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Ágrip 

  

Í þessu verkefni leitast höfundur við að skoða muninn á tómstundalestri unglingspilta og 

unglingsstúlkna á Íslandi. Í rannsóknum hefur komið fram að stelpur lesi meira en 

strákar í frístundum og hafa þær niðurstöður vakið upp spurningar um ástæður.  

 Byrjað er á því að skoða tómstundir barna og unglinga, hvernig þessi hópur eyðir 

frítíma sínum og hvað er í boði. Farið er yfir það hvað tómstundalestur er, hverjir stunda 

hann og hvers vegna hann er mikilvægur fyrir unglinga. Skoðað er hvers vegna þessi 

munur er á kynjunum þegar kemur að tómstundalestri í samhengi við aðra afþreyingu, 

hvernig skólarnir ýta undir lestur og hvort kynjamyndir í samfélaginu hafi áhrif á það 

hverjir lesa. Kynjamunurinn er svo skoðaður almennt og rætt um mótunaraðila í uppeldi 

barna sem ýta undir staðalímyndir kynjanna. Að lokum verða þeir þættir sem hafa áhrif 

á muninn á lestrarvenjum pilta og stúlkna teknir saman og ræddir. 
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Formáli 

 

Þetta verkefni er unnið til fullnaðar B.Ed. gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég hef stundað námið á íslenskukjörsviði og fengist við verkefni tengd lestri og 

bókmenntum í náminu, auk þess að hafa alltaf verið mikil áhugamanneskja um 

bóklestur. Lestur er uppistaða alls náms og því mikilvægt að áhugi á lestri vakni hjá 

börnum og unglingum því hann opnar þeim dyr að fjölbreyttum fróðleik og er auk þess 

heilnæm og uppbyggileg afþreying. 

 Lestur góðrar bókar opnar lesandanum sannkallaðan töfraheim sem hann getur 

leitað í hvenær sem færi gefst og mér er mikið í mun að sannfæra þá sem ekki eru 

sannfærðir um það hversu dásamlegur tómstundalestur er. Því finnst mér mikilvægt að 

skoða hvers vegna áhugi stráka á bóklestri er minni en stelpna. Ástæðurnar má svo hafa 

á bak við eyrað þegar leitað er leiða til að vekja bókmenntaáhuga piltanna. 

 Ég vil þakka leiðsagnarkennaranum mínum, Önnu Sigríði Þráinsdóttur, fyrir 

ábendingar, vandvirkni og góðar leiðbeiningar. Strákarnir mínir allir fá bestu þakkir fyrir 

þolinmæðina við mig meðan á skrifum stóð og aðrir fyrir góðar hugmyndir og alla 

mögulega hjálp þegar á þurfti að halda. Sérlegir aðstoðarmenn við yfirlestur, tæknimál 

og prentun eiga lof skilið. Takk takk takk. 
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1. Inngangur 

 

Bókaormar eru þeir kallaðir sem njóta þess að lesa, skoða og grúska í bókum. Þeir geta 

verið á öllum aldri og af báðum kynjum. Það virðist þó vera misjafnt eftir aldri og kynjum 

hvað er lesið og hve mikið. 

 Hér verður athyglinni beint að lestri íslenskra unglinga. Þó að bæði strákar og stelpur 

geti verið bókaormar, virðist vera algengara að þeir séu stelpur þar sem rannsóknir hafa 

leitt það í ljós að strákar lesi minna en stelpur. Það er áhyggjuefni þar sem lestur er 

uppistaða alls náms og hefur ýmsa kosti í för með sér, eins og rætt verður um hér á eftir. 

 Heyrst hafa margvíslegar ástæður fyrir því hvers vegna strákar lesi ekki jafn mikið og 

stelpur. Að kynin séu svo ólík að upplagi, að þeim sé beint á ólíkar brautir, að minna 

aðhald sé með námi drengja en stúlkna, að bókum sé frekar otað að stelpum og að 

samfélagið gefi börnum og unglingum hugmyndir um hvernig beri að haga sér, 

hugmyndir sem fela það ekki í sér að strákar lesi bækur. Þessar ástæður og margar fleiri 

hafa verið nefndar í umræðunni um það hvers vegna strákar á öllum aldri lesi ekki jafn 

mikið og stelpur. Áhugavert er að skoða þær nánar og það verður gert hér á eftir. 

 Athugað verður hvaða tegundir afþreyingar eru vinsælar meðal unglinga og farið yfir 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á þeim vettvangi. Svo verður farið yfir það hvað 

tómstundalestur er, hverjir kostir hans eru, hvers vegna hann sé góð leið til að eyða 

frítíma sínum og farið yfir það hverjir stunda tómstundalestur. Þá verður rætt um hlut 

skólans í lestraruppeldi barna, það sem Aðalnámskrá grunnskóla segir um lestur, hvernig 

lestrarkennslu er háttað og hversu vel kennarar eru í stakk búnir fyrir þennan mikilvæga 

hluta náms nemenda sinna. Þá verður kynjamunur skoðaður hvað varðar nám og lestur 

og ræddur í samhengi við hugmyndir um það hvaðan þessi munur kemur og hvort verið 

sé að senda börnum og unglingum skilaboð um það hvernig beri að haga sér eftir því af 

hvoru kyninu þau eru. Síðan kemur umræða um það hvernig munurinn á kynjunum 

kemur fram í skólastarfinu. 
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 Að lokum verður umræðan dregin saman í niðurstöður og lokaorð þar sem ástæður 

verða teknar saman og rætt um þennan mun á lestrarvenjum stráka og stelpna á 

unglingsaldri. 
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2. Um afþreyingu 

 

 

Sá mikli kóngur Víðjón eða Myndband hefur tekið afþreyinguna að sér að verulegu leyti. 

(Heimir Pálsson, 2000, bls. 113-114) 

 

 

2.1. Afþreyingarefni nútímans 

 

Afþreying hefur tekið stakkaskiptum á síðustu árum. Íslendingar kveða ekki lengur rímur 

sér til skemmtunar eða segja sögur eins og algengt var fyrr á tímum og margir vilja 

meina að bókin sé einnig á undanhaldi. Rannsóknir sem gerðar voru erlendis um miðja 

síðustu öld, þegar útvarp og sjónvarp voru að ryðja sér rúms, bentu til þess að því meira 

sem fjölmiðlar létu til sín taka, því minna lásu börn og unglingar af bókum (Símon Jóh. 

Ágústsson, 1976, bls. 32).  

 Á Íslandi var útvarpið geysivinsælt upp úr miðri síðustu öld, en þá hlustuðu börn og 

unglingar mikið á útvarpsleikrit, barnatíma og fjölbreytta þætti (Símon Jóh. Ágústsson, 

1976, bls. 296-297). Svo tók sjónvarpið við og æ fleiri heimili höfðu sjónvarp til afnota og 

í dag eru þau gjarnan fleiri en eitt. Nú er það tölvan sem togar í en í nýlegri rannsókn 

sögðust 60% stúlkna og 75% drengja eyða hluta frístunda sinna fyrir framan tölvuna, 

ýmist við spilun tölvuleikja eða á internetinu (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006, bls. 67). 

