa ekki verið nógu haldbærar til að útskýra kynjamun á 

prófum í skólum, til að finna betri rök þarf að skoða fleiri ástæður.   

3.1 Fleiri ástæður 
Mikilvægt er að kanna til hlítar hvað getur haft áhrif á námsárangur nemenda þegar verið er 

að skoða og meta hvort og hvernig skólinn sjálfur getur haft áhrif á námsframvindu nemenda. 

Til að mynda þarf að athuga hvernig starfsemi og umhverfi skólans getur haft áhrif  á árangur 

nemenda. Til að skoða þessi áhrif hafa verið lagðar fram spurningar fyrir nemendur í PISA 
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rannsóknum hvað varðar skólastarf og tengsl þess við námsframvindu nemenda (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2007). Í ljós kom að á 

Norðurlöndunum virtist skólastarf hafa minnst áhrif á einkunnir nemenda af þátttökulöndum í 

PISA rannsókninni. Það virtist ekki skipta máli í hvaða skóla nemendur voru heldur hver 

viðhorfin voru innan skólans. Einnig kom í ljós að útgjöld á hvern nemanda endurspeglast 

ekki í árangri hans, þar sem að þeir skólar sem höfðu há útgjöld á hvern nemanda voru ekki 

með betri útkomu hvað varðaði árangur þeirra. Á Íslandi voru útgjöld á hvern nemanda næst 

hæst á Norðurlöndum en náttúrufræðiþekking nemanda í lok grunnskóla var næst minnst hér á 

landi af Norðurlöndunum (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007).  

Þegar var spurt út í námsaðferðir í PISA rannsóknum kom í ljós að þær höfðu lítil 

tengsl við námsárangur hjá strákum og stelpum. Samkeppni tengist aftur á móti árangri 

stelpna þar sem þær virðast meta sig meira við aðra en það skiptir stráka minna máli (Ragnar 

F. Ólafsson, o.fl. 2007). Gott samband við kennara skiptir stelpur einnig meira máli heldur en 

stráka, en agi í tímum skiptir stráka meira máli hvað varðar árangur. Í stærðfræði skýrir 

skipulag, yfirfærsla og notkun minnistækni nánast ekkert í getu nemenda en þættir eins og 

kvíði, sjálfstraust og sjálfsmynd í stærðfræði hafði meiri áhrif á stelpur en stráka (Ragnar F. 

Ólafsson, o.fl. 2007). Það að strákar þurfi meira á aga að halda en stelpur, sem séu aftur á 

móti meiri tilfinningaverur kemur heim og saman við þá umræðu sem virðist hafa verið í 

gangi og sjá má hér að framan.   

Hjá strákum er það einungis trú á hagnýtt gildi lesturs sem hefur meiri tengsl við 

árangur þeirra heldur en stelpna og gæti það verið skýrt með þeirri tilgátu að strákar leggi 

meiri áherslu á það nám sem hefur meira vægi hvað varðar framtíð þeirra til áframhaldandi 

náms. Hjá stelpum er það skemmtun við lestur, sjálfstjórn í námi og þrýstingur frá kennara 

sem og sjálfstraust og sjálfsmynd sem tengjast meira árangri í lesskilningi (Ragnar F. 

Ólafsson, o.fl. 2007). Þótt strákum og stelpum langi jafnoft til að hætta í skóla eru fleiri 
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strákar heldur en stelpur sem myndu hætta í skóla ef þeim byðist gott atvinnutækifæri. Þetta 

getur endurspeglað þær væntingar sem hvort kynið telur sig hafa til að fá slík tilboð. Aðeins 

einn af nemendunum fjórum sagðist halda að það væri meira um það að strákar færu út á 

vinnumarkaðinn eftir skóla heldur en stelpur. Ástæðuna fyrir því sagði hann vera sú að þeir 

fengju hærri laun en þær. Þau voru öll sammála um að stelpur væru samt meira fyrir bóklegt 

nám heldur en strákar. 

Samkvæmt rannsókninni Ungt fólk 2004 hafa stelpur meiri metnað í að standa sig 

betur í námi og stefna frekar á háskólanám en strákar. Fleiri strákum finnst framhaldsskólinn 

vera léttur sem skýtur skökku við þær mismunandi einkunnir sem kynin eru að fá. Greind er 

eftirsóknarverð hjá báðum kynjum en þau nota mismunandi leiðir til að afla hennar. Hjá 

stelpum er það hlýðni og góð ástundun en strákar vilja ekki sýnast of áhugasamir og ekki vera 

mikið fyrir lestur (Ragnar F. Ólafsson, o.fl. 2007). Þetta kemur berlega í ljós í rannsókn 

Berglindar Rósar þar sem strákar þóttu ekki svalir ef þeir voru of mikið fyrir nám (Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2005).   

Einnig kom fram í rannsókninni Ungt fólk 2004 að vinna nemenda með námi hefur að 

einhverju leyti áhrif á námsárangur en það hefur ekki verið kannað til hlítar. Strákar hafa 

hærri tekjur af sumarvinnu en stelpur fá meirihluta sinna launa vegna vinnu með námi. Ætla 

má að þær fái minna greitt fyrir sína sumarvinnu og þurfi því frekar að vinna með námi. Þar 

sem ljóst þykir að strákar vinna ekki meira með námi en stelpur er ekki hægt að skýra lélegri 

námsárangur þeirra með því (Ragnar F. Ólafsson, o.fl. 2007). Ekki virðist nein ein ástæða 

vera afgerandi hvað varðar námárangur hjá stelpum og strákum. Í gegnum alla skólagöngu 

taka nemendur próf sem gilda mismikið. Áður en samræmdu könnunarprófin voru lögð fyrir 

haustið 2009 voru samræmd próf líklega þau veigamestu sem grunnskólanemendur tóku. 

Fræðimenn hafa leitt að því líkum að nemendur leggi sig meira fram þegar um mikilvæg próf 
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eru annars vegar. Samræmi á milli útkoma úr PISA rannsóknum og samræmdra prófa sýnir 

samt sem áður að það eigi ekki alltaf við.  

4. Samræmd próf og PISA rannsóknir 
Í íslensku skólastarfi eru próf og námsmat mjög umfangsmikil (Magnús Þorkelsson, 2004). 

