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Útdráttur 

Hér verður sýnt fram á hvernig fræðilegar áherslur í kynjafræðirannsóknum hafa þróast 

seinustu ár og mikilvægi þeirrar þróunar þegar athygli kennara og samskipti hvað varðar 

kynin í bekkjarstarfi eru athuguð. Einnig verða samskipti og athygli kennara varðandi 

nemendur skoðuð með tilliti til póststrúktúralískts sjónarhorns og út frá því verður 

ráðandi orðræðu um kvenleika og karlmennsku fléttað inn í margbreytilega hegðun 

nemenda. Þar næst verður fjallað um nokkrar hugmyndir sem taldar eru geta bætt 

umhverfi bekkjarins í átt að jafnrétti fyrir alla, óháð hegðun og kyni. Niðurstöður bentu 

til að áherslubreytingar sem átt hafa sér stað í kynjafræðirannsóknum hafa gert hópa 

sýnilega sem áttu það til að gleymast í fyrri rannsóknum. Ástæðan er að 

póststrúktúralískt sjónarhorn, sem oft er notað í kynjafræðirannsóknum í dag og tekur 

tillit til margbreytileika hegðunar í stað tvíhyggju eins og eldri rannsóknir áttu til. Til 

þess að skapa umhverfi, þar sem allir fá að njóta sín í bekkjarstarfi, er mikilvægt að meta 

hvern og einn nemenda á eigin forsendum – óháð ráðandi orðræðu um kyn. Hér verður 

aðeins notast við rannsóknir og greinar sem fjalla um þetta efni og niðurstöður 

ritgerðarinnar byggðar á því. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig ráðandi orðræður um karlmennsku og kvenleika 

hafa áhrif á hegðun nemenda, samskipti og athygli sem eiga sér stað innan bekkjarstarfs. 

Gert verður grein fyrir hvernig fræðilegar áherslur í kynjafræði hafa breyst á seinustu 

árum og fjallað verður um athygli og samskipti kennara við nemendur í bekkjarstarfi út 

frá fyrri áherslum. Í lokin verða settar fram nokkrar tillögur sem bætt geta umhverfi 

bekkjarstofunnar þannig að öllum nemendum líði vel og fái tækifæri til þess að tjá sig.  

Ástæða þessarar umfjöllunar er að þrátt fyrir að kynin eigi að fá jafnan 

undirbúning fyrir framtíðina í skólastarfi, hefur því verið haldið á lofti að strákar séu verr 

staddir í skóla heldur en stelpur. Einnig bendir margt til þess að lögð sé meiri áhersla á 

samviskusemi hjá stelpum sem kemur þeim ekki að nægilegu gagni í stjórnunar- og 

leiðtogastörfum og að strákum sé ekki kennt það sem þeir þurfa til þess að verða góðir 

heimilisfeður (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004). Ástæðurnar fyrir þessum áherslumun tel 

ég mikilvægt að skoða nánar og samkvæmt Ingólfi Á. Jóhannessyni (2005) gæti fyrsta 

skrefið í átt að bættu jafnréttisstarfi innan skóla verið að skoða hugmyndir um 

karlmennsku og kvenleika í samfélaginu. Sem dæmi tekur hann sjónarhól stráks sem ætti 

ekki að þurfa að laga sig að úreltum hugmyndum um karlmennsku og bendir jafnframt á 

að fáir strákar hagnist á þessum hugmyndum. Hér á eftir verður nánar fjallað um ráðandi 

hugmyndir um kynin, hvernig þeim er viðhaldið og hvernig þær birtast í bekkjarstarfi. 

 Ástæða þess að mér þykir nauðsynlegt að fjalla stuttlega um þróun fræðilegra 

nálgana á þessu efni er til að sýna fram á mikilvægi þess að skoða hvernig hugmyndir um 

karlmennsku og kvenleika birtast í bekkjarstarfi miðað við ráðandi orðræður. Fyrri 

nálganir hafa meðal annars beint sjónum sínum að eðlishyggju sem felur í sér þá 

hugmynd að kynin fæðist með ólíka eiginleika og skapgerð. Í þessu sjónarhorni er 

kynjum oft stillt upp sem andstæðum og því haldið fram að hvort kyn fyrir sig búi yfir 

ákveðnu eðli sem ekki má finna hjá hinu kyninu. Konur eru taldar fæðast 

tilfinninganæmar, umhyggjusamar og með móðureðli en karlar eru taldir fæðast 

árásargjarnir og virkir. Eftir að rannsóknir fóru að sýna fram á að ekki væri hægt að 

tengja kyn við ákveðið eðli færðust áherslurnar yfir á sjónarhorn þar sem hegðun er talin 

vera sköpuð af umhverfinu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003: Ingólfur Á. Jóhannesson, 

2004; Unnur Dís Skaptadóttir, 1998). Breyttar áherslur þurfa hins vegar ekki að þýða 

réttar áherslur. Ein nálgun gekk út á það að skoða væntingar kennara til nemenda. Ef 
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kennari hefði neikvæðar væntingar til námsárangurs nemenda, gæti nemandi upplifað 

neikvætt umhverfi og það haft áhrif á getu hans og vilja til að læra og standa sig vel. 

Þessar hugmyndir voru taldar skýra ólíka hegðun kynja í bekkjarstarfi vegna þess að 

niðurstöður rannsókna sýndu oft fram á að strákar fengu neikvæðari væntingar frá 

kennara heldur en stelpur. Samkvæmt þessari nálgun höguðu strákar sér verr en stelpur 

vegna þess að þeir upplifðu neikvæðara umhverfi heldur en stelpur út af væntingum 

kennara (Jones og Dindia, 2004; Rosenthal og Jacobson, 1968; Younger, Warrington og 

Williams, 1999). Þessi nálgun hefur fengið á sig gagnrýni fyrir að taka ekki til greina 

vandamál sem snýr að valdi, ofbeldi og ójafnrétti og fyrir að líta bara á hlutverk 

kennarans í stað þess að taka einnig tillit til virkni og hlutverks nemanda (Jones og 

Dindia, 2004).  

Einnig má taka sem dæmi nálgun sem tekur tillit til samspils umhverfis og 

einstaklinga og þess vals sem einstaklingur hefur í aðstæðum. Samkvæmt þessari nálgun 

hafa einstaklingar val um hvernig þeir bregðast við umhverfinu hverju sinni. Nemandi 

ætti að geta valið hvort hann brygðist vel eða illa við neikvæðum væntingum kennara – 

hvort hann myndi nota væntingarnar sem áskorun til að sanna sig eða samsamað hegðun 

sína þessum væntingum (Deaux og Major, 1987). Hins vegar hafa femínistar gagnrýnt 

sjálfræði einstaklinga með tilliti til action theory. Action theory gengur út á það að 

framkoma okkar orsakist bæði  af því sem við viljum og því sem við trúum og þar af 

leiðandi höfum við ekki fullt sjálfræði yfir sjálfum okkur (Bourdieu, 2001). Sem dæmi 

má nefna að hugmyndir um karlmennsku og kvenleika eru orðnar svo fastmótaðar í 

samfélagi okkar að viðeigandi hegðun samkvæmt þeim hugmyndum, gæti komið fram 

vegna trúar okkar á að þannig hegðun sé rétt. 

 Þessar nálganir hafa einnig fengið á sig gagnrýni fyrir að byggja á tvíhyggju en 

með tvíhyggju er átt við þegar gengið er út frá grundvallarskiptingu sem getur af sér 

hugtakapör og byggist upp á andstæðum. Kona verður andstæðan við karl, strákur verður 

andstæðan við stelpu. Til þess að taka dæmi úr áðurnefndum nálgunum má þar ætla að 

allir strákar fái neikvæðar væntingar frá kennara og allar stelpur fái jákvæðar væntingar. 

Þar af leiðandi getur skapast hætta á að ákveðnir hópar gleymist þegar gengið er út frá 

grundvallarskiptingu tvíhyggjunnar. Jafnframt er varasamt að staðsetja alla karla undir 

sama hatt og allar konur undir sama hatt því  hegðun er margbreytileg innan kyns 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004; Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2001). 
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Í svokallaðri mótunarhyggju er reynt að afbyggja tvíhyggju með því að taka til 

greina að hver einstaklingur fæðist með ólíka skapgerð og eiginleika – óháð kyni. 

Hegðun einstaklings er sögð mótast út frá hugmyndum um karlmennsku og kvenleika 

hverju sinni. Hins vegar eiga ráðandi hugmyndir um karlmennsku og kvenleika það á 

hættu að ýta undir tvíhyggju, til dæmis ef ráðandi hugmyndir um kynin eru í takt við 

eðlishyggju. Þar með er ekki nóg að skoða bara ráðandi hugmyndir um kvenleika og 

karlmennsku hverju sinni. Meðal annars vegna þess urðu póstkenningar áberandi í 

kynjafræðirannsóknum upp úr 1990 (Geir Svansson, 1998; Ingólfur Á. Jóhannesson, 

2004; Irma Erlingsdóttir, 1999; Sóley Stefánsdóttir, 2000) Í þessari ritgerð verður 

umfjöllun byggð á póststrúktúralísku sjónarhorni, en það tekur tillit til margbreytileika 

sem fyrirfinnst í hegðun kynja. Innan þessa sjónarhorns er einstaklingurinn séður sem 

hugvera (e. subjectivity) en samkvæmt Tamboukou skilgreindi Teresa de Lauretis 

hugveru sem mynstur reynslu sem inniheldur tilfinningar, minningar og ímyndir og 

mótar þetta mynstur sjálfsmat einstaklings og hvernig hann skynjar sjálfan sig og fólkið í 

kringum sig (Tamboukou, 2000). Þannig er sjálfsmatið breytilegt eftir mynstri 

reynslunnar sem leiðir til þess að einstaklingar hafa ekki fastmótað sjálf, heldur fer það 

eftir aðstæðum hverju sinni hvernig mynstrið er mótað. Sem dæmi um aðstæður má 

nefna valdastöðu, félagsleg tengsl og ráðandi orðræðu hverju sinni. Félagsleg tengsl, 

félagsleg samskipti og ríkjandi orðræður verða þar af leiðandi miðpunktur mannlegrar 

athafna, en ekki einstaklingurinn sjálfur (Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994a).  

Þessar skýringar póstkenninga á einstaklingnum hafa fengið á sig töluverða 

gagnrýni sem vert er að nefna. Samkvæmt Guðnýju hefur femínistinn og 

heimsspekingurinn Nancy Hartsock bent á að undarlegt þyki að athyglinni sé beint frá 

gerandanum nú loksins þegar konur og ýmsir minnihlutahópar eru farnir að líta á sig sem 

sterka og sjálfstæða gerendur. Einnig nefnir Jane Flax að það sé skiljanlegt að konur vilji 

vera séðir sem gerendur yfir sinni eigin skynsemi því þær hafa alla tíð verið taldar 

ósjálfstæðar og óskynsamar. Þrátt fyrir þessar gagnrýnisraddir eru margir sem fagna 

þessari skilgreiningu póstkenninga á einstaklingnum. Þar á meðal er heimsspekingurinn 

Judith Butler en samkvæmt henni er mun auðveldara að losna við fordóma og hefðir sem 

haldið hafa konum niðri þegar sjálfsmyndin er talin vera breytileg í stað þess að vera séð 

sem fasti og heildstæð (Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994a). Í þessari ritgerð verður fjallað 

um hegðun nemenda, samskipti og athygli í bekkjarstarfi út frá póststrúktúralísku 

sjónarhorni. 
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Í byrjun ritgerðar verður fjallað nánar um eðlishyggju, mótunarhyggju og 

póststrúktúralískt sjónarhorn. Meðal annars verður fjallað um rannsóknir þess efnis að 

mismunandi hegðun kynja sé ekki hægt skýra með líffræðilegum þáttum eins og 

eðlishyggjan gengur út á. Því næst verða kynnt sjónarhorn mótunarhyggju og fjallað 

verður nánar um hvernig hún eigi það á hættu að ýta undir tvíhyggju. Þar á eftir verður 

fjallað um póststrúktúralískt sjónarhorn, ráðandi orðræður í samfélaginu og hvernig 

hugmyndum um karlmennsku og kvenleika hefur verið viðhaldið. Eftir að fræðilegar 

áherslubreytingar hafa verið kynntar verður fjallað um samskipti sem eiga sér stað inn í 

bekkjarstarfi. Það verður meðal annars tengt við hvernig kennari dreifir samskiptum 

sínum til nemenda miðað við kyn og mögulegar afleiðingar þess. Þessar rannsóknir má 

tengja við eldri fræðilegar áherslur sem ýta undir tvíhyggju. Í lok kaflans verður stutt 

umfjöllun um mikilvægi þess að notast frekar við póststrúktúralískt sjónarhorn þegar 

samskipti og hegðun kynja í bekkjarstarfi er skoðað. Þar næst verða kynntar niðurstöður 

rannsókna sem tengdar verða við póststrúktúralískt sjónarmið. Þar verður sjónum beint 

að margbreytileika hegðunar innan bekkjarstarfs og hvernig þessi margbreytileiki tengist 

ráðandi orðræðum um kvenleika og karlmennsku. Eftir það verður fjallað um nokkur 

atriði sem bætt gætu jafnrétti í skólastofunni þannig að allir nemendur fengju tækifæri til 

þess að tjá sig og vera samþykktir á sínum eigin forsendum. Í lokin verður 

rannsóknarspurningum svarað en spurningarnar eru: 

• Hvernig hefur þróun fræðilegra nálgana í kynjafræði verið seinustu ár og hvað 

hefur sú þróun fram að færa? 

• Hvernig hafa ráðandi orðræður um kyngervi áhrif á hegðun nemenda, samskipti 

og athygli kennara við nemendur  í bekkjarstarfi?  

• Hvernig er hægt að bæta umhverfi bekkjarstarfs í átt að jafnrétti allra nemenda? 