 Það þarf ekki að leita mjög langt aftur í tímann til að finna allt annað 

frístundamynstur en nú. Sá tími sem áður var notaður til að hlusta á útvarp eða lesa 

bækur og blöð fer nú í tölvuleiki, flakk á internetinu eða sjónvarps- og kvikmyndaáhorf. 

Vilji fólk finna sér eitthvað til dundurs er úr fjölmörgu að velja. 
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2.2. Rannsóknir á afþreyingu unglinga 

 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á frístundum og afþreyingu unglinga á Íslandi á 

síðustu árum, til dæmis rannsóknirnar Ungt fólk sem gerðar hafa verið frá árinu 1992. 

Tilgangur þeirra er að rannsaka hagi og líðan barna og unglinga. Niðurstöðurnar geta 

sveitarfélög, skólar og fleiri svo nýtt sér til stefnumörkunar í ýmsum málum, þar sem 

þær gefa greinargóða mynd af því hvað hefur áhrif á líðan barna og unglinga, hvað þau 

vilja helst gera og síðast en ekki síst tengsl milli frístunda og áhættuhegðunar (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 

2009).  

 Meðal niðurstaðna Ungs fólks árið 2009 voru að tæpur helmingur stráka og stelpna í 

9. og 10. bekk á landinu öllu tók þátt í einhvers konar skipulögðu félags- eða 

tómstundastarfi einu sinni í viku eða oftar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 2009, 

bls. 23). Í framhaldinu var skoðað hvaða tómstundir unglingarnir stunduðu. Meðal 

annars kom í ljós að innan við 5% unglinga í 10.bekk taka þátt í skátastarfi, 

æskulýðsstarfi trúfélaga eða björgunarsveitastarfi. Nokkuð margir stunda tónlistarnám, 

eða um 20% þessa hóps, en aðeins um 5% sækja bókasafn einu sinni í viku eða oftar, um 

4% stráka en tæp 6% stelpna. Unglingarnir eru duglegir að hreyfa sig en um 85% stelpna 

og stráka stunda einhverjar íþróttir einu sinni í viku eða oftar og meira en helmingur 

þess hóps fjórum sinnum í viku eða oftar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 2009, 

bls. 26-36).  

 Ástæðurnar fyrir því hvers vegna unglingarnir eyða frítíma sínum á þennan hátt voru 

ekki skoðaðar nánar í rannsókninni. Leiða má líkum að því að ástæðurnar geti verið 

uppeldislegar, samfélagslegar og menningarlegar. Það er ljóst að vinsælt er meðal 

unglinga að stunda líkamsrækt á meðan bókasöfn eiga ekki upp á pallborðið hjá þeim, 

ekkert frekar en skátastarf, æskulýðsstarf eða björgunarsveitastarf. 

 Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar til að komast að því hvað unglingar á Íslandi vilja 

gera í frítíma sínum. Guðný Guðbjörnsdóttir (2006) gerði rannsókn á menningarlæsi 

ungs fólks árið 2005. Í greininni segir hún að menningarlæsi hafi verið skilgreint sem 
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„það að öðlast þekkingu á ákveðnum bókmenntum og sögulegum staðreyndum til að 

geta tekið þátt í menningarlífi og stjórnmálum þjóðar á upplýstan hátt” (bls 62). Í 

rannsókninni athugaði hún meðal annars hvaða tómstundir unglingar í 10. bekk höfðu 

stundað síðastliðinn mánuð. Niðurstöðurnar voru að vinsælast var að eyða tíma sínum 

með vinum og fjölskyldu, næst kom internets- og tölvunotkun, þá sjónvarpsáhorf, svo 

íþróttir og heilsurækt og þar á eftir kom lestur. Minnsti flokkurinn var annað (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2006). 

 Til viðbótar við þessar rannsóknir má nefna langsniðsrannsóknina Börn og sjónvarp 

þar sem afþreying 10-15 ára ungmenna er til skoðunar. Frá árinu 1968-2003 fjölgaði 

þeim sem lásu aldrei í tómstundum sínum úr 11% í 33%. Ef við rýnum betur í þetta 

hlutfall frá árinu 2003 kemur í ljós að þá sögðust 41% stráka og 24% stelpna aldrei lesa 

(Þorbjörn Broddason, 2004). 

 Það að tæplega helmingi færri strákar en stelpur á unglingsaldri kjósi að eyða tíma 

sínum í lestur vekur athygli og þær niðurstöður er vert að athuga betur. Því verða þættir 

sem gætu haft áhrif skoðaðir hér á eftir. 

 

 

2.3. Samantekt  

 

Afþreying hefur breyst töluvert í áranna rás og vegna hraðra tæknibreytinga hefur 

afþreying ungmenna verið vinsælt rannsóknarefni. Ástæður þess að börn og unglingar 

velja sér ákveðna afþreyingu fram yfir aðra geta verið sprottnar af mörgum ástæðum og 

eru oft ólíkar eftir kyni og bakgrunni.  

 Lestur er sú afþreying sem einna helst hefur orðið fyrir niðurskurði og hefur það 

orðið að áberandi áhyggjuefni meðal þjóðarinnar. Í þeim rannsóknum sem hér voru til 

umræðu kom í ljós að um þriðjungur unglinga les ekkert í tómstundum sínum. Í þeim 

hópi eru næstum því helmingi fleiri strákar en stelpur. Því er ekki úr vegi að athuga þetta 

hugtak, tómstundalestur, aðeins nánar. 
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3. Um tómstundalestur 

 

 

Það er aðeins ein leið sem maðurinn kann þokkalega vel að fara til þess að gerast 

handgenginn heiminum. Hún er málleg og farartækið um hana heitir lestur.  

(Heimir Pálsson, 2000, bls 116)  

 

 

3.1. Hvað er tómstundalestur? 

 

Venja er að telja tómstundalestur aðeins vera bóklestur sem fólk stundar af fúsum og 

frjálsum vilja, sér til skemmtunar, í frítíma sínum. Símon Jóh. Ágústsson (1976) lagði 

víðtæka lestrarkönnun fyrir 10-15 ára börn árið 1965 og taldi hann tómstundalestur vera 

lestur bóka, blaða, tímarita og leikrita, það er allt það efni sem börnin lásu í frístundum 

sínum. Hann skipti þó rannsókninni í hluta eftir lesefni og skoðaði bóklestur sérstaklega 

og verða niðurstöður um þann hluta tómstundalestrar skoðaðar hér.  

 Í öðrum lestrarrannsóknum (Þorbjörn Broddason, 2004; Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir og fleiri, 2009; Elísabet Arnardóttir, Guðmundur B. Kristmundsson og 

Amalía Björnsdóttir, 2006) hefur bóklestur einnig verið skoðaður sérstaklega, en lestur 

dagblaða, teiknimyndasagna, tímarita, vefsíðna og annarra miðla skoðaður sér. 

Bóklesturinn verður einn til skoðunar hér þegar rætt verður um tómstundalestur, sem 

sérstök tegund afþreyingar og önnur en lestur annarra miðla.  

 

 

3.2. Hverjir lesa í tómstundum? 

 

Rannsakendum hefur í gegnum tíðina leikið forvitni á að vita hvaða hópar í samfélaginu 

lesa bækur í frítíma sínum og því er af nógu að taka í þeim málaflokki. Hér hafa verið 

teknar saman niðurstöður nokkurra rannsókna til að auðvelda yfirsýn yfir það hverjir 
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það eru sem stunda tómstundalestur. Hér verða til skoðunar rannsókn á jólabókalestri 

frá árinu 1998, rannsóknin um ungt fólk frá árunum 2000-2009, rannsókn um 

lestrarvenjur barna og unglinga frá árinu 1965 og rannsókn á læsi fullorðinna frá árinu 

2004. 