Ýmiskonar námsmat er notað í skólum til að meta færni nemenda. Eins og til dæmis 

samræmd próf en þau hafa verið umdeild alveg frá upphafi. Þau eru vel þekkt í hinum 

vestræna heimi og víða notuð. Prófin eru tekin á sama tíma, við svipaðar aðstæður um land 

allt og unnið er úr prófunum með samræmdu mati (Ragnar Ingi Aðalsteinsson og Sigurður 

Konráðsson, 2006). Misjafnt er eftir löndum hvort og hvernig stöðluð próf eru notuð. Í 

Danmörku, Svíþjóð og Noregi hefur þróunin verið í átt til vaxandi áherslu á árgangsbundin 

markmið og viðmið í ríkisnámskrám. Í þessum þremur löndum hefur áherslan einnig verið að 

aukast á samræmd próf þótt framkvæmd þeirra sé með ólíkum hætti eftir löndum (Rúnar 

Sigþórsson, 2008). Segja má að með breytingum úr samræmdum prófum í samræmd 

könnunarpróf sé þróunin í öfuga átt hér á landi miðað við fyrrnefnd þrjú lönd.  

Samræmd próf hafa hópviðmið og hafa verið gagnrýnd þar sem ekki er verið að meta 

einstaklinginn út frá getu hans heldur hvernig hann stendur sig miðað við aðra nemendur í 

samanburðahópnum (Rúnar Sigþórsson, 2008). Samræmd próf  eru yfirleitt uppbyggð sem 

fjölvalspróf og hafa verið gagnrýnd sem slík. Gagnrýnin hefur meðal annars gengið út á að 

þau nái ekki nægjanlega vel utan um það sem námskráin leggur upp með. Mikilvægt sé til 

dæmis í íslenskukennslu að þjálfa nemendur í að tjá sig með eigin orðum og aukið vægi 

fjölvalsspurninga á samræmdum prófum í íslensku geri ekkert til þess að kanna þá kunnáttu 

nemenda (Ragnar Ingi Aðalsteinsson og Sigurður Konráðsson, 2006). Það sé ókostur við 

fjölvalspróf að ekki er krafist rökstuðnings frá nemendum og að prófið býður ekki upp á ritun 

né talað mál og krefst því engrar rökhugsunar (Linn og Miller, 2005).  
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Eins og komið hefur fram er PISA alþjóðleg rannsókn sem framkvæmd er á þriggja 

ára fresti (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007). Strangar kröfur eru gerðar til aðila í hverju landi 

sem hefur umsjón með PISA rannsókninni og hefur það sýnt sig eftir þessi þrjú skipti sem 

rannsóknin hefur verið framkvæmd hve mikilvæg hún er og ómetanleg uppspretta upplýsinga 

á alþjóðavísu ásamt að veita upplýsingar um hvert land fyrir sig (Almar M. Halldórsson, o.fl. 

2007). Samkvæmt PISA rannsóknum er minna en 10% breytileika í frammistöðu sem hægt að 

skýra með aðstæðum og bakgrunni nemenda á Íslandi. Lesskilning er hægt að skoða með 

PISA rannsóknum sex ár aftur í tímann en hafa ber í huga að sex ár er ekki langur tími til að 

meta langtímabreytingar. Íslenskir nemendur voru yfir OECD meðaltali í lesskilningi í fyrsta 

skipti sem prófin voru framkvæmd árið 2000 en voru undir OECD meðaltali í næsta skiptið 

eða árið 2003 og hrakaði lesskilningi enn frekar á árinu 2006. Lesskilningi hefur hrakað mest 

af öllum greinum sem var prófað í árið 2006 en í öllum greinum hafði íslenskum nemendum 

farið aftur. Stærðfræði hefur alltaf verið yfir meðaltali hjá íslenskum nemendum frá því fyrsta 

rannsóknin var gerð árið 2000 en einkunnir í stærðfræði fara samt sem áður einnig lækkandi. 

Einkunnir í náttúrufræði hafa alltaf verið undir meðaltali og þeim fer lækkandi þó lítið sé. 

Niðurstöður PISA rannsókna sýna að í fáum öðrum þátttökulöndum er samanburður kynjanna 

eins hagstæður stelpum og á Íslandi. Í nánast engu öðru landi kom fram eins skýr munur á 

milli stelpna og stráka, stelpum í hag í öllum greinum (Almar Miðvík Halldórsson o.fl. 2007).  

Þegar niðurstöður úr samræmdum prófum 10.bekkjar grunnskóla eru skoðaðar sýna 

þær sömu niðurstöður. Stelpur eru með betri útkomu úr samræmdum prófum að meðaltali. 

Samanburður á milli samræmdra prófa og PISA rannsókna sýnir að kynjamunur er 

raunverulegur en ekki útkoma af ákveðnu mælitæki sem notað er við námsmat (Almar 

Halldórsson o.fl. 2007). Árangur íslenskra nemenda fer hrakandi með árunum samkvæmt 

PISA rannsóknum og er það mikið áhyggjuefni. Ástæður fyrir þessari niðursveiflu hjá 



28 
 

 
 

nemendum þyrfti að taka sérstaklega til athugunar ásamt því af hverju Íslands hefur hvað 

mestan kynjamismun í árangri, stelpum í hag.  

4.1 Kynjamunur í samræmdum prófum 
Þegar skoðaður er kynjamunur í samræmdum prófum 10. bekkjar grunnskóla hafa rannsóknir 

námsmatstofnunar á Íslandi sýnt að kynjamunur er mismunandi eftir greinum en frekar 

stöðugur frá ári til árs á árunum 1996 til 2006, nánast alltaf stelpum í hag (Almar M. 