Í upphafi hvers kafla eru dregin saman atriðin sem fjallað er um og settar fram helstu 

heimildir um efnið. Í lok hvers undirkafla eru tekin saman helstu atriðin og leiða þau 

lesendur inn í næsta kafla. Frekari samantekt á köflum er sett fram í lok hvers kafla. 

Mest verður fjallað um nemendur sem sækja efri bekki grunnskóla. Með 

samskipti og athygli er átt við skilaboð sem geta komið fram í töluðu máli og líkamlegri 

tjáningu, svo sem hrós, væntingar, stuðningur og gagnrýni (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

1996). 
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Nokkur sjónarhorn í kynjafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þrjú sjónahorn sem notuð hafa verið í 

rannsóknum í kynjafræði. Þessi sjónarhorn eru eðlishyggja, mótunarhyggja 

og póststrúktúralískt sjónarhorn. Eðlishyggja gengur út á það að ólík hegðun 

kynja megi skýra með líffræðilegum eiginleikum, en mótunarhyggja og 

póststrúktúralískt sjónarmið líta svo á að þessi ólíka hegðun sé sköpuð. Í 

kaflanum um eðlishyggju verður einnig fjallað um rannsóknir sem sýna 

fram skapaða hegðun og mun það sjónarhorn vera ráðandi í ritgerðinni 

(Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2001; Baxter, 2002; Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2003; Connell, 2000; Constantinou, 2008; Geir Svansson, 

1998; Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004; Mahony, 1985; Reay, 2001; Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2001; Sóley Stefánsdóttir, 2000; Stanworth, 1983; Unnur Dís 

Skaptadóttir, 1998). 

Eðlishyggja 
Eðlishyggja gefur í skyn að ólík hegðun kynja sé meðfædd. Það er að stelpur fæðast með 

ákveðna eiginleika sem ekki finnst hjá körlum og strákar fæðast með ákveðna eiginleika 

sem konur hafa ekki. Kveneðli verður þannig eitthvað sem sameiginlegt er með öllum 

konum og karleðli eitthvað sem sameiginlegt er með öllum körlum. Samkvæmt 

eðlishyggjunni er eðlið óbreytanlegur fasti í lífi einstaklings og að hafna þessu eðli 

verður þar af leiðandi sambærilegt því að hætta að vera til. Hugmyndir um eðlishyggju, 

sem ber alltaf með sér sjónarhorn tvíhyggjunnar, má rekja allt aftur til Aristóteles en hann 

lagði grunninn að þeim hugmyndum sem notaðar hafa verið um karla og konur. Hann 

taldi að mismunur kynjanna fælist í líffræðilegri skýringu og að hvort kyn hefði ákveðna 

eiginleika að bera sem hitt hafði ekki. Samkvæmt honum var karlinn viðmiðið og konan 

ófullkomin mynd af honum og hafði það eitt hlutverk að viðhalda mannkyninu (Ásta 

Kristjana Sveinsdóttir, 2001; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Ingólfur Á. Jóhannesson, 

2004; Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001).  

Eðlishyggjunni til stuðnings hefur verið vinsælt að horfa til dýraríkisins þar sem 

karlkyns dýr eru talin vera árásargjarnari og það notað sem sönnun fyrir því að drengir 

eru fæddir virkari en stelpur. Einnig eru frasar á borð við boys will be boys vinsælir sem 

vísa til að hegðun kynja sé líffræðilega ólík, þ.e ekki sköpuð. Hins vegar benda 
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niðurstöður rannsókna til að ólík hegðun kynja sé sköpuð og að hegðun sem talin er hafa 

einkennt annað hvort kynið megi útrýma með ákveðinni aðferð (Stanworth, 1983). Í 

bókinni The Transsexual Empire sem kom út árið 1980 er sýnt fram á að hægt sé að 

breyta hegðun með umhverfisáhrifum en þar lýsir Janice G. Raymond hvernig umhverfið 

hefur meiri áhrif á hegðun heldur en kynhormón. Hún segir frá rannsókn sem gerð var á 

Rhesusöpum. Þar voru kvenkyns apar látnir gera líkamlega erfiðar æfingar og svo 

,,sýktir“ með androgeni sem gerir hegðun karlmannlegri. Eftir sýkinguna gekk þeim 

öpum betur með æfingarnar sem höfðu verið hátt settir innan síns hóps. Apar sem voru 

lágt settir innan hópsins sýndu hins vegar engar framfarir. Einnig voru karlkynsapar sem 

voru hátt settir innan síns hóps færðir í umhverfi þar sem ráðandi staða þeirra var ekki 

þekkt. Í sínu rétta umhverfi, þar sem þeir voru hátt settir, gáfu þeir frá sér mikið magn 

karlhormóns en í umhverfinu þar sem staða þeirra var ekki þekkt minnkaði framleiðsla 

hormónsins (Mahony, 1985). 

Berglind Rós hefur bent á að algildi eins og að kveneðli sé eitthvað sem allar konur 

hafa og karleðli eitthvað sem allir karlar hafa sé dæmt til að falla um sjálft sig. Því til 

staðfestingar nefnir hún að sumir einstaklingar eiga ekkert sameiginlegt með því sem 

talið er einkenna þeirra líffræðilega kyn en eiga mikið sameiginlegt með því sem talið er 

einkenna hitt kynið (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

viðhorf til þess hvað teljist viðeigandi hegðun fyrir karla og viðeigandi hegðun fyrir 

konur geti verið ólíkt eftir menningarsamfélögum (Mead, 1963). Þessar niðurstöður gefa 

vísbendingu um að umhverfi hafi áhrif á ólíka hegðun kynja, þ.e að ólík hegðun kynja sé 

ekki meðfædd heldur sköpuð. Um leið og börn fæðast og þau skilgreind sem annað hvort 

stelpa eða strákur hefst félagsmótun, til dæmis með að klæða stráka í blátt og stelpur í 

bleikt. Þegar börnin koma í skóla hafa þau góðan skilning á því hvað er karlmennska (e. 

masculinity) og hvað er kvenleiki (e. femininity) (Constantinou, 2008).  

Þessar niðurstöður benda til að hegðun einstaklinga sé mótuð, en ekki meðfædd 

eins og eðlishyggjan gerir ráð fyrir. Nánar verður fjallað um félagslega mótun í næsta 

kafla. 

Mótunarhyggja 
Niðurstöður gefa til kynna að hegðun sé ekki meðfædd heldur mótuð. 

Heimsspekingurinn og femínistinn Simone de Beauvoir kom fyrst fram með þá kenningu 

að hugmyndir um kynin væru fyrst og fremst byggðar á túlkunum einstaklinga, en ekki 
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staðreyndum. Þessu lýsti hún fyrst í bók sinni ,,Hitt kynið“ sem kom út árið 1949 en þar 

fjallar hún um hvernig kvenleiki er tilkomin vegna menningarlegrar- og félagslegrar 

mótunar. Með þessari bók var de Beauvoir frumkvöðull að umfjöllun um mótunarhyggju 

á kostnað eðlishyggju (Irma Erlingsdóttir, 1999).  

Mótunarhyggja gengur út á að skýra hvernig eðli einstaklings mótast í gegnum 

mállegt, sögulegt og félagslegt samhengi. Þeir sem aðhyllast mótunarhyggju telja að 

þekking á heiminum sé sköpuð af skilgreiningum sem farið hafa manna á milli í 

samfélaginu og að þessar skilgreiningar eigi rætur sínar að rekja til orðræðna og 

hugmyndafræðilegra afleiðinga. Mótunarhyggja hafnar því sem eðlishyggja kallar 

kveneðli og karleðli og í stað þess að tala um kyn (e. sex), sem vísar í líffræðilegan mun á 

kynjum, er talað um kyngervi (e. gender) (einnig kallað kynferði). Með orðinu kyngervi 

er átt við félags- og menningarbundinn kynjamun (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). 

Kyngervi einstaklinga mótast af hegðun og samþykki og þegar börn byrja að móta 

kyngervi sitt fara þau eftir samþykki fullorðinna, en samþykkið fer mikið eftir ráðandi 

hugmyndum um normið hverju sinni. Ráðandi hugmyndir birtast meðal annars í 

endurtekningum, svo sem í menningu og listum og viðhaldast þannig kynslóð frá kynslóð 

(Geir Svansson, 1998). 

Með svona mótun er hætta á að tvíhyggja skapist innan samfélags vegna ráðandi 

hugmynda. Ástæðan er að þessar hugmyndir eiga það til að byggja einungis á tveim 

kynjum, gagnkynhneigðum konum eða – körlum og hefur Judith Butler gagnrýnt 

svokallað gagnkynhneigt forræði. Gagnkynhneigt forræði gengur út á þá hugmynd að 

gagnkynhneigð sé það rétta og að allir séu steyptir í sama mót (Sóley Stefánsdóttir, 

2000). Þessar hugmyndir gera einstaklingum, sem finna sig ekki í þeim, erfitt fyrir. Sem 

dæmi má nefna Claudine Griggs. Hún fæddist sem strákur en lýsir í bók sinni S/he sem 

kom út árið 1998 æðsta takmarki sínu sem er að verða kona og komast út úr 

millibilsástandinu sem hefur einkennt líf hennar. Hún talar um mikilvægi þess að hafa 

kyn og hversu erfitt það er þegar kyngervi er ekki augljóst. Með þessari umfjöllun 

staðsetur hún sig innan hugmynda tvíhyggjunnar sem gerir bara ráð fyrir tveimur kynjum 

(Geir Svansson, 1998; Sigríður Þorgeirsdóttir, 1997; Sóley Stefánsdóttir, 2000).  

Þrátt fyrir að ákveðin hætta á tvíhyggju sé fyrir hendi innan mótunarhyggju þá 

hefur kyngervi verið nokkuð umdeilt hugtak innan félagsvísinda og hafa mannfræðingar 

meðal annars bent á menningarlegt afstæði kyngervis. Til dæmis eru til samfélög þar sem 

kyngervi fellur utan skilgreiningar tvíhyggju og því hefur verið haldið fram að í Indlandi 
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sé umburðarlyndi meira fyrir allavega kyngervi. Má þar nefna hóp fólks sem býr á 

Indlandi og kallar sig hijra. Samfélag þeirra einkennist af fólki sem ekki fellur innan 

almennrar skilgreiningar karls og konu. Hirja er sá sem hegðar sér eins og kona, hefur 

líkama karls og ber oft ákveðinn fæðingar,,galla“ sem kemur í veg fyrir rétta 

kynferðislega starfsemi. Þó svo að þessi hópur verði einstöku sinnum fyrir aðkasti og 

fordómum fær hann oftast að lifa í friði og er auk þess frekar sýnilegur út á við (Geir 

Svansson, 1998). Þetta er gott dæmi um hvernig kyngervi mótast í samfélaginu miðað við 

ráðandi hugmyndir og tengist mótunarhyggja þar af leiðandi póststrúktúralísku 

sjónarhorni sem hafnar einnig eðlishyggju og lítur á hegðun sem skapaða. Nánar verður 

fjallað um póststrúktúralískt sjónarhorn í næsta kafla.  

 Mótunarhyggja hefur verið sett fram sem andstæða eðlishyggju og gerir ráð fyrir 

að kyngervi og hegðun einstaklinga mótist í samfélaginu vegna ráðandi hugmynda. 

Ráðandi hugmyndir samfélagsins geta samt sem áður innihaldið tvíhyggju um kynin og 

getur það valdið togstreitu hjá einstaklingum sem finna sig hvorki sem karl né kona. 

Póststrúktúralískt sjónarhorn 
Eins og mótunarhyggja þá hafnar póststrúktúralískt sjónarhorn eðlishyggju. Markmið 

þess er að ýta undir skilning á því af hverju sumir strákar og sumar stelpur láta mikið eða 

lítið fyrir sér fara með því að afbyggja tvíhyggju. Áhersla er lögð á margbreytileika og 

tengsl einstaklinga og hópa og litið er á einstakling sem hugveru sem mótast í og tekur 

þátt í orðræðu (e. discourse) (Baxter, 2002; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003).  

Póststrúktúralískt sjónahorn tekur tillit til þess hvernig hugmyndir og 

hugmyndakerfi mótast í sögunnar rás og í stað þess að líta til ákveðna eiginleika sem 

kynin hafa er frekar litið til orðræðu um kvenleika og karlmennsku. Þar af leiðandi eru 

karlmennska og kvenleiki í rauninni hugmyndir um karlmennsku og kvenleika, ekki 

óbreytanlegur fasti í samfélaginu (Baxter, 2002). Með orðræðu er átt við það sem fólk 

talar um í samfélaginu hverju sinni og telur vera rétt og satt. Með því skapar fólkið í 

samfélaginu hugmyndir og athafnir og tekur jafnframt upp hugmyndir og athafnir sem 

aðrir hafa skapað og þannig viðhaldast hugmyndir um kynin. Veruleikinn verður þar af 

leiðandi skapaður af einstaklingum í samfélaginu. En af þeirri ástæðu að tungumálið er 

að mestu leyti skapað af körlum hefur valdleysi kvenna viðhaldist í gegnum orðin sjálf, 

til dæmis eru forstjóri, leiðtogi og valdhafi öll karlkyns orð og lýsa vel valdleysinu sem 

konur hafa þurft að búa við (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Ingólfur Á. Jóhannesson, 
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2004; Magnea Marinósdóttir, 1995). Valdleysið er talið hafa einkennt kvenleika lengi en 

í næsta kafla verður fjallað um hvernig hugmyndum um karlmennsku og kvenleika, þar á 

meðal valdi karlmennskunnar og valdleysi kvenleikans, hafa verið viðhaldið. 

Undirbygging og viðhald hugmynda um karlmennsku og kvenleika 

Orðræða getur verið mismunandi milli tíma og ólíkra félags- og menningarhópa. Þar af 

leiðandi verður að horfa á hana út frá félagslegu- og sögulegu ljósi. Einnig hafa þættir 

eins og þjóðerni, stétt, litarháttur, kynhneigð, menntunarstig og búseta áhrif á orðræðu. 