 Í rannsókn frá árinu 1998 sem tók til úrtaks 10, 12, 14 og 16 ára barna og fjallaði um 

jólabókalestur kom fram að 32% 16 ára unglinga hafði ekki lesið neina bók frá jólum og 

fram í janúar (Dr Sigrún Klara Hannesdóttir, 1998). Það er umhugsunarvert þar sem jólin 

eru oft talin vera tími bókanna á Íslandi og þá lesa þeir sem yfir höfuð lesa einhvern 

tíma. Að meðaltali lásu 80% barnanna í úrtakinu einhverja bók á þessu tímabili, en 20% 

lásu ekki neitt. Yngri börnin lásu meira, en því eldri sem þau voru lásu þau minna og 

fengu færri bækur í jólagjöf. Þróunin var þannig að tæplega 83% 10 ára barna fengu bók 

í jólagjöf, tæplega 84% 12 ára barna, 63% 14 ára barna og aðeins 52,7% 16 ára barna. 

 Í rannsókninni var kynjamunur einnig til athugunar, og í ljós kom að stelpur lásu 

meira en strákar en munurinn var aðeins breytilegur eftir aldurshópum. Á heildina litið 

höfðu um 75,2% strákanna gluggað í bók á tímabilinu sem var til umræðu, en 82,5% 

stelpnanna. Sú niðurstaða er athugaverð því hún gengur þvert á þá staðreynd að 12, 14 

og 16 ára strákar fengu fleiri bækur í jólagjöf þetta árið en jafngamlar stelpur samkvæmt 

rannsókninni. Um 6,4% fleiri 14 ára stráka en stelpna fengu bók og 4,6% fleiri 16 ára 

stráka en stelpna. Það virðist því ekki vera nóg að ota bókunum að börnum og 

unglingum, því ekki er fylgni á milli fenginna og lesinna bóka. Aðrar ástæður hljóta að 

vera fyrir því að bókin togar ekki jafn fast í strákana.  

 Tómstundalestur var einnig skoðaður í rannsókninni Ungt fólk (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir og fleiri, 2009, bls. 129) og árin 2000, 2006 og 2009 borin saman. Í ljós 

kom að þeim unglingum í 9. og 10. bekk sem lesa einhvern tíma aðrar bækur en 

skólabækur fjölgaði milli áranna 2000 og 2009. Þannig sögðust 45,1% stráka og 29,9% 

stelpna árið 2000 ekki lesa, árið 2006 sögðust 39% stráka og 30,3% stelpna ekki lesa og 

árið 2009 sögðust 42,5% stráka og 23,9% stelpna ekki lesa aðrar bækur en skólabækur. 

Mynd 1 skýrir þessar niðurstöður á myndrænan hátt. 
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Mynd 1 

 

Eins og sjá má á stöplaritinu jókst tómstundalestur lítillega milli áranna 2000 og 2009 en 

samt er enn um þriðjungur unglinganna sem eyðir engum hluta frístunda sinna í 

tómstundalestur. Næstum því helmingi fleiri strákar en stelpur líta aldrei í bók sér til 

skemmtunar. 

 Ef litið er lengra aftur í tímann, til þess tíma þegar sjónvarpið var ekki komið á öll 

heimili og því síður tölvur, sést að drengir hafa ekki verið eins spenntir fyrir bóklestri og 

stúlkur í gegnum tíðina. Rannsókn Símonar Jóh. Ágústssonar frá 1965 sýndi bæði 

kynjamun og aldursmun og voru niðurstöður þeirrar rannsóknar á svipaðan veg og 

niðurstöður nýlegra rannsókna. Á meðan 15,2% 10 ára drengja og 31% 15 ára drengja 

sögðust ekki hafa lesið neina bók síðasta hálfa mánuð höfðu 5,5% 10 ára stúlkna og 24% 

15 ára stúlkna ekki lesið síðasta hálfa mánuðinn (1976, bls. 49-52).  
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Krakkar sem höfðu ekki lesið síðasta hálfa 
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Mynd 2 

 

Eins og sjá má á mynd 2 lásu börn meira þegar þau voru yngri og minnkuðu svo lesturinn 

þegar þau komust á unglingsaldur og stelpur lásu meira en strákar rétt eins og nú. 

Kynjamunurinn meðal 15 ára unglinga var þó ekki eins afgerandi á þessum tíma og hann 

virðist vera samkvæmt nýrri rannsóknum. Þó ber að hafa í huga að aðeins var um að 

ræða síðasta hálfa mánuðinn í gömlu rannsókninni á meðan þátttakendur í 

rannsóknunum um ungt fólk voru spurðir að því hvort þeir læsu einhvern tíma bækur. 

Því er erfitt að alhæfa um mun út frá niðurstöðum þessara rannsókna. 

 Fullorðið fólk les meira en börn, en samkvæmt rannsókn á læsi fullorðinna frá árinu 

2004 (Elísabet Arnardóttir og fleiri, 2006) sögðust 92% þátttakenda lesa eitthvað í 

frístundum sínum, en 8% ekkert. Ef munurinn á kynjunum er skoðaður kemur í ljós að 

konur halda forystu sinni frá barnæsku þegar kemur að tómstundalestri, en aðeins 3% 

kvennanna í rannsókninni sögðust aldrei lesa bækur, á meðan 12% karlanna sögðust 

aldrei lesa.  
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3.3. Lestur er góð afþreying 

 

Frjáls lestur hefur margt gott í för með sér og óhætt er að segja að sá tími sem varið er í 

lestur bóka fari ekki til spillis. Í handbókinni Að lesa og skrifa er kennurum bent á þá 

kosti sem frjáls lestur hefur í för með sér fyrir nemendur (Hafsteinn Karlsson, 1991, bls. 

16). Þar segir að lestrarhæfni aukist með hverju orði sem lesið er, orðaforði verði meiri, 

lesskilningur þroskist, þekking aukist og að lokum veiti lesturinn nemendum ómælda 

ánægju og gleði. 

 Minnkandi lestur er því áhyggjuefni og er umræðunni einkum beint að börnum og 

unglingum. Við viljum að börn lesi til að þau geti eignast hlutdeild í menningararfi okkar, 

geti aflað sér upplýsinga, sótt sér menntun og síðast en ekki síst upplifað þá gleði og 

ánægju sem góðar bækur geta veitt lesendum sínum. Til þess að börn og unglingar læri 

að njóta bókmennta þurfa þau meðal annars stuðning og leiðbeiningu fullorðinna. Börn 

sem alin eru upp við bóklestur eru líklegri til að vilja lesa bækur seinna meir en annað 

kemur einnig til. Það sem virðist skipta miklu máli er að börnin læri að njóta þess að lesa 

samkvæmt rannsókn Kolbrúnar Guðríðar Haraldsdóttur (2007). Hún komst að þeirri 

niðurstöðu að ánægjan við að lesa er mesti áhrifavaldurinn þegar kemur að því hvort 

börn og unglingar vilji lesa í tómstundum. Það hljóta þau að læra frekar ef bókum er 

haldið að þeim frá unga aldri. 