Halldórsson, o.fl. 2007). Mesti munurinn var í íslensku og dönsku en einnig í stærðfræði. Þar 

sem málþroski stelpna er hraðari en stráka (Almar Halldórsson, o.fl. 2007) er ekki skrýtið að 

þær séu betri í þeim fögum sem hafa með tungumál að gera. Aftur á móti má telja undarlegt 

að þegar danska og enska voru bornar saman hve mikill munur var á kynjum í dönsku 

samanborið við ensku, þar sem í báðum tilvikum er um tungumál að ræða. Ætla mætti að þar 

sem um tungumál er að ræða í báðum tilvikum þá ætti að vera svipaður munur, það er að 

segja ef málþroski hefur eitthvað um árangur kynjanna í tungumálum að segja. Því má ætla að 

aðrar ástæður séu fyrir minni mun á kynjunum í ensku en dönsku, eins og til dæmis 

mismunandi áhugi eða ástundun. Líkur eru á því að strákar sjái meiri tilgang með að læra 

ensku og æfast jafnvel í henni í tölvuleikjum og fleiru. Ástæður fyrir því að stelpum gengur 

betur í dönsku er þá til dæmis heimalærdómur og ástundun sem skilar sér í hærri einkunnum 

(Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007).  

Þegar greinar í samræmdum prófum eru flokkaðar eftir mesta kynjamun til minnsta 

kynjamunar stelpum í hag liti slík flokkun út á eftirfarandi hátt: danska, íslenska, stærðfræði 

og enska. Þó að það sé munur á kynjum í stærðfræði og ensku stelpum í hag er hann frekar 

lítill (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007). Ekki er hægt að setja náttúrufræði né 

samfélagsgreinar inn í þennan lista þar sem mismunandi hefur verið hverjir völdu þessi fög 

þegar þau voru sem val innan samræmdra prófa. Strákar sem voru sterkir í námi völdu frekar 
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náttúrufræði en stelpur sem voru sterkar í námi völdu frekar samfélagsgreinar (Almar M. 

Halldórsson, o.fl. 2007).  

Þegar kynjamunur í námi var skoðaður í neðri bekkjum grunnskóla kom í ljós að 

kynjamunur var lítill sem enginn í stærðfræði en fór vaxandi eftir því sem skoðaðir voru eldri 

bekkir á sama skólastigi. Þessi munur hefur samt sem áður alltaf verið stelpum í hag í öllum 

bekkjum í grunnskóla. Þegar undirflokkar stærðfræðinnar eru skoðaðir er fróðlegt að sjá að 

algebra, reikningur og aðgerðir eru sterkari hjá stelpum en í rúmfræði og tölfræði er staða 

stráka ekki eins slæm. Mætti því ætla að þessir tveir þættir hafi eitthvað sameiginlegt og reyni 

svipað á færni einstaklingsins (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007).  

Þegar skoðaður var einn árgangur í grunnskóla frá fjórða bekk og upp í þann tíunda, 

kom í ljós að kynjamunurinn jókst eftir því sem nemendurnir komu í efri bekki. Það sama 

kemur í ljós þegar mismunandi árgangar eru bornir saman (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007). 

Einnig var stærðfræði skoðuð með kynjamun í huga frá árinu 1996 til 2003 og kom í ljós að 

það var lítill sem enginn munur er á kynjunum í fjórða bekk, að því undanskyldu að stelpur 

sem voru lakari námsmenn stóðu sig betur en strákar sem voru lakir námsmenn og strákar sem 

voru góðir námsmenn stóðu sig betur en stelpur sem voru góðir námsmenn. Þegar komið var 

upp í sjöunda bekk var ekki mikill kynjamunur á þessu árabili en munur á lökum stelpum og 

strákum jókst þó talsvert. Í tíundabekk stóðu stelpur sig betur á öllum getustigum (Almar M. 

Halldórsson, o.fl. 2007). Þegar íslenska var skoðuð er strax talsverður kynjamunur í fjórða 

bekk og jókst stöðugt alveg upp í tíunda bekk (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007). Í upphafi 

skólagöngu virðast kynin vera nokkuð jöfn en eftir því sem ofar dregur eykst bilið og stelpum 

fer að ganga betur en strákum. PISA rannsóknir eru lagðar fyrir fimmtán ára nemendur sem 

þá eru í 10. bekk grunnskóla og niðurstöður úr þessum rannsóknum hafa sýnt greinilegan 

kynjamun í árangri nemenda á Íslandi. 
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4.2 Kynjamunur í PISA rannsókn 
Ísland er eitt af þeim löndum þar sem kynjamunur hefur verið hvað mest áberandi af þeim 

löndum sem tekið hafa þátt í PISA rannsóknunum (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007). Þegar 

skoðaður er kynjamunur í lesskilningi í PISA rannsóknum frá árunum 2000 til 2006, þá hafa 

íslenskar stelpur verið fyrir ofan meðaltal OECD öll árin en íslenskir strákar undir OECD 

meðaltali. Lesskilningi fer samt sem áður hrakandi hjá báðum kynjum öll árin. Á sama 

tímabili eru bæði kynin yfir meðaltali OECD í stærðfræði en stelpur hærri en strákar öll árin. Í 

náttúrufræði eru bæði kynin aftur undir OECD meðaltali öll árin en aftur eru stelpur hærri en 

strákar að meðaltali. Í öllum þremur greinunum hefur færni nemanda á Íslandi hrakað á 

tímabilinu 2000 til 2006 bæði hjá stelpum og strákum. Í stærðfræði og náttúrufærði er ekki 

kynjamunur á því hve mikið hefur dregið úr færni nemenda á tímabilinu (Almar M. 

Halldórsson, o.fl. 2007).  PISA rannsóknir hafa sýnt fram á að skýr kynjamunur er í öllum 

löndum hvað varðar lesskilning, stelpum í hag. Ástæða þess að munurinn á milli stelpna og 

stráka fer minnkandi er vegna þess að stelpum hefur hrakað meira en ekki vegna þess að 

strákar hafi bætt sig. 

Í eðlis-, efna-, jarð-, og stjörnufræði hafa strákar tilhneigingu til að standa sig betur en 

stelpur, en stelpur eru betri í líf- og vistfræði ásamt vísindalegri aðferðafræði.  Þessi útkoma 

endurspeglar kynjaskiptingu í raungreinanámi á háskólastigi, þar sem algengara er að 

karlmenn stundi nám í eðlis- og efnafræði en kvenmenn í líffræði. Því er hægt að álykta að 

frammistaða nemenda greinist strax í grunnskóla eftir kyni að einhverju leyti eftir 

hefðbundinni kynjaskiptinu sem er á háksólastigi (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007).  