Hér verður þó aðeins fjallað um orðræðuna út frá karlmennsku og kvenleika (Ingólfur Á. 

Jóhannesson, 1998; Unnur Dís Skaptadóttir, 1998). Hugmyndir um karlmennsku og 

kvenleika hafa mikið gengið út á tvíhyggju. Með karlmennsku og kvenleika er átt við það 

sem talið er greina karla frá konum, og öfugt. Litið hefur verið á karlmennsku sem 

andstæðu við kvenleika og verið tengd við völd karla yfir konum á ákveðnum tíma. Litið 

hefur verið á karlmennskuna sem normið og kvenleikann sem frávik. Vegna þess að 

hugmyndir um karlmennsku fela í sér völd hafa hugmyndir um kvenleika tengst valdleysi 

og veikleika. Einnig hafa þær falið í sér samskiptahæfni, sköpunargáfu, tilfinningasemi 

og samvinnu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Connell, 2000;  Ingólfur Á. 

Jóhannesson, 2004; Robinson, 1992).  

 Hugmyndirnar um valdleysi kvenna og vald karla má meðal annars rekja til 

forngrískrar heimspeki. Á þeim tíma voru tilfinningar taldar vera sjúklegar kenndir eða 

ástríður og bar fólki að varast þær. Þessi neikvæða sýn á tilfinningar hefur lengi verið 

konum í óhag. Ástæðan er sú að þær hafa frekar verið taldar tilfinningaverur heldur en 

karlar og vegna þess að neikvæða sýnin á tilfinningar hefur viðhaldist í ákveðinni mynd, 

hefur konum ekki verið treystandi fyrir valdi (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). Þetta 

valdleysi kvenna hefur verið ríkjandi í gegnum söguna. Sem dæmi má nefna tíma 

feðraveldisins en 4 gekk út á þöggun konunnar og er arfur frá þeirri tíð þegar karlar 

stjórnuðu samfélaginu. Í feðraveldinu fólst virðing, orðstír, upphefð og réttindi karla til 

að fyrirskipa og stjórna og sú trú að annað kynið væri æðra frá náttúrunnar hendi 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). Þó svo að tímar feðraveldisins hafa verið taldir allir, 

hafa ráðandi hugmyndir um kynin viðhaldist á grunni þeirra hugmynda sem ríkjandi voru 

á tímum feðraveldisins.  

Hér mun ég nefna nokkur dæmi hvernig hugmyndum um valdleysi og 

tilfinningasemi kvenna hefur verið viðhaldið. Þessar hugmyndir hafa meðal annars birst í 
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riti Rousseau en hann var frægur fyrir hugmyndir sínar um menntun barna og skrifaði 

bækur um hvernig hún ætti að fara fram. Þar lagði hann ríka áherslu á að kenna strákum 

rökhugsun og að spjara sig í umhverfinu en menntun stelpna fólst aðallega í að verða góð 

eiginkona og hæf til að sinna börnum og heimili (Rousseau, 1762/1991). Hugmyndir 

Rousseau bera augljósan keim af þeirri hugmynd að konur stjórnist af tilfinningum, öfugt 

við karla sem eru frekar taldir beita skynsemis- og rökhugsun. Þessar hugmyndir hans 

voru ríkjandi um menntun kvenna langt fram á 20. öldina og enn þann dag í dag eru 

karlar oft taldir greindari en konur. Því hefur meðal annars verið viðhaldið með 

hugmyndum sem koma frá kennurum um að velgengni stelpna megi þakka vinnu- og 

samviskusemi þeirra, en að velgengni stráka megi þakka greind þeirra (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2003; Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). Valdleysi og þöggun konunnar hefur 

einnig birst í mikilli karlaslagsíðu sem var ríkjandi í félagsvísindum til áttunda 

áratugarins. Lítið sem ekkert var fjallað um konur í rannsóknum fram að þeim tíma og 

gerði það að verkum að konur urðu ósýnilegar í samfélaginu (Unnur Dís Skaptadóttir, 

1998). Vilborg Sigurðardóttir hefur einnig bent á hvernig menn stjórnuðu samfélaginu 

með yfirráðum þeirra á flestum sviðum, til dæmis í háskólum, viðskipaheiminum og 

fjölmiðlum á meðan konur voru heima og hugsuðu um heimilið. Valdleysi kvenna var 

þar af leiðandi mikið á þessum tíma en um og eftir 1970 fór að örla á baráttu þeirra um 

bættari kjör (Vilborg Sigurðardóttir, 2001).  

Sem dæmi um hvernig hugmyndum um karlmennsku og kvenleika er haldið í 

nútímanum má nefna bók Gunnars Dal sem kom út árið 1997 og nefnist Í dag varð ég 

kona. Í bókinni er alls ekki ætlun Gunnars að ýta undir þöggun eða valdleysi kvenna 

heldur vill hann hefja hlutverk þeirra til vegs og virðingar á kostnað karleðlisins. Í 

bókinni er konum meðal annars lýst sem tilfinningaverum og þær sagðar hafa móðureðli 

og í góðu sambandi við náttúruna. Með þessari bók ýtir Gunnar undir hugmyndir um 

eðlis- og tvíhyggju; að kona og karl séu í eðli sínu ólík (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). 

Hellisbúinn er einleikur sem settur var á svið árið 1998 og gengur út á þá 

tilvistarkreppu karla að þeir geti ekki gert konum sínum til hæfis. Í þessum einleik Bjarna 

Hauks Þórssonar er því haldið fram að karlar séu ekki aumingjar eins og flestar konur 

halda, heldur eru þeir öðruvísi en þær. Mismunandi eðli kynjanna er sagt hafa haldist 

öldum saman síðan þau bjuggu í hellum. Þá voru karlar veiðimenn en konur safnarar og 

endurspegla þessi hlutverk nútímahlutverk karla og kvenna í dag. Veiðimaðurinn beitir 

sér að einum hlut í einu, þ.e bráðinni á meðan safnarinn getur hugsað um margt í einu. 
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Vegna þessara eðlislægu þátta er konum ómögulegt að skilja af hverju karlar geta ekki 

hugsað um margt í einu eins og þær, samkvæmt Hellisbúanum. Þó svo að svipað 

fyrirkomulag finnist víða í dag, finnst það bæði hjá pörum af sitthvoru kyninu og sama 

kyninu. Þar af leiðandi má sjá að svona vandamál eru ekki tilkomin vegna 

hugmyndarinnar um eðli kynja. Auk þess ýtir einleikurinn undir gagnkynhneigt forræði 

(Sóley Stefánsdóttir, 2000). 

Í lokin má nefna dæmi um rannsókn sem sýnir hvernig foreldrar geta viðhaldið og 

leitt það áfram til barna sinna að hið karllega sé norm og kvenlega frávik. Kane (2006) og 

Thorne (1993) skoðuðu viðhorf foreldra barna í leikskóla og yngri bekkjum grunnskóla. 

Þegar strákar sýndu áhuga eða vilja til að leika sér í leikjum sem frekar voru séðir fyrir 

stelpur olli það foreldrum töluverðum áhyggjum og töldu sumir nauðsynlegt að grípa inn 

í þá hegðun. Hins vegar olli það foreldrum ekki áhyggjum ef stelpur sýndu hegðun sem 

tengdust hugmyndum um karlmennsku, svo sem mikil rýmisnotkun. Með þessum 

hugmyndum taka foreldrar þátt í að skapa orðræður um að karllegt er betri en kvenlegt.  

Hér hefur verið rætt um hvernig hugmyndir um kvenleika og karlmennsku hafa 

verið undirbyggðar og viðhaldast í samfélaginu. Næst verður rætt um orðræður um kynin 

í nútíma samfélagi. 

Orðræður í nútíma samfélagi 
Orðræðan um karlmennsku og kvenleika birtist í hugmyndum sem koma fram í formi 

texta, tals, þagna og gjörða um kynin (Baxter, 2002). Orðræður um karlmennsku tengist 

að miklu leyti hetjuskap en samkvæmt Ingólfi Á. Jóhannessyni er það stór hluti af 

karlmennskuhugmyndum nútímans. Hann bendir á að krafan um hetjuskap getur valdið 

áhættuhegðun hjá strákum, til dæmis eiga þeir að hafna reglum og gildum skólans með 

því að vera óhræddir við að ögra kennaranum (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2005). Þrátt fyrir 

þetta hefur greind frekar verið tengd við karlmennsku heldur en kvenleika, eins og áður 

hefur komið fram (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004; 

Renold, 2004). Svanfríður Jónasdóttir bendir einnig á hættuna sem stafar frá 

hetjuímyndinni en að hennar sögn verður hún sífellt ofbeldiskenndari og komið hefur í 

ljós að fyrirmyndir stráka eiga það til að vera ofurmenni myndbanda eða kvikmynda í 

stað raunverulegra karlmanna (Svanfríður Jónasdóttir, 1999). Einnig er orðræðan um að 

karlar séu fyndnir þekkt (Baxter, 2002) og má þá nefna að orðið ,,brandarakarl“ þekkja 

flestir og hafa heyrt notað en hins vegar eru færri sem nota orðið ,,brandarakona“. Þetta 
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er líka gott dæmi hvernig orðræðan er sköpuð af talmáli. Mansfield (2003) bendir á að 

eins konar riddaramennska hafi einnig fylgt karlmennskunni. Með því á hann við að 

rómantík eigi að felast í karlmennsku í ákveðnum aðstæðum, eins og að opna dyr fyrir 

konum og hrósa útliti þeirra. 

Lengi vel hefur orðræða um karlmennsku tengst fyrirvinnuhlutverki. Hlutverk 

karlsins var talið vera á vinnumarkaði en konan átti að vera heima og hugsa um börn og 

heimili. Til þess meðal annars að passa upp á jafnrétti kynja var markmiðið með nýjum 

lögum um rétt karla til fæðingarorlofs árið 2000, að gera foreldrum kleift að samræma 

fjölskyldulíf og atvinnuþátttöku og auka samveru barns með báðum foreldrum (Ingólfur 

V. Gíslason, 2007). Þrátt fyrir þessar lagabreytingar sýndu niðurstöður Andreu Sigrúnar 

Hjálmsdóttur (2007) að 45% drengja í 10. bekk vorið 2006 töldu að konur væru hæfari til 

að annast uppeldi barna sinna og 42% stúlkna. Einnig töldu 57% drengja það eðlilega 

skiptingu á heimilisverkum að konan hefði umsjón með þvotti heimilisins og 81% 

drengja og 76% stúlkna töldu það vera í hlutverki eiginmanns að sinna smáviðgerðum á 

húsnæði. Á þessu má sjá að orðræðan um karlmanninn sem fyrirvinnu og að konan sinni 

störfum inn á heimilinu, svo sem uppeldi barna og að þvo, lifir að einhverju leyti enn í 

dag á meðal unglinga. Helst þetta sjónarhorn í hendur við rannsókn sem Gyða Margrét 

Pétursdóttir gerði á árunum 2002-2003. Þar kom í ljós að allar sex mæðurnar sem hún tók 

viðtal við höfðu stytt vinnutíma sinn þegar þær eignuðust börn og að allir feðurnir nema 

einn hefðu aukið launavinnu sína (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2004). Þetta er gott dæmi 

um hvernig einstaklingar skapa og viðhalda orðræðu um kynin en eins og kom fram í 

rannsókn sem gerð var 1994 á launamun kynja voru 27% stjórnenda sem töldu að 

barneignir hefðu neikvæð áhrif á starfsframa kvenna en enginn taldi að það hefði áhrif á 

starfsframa karla (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Á þessu má sjá að þó að lög breytist er 

ekki sjálfsagt að breyting verði á orðræðum um kynin, það er líka undir einstaklingunum 

sjálfum komið. Eins og sjá má hér að framan hefur orðræðan um kvenleika mikið falist í 

uppeldishlutverki kvenna. Einnig hefur hún falist í samviskusemi, til dæmis að 

samþykkja reglur skólans og standa sig vel þar, öfugt við orðræðu um karlmennsku 

(Renold, 2004; Reay, 2001).  

Samkvæmt Berglindi Rós Magnúsdóttur segir Valerie Walkerdine að kvenorðræðan 

byggst aðallega upp á góðmennsku þeirra og hlýðni og er stelpum þar af leiðandi 

umbunað fyrir þessa hegðun (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). Það þykir viðeigandi 

fyrir þær að vera kurteisar, virðingafullar, hjálpsamar, hljóðlátar, krefjast ekki mikils, 
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samviskusamar og vera ekki glyðrulegar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Robinson, 

1992). Mikið af þessu miðast af því að láta lítið fyrir sér fara, öfugt við karlorðræðuna. 

Einnig hefur orðræða um kvenleika birst í tilfinningasemi og oft eru konur taldar gera 

úlfalda úr mýflugu vegna tilfinninga sinna. Hugmyndin um hið kvenlega innsæi hefur 

lengi fylgt konunni en þetta innsæi sem einungis konur eru sagðar hafa gengur út á 

umhyggjusemi og góðmennsku þeirra (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2001; Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2001). Þó svo að þessi atriði séu að miklu leyti ráðandi í orðræðu um 

kvenleika hafa áherslurnar örlítið breyst með tíð og tíma. Til dæmis eru til konur sem 

tengja kvenleika sinn við sjálfstæði og vald. Þessi mynd kvenleikans hefur hins vegar 

komið sér illa fyrir ráðandi hugmyndir um karlmennsku. Ástæðan er sú að sjálfstæði og 

vald sem sumar konur tengja við kvenleika sinn, fara ekki saman við það vald sem oft 

hefur verið tengt hugmyndum um karlmennsku (Mansfield, 2003).  