 Í PISA rannsókninni árið 2000 fannst greinileg fylgni milli lestraránægju og 

lesskilnings 15 ára unglinga, en þeir sem höfðu góðan lesskilning höfðu meiri ánægju af 

því að lesa (Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 17). Þeir sem hafa ánægju af lestri hafa 

þannig betri lesskilning og eru líklegri til að taka upp bók en hinir sem ekki upplifa 

ánægju af lestri. 

 Í rannsóknum á tómstundalestri barna og unglinga má að auki greina tengsl á milli 

góðra einkunna og tómstundalestrar. Þannig fá þau börn sem lesa sér til skemmtunar 

betri einkunnir í skólanum en þau sem ekki lesa. Í rannsókn Símonar bentu niðurstöður 

til þess að því meira sem börn lásu því hærri var einkunn þeirra á vorprófi (Símon Jóh. 

Ágústsson, 1976, bls. 57-60). Sú rannsókn er að vísu að verða hálfrar aldar gömul, en 
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miðað við þá kosti tómstundalestrar sem tíundaðir voru hér að framan er líklegt að 

þessar niðurstöður eigi við enn í dag. 

 

 

3.4. Lesa strákar og stelpur það sama? 

 

Í tengslum við það hvernig hvetja skuli börn til lestrar hefur verið athugað hvers konar 

bækur eru líklegar til að vera vinsælar meðal barna og unglinga. Þá hefur því einnig verið 

gefinn gaumur hvort bókasmekkur stráka og stelpna sé á heildina litið ólíkur. Við getum 

okkur þess til að strákar og stelpur vilji ekki lesa sömu bækurnar en hvort það er algildur 

sannleikur er svo annað mál. 

 Símon Jóh. Ágústsson (1976) athugaði þetta mál í rannsókn sinni sem áður hefur 

verið nefnd, og spurði hann börnin og unglingana í úrtakinu hvaða bækur væru í 

uppáhaldi hjá þeim, hvaða bækur þau hefðu lesið undanfarið og hvernig þeim líkaði við 

þær. Bækurnar voru svo flokkaðar í flokka, meðal annars í telpnasögur, drengjasögur, 

dýrasögur, sakamálasögur, ferðasögur, stríðsbækur og fleiri, þar sem í hvern þessara 

flokka féllu bækur sem höfðu sameiginleg megineinkenni. 

 Það kom í ljós að skörp skil voru á milli þess hvað kynin vildu lesa í nokkrum flokkum. 

Drengir lásu sjaldan þær bækur sem Símon kallaði telpnasögur og ef þeir lásu þær, þá 

heyrði það til undantekninga ef þeir mátu þær mikils. Stelpur vildu aftur á móti lesa 

drengjasögur rétt eins og strákarnir og voru þær álíka vinsælar meðal kynjanna. 

Strákarnir vildu heldur ekki lesa bækur um lífsreynslu, störf og afrek kvenna, né 

ástarreyfara, sem voru vinsælir flokkar meðal stelpnanna, en þeir vildu aftur á móti lesa 

stríðsbækur, bardagasögur og stríðsnjósnarasögur, sem aðeins örfáar stelpur höfðu lesið 

og þótti ekki mikið til koma. Að lokum segir Símon: „...drengir lesa meira bækur þar sem 

drengir eru aðalsöguhetjurnar, þeir heillast meir af hinu stórfenglega, hetjulega, 

bardögum, hættuferðum, leynilögreglusögum, en stúlkur fremur af hinu blíða, 

angurværa, unaðslega...” (Símon Jóh. Ágústsson, 1976, bls. 382). Þar sem rannsókn 
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Símonar er næstum hálfrar aldar gömul má vera að viðhorf hans til munar á kynjunum 

teljist úrelt í dag. 

 Guðný Guðbjörnsdóttir (2006) komst þó að því í rannsókn um menningarlæsi 

unglinga að mun algengara var að strákar læsu aldrei tiltekna bókaflokka en stúlkur, en 

það voru íslenskar og erlendar skáldsögur, spennusögur, þjóðsögur og Íslendingasögur. 

Einu bækurnar sem stelpur lásu síður en strákarnir samkvæmt þessu voru fræðslubækur 

(bls. 69). Einhver kynjamunur virðist því vera til staðar. Guðný komst einnig að því að um 

49% stúlkna eyddu einhverjum hluta frístunda sinna í lestur en aðeins um 25% pilta (bls. 

66), sem eru svipaðar niðurstöður og í öðrum rannsóknum. 

 

 

3.5. Samantekt 

 

Tómstundalestur er sú iðja að lesa bækur í frítíma sínum. Þau börn og unglingar sem lesa 

græða heilmikið á því annað en skemmtunina eingöngu, til dæmis er lesskilningur þeirra 

betri en þeirra sem líta ekki í bók í tómstundum sínum, þau auka við þekkingu sína, fá 

hærri einkunnir og fleira (Hafsteinn Karlsson, 1991; Símon Jóh. Ágústsson, 1976; Almar 

M. Halldórsson, 2006). 

 Strákar og stelpur virðast ekki lesa það sama, en erfitt er að segja í hverju munurinn 

felst. Í rannsóknum þar sem verið er að skoða hvað kynin vilja lesa kemur oft fram 

einhver munur (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006; Símon Jóh. Ágústsson, 1976). Það er erfitt 

að segja til um það með vissu, en við höfum ákveðnar hugmyndir af því í huganum í 

hverju munurinn felst, en þær hugmyndir byggjast aðallega á stöðluðum kynjamyndum, 

til dæmis að strákar vilji lesa spennusögur á meðan stelpur kjósi frekar að lesa 

ástarsögur og þess háttar. Það er þó að sjálfsögðu ekki algilt. 

 Burtséð frá þvi hvers konar bækur kynin vilja lesa benda rannsóknir til þess að 

stelpur lesi meira en strákar og að unglingsstrákar sem aldrei líti í bók séu um það bil 

helmingi fleiri en stelpur sem aldrei lesa. Fullorðnir lesa svo meira en börn og unglingar, 

en kynjamunurinn er einnig til staðar hjá þeim, þar sem konur lesa marktækt meira en 
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karlar. Út frá þessu er hægt að velta því fyrir sér hvort lestur aukist aftur þegar komið er 

á fullorðinsár, eða hvort munurinn velti á kynslóðunum, þar sem afþreyingu var öðruvísi 

háttað í barnæsku fullorðna fólksins úr rannsókninni 2004 (Elísabet Arnardóttir og fleiri, 

2006). 

  Þá hefði verið gaman að sjá hve stórt hlutfall barnanna úr rannsókninni 1965 segðist 

aldrei lesa bækur í tómstundum sínum í stað þess að sjá bara tölur fyrir hálfan mánuð. Í 

rannsókninni höfðu 31% 15 ára stráka ekki lesið neina bók síðasta hálfa mánuðinn og 

24% jafngamalla stelpna (Símon Jóh. Ágústsson, 1976). Ef þetta er hlutfallið sem las 

almennt ekki í tómstundum sínum er það lítið minna en sá fjöldi unglinga sem segist 

almennt ekki lesa í tómstundum sínum í dag (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 

2009; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006; Þorbjörn Broddason, 2004). 
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4. Skólinn og lestur 

 

 

R:Hvað haldið þið að krakkar læri í skólanum? 