Skoðaðir voru í PISA rannsókninni 2006 ýmsir þættir sem gætu haft áhrif á 

frammistöðu nemanda í námi. Þessir þættir tengdust heimili, skólastofunni, viðhorfum 

nemenda, sjálfsmati og tölvunotkun. Ekki er hægt að skýra með þessum þáttum ástæður fyrir 

því að nemendum á Íslandi fari aftur á milli ára hvað varðar getu, þar sem Ísland stendur best 

að vígi hvað þessa þætti varðar miðað við hin Norðurlöndin. Íslenskir nemendur hafa til 
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dæmis sterka sjálfsmynd og meiri trú á eigin getu í náttúruvísindum en nemendur í Svíþjóð og 

Danmörku. Þeir hafa einnig meiri trú á eigin getu heldur en nemendur í Finnlandi. Noregur er 

álíka Íslandi hvað sjálfsmynd og trú á getu varðar (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007). 

Þátttökuþjóðum í PISA árið 2006 gafst kostur á að taka þátt í náttúrufræðiprófi sem 

tekið var á tölvu. Þetta var gert til að skoða hvort það hefði áhrif á frammistöðu nemenda 

hvort þeir tæku próf rafrænt eða á pappírsformi. Markmiðið var að bera saman og sjá hvaða 

áhrif mismunandi prófaðferðir hafa á árangur nemenda (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007).  

Ísland var eitt af þremur löndum sem tók þátt í aðalprófinu, hin tvö löndin voru Danmörk og 

Kórea. Á Computer Based Assessment and Sience (CBAS) prófinu stóðu strákar sig betur en 

stelpur í öllum þremur löndunum. Mikill kynjamunur var á Danmörku en lítill sem enginn á 

Íslandi og Kóreu. Þetta sýndi að það gaf strákum ákveðið forskot að taka prófið á tölvutæku 

formi. Með því að hafa prófið rafrænt minnkar lesmálið og er spurning hvort það hafi leitt til 

þess að strákar stóðu sig betur (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007). Aftur var gefin kostur á að 

taka prófin á rafrænu formi árið 2009 og verður fróðlegt að sjá hvort þessi munur á kynjunum 

er enn til staðar. Strákar sem búa á dreifbýlissvæðinu hafa verið að standa sig verr í 

stærðfræði heldur en þeir sem búa í þéttbýli samt sem áður er talin vera frekar lítill 

menningarmunur á Íslandi.  

4.3 Kynjamunur eftir landshlutum 
Námsmatsstofnun hefur staðið fyrir ýmsum rannsóknum til að kanna kynjabundinn mun í 

námsárangri. Ein slík rannsókn fólst i því að skoðuð var frammistaða nemenda eftir 

landshlutum árin 2000 til 2006, sem sýndi að lesskilningi hrakaði eða hann stóð í stað í öllum 

landshlutun en jókst hvergi. Sama gilti um stærðfræði en breytingin í þeirri grein var mun 

minni á milli ára. Þá voru einnig litlar breytingar í náttúrufræði á milli ára (Ragnar F. 

Ólafsson, o.fl. 2007).  
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 Ekki er vitað hvaða áhrifaþættir eru að verki sem hafa áhrif á einkunnir nemenda. Færa 

má rök fyrir því að á Íslandi sé lítill menningarmunur til sjávar og sveita miðað við mörg 

önnur lönd og því líklegra að kynjamunur sé sambærilegur á landinu öllu (Ragnar F. 

Ólafsson, o.fl. 2007). Þó bendir ýmislegt til þess að kynjamunur sé ólíkur eftir landshlutum. 

Því hefur verið haldið fram að þegar skoðaðar eru aðstæður stelpna sé ekki sama hvort þær 

búa í þéttbýli eða dreifbýli. Þessar hugmyndir tilheyra „Jokkmokk“- kenningunni sem kennd 

eru við smábæ í norðurhluta Svíþjóðar (Ragnar F. Ólafsson, o.fl. 2007). Sú kenning gerir ráð 

fyrir því að stelpur sem búa úti á landi skynji það í uppvexti sínum að þær hafi ekki mikið val 

á þeim stað sem þær búa á og þurfa því að mennta sig ef þær vilja breyta til og búa í haginn 

fyrir áhugavert líf þegar þær fullorðnast. Allt annað á við um stráka sem geta valið úr ýmsu á 

sama svæði. Þeir þurfi ekki að stunda bóknám til að lifa innihaldsríku lífi og komast áfram. 

Þeir fá frekar vel launuð störf og eiga frekar kost á áhugaverðari tómstundum (Ragnar F. 

Ólafsson, o.fl. 2007). 

Í þessari rannsókn Námsmatsstofnunnar var landinu skipt í þrjú svæði, Reykjavík, 

nágrenni Reykjavíkur og dreifbýli og skoðaður var kynjamunur í stærðfræði á þessum þremur 

svæðum. Sambærilegur nemendafjöldi var á öllum svæðunum þremur (Ragnar F. Ólafsson, 

o.fl. 2007). Niðurstaðan var að kynjamunur var mikið meiri í dreifbýlinu heldur en hinum 

tveimur svæðunum þó einnig hafi komið fram kynjamunur þar. Staða stráka var miklu verri í 

dreifbýlinu heldur en í Reykjavík og nágrenni Reykjavíkur, en staða stelpna var mjög álíka 

allstaðar. Stelpur í Reykjavík stóðu sig best í lestri þegar landshlutarnir voru bornir saman. 

Kynjamunur á lestri var mestur í dreifbýli en minnstur í nágrenni Reykjavíkur. Í náttúrufræði 

stóðu nemendur sig best í Reykjavík en lítill munur var á milli Reykjavíkur og nágrenni 

Reykjavíkur. Í þeirri grein var aftur kynjamunur minnstur í nágrenni Reykjavíkur en mestur í 

dreifbýli (Ragnar F. Ólafsson, o.fl. 2007).  
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Lakastir voru strákar í dreifbýli og er það í samræmi við þá skoðun að þeir sjá ekki 

mikla ástæðu til að leggja sig fram við námið. Kynjaskiptingin styður samt sem áður ekki 

nema hluta til „Jokkmokk“ kenninguna. Þar sem kynjamunur úti á landi var mjög líkur því 

sem var að gerast í og kringum höfuðborgarsvæðinu. Frekari gögn þyrfti til að leggja trúnað á 

kenninguna um kynjamun í landshlutum á Íslandi (Ragnar F. Ólafsson, o.fl. 2007). Sama 

hvaða landshluti er skoðaður á Íslandi þá eru stelpur að standa sig betur í skólum heldur en 

strákar. Merkilegt er að kynjamunur er oftast minnstur í nágrenni Reykjavíkur en ekki í 

höfuðborginni sjálfri, þar sem búsetan er þéttust. Greinilegur kynjamunur er á landinu öllu 

stelpum í hag og kemur það í ljós bæði í samræmdum prófum og í PISA rannsóknum.   