Sjálfsmynd nemenda  
Það er stórt atriði í lífi drengja og stúlkna hvort hegðun þeirra samræmist ráðandi 

orðræðu um kvenleika og karlmennsku. Til að mynda er mikil krafa á að drengir 

samsami sig ráðandi orðræðu um karlmennsku því annars eiga þeir á hættu að vera líkt 

við stúlkur og þykir það niðrandi fyrir þá. Til þess að láta karlmennsku sína í ljós geta 

þeir meðal annars hegðað sér á öfugan hátt við kvenleika og gert grín að stúlkum og þeim 

drengjum sem þykja kvenlegir. Með því eru þeir að gefa til kynna að þeir hafni 

kvenleikahugmyndum og samþykki karlmennskuhugmyndir. Strákar sem ekki samsama 

sig orðræðunni um karlmennsku eiga það á hættu að færast út á jaðarinn. Hins vegar hafa 

stelpur meira frelsi til að flakka á milli orðræðna heldur en strákar en raunin er sú að 

stelpur sem að samsama sig ráðandi kvenorðræðu eru í hættu á að færast út á jaðarinn. 

Ástæðan er sú að kvenleiki er, eins og áður sagði, talin vera frávik og er þar af leiðandi út 

á jaðrinum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Blair, 2000; Ingólfur Á. Jóhannesson, 

2004; Robinson, 1992). 

Þó svo að það sé stórt atriði í lífi sumra nemenda að skapa sína sjálfsmynd í takt 

við ráðandi orðræður bendir póststrúktúralíska sjónahornið á að einstaklingar eru séðir 

sem hugverur í samfélaginu og mynda sjálfsmat sitt úr mynstri reynslunnar sem verður til 

í félagslegum aðstæðum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994a; Tamboukou, 2000). Þar af 

leiðandi getur sjálfsmat nemanda breyst eftir því hvernig aðstæður hans eru og verður 

sjálfsmyndin þar af leiðandi aðstæðubundin (Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994a). Sem dæmi 



Hegðun nemenda í bekkjarstarfi og orðræður um kyngervi Sandra Rut Skúladóttir 

 16

um aðstæðubundna sjálfsmynd má taka stelpu sem samsamar sig orðræðu um góða stelpu 

í skólanum. Þegar hún kemur heim breytist hegðun hennar þannig að hún sér sjálfa sig 

sem valdhafa yfir systkinum sínum og má þar með tengja sjálfsmynd hennar við 

hugmyndina um vald karlmennskunnar. Margbreytilegar aðstæður, orðræður og félagsleg 

tengsl geta þannig skapað aðstæðubundna sjálfsmynd.  

 

Póststrúktúralískt sjónarhorn hafnar því að ólík hegðun kynja sé meðfædd. Það leggur 

áherslu á orðræður sem einstaklingar í samfélaginu bæði skapa og viðhalda og jafnframt 

er áhersla á hvernig sjálfsmynd hvers og eins mótast í takt við aðstæður og reynslu hverju 

sinni. Ráðandi orðræður um kvenleika og karlmennsku gefa í skyn að karlmennska er 

ofar í goggunarröðinni en kvenleiki. Það sem telst til karlmennsku verður þar af leiðandi 

betra heldur en hugmyndir um kvenleika og setur það stelpur og stráka sem búa yfir 

eiginleikum sem teljast kvenlegir í hættu á lenda út á jaðrinum. Orðræður um 

karlmennsku og kvenleika koma við sögu þegar hegðun nemenda, athygli og samskipti í 

bekkjarstarfi eru athuguð og er ætlunin að fjalla um það nánar síðar í þessari ritgerð. Til 

þess að sýna fram á mikilvægi í þróun kynjafræðilegrar nálgunar verður í næsta kafla 

fjallað um samskipti í bekkjarstofu út frá rannsóknum sem ýta undir tvíhyggju og taka 

ekki mið af margbreytilegri hegðun nemenda. 
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Athygli og samskipti í bekkjarstarfi 

 

Hér verða kynntar niðurstöður úr rannsóknum sem tengja má tvíhyggju. 

Fjallað verður um samskipti og athygli sem kynin fá frá kennara, en 

vísbendingar benda til að kennari hafi frekar samskipti við stráka heldur en 

stelpur. Ástæða þess gæti legið bæði í skoðunum kennara og nemenda um 

kynin, en oftast eru það strákar sem eru metnir meira innan veggja 

skólastofunnar (Bailey, 1993; D´Ambrosio og Hammer, 1996; Einarsson og 

Granström, 2002; Mahony, 1985; Ragnhildur Bjarnadóttir, 1996; Sadker og 

Sadker, 1984; Stanworth, 1983; Younger, o.fl., 1999).  

Kennari hefur frekar samskipti við stráka en stelpur 
Samskipti sem eiga sér stað á milli kennara og nemenda geta verið af ýmsum toga. Svo 

virðist sem kennari hafi oftar samskipti við stráka heldur en stelpur í bekkjarstarfi. Þessi 

samskipti, sem eiga sér ekki endilega stað með orðum, hafa meðal annars lýst sér í 

samþykki, gagnrýni, hrósi eða stuðningi (D´Ambrosio og Hammer, 1996; Duffy, Warren 

og Walsh, 2001; Warrington og Younger, 2000; Stanworth, 1983; Younger, o.fl., 1999). 

Að mati Duffy, o.fl. (2001) gæti ástæða þess að kennari hafi oftar samskipti við stráka 

heldur en stelpur meðal annars falist í því að það eru fleiri strákar sem þurfa hjálp frá 

kennara, eða þá að kennari sé að reyna að halda athygli stráka sem annars myndu missa 

einbeitinguna og trufla bekkinn. Þessi ástæða samræmist niðurstöðum Warrington og 

Younger (2000) og Younger, o.fl. (1999). Þar bentu niðurstöður til að kennari ætti það til 

að hunsa stelpur sem höguðu sér illa en ef strákar höguðu sér illa var líklegra að þeir yrðu 

ávítaðir. Að mati Younger, o.fl. (1999) gæti ástæðan fyrir meiri umburðarlyndi kennara 

til stelpna verið sú að þær hafa frekar verið séðar sem fyrirmyndanemendur og jákvæðari 

heldur en strákar í garð kennara og einnig býst kennari frekar við afsökunarbeiðni frá 

þeim. Þessir þættir samsvara þáttum kvenorðræðunnar um að stelpum beri að fara eftir 

reglum skólans og sýna kurteisi og gæti það leitt til þess að kennari yrði sveigjanlegri við 

þær heldur en stráka.  

 Younger, o.fl. (1999) komust að því að stelpur væru meðvitaðar um þetta 

sjónarmið kennara og að þeirra mati spiluðu stelpur úr aðstæðum þannig að kennari tæki 

ekki eftir slæmri hegðun þeirra, til dæmis með því að láta líta út fyrir að þær væru að 
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vinna í skólaverkefnum þótt þær væru ekki að því. Þessi framkoma kennara gæti þannig 

átt þátt í að viðhalda orðræðu um stelpur sem fyrirmyndanemendur (samviskusamar, 

hjálpsamar, hljóðlátar). Að mati Younger, o.fl. (1999) gæti framkoma kennara styrkt 

nemendur í að hegða sér samkvæmt sínu kyni. Til dæmis gæti það tengst orðræðu um 

karlmennsku þegar strákar höguðu sér illa í bekkjarstarfi, og með því að ávíta stráka 

frekar en stelpur gæti myndast togstreita á milli valds kennara og karlmennskuvitundar 

stráka en hugmyndir um karlmennsku ganga mikið út á það að hafa vald yfir öðrum. 

Einnig hefur það komið í ljós að kennari ávítar frekar strákinn sem hefur versta 

mannorðið heldur en ekki neinn, ef hann veit ekki hver á sökina á vandræðum. Gæti þetta 

ýtt undir þá orðræðu um karlmennsku sem miðar að því að það séu frekar strákar sem 

hafna gildum og reglum skólans.  

 Niðurstöður benda til að kennari hafi meiri samskipti við stráka til þess að stjórna 

hegðun þeirra. Þessar niðurstöður ýta undir hugmyndir um tvíhyggju; að strákar hegði sér 

illa því það er í eðli þeirra á meðan stelpur hegða sér vel því kveneðlið verður andstæða 

karleðlis. Stelpur eiga það til að njóta góðs af þessari tvíhyggju með því að fela slæma 

hegðun sína á bak við hugmyndir um gott eðli stelpna. Hins vegar eru þær ólíklegri til að 

fá athygli frá kennara því miðað við ráðandi hugmyndir um kynin þarf ekki að stjórna 

hegðun þeirra eins og hegðun stráka. Kennari sem hefur þessar hugmyndir um kynin 

getur þar af leiðandi átt þátt í því að ýta undir orðræður um slæma hegðun stráka og 

hljóðlæti stelpna. Þrátt fyrir þessar niðurstöður virðast strákar betur metnir í skólastarfi 

heldur en stelpur en nánar verður rætt um það í næsta kafla.  

Strákar metnir meira en stelpur 
Það hefur komið í ljós að kennurum þykir skemmtilegra að kenna strákum heldur en 

stelpum og að þeir eru frekar tilbúnir til að hvetja þá áfram í námi og veita þeim meiri 

athygli heldur en stelpum (Stanworth, 1983; Warrington og Younger, 2000). Þetta styður 

við athugun sem kennaranemar frá Kennaraháskóla Íslands gerðu á samskiptum og 

fyrirferð nemenda í 4.-7. bekk á árunum 1992-1994. Að eigin sögn stóð einn 

kennaraneminn sig að því að líka betur við stráka heldur en stelpur, en honum fannst 

strákar hafa skemmtilegri persónuleika heldur en þær (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1996). Ef 

horft er á þessar niðurstöður út frá hugmyndum um kynin má tengja þetta við orðræðuna 

um að karlar eru almennt fyndnari en konur, sbr. að orðið brandarakarl er oft notað en 

ekki brandarakona. Warrington og Younger (2000) benda á að það virðist sem framkoma 
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stráka sem hegða sér miðað við karlmennskuhugmyndir sé meira virði fyrir kennara 

heldur en hegðun stelpna sem samsama sig kvenleikahugmyndum. Þetta bendir hins 

vegar til þversagnar, þ.e kennarar eiga erfiðara með að stjórna hegðun sumra stráka en 

samt þykir þeim skemmtilegra að kenna þeim heldur en stelpum.  

Niðurstöður benda til að persónuleiki stráka sé ekki bara metinn meira heldur en 

persónuleiki stelpna, því vísbendingar eru um að námsárangur stráka sé einnig meira 

metinn heldur en námsárangur stelpna (Lafrance, 1991; Warrington og Younger, 2000). 

Niðurstöður í rannsókn Warrington og Younger (2000) sýndu að kennari ætti það til að 

meta námsárangur stráka meira heldur en námsárangur stelpna og líklegra var að sterkari 

tengsl mynduðust á milli kennara og þeirra nemenda sem hann mat hátt, sem í þessu 

tilviki voru oftar strákar. Þegar skoðað var hvernig nemendur sjálfir litu á  námsárangur 

sinn kom það í ljós í rannsókn Stanworth og rannókn Warrington og Younger að strákar 

ættu það til meta námsárangur stelpna lágt og stelpur samsinntu því með því að meta 

námsárangur sinn lægri en hann var í raun og veru (Stanworth, 1983; Warrington og 

Younger, 2000). Miðað við þessar niðurstöður kemur það ekki á óvart að stelpur eigi það 

til að fylgja hugmyndum stráka í stað þess að koma með sínar eigin og eru jafnframt 

líklegri en strákar til að leita eftir staðfestingu á því að þær séu að gera rétt (Holden, 

1993; Mahony, 1985). Þetta mat nemenda má tengja við orðræðuna um greind en 

samkvæmt henni eru karlar greindari en konur. Þessi orðræða ýtir undir hugmyndir um 

eðlishyggju og þar með einnig tvíhyggju um andstæð pör, að karlar hafa meðfædda 

greind og meðfæddan húmor, en konur ekki.  

 Samkvæmt þessum niðurstöðum eiga fleiri strákar kost á því að vera metnir hátt 

heldur en stelpur í skólastarfi. Auk þess sem þetta ýtir undir hljóðlæti stelpna, hafa þær 

líka minni tækifæri til þess að tengjast kennara því kennari virðist sýna nemendum sem 

eru vel metnir meiri athygli heldur en hinum. Í næsta kafla verður fjallað nánar um 

slæmar afleiðingar fyrir stelpur þegar kennari hefur meiri samskipti við stráka í 

bekkjarstarfi.  

Slæmar afleiðingar fyrir stelpur 
Niðurstöður rannsókna benda til að það geti komið sér illa fyrir stelpur þegar kennari 

beinir samskiptum sínum frekar til stráka því það getur orðið til þess að umhverfi 

bekkjarstofunnar virki ekki eins hvetjandi fyrir þær eins og stráka og að þær þurfi að gera 

sitt besta í karllægu umhverfi (Bailey, 1993; Warrington og Younger, 2000). Til dæmis 
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hafa niðurstöður bent til að stelpur séu ólíklegri til að fá spurningar frá kennara heldur en 

strákar og fá auk þess oftar ,, já og nei“ spurningar á meðan strákar fá oftar opnar 

spurningar. Þetta getur tengst sjálfsmati nemenda en oft finnst þeim kennari líta á sig sem 

klára og gáfaða ef hann spyr þá mikið, sérstaklega ef spurningarnar tengjast námsefninu 

(Constantinou, 2008; Mahony, 1985; Holden, 1993; Stanworth, 1983). Einnig ýtir það 

undir sjálfsmat nemenda ef kennari er fljótur að læra nöfn þeirra en samkvæmt Stanworth 

er kennari líklegri til að muna nöfn stráka heldur en stelpna. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum hafa strákar meiri líkur á hærra sjálfsmati í bekkjarstarfi heldur en stelpur og 

þar með öðlast þeir meiri vald heldur en stelpur og færast ofar í goggunarröðinni 

(Stanworth, 1983). Komið hefur í ljós að nemendum þykir, eins og kennara, erfiðara að 

muna nöfn stelpna heldur en stráka en öll sögðust þau frekar muna nafn á þeim sem hafði 

mikil áhrif á þau. Það skal þá ekki að undra að stelpur eru yfirleitt hljóðlátari en strákar í 

bekkjarstarfinu auk þess sem þær eru feimnari, óöruggari og hræddari en strákarnir um 

að verða sér til skammar (Holden, 1993; Mahony, 1985).  