Bjarni: Þau læra að lesa litla stafi. Ég kann það náttúrulega ekki.  

 (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 129)  

 

 

 4.1. Aðalnámskráin 

 

„Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að geta tekið virkan þátt í samfélaginu. 

Lestrarkunnátta er undirstaða almennrar menntunar” (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, 

bls. 9), segir í íslenskuhluta aðalnámskrár. Í almennum hluta hennar segir að í 

grunnskólanum skuli „unnið að því í samvinnu við heimilin að búa nemendur undir líf og 

starf í lýðræðisþjóðfélagi” (Aðalnámskrá, 2006, bls. 8). Þar segir einnig að almenn 

menntun sé ein meginstoð lýðræðis. Það vekur þó athygli að í almenna hluta 

námskrárinnar er ekki minnst á mikilvægi lestrar, þó að hann sé í íslenskuhlutanum 

talinn vera undirstaða alls náms og forsenda þess að geta tekið þátt í samfélaginu. Í 

báðum hlutum er þannig talað um almenna menntun en aðeins í öðrum þeirra um 

meginstoð hennar, lesturinn. Í íslenskuhlutanum hefur lestri verið gert hátt undir höfði 

og eru markmið varðandi lestur áberandi þar. 

 Þessum markmiðum er skipt í fjóra flokka, Talað mál og hlustun, Lestur og 

bókmenntir, Ritun og Málfræði. Í umræðu um flokkinn sem snýr að lestri og 

bókmenntum segir meðal annars: 

Frjáls lestur á að skipa fastan sess á öllum stigum grunnskóla. Leggja ber áherslu á  

fjölbreytt lesefni, bæði prentað efni í bókum og hvers konar ritum og einnig lesefni á 

Netinu. Á skólasöfnum eiga nemendur að geta nálgast lesefni í samræmi við þroska 

og lestrargetu hvers og eins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls.9).  
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Á þessu má sjá að frjáls lestur er ekki aðeins talinn til tómstunda, heldur einnig sem hluti 

af því námsefni sem börnum er kennt í grunnskólunum. Sú staðreynd að minnst er á 

frjálsan lestur í aðalnámskrá gefur til kynna hve mikilvægt er fyrir nemendur að lesa, ekki 

aðeins að læra að lesa heldur að nota þá kunnáttu sér til gagns og gamans. 

 Ef markmið fyrir flokkinn Lestur og bókmenntir í aðalnámskránni eru skoðuð kemur í 

ljós að gert er ráð fyrir miklum lestri í grunnskólum. Í lokamarkmiðum í þeim þætti sem 

snýr að lestri og bókmenntum er gengið út frá því að nemendur hafi fengið góða 

lestrarkennslu, því án hennar geta þeir ekki náð markmiðunum. Lokamarkmiðin eru 

eftirfarandi: 

Nemandi 

o lesi sér til gagns og gamans, í námi og í starfi 

o geti lesið margvíslega texta af öryggi og skilningi 

o geti lagt mat á gildi og trúverðugleika texta og greint aðalatriði frá 

aukaatriðum 

o þekki ýmsar tegundir texta, frá ólíkum tímum 

o hafi innsýn í fjölbreytileika íslenskra og erlendra bókmennta, fornra og nýrra 

o kunni nokkur valin ljóð utanbókar 

o geti beitt helstu hugtökum sem notuð eru í umræðu um bókmenntir 

o hafi þjálfast í almennri leit að lestrarefni og upplýsingaleit 

o geti nýtt sér ritaðar, tölulegar og myndrænar heimildir 

o geri sér grein fyrir mikilvægi margþættrar lestrarkunnáttu 

o kunni að meta íslenskan menningararf og menningu annarra þjóða 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls. 12) 

Eins og sjá má er gengið út frá því að við lok grunnskólagöngunnar hafi nemendur öðlast 

góða lestrarfærni. Án hennar geta þeir ekki uppfyllt þessi markmið, því að öll ganga þau 

út á það að nemendur geti lesið sér til um eitthvað, geti lært atriði í rituðum texta, geti 

leitað eða skimað eftir atriðum í texta, geti skoðað texta, þekki mismunandi texta og 

kunni að leggja mat á mismunandi texta. Það geta þeir ekki nema með ágætri 

lestrarfærni. 
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 Það liggur í augum uppi að lögð er áhersla á að hver nemandi læri að lesa og notfæri 

sér svo þá kunnáttu til að fræðast enn frekar. Hafi hann náð góðum tökum á lestri 

opnast honum dyr að meiri fróðleik, meðal annars þeim sem aðalnámskrá ætlast til að 

hann nái í íslensku sem og öðrum greinum. 

 

 

4.2. Kennarar og kennaranemar 

 

Eins og áður sagði er lestri gert hátt undir höfði í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla. 

Þar er talað um mikilvægi góðrar lestrarfærni fyrir alla til þess að geta tekið virkan þátt í 

samfélaginu, að vekja þurfi áhuga nemenda á lestri, sess frjálsa lestrarins og þann 

sameiginlega arf sem mikilvægt er að nemendur kynnist í gegnum bækurnar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007).  

 Kennarar hafa þó tekið eftir þeim tvískinnungi sem kemur fram í kennaramenntun 

þar sem kennaranemar hafa hæglega getað útskrifast án þess að hafa setið námskeið 

um það hvernig best sé að kenna börnum að lesa. Á sama tíma sé mikil áhersla lögð á 

lestur á öllum stigum grunnskóla (Auður Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, 

Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik Jónsson, 2009, bls. 11). 

Kennari, sem hefur útskrifast af einhverju öðru kjörsviði en yngri barna kennslu, hefur að 

öllum líkindum ekki fræðst um mismunandi aðferðir til að kenna lestur eða neitt sem 

þeim aðferðum fylgir. Hann hefur heyrt um aðferðirnar en ekki kynnst þeim að neinu 

marki. Kennarar sem útskrifast af yngri barna kjörsviði eru mjög vel undir það búnir að 

kenna lestur en aðrir útskrifaðir kennarar hafa ekki sama grunn. 

 Kennarar geta því lent í vandræðum með það hvernig best sé að standa að 

lestrarkennslu unglinga, sérstaklega þeirra sem eiga ekki auðvelt með lestur og hafa ekki 

grunninn. Kennararnir hafa oft ekki forsendur til að taka á lestrarörðugleikum þar sem 

þeir hafa ekki þekkingu á aðferðum við lestrarkennslu og nemendur geta í einhverjum 

tilfellum þurft að líða fyrir það. 
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 Kennarar hafa í gegnum nám sitt kynnst mikilvægi þess að börn og unglingar lesi og 

eins er efnið áberandi í umræðunni í þjóðfélaginu. Það eru því vonandi margir sem gefa 

lestri verðskuldaðan tíma í kennslu sinni. Þó hafa heyrst skiptar skoðanir um það hvort 

frjáls lestur sé fullgild kennsla eða tímasóun og sumir kennarar hafa það viðhorf að erfitt 

sé að leyfa nemendum að lesa sér til skemmtunar í kennslustund (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2006, bls. 42). Frjáls lestur er af einhverjum talinn sóun á mikilvægum 

kennslutíma, þrátt fyrir að á hann sé minnst í aðalnámskrá sem hluta af námi 

grunnskólabarna. 