4.4. Samræmi milli samræmdra prófa á Íslandi og PISA rannsókna 
Niðurstöður PISA 2003 sýna að í engu öðru þátttökulandi er samanburður kynjanna eins 

hagstæður stelpum og á Íslandi (Ragnar F. Ólafsson, o.fl. 2007). Í engu öðru landi kom fram 

eins skýr munur á milli stelpna og stráka, stelpum í hag í öllum greinum, stærðfræði, lestri, 

náttúrufræði og þrautalausnum. Þegar niðurstöður úr samræmdum prófum 10. bekkjar 

grunnskóla eru skoðaðar sýna þær sömu niðurstöður. Stelpur eru að meðaltali með betri 

útkomu úr samræmdum prófum. Samræmi á milli samræmdra prófa og PISA rannsókna sýnir 

að kynjamunur er raunverulegur en ekki bara niðurstaða ákveðinnar tegundar mælinga sem 

notað er við námsmat. Sú fullyrðing að strákar leggja sig síður fram í prófum eins og PISA 

sem hefur engar afleiðingar fyrir áframhaldandi nám einstaklingsins á ekki við rök að styðjast 

þar sem þegar PISA rannsóknir eru bornar saman við samræmd próf er mikið samræmi á milli 

einkunna (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007).  

Ekki virðist vera hægt að rekja kynjamun í samræmdum prófum til einstakra skóla eða 

landshluta, þar sem skóli eða landshluti sem hefur kynjaslagsíðu í aðra átt eitt árið er ekki 

endilega með kynjaslagsíðu í sömu átt næsta ár. Kynjamunurinn er samt sem áður stöðugur á 

landsvísu stelpum í hag (Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007). Síðastliðin tíu ár hefur 
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frammistaða stelpna verið betri í samræmdum prófum, sérstaklega í dönsku og íslensku, en 

einnig í stærðfræði og hafa þessar niðurstöður verið stöðugar á milli ára. Þegar kynjamunur í 

PISA rannsóknum er skoðaður í hverju landi fyrir sig bendir hann til þess að ef kynjamunur er 

í einni grein í ákveðna átt þá er sama að segja um hinar greinarnar, því er hægt að segja að 

kynjamunur sé menningareinkenni landsins en ekki eingöngu einkenni námsgreinarinnar 

(Almar M. Halldórsson, o.fl. 2007).  

Þegar niðurstöður PISA eru skoðaðar út frá kynjamuni og bornar saman við kynjamun 

í skólum á Íslandi, bæði á grunnskólastigi og upp eftir hærri skólastigum eins og 

framhaldsskóla og háskóla, kemur fram að stelpur hafa sigið fram úr strákum og hafa þær 

staðið sig betur í námi um lengri tíma (Ragnar F. Ólafsson, o.fl. 2007). Niðurstöður úr PISA 

rannsóknum endurspegla því stöðu kvenna á öðrum skólastigum, en ekki bara kynjamun við 

15 ára aldur. Árið 1978 útskrifuðust í fyrsta sinn fleiri stelpur en strákar sem stúdentar og 

hefur fjöldi stelpna með stúdentspróf aukist jafnt og þétt með árunum. Þegar skoðað var hvort 

kynjamunur haldi áfram á efri stigum náms kom í ljós að svo er einnig, stelpur hafa farið fram 

úr strákum hvað einkunnir varðar eftir því sem ofar dregur á skólastig og bilið hefur aukist 

jafnt og þétt. Með innleiðingu samræmdra prófa í stað landsprófa virðist það hafa legið beinna 

við fyrir stelpur að fara áfram í framhaldsskóla, þó aukningin hafi byrjað fyrr heldur en 

samræmdu prófin byrjuðu. Samt sem áður virðist það vera að með tilkomu samræmdra prófa 

hafi stelpur fengið sjálfkrafa aðgangsplagg að framhaldsskólum ólíkt landsprófum þar sem 

nemendur þurftu sjálfir að gera það upp við sig hvort þeir ættu að þreyta prófið eða ekki. 

Staðalímyndir sem voru ríkjandi í þá daga virðast hafa dregið úr stelpum að taka ákvörðun um 

próftöku. Sömu sögu má segja um háskólastigið, þar hefur einnig verið fjölgun á konum 

undanfarin ár. Þegar úrskriftareinkunnir í háskólum eru skoðaðar í heild sést einnig 

kynjamunur stelpum í hag þar (Ragnar F. Ólafsson, o.fl. 2007). 
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Því hefur verið haldið fram að þrátt fyrir að strákar séu fjölmennari í lægstu 

getuhópunum séu þeir einnig fjölmennari meðal afburðanemanda. Þegar nemendum var skipt 

upp í fjörtíu hópa eftir útskriftareinkunnum kom fram mjög reglubundið munstur í 

kynjahlutföllum hvort sem skoðað var grunnnám, framhaldsnám eða háskólanám. Þar sem í 

lægstu getuhópunum voru karlmenn í hærra hlutfalli, en í betri getuhópunum voru það 

kvenmenn sem voru í hærra hlutfalli og í allra efstu getuhópunum var hlutfallið jafnt meðal 

kvenna og karla. Niðurstaðan er því sú að kvenmenn halda betri stöðu sinni þegar komið er í 

áframhaldandi nám hvað varðar námsárangur (Ragnar F. Ólafsson, o.fl. 2007). Með árunum 

hefur verið aukning á því að stelpur halda áfram í námi og á öllum skólastigum sýna þær betri 

árangur í skólum heldur en strákum.  
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Umræða 