Stanworth (1983) bendir á að hljóðlæti stelpna geri þær ósýnilegar – eða ekki eins 

sýnilegar- og stráka og gæti það orðið til þess að erfiðara væri að muna nöfn þeirra. Hins 

vegar eiga stelpur það til að ráðast gegn stelpunni sem hegðar sér ekki samkvæmt ráðandi 

orðræðu um kvenleika. Það má því segja að þær séu á milli steins og sleggju, annað hvort 

að vera þöglar og hálf ósýnilegar eða að láta í sér heyra og vera hafnað af hinum 

stelpunum. Nánar verður fjallað um þetta síðar. 

 Þegar kennari hefur meiri samskipti við stráka í bekkjarstarfinu eiga stelpur það á 

hættu að fá athygli og samskipti frá kennara sem ýtir ekki jafn mikið undir sjálfsmat 

þeirra og sjálfsmat stráka. Rannsóknir hafa sýnt að samskipti í bekkjarstarfi eigi það til að 

fela í sér skilaboð sem ýta undir tvíhyggju um kynin. Í næsta kafla verður fjallað um þess 

konar skilaboð.  

Samskipti sem fela í sér skilaboð sem ýta undir tvíhyggju 
Kennarar eiga það til að koma með brandara um kynhlutverk í bekkjarstarfi og að mati 

Younger, o.fl. (1999) og Warrington og Younger (2000) eru þessir brandarar settir fram 

með því markmiði að skapa vinalegt andrúmsloft. Einnig sýndu niðurstöður þeirra að 

mörgum strákum líkaði betur við kennara sem settu fram svona athugasemdir en hins 

vegar áttu þessar aðstæður það til að vera óþægilegar fyrir stelpur. Sem dæmi má taka 

athugasemdir sem ýttu undir tvíhyggju og fólu í sér niðurlægingu fyrir stelpur, svo sem 
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,,ég veit þið stelpurnar hafið ekki áhuga á þessu en...“ og ,,þið stelpurnar verðið að fara 

að herða ykkur ef þið ætlið að halda í við strákana“. Þessar athugasemdir sem stundum 

heyrast í bekkjarstarfi fela í sér vísun í hugmyndir um tvíhyggju og gert er ráð fyrir að 

engin stelpa hafi áhuga á ákveðnu efni en allir strákar. Þar með er verið að setja allar 

stelpur og alla stráka undir sama hatt með svona skilaboðum. 

Niðurstöður benda til að kyn kennara skipti einnig máli þegar samskipti og 

athygli sem fara fram í bekkjarstarfi eru skoðuð. Rannsóknir hafa sýnt að kennslukarlar 

eigi það til að vera kvíðnir og vandræðalegir í samskiptum við stelpur. Að mati 

Stanworth og Younger, o.fl. virtust þeir ekki vita hvernig þeir ættu að bregðast við ef 

stelpur sýndust vera í uppnámi og pössuðu þeir að halda ákveðinni fjarlægð á milli sín og 

þeirra. Til dæmis áttu þeir til að gera að gamni sínu við stráka en ekki stelpur (Stanworth, 

1983; Younger, o.fl., 1999). Einnig hefur komið í ljós að sumir kennslukarlar eigi það til 

að daðra létt við stelpur og svo virðist sem athygli þeirra til stelpna aukist eftir því sem 

þær eldast (Einarsson og Granström, 2002; Stanworth, 1983; Warrington og Younger, 

2000). Vandræðaleiki sumra kennslukarla má tengja við hina ráðandi orðræðu um að 

konur séu líklegar til að láta stjórnast af of miklum tilfinningum. Forn-Grikkir töldu 

tilfinningar slæmar og viðhelst það í ákveðni mynd í nútímanum. Þess vegna vilja karlar 

ekki blanda sér í það sem kallast ,,tilfinningaflækjur“ kvenna. Einnig benda þessar 

niðurstöður til hugmynda um eðlis- og tvíhyggju. Þarna eru kennslukarlar séðir sem ein 

heild og virðast allir hafa einhverskonar vandamál í samskiptum við allar stelpur. 

Komið hefur í ljós að kennari, oftar kennslukarl- en kona, eigi það til að ýta undir 

karlmennskuhegðun stráka með því að hvetja þá til að sýna hetjuskap. Sjálfir segjast 

strákar líta mest upp til þessa kennara og eru líklegri til þess að leggja sig fram við námið 

fyrir þá (Warrington og Younger, 2000). Með því að hvetja stráka til að sýna hetjuskap er 

kennari ekki bara að ýta undir hugmyndir um tvíhyggju heldur líka að auka trú nemenda 

um að svona hegðun sé viðeigandi fyrir kynin, þ.e fyrir stráka að vera hugrakkir og ekki 

hræddir við að ögra gildum og reglum.  

Rannsóknir leiða í ljós að samskipti nemenda og kennara innihalda kynjuð 

skilaboð, þ.e skilaboð sem geta ýtt undir hugmyndir um tvíhyggju. Sem dæmi um þessi 

samskipti má nefna brandara um hlutverkaskiptingu kynja og hvatningu í það sem telst 

karlmannleg hegðun. 
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Svo virðist sem meira umburðarlyndi sé ríkjandi gagnvart hegðun stelpna heldur en 

stráka en ástæðan gæti verið ráðandi kvenorðræða; að stelpur geri ekkert af sér. Margt 

bendir til að kennari sé líklegri til að ávíta stráka fyrir slæma hegðun en þrátt fyrir það 

virðast þeir og námsárangur þeirra vera hátt metnir, bæði af þeim sjálfum og kennurum. 

Þetta kemur sér illa fyrir stelpur því kennari á oft í meiri samskiptum við þá nemendur 

sem hann metur hátt. Þar af leiðandi eru stelpur í hættu á að vera snuðaðar um samskipti 

við kennara og verða bæði hljóðlátari og ósýnilegri en strákar. Þegar samskipti eru 

skoðuð í bekkjarstarfi getur verið áhugavert að líta til kyns kennara. Niðurstöður sýna að 

kennslukarlar eru líklegri en kennslukonur til að koma með móðgandi athugasemdir sem 

ýta undir hugmyndir um tvíhyggju . 

Eins og áður hefur verið nefnt var þessi kafli settur fram til að sýna fram á 

nauðsynleika þess að taka tillit til margbreytileika í hegðun nemenda þegar hegðun, 

athygli og samskipti í bekkjarstarfi eru athuguð með tilliti til kyns. Þar sem áherslur í 

kynjafræðirannsóknum hafa breyst seinustu ár eru sumar þessara rannsókna sem vitnað 

var í að framan nú komnar til ára sinna, en eru þó mikilvæg gögn til að sýna fram á 

breytingar til batnaðar. Í þessum rannsóknum er lítið eða ekkert tillit tekið til 

margbreytilegra hegðunar innan kynja, til dæmis stráka sem eru hljóðlátir og stelpna sem 

eru háværar. Þetta er gott dæmi um hópa sem eiga það til að gleymast þegar tvíhyggju er 

beitt og nauðsynlegt er að skoða þessa hópa líka ef niðurstöður eiga að fást sem hægt er 

að taka mark á. Einnig benda margar af þessum rannsóknum til ráðandi hugmynda um 

eðlishyggju og þar af leiðandi tvíhyggju, að nemendum og kennurum sé eðlislægt að 

hegða sér miðað við ráðandi hugmyndir um kynin. Í næsta kafla mun ég fjalla um 

margbreytileika í hegðun sem fyrirfinnst meðal nemenda í bekkjarstarfi og hvernig þessi 

margbreytileiki spilar saman við samskipti og athygli sem þau sýna hvor öðru og sem 

þau fá frá kennara. 
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Margbreytileg hegðun nemenda 

 
Hér að framan hefur verið rætt um stelpur og stráka í bekkjarstarfi og 

hvernig samskipti og athygli þau fá frá kennara sínum og hvor öðru. Þó svo 

að vísbendingar séu um að kennarar eigi í meiri samskiptum við stráka 

heldur en stelpur þá á það ekki við um alla stráka og allar stelpur (Baxter, 

2002; Lyng, 2007; Lynch og Lodge, 2002; Reay, 2001; Robinson, 1992). 

Samkvæmt Bailey (1993), Ingólfi Á. Jóhannssyni (2004) og Ragnhildi 

Bjarnadóttur (1996) vilja margir kennarar til dæmis frekar tala um 

einstaklingsmun heldur en kynjamun. Það er ein ástæða þess að nýrri 

rannsóknir hafa fjallað um kynin í bekkjarstarfi út frá póstkenningum en 

eins og áður sagði þá hafna þessar kenningar hugmyndum um tvíhyggju og 

litið er á hegðun nemenda með tilliti til ráðandi orðræðu um kynin. Hér 

verður sjónum beint að margbreytileika kynjanna og hvernig þau haga sér í 

takt eða strássi við ráðandi orðræður.  

Að samsama sig báðum orðræðum 
Rannsóknir hafa sýnt að hópur stelpna eigi í miklum samskiptum við kennara og að 

hópur stráka eigi í litlum samskiptum við kennara (Robinson 1992). Sem dæmi má taka 

að í rannsóknum sem gerðar hafa verið í skólum fyrir annað kynið eru alltaf nokkrar 

stelpur sem eru ráðandi í bekkjarstarfinu og nokkrir strákar sem eru hljóðlátir (Lynch og 

Lodge, 2002). Þessir hópar hafa átt það til að gleymast í fyrri rannsóknum eins og hætta 

er á þegar hugmyndum um tvíhyggju er beitt og hefur verið sýnt fram á hér að framan. 

Hins vegar virðast þessir hópar vera orðnir sýnilegri í nýrri rannsóknum, enda hafa 

áherslur kynjafræðirannsókna færst frá tvíhyggju yfir á einstaklinginn sem hugveru. 

Lyng hefur skoðað hvaða drengir og hvaða stúlkur eru í mestum samskiptum við 

kennara og í rannsókn sinni þar sem athuguð var hegðun 15 og 16 ára unglinga í Noregi 

skipti hún nemendum upp í flokka miðað við hegðun þeirra. Þar kom í ljós mikill 

margbreytileiki í hegðun nemenda og komst hún að því að sumir hegðuðu sér miðað við 

ráðandi orðræðu um þeirra kyn og aðrir ekki. Meðal þessara nemenda voru strákar sem 

hún nefndi gull-stráka. Þeir voru kurteisir, samviskusamir, sanngjarnir, vel liðnir og 

höfðu einnig gott sjálfsálit. Að mati Lyng áttu þessir strákar það til að samsama sig að 
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hluta til orðræðu um kvenleika, svo sem með því að vera kurteisir og samviskusamir. 

Þrátt fyrir það ógnaði það ekki karlmennskuímynd þeirra (Lyng, 2007).  

Sömu sögu var að segja um stelpur sem Lyng kallaði skvísur. Þær samsömuðu sig 

orðræðu um það sem þótti kvenlegt, til dæmis með því að hugsa um útlitið og voru 

uppteknar af strákum. Hins vegar reyndu þær oftast að komast upp með sem minnst í 

náminu og algengt var að þær væru með læti með því markmiði að hafa gaman. Þessi 

atriði má tengja við orðræðu um karlmennsku, að hafna gildum og reglum skólans, til 

dæmis með ögrandi hegðun. Hegðun skvísnanna féll ekki í kramið hjá samnemendum 

sem þótti erfitt að umgangast þær. Hins vegar efaðist enginn um kvenleika þeirra og þær 

voru álitnar svölustu stelpurnar í skólanum (Lyng, 2007).  

Ástæða þess að enginn efaðist um karlmennsku gull-strákanna og kvenleika 

skvísnanna, gæti verið sú að þau héldu í ákveðin atriði sem tengdi þau við sitt kyn. 

Strákarnir héldu til að mynda í karlmennskuímynd sína með því að sýna vald sitt yfir 

konum, til dæmis með því að daðra við kennslukonur, hrósa fatavali þeirra og halda 

hurðinni opinni. Þessi atriði hafa verið tengd við riddaramennsku sem er ein af 

orðræðunum um karlmennskuna. Stelpurnar héldu hins vegar í kvenleikaímynd sína með 

því að mála sig, hugsa um útlitið og eiga kærasta (Lyng,  2007). Samkvæmt Ingólfi Á. 

Jóhannessyni (1998) hafa komið fram fleiri sambærilegar niðurstöður, svo sem að 

drengir sem ganga með skartgripi gætu þurft að sanna karlmennskuímynd sína á öðrum 

sviðum, til dæmis með því að hafa átt margar kærustur eða vera góðir íþróttamenn. Af 

þessu má álykta að minni hætta er á að hugmyndum um karlmennsku og kvenleika 

nemenda sé ógnað ef nemanda tekst að halda í þætti sem passa við hans kyn.  

Það er áhugavert að ákveðinn hópur stelpna í rannsókn Reay átti það til að 

tileinka sér vald sem tengt er við hugmyndir um karlmennsku. Þær voru kallaðar krydd-

stelpur og notuðu vald sitt (e. girlpower) til þess að leyfa sér meira í félagslegum 

aðstæðum heldur en orðræða um kvenleika segir til um. Til dæmis áttu þær það til að 

áreita stráka með því að stríða þeim og ögra en vegna þessa var erfitt að tengja hegðun 

þeirra við hugmyndir kvenleikans. Þrátt fyrir að hegðun þeirra samræmdist ekki ráðandi 

orðræðum um kvenleika höfnuðu þær ekki kvenleikaímynd sinni (Reay, 2001). Það má 

því segja að þær hafi fært hugmyndina um vald frá karlmennskunni yfir í kvenleikann og 

sýnt fram á að í hugmyndum um kvenleika þarf ekki að felast valdleysi og hljóðlæti. 