 

 

4.3. Samantekt 

 

Í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla (2007) hefur lestur þann sess sem honum 

sæmir. Hann er meðal annars sagður „...undirstaða almennrar menntunar” (bls. 9), og 

kostir hans tíundaðir. Mikið er lagt uppúr því að lestur sé stundaður á margvíslegan hátt 

og meira að segja talað um frjálsan lestur, sem sumum kennurum finnst þó að eigi varla 

heima innan veggja skólans (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006). Þrátt fyrir að mikilvægi 

lestrar sé tíundað í íslenskuhlutanum er ekki minnst á lestur einu orði í almennum hluta 

námskrárinnar og vekur sú staðreynd furðu. 

 Á sama tíma hafa kennarar áhyggjur af því að þeir hafi ekki forsendur til að takast á 

við lestrarvandamál, þar sem þeir hafi ekki kynnst lestrarkennslu að neinu marki í námi 

sínu, nema þeir hafi útskrifast af kjörsviði yngri barna kennslu. Því þekki þeir aðeins til 

þeirra aðferða sem notaðar séu, en hafi ekki næga kunnáttu til að beita þeim (Auður 

Magndís Leiknisdóttir og fleiri, 2009). 

 Nú þegar námskráin hefur verið skoðuð og rýnt í markmið hennar og einnig hvað 

kennarar segja og vita um lestrarkennslu er ekki úr vegi að athuga muninn á kynjunum í 

skólanum, sem og annarsstaðar.  
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5. Munurinn á kynjunum 

 

 

Hvurnin eiga karlmenn að skilja kvenmenn... Það eru ekki til ólíkari skepnur. 

(Kristján Jóhann Jónsson, Símon Jóh. Jóhannsson og Valgerður Benediktsdóttir,  

1998, bls. 210) 

 

 

5.1. Ástæður fyrir margvíslegum mun á kynjunum 

 

Það er misjafnt hve mikill munurinn á kynjunum tveimur er talinn vera. Ekki er hægt að 

neita því að kynjamunur er staðreynd, en skiptar skoðanir eru um ástæður hans og 

uppruna. Hann er talinn eiga sér margvíslegar ástæður, meðal annarra líffræðilegar, 

samfélagsfræðilegar, sálfræðilegar og stjórnmálafræðilegar, svo eitthvað sé nefnt 

(Ragnar F. Ólafsson, Almar M. Halldórsson, Sigurgrímur Skúlason og Júlíus K. Björnsson, 

2007, bls. 9).  

 Fjölskylduráðgjafinn, fyrirlesarinn, rithöfundurinn, greinahöfundurinn og kennarinn 

Michael Gurian (2001) gengur svo langt að segja að stúlkur og drengir læri hreinlega ekki 

eins. Í bók sinni Boys and Girls Learn Differently útskýrir hann hvernig heilinn virkar ólíkt 

í kynjunum, þar sem þeir hlutar heilans sem tengjast til dæmis árásargirni, hreyfingu og 

kynhvöt séu virkari hjá körlum en þeir hlutar sem snerta tungumál, tjáningu og minni 

séu þróaðri hjá konum (Gurian, Henley og Trueman, 2001, bls. 20-26). Af þessum sökum 

verði kennarar og aðrir að átta sig á því að strákar og stelpur hafi ekki sömu forsendur til 

að læra og hafi ekki sömu áhugamál. Miðað við þessa kenningu er lestur og annað nám 

auðveldara fyrir konur en karla. 

 Í öðrum bókum er litið öðruvísi á muninn á kynjunum þegar kemur að námi, en auk 

bókar Gurians (2001) um að stelpur og strákar læri ekki á sama hátt má nefna bókina 

Women Teaching Boys (Ashley og Lee, 2003). Þar er talað um þá staðreynd að meirihluti 

kennara er konur og reynt að uppræta þá hugsun að strákar séu til vandræða í 
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skólakerfinu. Þar er frekar gert ráð fyrir því að drengir og stúlkur hagi sér ekki á sama 

hátt vegna þess að ekki sé komið eins fram við kynin í skólanum. Því séu drengir oft 

ósamvinnuþýðir og af þeim sökum séu þeir taldir vera til vandræða.  

 Til að styðja þessa kenningu sína segjast höfundar meðal annars geta fullyrt það, af 

samtölum við drengi í átta skólum sem þeir heimsóttu, að kennarar hljóti lof fyrir augum 

karlkyns nemenda sinna hvort sem þeir eru karlar eða konur, ef þeir uppfylla eftirtalin 

skilyrði: Séu strangir á sanngjarnan hátt, ekki fúlir, útskýri hlutina vel, hjálpi nemendum 

við vinnuna, geri námið skemmtilegt og hafi húmor (Ashley og Lee, 2003, bls. 88). Af 

þessu að dæma er það kennurum og fyrirmyndum í skólakerfinu að kenna að drengir eru 

ekki eins bókhneigðir  og duglegir í skólanum og stúlkur, þar sem oft er búið að dæma þá 

fyrirfram. 

 Aðrir eru einnig ósammála hugmyndum Gurians og vilja meina að muninn á 

kynjunum megi frekar rekja til kynjamynda í samfélaginu og mismunandi krafna sem 

gerðar eru til kynjanna allt frá leikskólaaldri. Börn fái hugmyndir sínar um kynhlutverk 

frá fullorðnum fyrirmyndum. Gott dæmi eru skólabókasafnsverðir, sem flestir eru 

kvenkyns. Sú staðreynd gæti gert það að verkum að börnum finnist eðlilegra að stúlkur 

lesi og umgangist bækur en drengir (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009). Þessu til stuðnings 

er staðreyndin sú að stelpur eru tíðari gestir á bókasöfnum en strákar, en mun fleiri 

strákar en stelpur á unglingsaldri segjast aldrei fara á bókasöfn (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir og fleiri, 2009, bls. 127). 

 Enn aðrir telja að börn fái hugmyndir um kynhlutverk úr barnaefni í sjónvarpi, bókum 

og sögum. Þar er lítið um sterkar stelpur, strákastelpur, rólega stráka eða svokallaða 

jaðarstráka. Kynin eru þar steypt í mót og uppfylla ákveðin skilyrði og eiginleika eftir því 

hvoru kyninu þau tilheyra. Þessar stöðluðu hugmyndir hafa börn fyrir augunum frá 

upphafi og strax á leikskólaaldri hafa þau mjög sterkar skoðanir á því hvað er stelpulegt 

og hvað strákalegt (Þórdís Þórðardóttir munnleg heimild 22. október 2010). 

 Þeir eiginleikar sem stelpur eiga samkvæmt þessu að tileinka sér eru að vera sætar 

og sammála og halda friðinn á meðan strákar eiga að öðlast völd, vera duglegir og 

athafnasamir. Dæmi um þetta er sjónvarpsefnið Latibær, þar sem bæjarstjórinn og 
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hetjan, hinir ráðandi aðilar, eru báðir karlkyns, en kvenpersónurnar hlýðnar og 

samvinnuþýðar eða vitlausar. Í þjóðsögum er talað um ljótar tröllskessur og gengið út frá 

því að það versta sem komið geti fyrir konur sé að verða ljótar eða grófar. Í rótgrónum 

sögum eins og Kardimommubænum eru allir ráðandi aðilar karlmenn, bæði 

bæjarstjórinn og ræningjarnir, en vilji konur vera sjálfstæðar er gert gys að þeim og þær 

eru ekki samþykktar af samfélaginu fyrr en þær beygja sig undir vilja karla (Þórdís 

Þórðardótttir munnleg heimild 22. október 2010). Af þessum stöðluðu kynjamyndum að 

dæma er lestur ekki iðja fyrir sterka og duglega stráka með eftirsóknarverða eiginleika. 