Fjölbreytileiki nemenda, ásamt því hve misjafnlega þeir geta verið staddir í námi, getur valdið 

kennurum erfiðleikum við val á kennsluaðferðum. Þrátt fyrir að margar og mismunandi 

kennsluaðferðir séu í boði er reyndin mjög oft þannig að notast er við hefðbundnar 

kennsluaðferðir sem kennarar þekkja best og styðjast þess vegna við. Einnig hefur verið sýnt 

fram á að próf, sérstaklega stór próf sem hafa áhrif á áframhaldandi nám nemenda, geti stýrt 

kennsluhraða og áherslum. Eftir að hafa talað við kennarana þrjá var ljóst að þeir voru allir 

jákvæðir út í breytingarnar sem gerðar voru haustið 2009 þegar samræmd könnunarpróf voru 

tekin upp í stað samræmdra prófa. Viðmælendurnir töldu að könnunarprófin myndu ekki hafa 

sömu stýringaráhrif í kennslu og gömlu prófin höfðu, sérstaklega þar sem einungis skulu lögð 

fyrir könnunarpróf sem eiga að meta stöðu nemenda á þeim tíma sem þau eru lögð fyrir. 

Einnig minntust kennararnir á að samræmdu könnunarprófin myndu líklega missa virðingu 

sína með tímanum þar sem þau skiptu ekki eins miklu fyrir framtíð nemenda. Þessi viðhorf 

staðfesta það sem fræðimenn hafa sagt um stýringu og áhrif mikilvægra prófa, þar sem talið er 

að nemendur leggi meira á sig ef útkoman skiptir þá miklu máli fyrir áframhaldandi nám 

þeirra.  

 Þegar nemendurnir fjórir voru spurðir út í könnunarprófin voru þeir allir fegnir að hafa 

ekki þurft að taka samræmd próf. Erfitt þótti þeim samt að hafa könnunarprófin svona 

snemma að hausti og að ekki hefði gefist tími til að læra sérstaklega undir þau. Einnig 

kvörtuðu þau yfir að fá litlar upplýsingar um úr hverju ætti að prófa. Þau sáu samt sem áður 

ekki ástæður til þess að hafa áhyggjur af áframhaldandi námi sínu eftir grunnskóla þrátt fyrir 

að samræmd próf hafi verið lögð niður sem viðmið, þau töldu lokaeinkunn úr 10. bekk koma 

þeim alveg jafnvel til að komast inní framhaldsskóla eins og einkunnir samræmdu prófana 

gerðu áður. Hafa ber í huga að þessir nemendur búa allir á Akureyri þar sem nemendur sem 
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ná lágmarkseinkunn og útskrifast úr 10. bekk grunnskóla komast allir inn í framhaldsskólana 

tvo sem eru á Akureyri ef þeir óska þess.  

 Þegar kemur að námsmati er það sama uppi á teningnum og á við um kennsluaðferðir 

um margt er að velja og ýmsar leiðir eru notaðar til að meta árangur nemenda í skólum, til 

dæmis próf, einstaklings verkefni, hópverkefni og fleira. Val á matsaðferðum getur skipt máli 

varðandi árangur nemenda í skólum. Eins og komið hefur fram í PISA rannsóknum þar sem 

strákum gekk betur þegar boðið var upp á að svara ákveðinni könnun rafrænt í stað skriflega.  

Samræmd próf, ásamt PISA rannsóknum, hafa sýnt fram á að kynjamunur er á árangri 

nemenda í skólum, stelpum í hag. Þó að greindarorðræðan hafi tekið einhverjum breytingum 

frá upplýsingaöld er hún enn við líði (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005) og sú hugmynd að 

konan sé tilfinningarvera en karlinn skynsemisvera virðist enn vera sterk í þjóðfélaginu. Ekki 

er borin eins mikil virðing fyrir þekkingu og getu stelpna eins og stráka, þar sem gengið er 

útfrá því að þær hafi sína kunnáttu vegna dugnaðar við lærdóm en strákar sína vegna þess að 

þeir eru karlkyns. Sú staðreynd að til eru bæði stelpur og strákar sem gengur vel í skólum og 

öfugt gleymist, því ætti að horfa meira til einstaklinga þegar kemur að árangri í skólum heldur 

en að vera bera kynin saman. Bæði nemendurnir fjórir og kennararnir þrír sem tekin voru 

viðtöl við áttu það sameiginlegt að tala meira um einstaklinginn frekar en kynin þegar þau 

voru spurð um mun á nemendum. Þó kom fram, sérstaklega hjá nemendunum, að mismunur 

væri á kynjum hvað varðar áhuga á námi. Þegar þau voru spurð hvort þau héldu að það skipti 

stelpur meira máli að fá hærri einkunnir og hvort þær legðu sig meira fram til að ná þeim, 

töldu stelpurnar það vera meira einstaklingsbundið, það væru alveg til strákar sem legðu sig 

fram í námi þó stelpur bæru samt meiri ábyrgð. Strákunum fannst aftur á móti stelpurnar 

meira nenna því að læra, þær geri sér frekar grein fyrir ábyrgðinni og vilji fá hærri einkunnir 

og séu því tilbúnar að leggja meira á sig til að ná því markmiðið.  



38 
 

 
 

Taka þarf tillit til beggja kynjanna þegar kemur að kennsluaðferðum, námsmati og  

árangri í skólum. Þó stelpum sé að ganga vel í skólum þýðir það ekki að strákum geti ekki líka 

gengið vel. Þær eru ekki að eyða upp öllum góðum árangri sem í boði er, þar sem ekki er til 

takmarkaður árangur sem kynin þurfa að berjast um. Léttara virðist vera að ásaka annað kynið 

en að afsaka hitt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Áhugavert er að þegar strákar og 

stelpur hefja sína skólagöngu sex ára virðist ekki vera um kynjamun að ræða í árangri í 

skólum. Þegar aftur á móti 4. bekkur er skoðaður, þegar nemendur eru níu ára, er farið að 

verða munur í árangri hjá stelpum og strákum og heldur þessi kynjamunur áfram eftir því sem 

ofar kemur í skólastigum. Ekki er hægt að segja nákvæmlega hvað gerist, hvort það er að 

strákar missi frekar áhugann á námi en stelpur halda áfram við heimalærdóminn er ekki gott 

að segja. Samt má velta því fyrir sér hvort að eftir því sem börnin eru yngri þá geri þau minni 

mun á kynjunum en eftir því sem þau eldast þá fari þau meira að gera greinarmun á strákum 

og stelpum. Sem aftur kemur þá að því að stelpur og strákar hafa ólíkar væntingar og óskir 

sem ættu að vera jafn mikilvægar og á sama virðingarskala. Svo er þó ekki alltaf þar sem 

stelpur virðast velja sér frekar nám sem miðar að hjálpsemi og umhyggju, sem virðist ekki 

hljóta eins mikla virðingu eins og nám stráka sem velja sér frekar nám sem er röklegs eðlis. 