Hegðun þessara stelpna má tengja við sjálfstæði og vald, en það eru ný atriði í orðræðu 

um kvenleika nútímans. Sjálfstæði og vald sem stundum hefur verið tengt kvenleikanum 
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hefur hins vegar haft neikvæð áhrif á valdið sem tengt hefur verið við karlmennsku. 

Hegðun krydd-stelpnanna má einnig tengja við sjálfsmynd stráka sem urðu fyrir áreiti frá 

þeim. Eitt sinn endaði stríðni krydd-stelpna með því að einn strákurinn fór að gráta en í 

þeim aðstæðum hefur sjálfsmynd hans líklega einkennst af valdleysi. Að sögn krydd-

stelpna var þessi sami strákur gjarn á að sýna sig, til dæmis með því láta sem hann hefði 

allt á hreinu og má ætla að í þannig aðstæðum hafi sjálfsmynd hans einkennst af valdi og 

hugrekki (Reay, 2001). 

 Niðurstöður sýna að þó svo að nemendur hegði sér að einhverju leyti miðað við 

ráðandi orðræðu gagnstæðs kyns, geta þau haldið í sína kynjamynd með ákveðinni 

hegðun. Í kaflanum á eftir verður fjallað um þá nemendur sem samsama sig orðræðu um 

kvenleika.  

Stelpuorðræðan 
Í rannsókn Lyng (2007) voru gull-stelpur þær stelpur sem voru best liðnar af kennara. 

Þær virtust fylgja hinum gullna meðalveg kvenleikans; þær voru samviskusamar, 

kurteisar og fengu jákvæðar væntingar frá kennara. Að mati samnemenda þeirra komust 

þær upp með ýmislegt sem aðrir komust ekki upp með. En vegna þess að góðar stelpur, 

eins og gull-stelpur, hegða sér alltaf vel að mati margra kennara er algengt að kennari trúi 

engu misjöfnu upp á þær og loki augunum fyrir neikvæðri hegðun þeirra. Þessi ímynd 

hefur þar af leiðandi verið notuð af stelpum til að fela sig á bak við. Sem dæmi nefnir 

Berglind Rós Magnúsdóttir (2003) skáldsöguna Cat´s Eye eftir Margaret Atwood. Þar átti 

aðalsögupersónan vinkonu sem kom illa fram við hana, einungis í aðstæðum þar sem fáir 

eða enginn sá til. Henni tókst hins vegar að fela sína raunverulega hegðun á bak við 

ímynd góðu stelpunnar með því að sýna kurteisi, til dæmis þegar foreldrar voru nálægt. 

Þetta samræmist því að gull-stelpur í rannsókn Lyng (2007) virtust komast upp með 

meira heldur en aðrir. Kennari trúir ekki ,,strákapörum“ upp á góðu stelpuna.  

Reay komst að því að góðar stelpur áttu það til að verða fyrir aðkasti frá 

samnemendum. Þær voru duglegar, blíðar og með góða framkomu en þrátt fyrir það voru 

þær taldar leiðinlegar og heimskar af öllum strákum og að hluta til stelpum. Að góðum 

stelpum hafi verið hafnað í rannsókn Reay (2001) má tengja við það sjónarmið að 

kvenleikinn sé frávik. Þess vegna leyfist öðrum að líta niður á frávikin og flytjast góðar 

stelpur þar af leiðandi neðarlega, eða jafnvel neðst í goggunarröðina. Á þessu má einnig 
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sjá að stelpur eigi það líka til að viðhalda hugmyndum um vald karlmennskunnar yfir 

kvenleika.  

Að mati Baxter (2002) fá strákar sem hegða sér miðað við ráðandi orðræðu 

karlmennskunnar ákveðin völd yfir stelpum sem hegða sér kvenlega í bekkjarstarfinu. 

Rannsókn Reay (2001) er gott dæmi um þetta vald, en samkvæmt. henni áttu góðar 

stelpur það til að forðast drengi sem voru að áreita þær, frekar en að svara fyrir sig. 

Einnig má nefna að niðurstöður Baxter (2002) sýndu að góðar stelpur virtust styðja meira 

við hugmyndir stráka heldur en þeir gerðu við hugmyndir góðu stelpnanna. Ýtir það enn 

meira undir hugmyndina um vald karlmennskunnar og styrkir orðræðuna um að strákar 

séu greindari en stelpur. Þegar karlmennskuhugmyndir er séðar sem valdameiri en 

hugmyndir um kvenleika í bekkjarstarfi fá fleiri strákar en stelpur tækifæri til að sýna 

sveigjanlega framkomu, framkomu sem fer til dæmis í kringum reglur skólans. Því til 

staðfestingar voru stelpur líklegri en strákar til að fara eftir reglunni um að rétta upp hönd 

í hvert skipti sem þær vildu segja eitthvað. Vald margra stráka gerði þeim hins vegar 

kleift að grípa fram í. Til þess notuðu þeir oftast fyndnar athugasemdir og styrkir það 

orðræðuna um að strákar séu fyndnari og skemmtilegri en stelpur. Þetta gerði það að 

verkum að þeir fengu oftar tækifæri til að tjá sig í bekkjarstarfinu. Það samræmist því 

sem ein stelpan sagði í viðtali í rannsókn Baxter, að hana hafi langað til að tala meira og 

koma fleiri upplýsingum á framfæri en vildi ekki grípa inn í því henni þótti það dónalegt 

(Baxter, 2002). Samræmist þessi hegðun ráðandi orðræðu um að stelpum beri að vera 

kurteisar og hljóðlátar en að strákar geti leyft sér ögrandi hegðun.  

Á þessu má sjá að góðar stelpur sem hegða sér eftir kvenlegri orðræðu eiga það til 

að ýta undir vald strákanna með hegðun sinni. Einnig hafa niðurstöður sýnt að þær eigi 

það til að fela slæma hegðun á bak við þessa orðræðu. Í næsta kafla verður fjallað um 

framkomu nemenda sem hegða sér á skjön við ráðandi orðræðu um kvenleika.  

Að hafna orðræðu um kvenleika 
Rannsóknir hafa sýnt að nemendur eigi það til að styrkja karlmennskuímynd sína með 

því að hegða sér á þann veg sem þykir andstæða við kvenleikahugmyndir. Lyng (2007) 

fékk þær niðurstöður að hópur stráka áttu það til að temja sér ákveðna hegðun til að ýta 

undir  hugmyndir um karlmennsku þeirra. Þessi hegðun fólst meðal annars í því að vera 

svalur, harður, ögrandi og að hafa vald. Þeir létu mikið fyrir sér fara og rýmisnotkun 

þeirra var mikil. Að ögra kennara þótti renna enn frekari stoðum undir 
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karlmennskuhugmyndir þeirra og gæti það verið vegna valdsins sem kennari hefur í 

bekkjarstarfi. Með því að ögra kennara er verið að ögra þeim valdamesta á svæðinu og 

þannig kemst vald þessara stráka nær valdi kennarans. Þessi atriði eru einnig andstæðan 

við ráðandi orðræðu um kvenleika og með því að hegða sér öfugt við hugmyndir um 

kvenleika styrkir það karlmennskuímynd einstaklinga (Reay, 2001).   

Ekki eru einungis strákar sem ýta undir hugmyndir um karlmennsku sína með því 

að hafna kvenleika. Í rannsókn Reay þar sem hegðun stelpna í fyrstu bekkjum grunnskóla 

var athuguð, voru stelpur sem höfnuðu ráðandi orðræðu um kvenleika með því að 

samræma hegðun sína við ráðandi hugmyndir um karlmennsku. Þær voru kallaðar stráka-

stelpur. Samkvæmt Reay nutu stráka-stelpur virðingar beggja kynja, enda töldu stelpur 

það vera hrós þegar hegðun þeirra eða eiginleikum var líst á strákalegan hátt (Reay, 

2001). Aðrar niðurstöður hafa sýnt að þessar stelpur eigi það til að færast út á jaðarinn og 

verða litnar hornauga þegar þær komast á unglingastig. Til dæmis leiddu rannsóknir 

Lyng og Robinson það í ljós að stelpur sem létu mikið fyrir sér fara með því að hafa hátt í 

bekkjarstarfi, sýna árásarhneigð, ögra kennara, mála sig mikið og breyta skólabúningi 

ættu það til að vera hvorki í náðinni hjá kennara né samnemendum. Ástæðan fyrir þessari 

höfnun gæti verið sú að þær fetuðu ekki sama veg og hugmyndin um góðu stelpuna gerir 

ráð fyrir. Að mati stráka-stelpna var hegðun þeirra gjarnan dæmd harðar en sambærileg 

hegðun stráka og gæti ástæða þess verið að svona hegðun, sem felur í sér ögrun við 

reglur og gildi, tengist frekar hugmyndum um strákahegðun. Þar af leiðandi gæti 

umburðarlyndi orðið meira gagnvart strákum sem hegða sér á þennan veg heldur en 

stelpum (Lyng, 2007; Robinson, 1992). Þessar niðurstöður samræmast öðrum 

niðurstöðum þar sem kynjaskiptir skólar hafa verið rannsakaðir. Þar hefur komið fram að 

kennari haldi uppi meiri aga í skólum sem eru bara fyrir stelpur heldur en í skólum sem 

eru bara fyrir stráka  (Lynch og Lodge, 2002).  

 Á þessu má sjá að til þess að sanna karlmennskuímynd sína eiga nemendur það til 

að hegða sér á skjön við ráðandi hugmyndir um kvenleika. Þetta er ekki bara bundið við 

stráka heldur á þetta við um stelpur líka. Í næsta kafla verður fjallað um drengi sem finna 

sig ekki í orðræðunni um karlmennsku.  

Strákar sem finna sig ekki í ráðandi hugmyndum karlmennskunnar 
Ekki eru allir strákar sem að finna sig í orðræðunni um karlmennsku en eftir því sem þeir 

teljast kvenlegri verða þeir fyrir meira aðkasti. Í rannsókn (Lynch og Lodge, 2002) fundu 
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þeir sem töldust vera samkynhneigðir fyrir mestri höfnun. Sambærilegar niðurstöður 

komu fram í rannsókn Blair (2000) og Reay (2001) en þar þótti verst að vera kallaður 

hommi eða stelpulegur (e.girlie). Urðu strákar sem ekki hegðuðu sér miðað við ráðandi 

karlmennsku fyrir aðkasti, stríðni og uppnefningu. Strákar í rannsókn Lyng (2007) sem 

ekki samsömuðu sig ráðandi hugmyndum um karlmennsku voru kallaðir aular og nördar. 

Það sýnir hversu niðrandi það er fyrir stráka að samsama sig ekki ráðandi 

karlmennskuorðræðu. Í hóp nördanna voru bara strákar en í hóp aulanna voru bæði 

stelpur og strákar.   

Nördunum var lýst sem rólegum, vinalegum, heiðarlegum og þeir létu lítið fyrir 

sér fara. Öll þessi atriði passa inn í orðræðu um kvenleika. Í hóp aula voru þeir sem 

töldust gáfaðir og ekki svalir og þeim sem fannst áhugavert og skemmtilegt að læra. 

Strákar í þessum  hópum voru ekki séðir sem alvöru karlmenni því þessi atriði stangast á 

við orðræðuna um karlmennsku. Til dæmis er ekki talið karlmannlegt að finnast 

skemmtilegt að læra. Þó svo að hugmyndir um karlmennskuna leyfi gáfur er það ekki 

samþykkt að leggja hart að sér við námið eins og aularnir virtust gera.  

Strákar sem hegða sér ekki í takt við ráðandi orðræðu um karlmennsku eiga það á 

hættu að fá á sig niðrandi nöfn. Einnig er líklegt að samnemendur tengi þá frekar við 

eiginleika sem fyrirfinnast í kvenleikahugmyndum. Í næsta kafla verður fjallað um 

hugsanleg viðbrögð kennara í bekkjarstarfi. 

Viðbrögð kennara 
Ef nemendur hafa tamið sér ákveðna hegðun, er hætta á að viðhorf kennara til nemenda 

stjórnist af þeirri hegðun og berist jafnvel til annarra kennara innan skóla. Þetta getur haft 

áhrif á samskipti og athygli sem eiga sér stað í bekkjarstarfi (Robinson, 1992). Til dæmis 

bjóst enginn við í rannsókn Lyng (2007) að gull drengir og -stúlkur mótmæltu eða 

ögruðu kennara enda var umburðarlyndi til þeirra meira en til annarra nemenda.  

Í rannsókn Robinson virtist sem kennurum, sérstaklega karlkennurum, þætti 

óþægilegra að bregðast við erfiðum stelpum heldur en erfiðum strákum. Að þeirra mati 

var leyfilegt að taka harðar á strákum heldur en stelpum og í stað þess að beita stelpur 

hörðum aga reyndu þeir gjarnan að daðra við þær til að ná þeim á sitt band. Samkvæmt 

Robinson er líklegt að þessi leið sé notuð vegna orðræðunnar um að útlitið skipti konur 

miklu máli og að jákvæð athugasemd um það sé nóg til að öðlast athygli (Robinson, 

1992). Einnig er hægt að tengja þetta daður við orðræðu um riddaramennsku karlmanna, 
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en hún felur í sér ákveðna rómantík (Mansfield, 2003). Robinson bendir á að þetta gæti 

virst sem mótsögn fyrir stelpur því þegar þær notuðu daður og hegðuðu sér á 

kynferðislegan hátt voru þær dæmdar hart fyrir það. Daður var hins vegar ekki notað til 

að ná stjórn á hegðun erfiðra stráka. Ef þeir voru ekki ávítaðir vegna óviðeigandi 

hegðunar var frekar reynt að ná til þeirra með því að mynda félagsskap, til dæmis með 

spjalli um áhugamál þeirra eða með athugasemdum sem oft innihélt grín sem sumum 

stelpum þótti móðgandi. Samkvæmt Robinson er besta leiðin til að bregðast við erfiðum 

nemendum að læra að meta hvern og einn nemenda á þeirra eigin forsendum, óháð 

orðræðu um það sem þykir karl- og kvenlegt (Robinson, 1992).  