 Kynjamyndirnar hafa þó ekki bein og milliliðalaus áhrif á börn og unglinga, þar sem 

þau eru misjöfn og láta ekki stjórnast algjörlega af fyrirmyndum úr barnaefni og öðrum 

miðlum. Þetta eru þó að einhverra mati þau skilaboð sem kynjunum eru send og geta 

haft sín áhrif. 

 

  

5.2. Hlutur foreldra 

 

Í rannsókn sem gerð var á stöðu lestrarkennslu í grunnskólum árið 2008 (Auður Magndís 

Leiknisdóttir og fleiri, 2009, bls. 12) kom fram að kennarar hefðu tekið eftir slakara gengi 

drengja en stúlkna í lestri hér á landi. Þar nefndu kennarar einkum þá ástæðu að minna 

aðhald væri með námi drengja en stúlkna, ekki aðeins á heimilunum, heldur einnig í 

skólunum. Þrátt fyrir að hafa tekið eftir þessum mun gerðu þeir ekkert í málunum, 

löguðu kennslu ekki að ólíkum árangri kynjanna eða samþættu kynjafræðileg sjónarmið 

inn í starfið.  

 Unglingarnir sjálfir virðast upplifa þetta öðruvísi ef marka má rannsóknirnar Ungt 

fólk. Strákum og stelpum finnst til að mynda álíka auðvelt að fá ráðleggingar um námið 

hjá foreldrum sínum. Hlutfall unglinga sem fannst mjög eða frekar auðvelt að fá 

ráðleggingar um námið var yfir 85% árin 1997, 2000, 2006 og 2009, og strákarnir sem 

voru þeirrar skoðunar voru jafnvel örlítið fleiri en stelpurnar. Yfir 97% beggja kynja í 

rannsóknunum 2006 og 2009 fannst það eiga vel eða mjög vel við um þau að það skipti 
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foreldra þeirra miklu máli að þau stæðu sig vel í námi (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og 

fleiri, 2009, bls. 109).  

 Þegar kemur að því að passa upp á unglingana virðast foreldrar vera meðvitaðri um 

hvar stelpurnar eru á kvöldin, setja þeim frekar reglur um hvenær þær eigi að koma 

heim, hvað þær megi gera utan heimilisins og þekkja vini og vinkonur stelpnanna betur 

og einnig foreldra þeirra. Stelpurnar telja sig frekar undir smásjá foreldranna en 

strákarnir en þegar kemur að metnaði foreldra fyrir námi barnanna og aðstoð við það 

virðast kynin jöfn (Margrét Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 2009, bls. 51-54,110-111).  

 Sú niðurstaða er á skjön við það sem fram kom í rannsókninni um stöðu á 

lestrarkennslu, þar sem kennarar töldu minna eftirlit með námi á heimilum stráka en 

stelpna. Það ber þó að hafa í huga að um ólíka hópa er að ræða, annars vegar kennarana 

og þeirra mat á eftirliti með námi unglinga, og hins vegar mat unglinganna sjálfra á 

eftirliti annarra með námi sínu. 

 Það hefur einnig verið athugað hvers vegna strákar lesi minna en stelpur og hlutur 

foreldra skoðaður sérstaklega. Í bæklingnum Það er gaman að lesa eru taldar upp 

mögulegar ástæður þess að strákar lesi minna en stelpur (Erna G. Árnadóttir og Ingibjörg 

G. Frímannsdóttir, 1998). Höfundar fjalla um það hvort foreldrar haldi frekar bókum að 

stelpum en tölvuleikjum að strákum og oti bókum sjaldnar að fjörmiklum börnum, sem 

sagt strákum. Hvort leikir sem stelpur leika séu betri undirbúningur og jarðvegur fyrir 

lestur og hvort sú staðreynd að strákar séu oft kraftmeiri en stelpur geri það að verkum 

að lestur höfði síður til strákanna. Þar er gert ráð fyrir því að orsakirnar geti verið bæði 

uppeldislegar og eðlislægar. 

 

 

5.3. Í skólanum 

 

Þar sem tómstundalestur er af rannsakendum talinn eiga skylt við einkunnir í skóla 

(Símon Jóh. Ágústsson, 1976) og lesskilning (Almar M. Hallsdórsson, 2006) og þar sem 
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lestur er uppsretta alls náms (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007), er ekki úr vegi að skoða 

muninn á viðhorfi og gengi kynjanna í skólanum. 

 Ef einkunnir unglinga í samræmdum prófum 4., 7. og 10. bekkjar eru skoðaðar 

kemur í ljós að stelpur eru að meðaltali alltaf með hærri einkunnir en strákar í íslensku. 

Munurinn er minnstur í 4. bekk en eykst eftir það og er mestur í 10. bekk (Ragnar F. 

Ólafsson og fleiri, 2007; Almar M. Halldórsson, 2006, bls. 10 ). PISA rannsóknin, þar sem 

lesskilningur er einn hluti prófanna, sýnir að stelpur hafa betri lesskilning en strákar í 

öllum þátttökulöndum rannsóknarinnar (Ragnar F. Ólafsson og fleiri, 2007).  

 Það er athyglisvert og þvert á niðurstöður PISA og samræmdra prófa að samkvæmt 

rannsókninni Ungt fólk árið 2009 eru strákar líklegri til að segja að námið sé of létt, en 

um 12% þeirra sögðu að sú fullyrðing að námið væri of létt ætti oft eða nær alltaf við um 

þá. Um 7% stelpna voru á sama máli. Hins vegar sögðu álíka margar stelpur og strákar að 

námið væri oft eða alltaf of þungt, eða um 19% aðspurðra. 

  Viðhorf kynjanna til námsins er ólíkt samkvæmt rannsókninni. Þar sagði um 

þriðjungur stráka í 9. og 10. bekk grunnskóla að þeim leiddist námið alltaf eða oft. 

Aðeins um fimmtungur stelpna var á sama máli. Hlutfall þeirra sem fannst nám sitt 

tilgangslaust var mjög lágt hjá báðum kynjum, en þó voru nær helmingi fleiri strákar en 

stelpur sem sögðu að þeim þætti það tilgangslaust, eða um 11% stráka og 6% stelpna.  

 Sjaldgæft var að unglingunum liði illa í skólanum eða vildu hætta, innan við 10%, og 

munur á kynjunum óverulegur. Þeir sem sögðu að sér semdi illa við kennarana í 

skólanum var 5% meðal stelpna á meðan 10% stráka voru þeirrar skoðunar (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir og fleiri, 2009, bls. 67-73). Sú niðurstaða að strákar séu frekar upp 

á kant við kennara sína er í takt við umræðu Ashley og Lee um viðhorf kennara til 

drengja (2003). 
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5.4. Samantekt 

 

Ákveðinn munur er á gengi kynjanna í skólanum, líkt og munur er á því hve mikið þau 

lesa af fúsum og frjálsum vilja. Þegar athugað er hvers vegna kynjunum gengur misvel í 

skólanum, eins og sjá má á einkunnum þeirra, eru nokkrar ástæður sem gætu legið að 

baki. Í aðalnámskrá er sérstaklega talað um að nokkur munur sé á þroska kynjanna þegar 

þau eru í grunnskóla og að taka þurfi tillit til þess í íslenskunámi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007, bls. 6). Þessi þroskamunur hefur eflaust sitt að segja. 