Síðan þegar komið er út í atvinnulífið eru þær oft í lægri launuðum störfum heldur en strákar.  

 Umræða hefur verið í gangi um skort á karlkennurum í skólum og að það sé ástæða 

þess að skólar í dag eru orðnir kvenlægir sem aftur hafi slæm áhrif á gengi og líðan stráka í 

skólum. Þrátt fyrir að aukning sé á karlkennurum eftir því sem komið er ofar á skólastigið 

eykst vanlíðan stráka og jafnframt verður bilið meira í námsárangri kynjanna eftir því sem 

lengra líður á skólagönguna. Einnig eru hlutfallslega fleiri karlkennarar á landsbyggðinni 

heldur en á höfuðborgarsvæðinu en samt sem áður standa strákar á landsbyggðinni sig verr en 

strákar á höfuðborgarsvæðinu. Áhrifaþættir eins og drengjaorðræða og hugmyndir um 

karlmennsku eru því líklegri ástæður fyrir lökum árangri stráka í skólum heldur en kvenlægi 
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skólanna (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Þegar skoðuð eru 

skólamál fyrri tíma, þegar skólar töldust karllægir, var einnig um sama kynjamismun að ræða 

hvað varðar árangur í skólum, stelpum gekk þá einnig betur en lítið var eftir því tekið þar sem 

afar fáar stelpur voru lengi í námi (Ólöf Garðarsdóttir, 2001). Sú skoðun að með aukningu 

karlkennara muni strákum ganga betur í skólum grefur undan því að kvenkennarar séu hæfir 

til að kenna strákum og einungis karlkennarar hafi lausnina á vandamálum stráka og viti á 

hverju þeir þurfa að halda. Í stað þess að horfa til kyns kennara ætti áherslan að vera á reynslu 

þeirra og kunnáttu þar sem þeir eiginleikar hafa mikið að segja þegar kemur að því að miðla 

fræðslu til nemenda (Tomlinson og Allan, 2000).  

 Í stað þess að finna sökudólga ætti frekar að finna lausnir. Nám þarf að vera 

áhugavekjandi því þegar einstaklingurinn hefur áhuga á náminu mun kennari ætíð fá mesta 

athygli frá honum (Rúnar Sigþórsson, o.fl. 1999). Taka verður tillit til þess að munur er á 

stelpum og strákum. Áhugamál þeirra eru ekki þau sömu og hegðun þeirra að einhverju leiti 

ólík, hvort sem ástæðan fyrir því eru meðfæddir eiginleikar eða samfélagsleg áhrif. Þá er 

staðan þannig að í dag er mismunur á kynjunum sem þarf að taka tillit til og ekki síður 

bregðast við. Áhugi stelpna og stráka hvað varðar ákveðnar námsgreinar nær alveg niður í 

grunnskóla og hann heldur áfram alveg upp í háskóla. Því er hægt að ætla að áhugasvið þeirra 

sé ekki alveg það sama. En aftur má þá velta upp hvaðan þessi áhugi kemur, er það vegna 

þrýstings frá samfélaginu og orðræðum sem þar eru í gangi eða hvort hann geti verið 

eðlislægur.  

 Áhyggjuefni er að íslenskum nemendum er að fara aftur í námi miðað við nemendur í 

öðrum löndum samkvæmt PISA rannsóknum. Forvitnilegt væri að vita hvort það hefði 

eitthvað að gera með jafnrétti kynjanna hér á Íslandi almennt. Í rannsókn sem gerð var á 

viðhorfum nemenda í 10. bekk til jafnréttismála árið 1992 og svo aftur 2006 kom í ljós að 

unglingarnir voru orðnir íhaldssamari árið 2006 heldur en þau voru 1992 (Andrea 
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Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2009). Einnig kom í ljós í sömu rannsókn að bæði kynin 

voru íhaldssamari hvað varðaði karlhlutverkin heldur en kvenhlutverkin. Kannski þetta hafi 

eitthvað að segja um það af hverju stelpur á Íslandi eru að færast nær strákum í einkunnum en 

ekki öfugt. Eins og sést í PISA rannsóknum hefur kynjamunur í einkunnum verið að minnka á 

Íslandi og er ástæðan fyrir því að stelpum fer meira hrakandi heldur en strákum. Ef ástæðan 

fyrir því að strákar fá lélegri einkunnir en stelpur er sú að þeir komast upp með meira í 

skólum og eru afsakaðar af kyni sínu hvað varðar hegðun og árangur þá er hægt að velta fyrir 

sér hvort það sé ástæðan fyrir því að stelpur séu farnar að elta þá í hegðun og farnar að hafa 

sig meira frammi í tímum og leggja minni áherslu á heimanámið. En samkvæmt rannsókn 

Berglindar Rósar (2003) um kyngervi, völd og virðingu í unglingabekk eru stelpur farnar að 

hafa sig meira frammi í tímum en áður. Eins og margir fræðimenn og rannsóknaraðilar hafa 

bent á þarf miklu meiri rannsóknir á þessu sviði.  