Svo virðist sem ekki sé nóg fyrir kennara að gefa hljóðlátum nemendum leyfi til 

að tala því hætta er á að gripið verði fram í fyrir þeim. Að mati Baxter getur kennari hvatt 

nemendur til að halda sínu striki þrátt fyrir truflun með því að sýna þeim athygli, til 

dæmis með smá viðbrögðum eins og að kinka kolli. Nauðsynlegt er fyrir nemendur sem 

samsama sig kvenlægri orðræðu að læra að koma fram og halda sínu striki þrátt fyrir að 

gripið sé fram í, því það styrkir þá í að koma fram í framtíðinni (Baxter, 2002).  

 Kennari á það til að sýna góðum stelpum meira umburðarlyndi en öðrum 

nemendum. Einnig hefur komið fram munur á aðferðum sem hann notar til að stjórna 

hegðun stelpna og stráka en nauðsynlegt er að læra að meta nemendur á þeirra eigin 

forsendum. 

 

Niðurstöður benda til að hegðun sé margbreytileg innan kyns. Það eru til stelpur sem láta 

mikið fyrir sér fara og það eru til strákar sem láta lítið fyrir sér fara. Ef nemendur 

samsama sig ekki orðræðu miðað við sitt kyn eiga þau í hættu á að færast út á jaðarinn. 

Þetta á þó ekki við um alla því nemendur virðast geta haldið í kvenleika- eða 

karlmennskuímynd sína þrátt fyrir það. Í næsta kafla verður rætt um hvað sé hægt að gera 

til þess að öllum nemendum líði sem best í skólastarfi og fái tækifæri til þess að tjá sig. 
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Hvað er hægt að gera til að skapa meira jafnrétti í 
skólastofunni? 

 
Rannsóknir gefa vísbendingu um að munur á hegðun kynja sé ekki 

meðfæddur, heldur skapaður. Nemendur koma í skólann með hugmyndir 

um viðeigandi hegðun miðað við sitt kyn og þar af leiðandi er nauðsynlegt 

að skólinn byggi upp starf sem ýtir undir jafnréttishugmyndir nemenda. 

Mikilvægt er fyrir starfsfólk skóla að vera meðvitað um kennsluaðferðir sem 

ýta undir þessar hugmyndir en framkoma og viðhorf kennara geta skipt 

miklu máli fyrir hegðun og líðan nemenda í bekkjarstarfi (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2003; Bailey, 1993; Constantinou, 2008; Holden; 1993; 

Kruse; 1998; Tauber, 1998; Younger, o.fl., 1999). Hér á eftir verður fjallað 

um nokkur atriði sem hafa ber í huga til að ýta undir jafnrétti meðal 

nemenda. 

Tækifæri fyrir alla 
Niðurstöður rannsókna sýna að hópur nemenda eigi það til að ráða yfir samskiptum og 

athygli sem eiga sér stað í bekkjarstarfi á kostnað annarra nemenda. Kennari ætti að vera 

meðvitaður um þetta mynstur því hann hefur vald til þess að skapa umhverfi þar sem allir 

nemendur fá tækifæri til að tjá sig. Meðal annars leggur Bailey til að kennari gæti prófað 

að lengja biðtíma áður en hann kallar á nemenda sem hann telur líklegan til að hafa 

svarið. Einnig gæti hann notað fjölbreyttar aðferðir til að sýna jákvæð viðbrögð gagnvart 

nemendum, en jákvæð viðbrögð kennara er mikilvægur þáttur í að virkja þá hljóðlátu 

(Bailey, 1993). Younger, o.fl. (1999) benda meðal annars á að þegar kennari sýnir 

nemendum jákvæð viðbrögð aukast líkur á bættu sjálfsmati nemenda og þannig átta þau 

sig frekar á því hvernig þau eigi að haga sér og hvaða hæfni þau eigi að nýta til að öðlast 

velgengni. Þó svo að kennari hafi vald til að gefa hljóðlátum nemendum tækifæri til þess 

að tjá sig er mikilvægt að samstaða sé um það markmið innan skólans. Til dæmis kom 

það í ljós í rannsókn Berglindar Rós Magnúsdóttur (2003) að með ákveðinni aðferð tókst 

kennara að hemja hegðun stráks sem lét mikið fyrir sér fara og virkja stelpu sem lét lítið 

fyrir sér fara. En vegna þess að ekki virtist vera samstaða innan skólans um þetta 

markmið kom þessi hegðun aðallega fram í tímum hjá þessum eina kennara.  
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Kennarar eru hugverur í samfélaginu og eins og póststrúktúralíska sjónarhornið 

gerir ráð fyrir, eiga orðræður þátt í því að skapa mannlegar athafnir (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 1994a; Tamboukou, 2000). Þar af leiðandi er mikilvægt fyrir kennara að 

vera meðvitaður um ráðandi orðræður sem eru í gangi í samfélaginu hverju sinni. Tauber 

bendir á að mikilvægt sé fyrir kennara að láta fyrstu skoðun sína um nemenda einkennast 

af jákvæðum væntingum í stað þess að falla í gryfju orðræðunnar, til dæmis með því að 

vænta slæmra hegðunar af strákum. Hegðun kennara, sem ber neikvæðar væntingar í 

garð nemenda, gæti litast af tortryggni og ósveigjanleika. Hins vegar inniheldur 

framkoma, sem lituð er af jákvæðum væntingum, meðal annars bros, augnsamband, 

nánd, hrós og jákvæð samskipti (Tauber, 1998). Niðurstöður hafa sýnt að einstaklingar – 

þar af leiðandi nemendur líka – eigi það til að bregðast betur við hegðun sem inniheldur 

jákvæðar væntingar heldur en neikvæðar (Merton, 1968; Tauber, 1998). Jafnvægi í 

umhverfi er forsenda fyrir því að nemendur geti náð markmiðum sínum í samræmi við 

getu þeirra, ekki kyn (Constantinou, 2008). 

Nauðsynlegt er fyrir kennara að gefa öllum nemendum sínum þá vitneskju að þeir 

séu mikilvægir og að eftir þeim sé tekið. Framkoma og væntingar kennara spila þar stór 

hlutverk og mikilvægt er fyrir kennara að vera meðvitaður um það. Í næsta kafla verður 

fjallað um hópastarf sem mögulega leið til jafnréttis. 

Hópastarf 
Hugmyndir hafa verið um að kynjablandað hópastarf geti ýtt undir að hver og einn 

nemandi fái að njóta sín í bekkjarstarfi því það gefur hljóðlátum nemendum frekar 

tækifæri til þess að vega meira í umræðum. Einnig hefur verið talið að það sé nemendum 

í hag að vinna í kynjablönduðu hópastarfi því þannig geta þau lært hvor af öðru. Stelpur 

fá þá tækifæri til að læra af kunnáttu stráka í stærðfræði og strákar fá tækifæri til að læra 

af stelpum að þróa nákvæmis vinnu sína. Kynjablönduð hópaskipting hefur líka verið 

talin kjörin til að nemendur nái fram alhliða, persónulegum þroska vegna þess að með því 

að láta kynin vinna saman ná þau frekar að draga fram eiginleika gagnstæðs kyns. 

Strákur nær til dæmis betri tengslum við sína innri stelpu ef það eru líka stelpur í 

bekknum hans, ekki bara strákar (Holden, 1993; Kruse, 1998). Þetta sjónarmið ýtir hins 

vegar undir hugmyndir um tvíhyggju og gerir ráð fyrir að stelpur hagi sér eftir ráðandi 

orðræðu um kvenleika með því að vera áhugasamar um lærdóm og samviskusamar. 

Einnig er litið svo á að engin stelpa sé það klár í stærðfræði að strákur geti lært af henni 
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en hins vegar er búist við því að allir strákar hafi meðfædda rökhugsun sem nýtist þeim í 

stærðfræði. Með því að halda því fram að nemendur þurfi að umgangast aðra nemendur 

af gagnstæðu kyni til að geta tileinkað sér eiginleika sem taldir eru í eðli hins kynsins er 

verið að ýta undir hugmyndina um tvíhyggju því ekki er gert ráð fyrir margbreytilegum 

eiginleikum óháð kyni. 

  Það kemur því ekki á óvart að niðurstöður ýmissa annarra rannsókna hafa ekki 

stutt þessar hugmyndir um kynjablandað hópastarf. Samkvæmt Bailey (1993) og 

Berglindi Rós Magnúsdóttur (2003) benda niðurstöður til þess að hópastarf geti haft á sér 

neikvæðar hliðar fyrir stelpur. Í rannsókn Berglindar Rósar þar sem nemendur unnu að 

þemaverkefni þar sem þau settu sig í spor frambjóðenda í borgarstjórnarkosningum, tóku 

góðu stelpurnar að sér megin ábyrgðina á verkefninu og lögðu í það mestu vinnuna. 

Fyrirferðamestu strákarnir í hverjum hópi tóku hins vegar að sér það hlutverk að vera 

leiðtoginn eða borgarstjóraefnið. Stelpurnar fengu þjálfun í skipulagshæfni og yfirumsjón 

en hóparnir völdu sér allir stráka til að vera leiðtogar hópsins. Stelpurnar sjálfar tóku 

virkan þátt í þessu vali og þegar þær voru spurðar út í ástæðuna nefndu þær ótta við að fá 

á sig neikvæðan stimpil, svo sem að vera athyglissjúk, frek, heimsk eða hávær og notuðu 

þær þess konar stimpla til að lýsa sjálfri sér eða öðrum stelpum með því markmiði að 

hafa stjórn á þeim (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). Þetta er dæmi um hvernig 

hópastarf getur ýtt undir vald stráka og hvernig ráðandi orðræður geta hamlað mörgum 

stelpum í að virkja ákveðna hæfileika og reynslu í skólastarfi. Þessar niðurstöður 

samræmast niðurstöðum Warrington og Younger (2000) en þar mátti gjarnan sjá stráka 

sem tileinkuðu sér vald í hópastarfi á kostnað vald stelpna. Samkvæmt stelpum áttu þær 

erfitt með að höndla kynjablandaða hópavinnu og að þeirra mati gerðist það oft að strákar 

hlustuðu ekki á þær né tóku mark á þeirra framlagi.  

Þó svo að kynjablandað hópastarf geti komið sér illa fyrir reynslu sumra nemenda 

áttu kennarar það til í rannsókn Warrington og Younger (2000) að líka betur við þannig 

hópaskiptingu. Ástæðan var að ef einungis strákar voru saman í hóp  var hópastarfið 

líklegra til að leysast upp í vitleysu að mati kennara. Þeim fannst stelpur halda betur utan 

um hópastarfið og verkefnavinnu. Þetta sjónarhorn kennara sýnir hvernig ráðandi 

orðræða um samvisku- og vinnusemi kvenna er styrkt með því að setja þessa ábyrgð á 

herðar stelpna. Einnig ýtir þetta sjónarhorn undir hugmyndir um tvíhyggju, að engir 

strákar séu í stakk búnir til að halda vel utan um hópastarf og verkefnavinnu en allar 

stelpur. 
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Kurse (1998) rannsakaði hópaskiptingu þar sem skipt var í hópa eftir kyni. Í þeirri 

rannsókn bentu niðurstöður til að samstaða stelpuhóps styrktist og umburðarlyndi 

gagnvart mismunandi stelpuhópum varð meira. Einnig dró úr orðræðum sem þær áttu 

meðal annars þátt í að skapa sjálfar, til dæmis með því að taka alltaf vel í hugmyndir sem 

strákar komu fram með. Hljóðlátar stelpur urðu einnig líklegri til að tjá sig en ástæð þess 

var meðal annars sú að í umhverfið þar sem engir strákar voru fannst þeim þær vera 

öruggari og minni hætta á að þær yrðu gerðar hlægilegar af strákum. Margar stelpur 

fundu einnig til auknar ábyrgðar í bekkjarstarfi, meðal annars með því að geta sett fram 

skoðanir sínar óhindrað. 

Reynsla stráka var hins vegar ekki eins ótvíræð og reynsla stelpna. Á meðan aðrir 

héldu því fram að kynskipt hópastarf hefði styrkt vinabönd þeirra við aðra stráka í 

bekknum töldu sumir sig vera komnir neðst í goggunarröðina, á staðinn sem tilheyrði 

stelpum áður. Bekkjarandinn breyttist og varð samkeppni um völd meiri en áður. Strákar 

urðu meðvitaðir um að stelpurnar voru ekki því það vantaði þjónustu þeirra og hjálpsemi 

og getuna til að koma á friði. Niðurstöðurnar úr rannsókn Kurse (1998) má tengja við 

ráðandi orðræður um kynin. Erfiðara var fyrir stráka að staðfesta karlmennskuímynd 

þegar stelpur vantaði vegna þess að samkvæmt ráðandi orðræðum er karlmennskan ofar 

kvenleikanum. Líklegt er að þeir hafi þess vegna staðfest vald sitt með því að ráðast gegn 

strákum sem lentu neðst í goggunarröðinni.  

Þó svo að niðurstöður benda til að kynjaskipting geti leitt gott af sér, sérstaklega 

fyrir stelpur bendir Ingólfur Á. Jóhannesson (2004) á að samkvæmt Jafnréttishandbókinni 

skal ekki beita kynjaskiptingu nema undir merkjum ígrundaðrar hugmyndafræði. Tekur 

hann sem dæmi Hjallastefnuna þar sem börn fá að þroska eiginleika sem í þeim býr en er 

oftast notaður af hinu kyninu. Einnig virðist sem svo að kynjablönduð hópaskipting sem 

ekki er vel ígrunduð geri ekki endilega gott, sbr. reynslu stelpna í rannsóknum Berglindar 

Rósar Magnúsdóttur (2003) og Warington og Younger (2000). Í næsta kafla verður 

fjallað um tvö þróunarverkefni sem gerð hafa verið með því markmiði að bæta jafnrétti í 

bekkjarstarfi og hafa áhrif á viðhorf nemenda.  