 Munur á strákum og stelpum er til staðar og kemur meðal annars fram í einkunnum 

þeirra í skólanum og í heimanámi. Strákar og stelpur eru að jafnaði sammála um það að 

þeim líði oftast vel í skólanum og langi ekki til að hætta. Strákarnir eru þó líklegri til að 

finnast námið tilgangslaust og leiðast það og vera ósáttir við kennara sína. Það viðhorf 

þeirra skilar sér kannski í því að einkunnir þeirra eru ekki eins háar og stelpnanna, þó að 

þeir séu líklegri en stelpurnar til að segja námið vera of létt (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir og fleiri, 2009).  
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6. Niðurstöður 

 

Það er munur á lestrarvenjum stráka og stelpna á unglingsaldri á Íslandi (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir og fleiri, 2009; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006; Þorbjörn Broddason, 

2004; Símon Jóh. Ágústsson, 1976; Dr Sigrún Klara Hannesdóttir,1998). Fjölmargar 

rannsóknir hafa bent til þess að strákar lesi marktækt minna af bókum en stelpur og 

þannig hefur það verið gegnum árin, þó svo að munurinn á kynjunum hafi verið ögn 

minni fyrir blómaskeið sjónvarps og tölvu, þegar minna úrval af afþreyingu var í boði. 

Munurinn á kynjunum er mestur á unglingsaldri, aðeins minni þegar börnin eru yngri 

(Símon Jóh. Ágústsson, 1976) og einnig þegar fólk er orðið fullorðið (Elísabet Arnardóttir 

og fleiri, 2006). Einhver munur er þó alltaf á tómstundalestri, kvenfólki í vil. 

 Í niðurstöðum rannsókna á lestri hefur komið fram að þrír þættir er varða lestur 

tengjast innbyrðis. Þessir þættir eru lesskilningur, tómstundalestur og lestraránægja. 

Þeir sem lesa í tómstundum sínum hafa betri lesskilning en þeir sem gera það ekki 

(Hafsteinn Karlsson, 1991, bls 16), þeir sem hafa góðan lesskilning hafa meiri ánægju af 

lestri en hinir sem hafa minni lesskilning (Almar M. Halldórsson, 2006, bls 17) og þeir 

sem hafa ánægju af lestri eru líklegri til að lesa í tómstundum sínum en hinir (Hafsteinn 

Karlsson, 1991, bls 16; Kolbrún Guðríður Haraldsdóttir, 2007). Stelpur hafa betri 

lesskilning og þær lesa einnig meira en strákarnir og hafa því sennilega meiri ánægju af 

lestrinum en þeir. Óvíst er hverjir þessara þátta eru orsakir og hverjir afleiðingar, en 

vitað er að fylgni er á milli þeirra. Í kjölfar umræðunnar um mun á lestrarvenjum 

kynjanna hér að framan kemur ekki á óvart að stelpur hafa vinninginn í þessum þáttum. 

 Vert er að hafa áhyggjur af því að strákar lesi eins lítið og raun ber vitni, þar sem 

bóklestur hefur marga kosti í för með sér fyrir þá sem hann stunda, eins og getið hefur 

verið um hér að framan. Fylgni er á milli tómstundalestrar og árangurs í skóla, 

lesskilnings og orðaforða auk þess sem lesturinn auðgar andann og veitir lesandanum 

heilnæma skemmtun. 

 Farið hefur verið í gegnum ýmis atriði sem haft gætu áhrif á mismunandi 

lestrarvenjur kynjanna. Munurinn stafar af mörgum samverkandi þáttum þar sem 

staðalímyndir samfélagsins hafa sitt að segja, foreldrar hafa meira aðhald og eftirlit með 
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stelpum en strákum, barnaefni beinir kynjunum á ólíkar brautir og í skólanum má greina 

mun á viðhorfi til kynjanna og að sama skapi mun á árangri stelpna og stráka. Þessir 

þættir, sem eru uppeldislegir, samfélagslegir, líffræðilegir, eðlislægir og svo mætti lengi 

telja, spila svo saman í að móta muninn á kynjunum.  

 Sumir hafa gengið svo langt að segja að heilinn í strákum og stelpum vinni ekki eins 

og að heilinn í strákum sé ekki eins þróaður þegar kemur að textum og tungumáli 

(Gurian og fleiri, 2001). Aðrir vilja meina að ólíkt viðhorf kennara og annarra er koma að 

námi barna og unglinga hafi mest að segja um það hvernig þeim gangi í skólanum og þar 

með í lestri (Ashley og Lee, 2003). Enn aðrir hafa talað um kynjamyndir sem börn hafa 

fyrir augunum allt frá frumbernsku, sem gefa þeim hugmyndir um það hvernig stelpur 

og strákar eigi að haga sér og hvaða eiginleikar séu eftirsóknarverðir fyrir hvort kynið um 

sig (Þórdís Þórðardóttir munnleg heimild 22. október 2010). Þessar mismunandi nálganir 

er hægt að skoða með tómstundalestur í huga og hafa þær allar eitthvað til síns máls.  

 Lestrarvenjur stelpna og stráka eru ólíkar eins og svo margt annað í fari kynjanna af 

mörgum samverkandi ástæðum. Það er sama hvort gengið er út frá því að kynin séu ólík 

að upplagi eða gert ráð fyrir því að þau læri að vera það, alltaf rekumst við á endanum á 

þá staðreynd að strákar lesa minna en stelpur og munurinn er mestur á unglingsárunum.  
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7. Lokaorð 

 

Svarið við spurningunni um það hvers vegna strákar á unglingsaldri lesi minna en stelpur 

er ekki einfalt og afmarkað. Margir samverkandi þættir vinna saman að því að stýra 

stúlkunum frekar til lestrar en drengjunum eitthvert annað. Samfélagið sendir kynjunum 

ólík skilaboð um hvernig eigi að haga sér, rótgrónar kynjamyndir hafa sitt að segja og 

forsendur kynjanna til lærdóms og lestrar virðast ólíkar auk þess sem álit þeirra á námi 

og lestri er ólíkt. Ástæðurnar fyrir þessum mun eru þannig uppeldislegar, eðlislægar, 

samfélagslegar, líffræðilegar og svo mætti lengi telja. 

 Þeir þættir sem minnst hefur verið á og hafa áhrif á þennan mun eru til staðar, við 

sjáum þá og getum verið meðvituð um þá. Rannsóknir hafa bent okkur á muninn á 

kynjunum hvað varðar tómstundalestur og niðurstöðurnar eru öllum aðgengilegar. 

Þessar niðurstöður geta kennarar, foreldrar og aðrir nýtt sér til að hvetja strákana okkar 

til lestrar, einnar bestu tómstundaiðju sem völ er á. 
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