 Áhersla í skólum þarf að vera á bæði kynin og það sem hentar þeim báðum. Þar sem 

einkunnir íslenskra nemenda hafa verið að fara niður á við eins og sýnt hefur verið fram á 

með PISA rannsóknum þarf að bregðast skjótt við og finna þarf lausnir sem ganga fyrir bæði 

kynin.  
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Lokaorð 
Erfitt er að fá einhverja ákveðna niðurstöðu í ástæður þess að strákum gengur verr í skólum en 

stelpum. Ástæður eins og kvenlægi skóla og skortur á karlkennurum eru ekki nógu haldbærar 

til að útskýra verri árangur stráka í skólum. Viðtölin við nemendur í 10. bekk sýndu að þrátt 

fyrir að þau töluðu oft um einstaklinga og einstaklingsmun varðandi nemendur og kennara þá 

komu þau jafnframt inn á kynjaorðræðuna um að stelpum gangi betur í skólum, að þær hefðu 

meiri áhuga á náminu og hefðu einnig meiri ábyrgðartilfinningu til námsins. Þó þeim finnist 

þau ekkert heyra meira eða öðruvísi talað um stráka og stelpur hvað varðar skóla og nám þá 

kom álit þeirra og hugmyndir hvað varðar mun á kynjunum heim og saman við þá orðræðu 

sem er í gangi í þjóðfélaginu í dag og gert hefur verið grein fyrir hér að framan.  

 Eins og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) kemur inn á þá ætti að varast að alhæfa 

um þessa hluti, sama hvað um er verið að ræða, og mikilvægara er að finna lausnir en 

sökudólga. Mesta áhyggjuefnið hvað varðar skóla á Íslandi í dag ætti að vera sú staðreynd að 

nemendum er að fara aftur í námi miðað við önnur lönd og því þurfi að huga að öllu 

skólastarfi, hvort sem það eru strákar með verri árangur eða stelpur sem ekki er að ganga vel í 

skólum.  

 Þar sem einungis voru tekin fjögur viðtöl við nemendur vorið 2010 og þrjá kennara 

haustið 2009 er augljóst að ekki er verið að endurspegla þýðið en allir voru mjög jákvæðir 

fyrir því að leggja lið við slíka rannsókn. Áhugavert verður að skoða þegar fram líða stundir 

og þegar meiri reynsla verður komin á nýtt fyrirkomulag hvort nýju könnunarprófin hafi 

breytt einhverju hvað varðar áherslur á námi í 10. bekk. Einnig væri áhugavert að gera 

rannsókn með stærra úrtaki af nemendum í 10. bekk um upplifun þeirra á kynjamismun 

nemenda í hegðun og árangri í grunnskólum á Akureyri, og landinu öllu.  
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Viðauki I 
Spurningar um námsárangur kynjanna: 

1. Finnst þér kennarar koma mismunandi fram gagnvart stelpum og strákum varðandi 

kennslu eða próf? 

2. Finnst þér skipta máli hvort kennarinn er kona eða karl? 

3. Hvort kynið hagar sér betur í skólastofunni að þínu mati? 

4. Heldur þú að stelpur leggja sig meira fram til að fá hærri einkunnir í prófum? 

5. Skiptir það þær meira máli að fá góðar einkunnir? 

6. Af hverju heldur þú að þessi munur er?  

Er munur á gáfum! 

7. Finnst þér strákar vera öruggari með sjálfan sig heldur en stelpur? 

Meira sjálfsálit! 

8. Heldur þú að kennarar/foreldrar séu almennt ánægðari með lægri einkunnir hjá 

strákum heldur en hjá stelpum?    

Útskýring: ef stelpa fær undir átta í einkunn þá telst það bara sæmilegt en ef 

strákar fá sjö eða  átta þá er það talið vera mjög góð einkunn.   

9. Finnst þér meira talað um hvernig strákum gangi í skólum heldur en stelpum? 

10. Telur þú að það sé auðveldara fyrir annað kynið heldur en hitt að fara í áframhaldandi 

nám? 

11.  En hvað með atvinnutækifæri, heldur þú að það sé auðveldara fyrir annað kynið 

heldur en hitt að fá atvinnu? 

Betri vinnu - hærri laun - almennt að komast áfram í atvinnulífinu.  

 

 

Spurningar um samræmd könnunarpróf: 

 

1. Í haust tókuð þið samræmd könnunarpróf, álíka og tekin eru í 4. og 7. bekk. Hvað 

finnst þér um þessa breytingu á prófunum? 

2. Telur þú að mikið hafi breyst hvað varðar námið sjálft eftir þessa breytingu? 

3. Heldur þú að þetta komi til með að hafa áhrif á áframhaldandi nám fyrir þig? 
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Viðauki II 

Bakgrunnsupplýsingar 

 Reynsla þín af kennslu og menntunarbakgrunnur 

Viðhorf almennt til breytinga á samræmda prófinu í 10. bekk 

 Hver eru þín viðhorf til þeirra breytinga sem gerðar hafa verið á samræmdum prófum í 

10. bekk? 

Er breytingin til batnaðar eða ekki? 

Áhrif breytinganna á prófunum á kennsluna í aðdraganda þeirra (í 9. bekk og að hausti í 

10. bekk) 

 Heldur þú að breytingin muni hafa áhrif á kennsluna í aðdraganda prófanna (t.d. í 9. 

bekk)  

o Hvernig mun námsmat skólans breytast eftir að samræmdu prófin breyttust?  

Hvernig var framkvæmdin fyrir og eftir (formleg próf – símat) 

Hvernig verður lokaprófi háttað.  

o Hefur breyst hvaða námsefni þú velur? 

Áður var fókusinn á málfræði og stafsetningu, lítil áhersla á hlustun og 

talað mál heldur þú að það muni breytast? 

o Hefur þessi breyting haft áhrif á það hvernig þú hagar kennslu, viðfangsefnum 

nemanda. Eru allir að vinna að sama efninu? 

Áhrif á kennsluna eftir að prófin eru afstaðin – Mun kennslan breytast þegar prófin eru 

að baki 

 Eftir prófið, mun kennslan breytast eða mun hún vera eins?  

 Hvað hugsanlega muni breytast í skipulagi kennslunnar EFTIR prófið (þegar prófið er 

afstaðið og wash-back áhrifanna hætt að gæta) 

o Telur þú að samræmd könnunarpróf komi til með að nýtast þér í að skipuleggja 

áframhaldandi kennslu fyrir hvern nemanda fyrir sig.  

o Munt þú nota þér niðurstöður úr prófunum til að skipuleggja kennslu vetrarins, 

ef svo er hvernig? 

o Heldur þú að það verði erfiðara að halda nemendum við efnið eftir prófin? 