Þróunarverkefni 
Ýmis þróunarverkefni hafa sprottið upp í kjölfar umræðu um jafnrétti í bekkjarstarfi. 

Bailey (1993) segir að mikilvægt sé að styðjast við þróunarverkefni sem hafa það 

markmið að hjálpa kennurum að öðlast færni í kennsluaðferðum sem leiða til jafnrar 



Hegðun nemenda í bekkjarstarfi og orðræður um kyngervi Sandra Rut Skúladóttir 

 34

dreifingar á samskiptum í bekkjarstarfi. Sadker og Sadker (1984) lýstu þróunarverkefninu 

INTERSECT í skýrslu sinni. Þetta þróunarverkefni var hluti af þriggja ára rannsókn og 

var markmiðið með því að þróa árangursríkar aðferðir til að auka kynjajafnrétti í 

samskiptum kennara og nemenda. Í Washington voru kennarar frá 4., 6. og 8. bekk 

þjálfaðir í aðferð sem byggðist á microteaching módeli. Á Nýja Englandi voru kennarar 

þjálfaðir í aðferð sem byggðist á collegial problem-solving módeli. Sambærilegur hópur 

kennara var fengin sem samanburðarhópur. Í Washington voru kennarar látnir skoða 

myndbandsupptöku sem sýndi bekkjarstarf þar sem samskiptum var ekki skipt jafnt á 

milli kynja og hvernig mætti eyða þessari mismunun og ná jafnvægi í samskiptum. 

Einnig lásu þeir bók um þessa kennsluaðferð þar sem uppistaðan var: jöfn dreifing 

athygli, jafnræði í bekkjarstjórnun, orðanotkun og sameining kynja. Eftir að hafa lesið 

bókina og rætt um þessa kennsluaðferð æfðu þeir sig að nota hana í litlum hópum. Starf 

þeirra var svo rannsakað í raunverulegum aðstæðum í bekkjarstarfi. Á Nýja Englandi var 

markmiðið að þjálfa viðleitni kennara í að bæta sjálfan sig með stuðning samstarfsmanna. 

Kennarar voru þjálfaðir í að sjá kynjamisrétti í námsefni og í kennslu og að nota ýmsar 

aðferðir og úrræði til þess að gera bekkjarstarf sanngjarnara. Kennarar fengu sérstaka 

áætlun sem átti að hjálpa þeim að ná markmiðum verkefnisins sem var samþætting 

bekkjarstarfs, jöfn athygli, þróun bóklegrar vinnu og hegðunarstjórn. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að aðstoð og samþykki dreifðust meira hjá kennurum sem tóku 

þátt í verkefninu. Einnig voru samskipti sem byggðu á þekkingu meiri og jafnari. 

Útrýming kynjamismununar í samskiptum var árangursríkari hjá þeim kennurum sem 

tóku þátt í verkefninu og í bekkjum þar sem kennari fékk þjálfun í microteaching-módeli 

var jafnræði mest. 

 Þó svo að þróunarverkefni Sadker og Sadker (1984) sé vissulega komið til ára 

sinna má líta á það sem dæmi þess að kennarar geti þróað árangursríkar kennsluaðferðir 

sem bæta umhverfi í bekkjarstofunni. Eins og áður hefur komið fram hafa áherslur í 

kynjafræði mikið snúist um orðræður um kvenleika og karlmennsku. Það er því vel við 

hæfi að nútíma þróunarverkefni á þessu sviði hafi það markmið að hafa áhrif á viðhorf 

nemenda. Sem dæmi um þannig þróunarverkefni má nefna verkefni sem var unnið á 

árunum 1991-1992. Verkefnið var unnið í einum grunnskóla landsins og nefnist Strákar 

og stelpur í takt við tímann. Markmið verkefnisins var að hafa áhrif á viðhorf 8 ára barna 

til eigin getu, launaðra – og ólaunaðra starfa. Framkvæmdin fór þannig fram að 

nemendur unnu í svokölluðum krókum í ákveðinn tíma á viku og átti þessi vinna að 
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styrkja sjálfsmynd þeirra. Einnig voru nemendur látnir ræða ýmis launuð og ólaunuð 

störf, farið var með þau í heimsókn á vinnustaði og foreldrar komu og töluðu um hlutverk 

sitt á vinnustað og heima. Til þess að mæla árangur starfsins voru börnin spurð um álit á 

ákveðnum þáttum sem tengdust störfunum sem unnin voru í krókunum, fyrir og eftir 

þjálfun. Einnig var lagður fyrir þau sérstakur kvarði um kvenlæg, karllæg og tvíáttu 

persónueinkenni í lok verkefnisins. Tilgangurinn með því var að mæla kynímynd 

barnanna og bera saman við tilraunahóp sem fékk ekkert þróunarverkefni. Ekki náðist að 

hafa áhrif á viðhorf barnanna til eigin getu en svo virtist sem tekist hafi að hafa áhrif á 

viðhorf þeirra til launaðra starfa og að einhverju leyti til ólaunaðra starfa. Til dæmis 

flokkuðu nemendurnir fóstrustarf sem kvennastarf í upphafi en eftir að verkefninu lauk 

höfðu þau lækkað kvenlegt gildi þess. Þegar kynímynd barnanna var athuguð kom í ljós 

að stelpur í tilraunahópnum töldu að hefðbundin kvenlæg einkenni ættu síður við sig en 

stelpur í samanburðarhópnum. Líklega má skýra þetta þannig að gildum sem áður þóttu 

kvenlæg er nú hafnað af stelpum vegna þess að hugmyndir þeirra um hvað sé kvenlægt sé 

að breytast. Hins vegar er rétt að benda á að þessi kvarði gaf einungis vísbendingar til 

frekari athuganna því á þessum tíma var ekki búið að staðla hann við Ísland (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 1994b) 

Niðurstöður þessara þróunarverkefna sýna að hafa megi bæði áhrif á kennslu 

kennara þar sem kynjamismunun er útrýmt eða hann minnkaður. Einnig má sjá að hægt 

er að hafa áhrif á hugmyndir nemenda um hvaða störf hæfa hverju kyni. Niðurstöður 

benda til að mikilvægt er fyrir kennara og annað starfsfólk skóla að vera meðvitað um 

vald sitt innan skólastarfsins. Einnig er mikilvægt að hafa augun opin fyrir ýmsum 

þróunarverkefnum sem vert er að taka þátt í með því markmiði að bæta aðstæður 

nemenda í námi. 

 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um hvernig bæta megi umhverfi innan 

bekkjarstofunnar þannig að öllum nemendum líði vel og fái tækifæri til að taka fullan 

þátt í samskiptum sem þar fara fram. Mikilvægt er að samstaða sé innan skóla ef þetta 

markmið á að nást og einnig er mikilvægt fyrir kennara að vera meðvitaða um hugmyndir 

sínar um kynin og láta þær ekki hafa áhrif á væntingar til nemenda. Hugmyndir hafa 

verið um að hópastarf geti bætt aðstæður bekkjarstarfsins en niðurstöður sýna að það sé 

varasamt að taka því sem sjálfsögðum hlut. Ákveðin þróunarverkefni virðast hins vegar 

geta nýst vel.  
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Umræður og lokaorð 

 
Í þessum kafla verða niðurstöður dregnar saman og settar í samhengi við 

rannsóknarspurningar. Fjallað verður um hverja spurningu fyrir sig í eftirfarandi 

röð:  

• Hvernig hefur þróun fræðilegra nálgana í kynjafræði verið seinustu ár og 

hvað hefur sú þróun fram að færa? 

• Hvernig hafa ráðandi orðræður um kyngervi áhrif á hegðun nemenda, 

samskipti og athygli kennara við nemendur í bekkjarstarfi  

• Hvernig er hægt að bæta umhverfi bekkjarstarfs í átt að jafnrétti allra 

nemenda? 

Hvernig hefur þróun fræðilegra nálgana í kynjafræði verið seinustu ár og 
hvað hefur sú þróun fram að færa? 
Þróun fræðilegra nálgana í kynjafræði hefur verið frá eðlishyggju yfir í að skoða ráðandi 

orðræður um kvenleika og karlmennsku. Eðlishyggja fellur alltaf undir tvíhyggju, en með 

tvíhyggju er átt við að gengið er út frá ákveðinni grundvallarskiptingu sem rekja má til 

andstæðna. Til dæmis verður kona andstæðan við karl, stelpa verður andstæðan við strák 

o.s.frv. Þetta sjónarhorn má rekja allt aftur til Aristóteles en hann kom fram með þá 

hugmynd að mismunandi hegðun kynja mætti skýra með líffræðilegum þáttum. Hann 

taldi að karlinn væri viðmiðið fyrir hið eðlilega og konan aðeins ófullkomin mynd af 

honum og hefði það eitt hlutverk að fjölga mannkyninu. Þó svo að rannsóknir hafa sýnt 

fram á að ólík hegðun kynja sé sköpuð hefur þetta viðhorf lifað góðu lífi í hugmyndum 

og orðræðum um kynin allt fram til okkar daga (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2001; 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004; Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2001).  

Það var heimsspekingurinn og femínistinn Simone de Beauvoir sem kom 

fyrst með þá kenningu árið 1949 að hugmyndir um kynin væru fyrst og fremst 

byggðar á túlkunum einstaklinga, en ekki staðreyndum. Með þessari kenningu lagði 

hún línurnar fyrir mótunarhyggju (Irma Erlingsdóttir, 1999). Mótunarsinnar líta svo 

á að þekking á heiminum sé sköpuð af skilgreiningum sem farið hafa manna á milli 

og eigi rætur sínar að rekja til orðræðna, en orðræður eru hugmyndir sem skapast 

og berast manna á milli með tungumálinu. Í stað þess að tala um kyn vilja 
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mótunarsinnar tala um kyngervi. Kyngervi er félags- og menningarbundinn 

kynjamunur og fer kyngervi mikið eftir ráðandi hugmyndum um kynin hverju sinni. 

Þar af leiðandi getur mótunarhyggja ýtt undir tvíhyggju, til dæmis ef ráðandi 

hugmyndir eru á þá leið að hegðun kynja megi skýra með líffræðilegum þáttum – 

eins og Aristóteles taldi (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Geir Svansson, 1998; 

Sóley Stefánsdóttir, 2000).   

 Til þess að afbyggja tvíhyggju og taka tillit til margbreytilegrar hegðunar 

innan kynja hefur póststrúktúralíska sjónarhornið litið á einstaklinginn sem hugveru 

sem mótast í og tekur þátt í orðræðu. Hugvera er það sem mótar sjálfsmat 

einstaklings miðað við reynslu og ákveðnar aðstæður og getur sjálfsmatið þar af 

leiðandi verið bundið aðstæðum hverju sinni (Tamboukou, 2000; Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 1994). Þess vegna er mikilvægt samkvæmt póststrúktúralísku 

sjónarhorni að horfa til ráðandi orðræðna um karlmennsku og kvenleika þegar 

skoða á hegðun kynja. Sem dæmi um orðræður nútímans um karlmennsku og 

kvenleika má nefna hugmyndina um hetjuskap og vald sem talið er felast í 

karlmennsku. Einnig má nefna orðræðu um hvernig tilfinningar, umhyggjusemi og 

góðmennska er talin tengjast kvenleika (Baxter, 2002; Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2003; Ingólfi Á. Jóhannesson, 2005). 

Þegar litið er á hegðun einstaklings með tilliti til ráðandi orðræðna er minni 

hætta á að ákveðnir hópar gleymist eins og þegar hugmyndir um tvíhyggju eru fyrir 

hendi. Sem dæmi um hópa sem áttu það til að gleymast þegar hegðun kynja, 

samskipti og athygli í bekkjarstarfi voru skoðuð, voru strákar sem létu lítið fyrir sér 

fara og stelpur sem voru mjög virkar í bekkjarstarfi (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2003; Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004; Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). Niðurstöður 

rannsókna voru þá gjarnan á þá leið að strákar fengu meiri athygli og samskipti frá 

kennara í bekkjarstarfi, bæði vegna þess að nauðsynlegt var fyrir kennara að stjórna 

hegðun þeirra og vegna þess að þeir þóttu skemmtilegri en stelpur (Duffy, o.fl., 

2001; Warrington og Younger, 2000).  

 Með því að hafna tvíhyggju og taka tillit til ráðandi orðræðna um 

karlmennsku og kvenleika þegar hegðun nemenda eru skoðuð, hefur 

póststrúktúralíska sjónarhorninu tekist að gera fleiri hópa í bekkjarstarfi sýnilega – 

þar með talið stelpurnar sem eru taldar virkar og strákana sem láta lítið fyrir sér fara 
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Baxter, 2002; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Lyng, 2007; Lynch og Lodge, 

2002; Reay, 2001; Robinson, 1992)  

Hvernig hafa ráðandi orðræður um kyngervi áhrif á hegðun nemenda, 
samskipti og athygli sem fara fram í bekkjarstarfi ? 
Póststrúktúralískt sjónarhorn horfir á hegðun út frá orðræðum sem eru í gangi í 

samfélaginu hverju sinni. Niðurstöður rannsókna sem notast við þetta sjónarhorn þegar 

hegðun nemenda er skoðuð sýna mikinn margbreytileika í hegðun, bæði hjá strákum og 

stelpum. Það fer eftir ýmsu hvernig litið er á hegðun hvers og eins nemenda. Þeir 

nemendur sem hegða sér miðað við ráðandi orðræður um kvenleika eiga það meira á 

hættu að færast út á jaðarinn (Baxter, 2002; Reay, 2001). Ástæðu þess má líklega rekja til 

hugmynda Aristótelesar um karlmann sem viðmið og konu sem frávik og er þetta gott 

dæmi um hugmynd sem hefur lifað í samfélaginu vegna orðræðna. Strákar sem hegðuðu 

sér miðað við orðræðu um kvenleika voru gjarnan uppnefndir og þeim strítt. Jafnvel þó 

að þeir yrðu ekki fyrir aðkasti frá samnemendum sínum var ekki litið á þá sem alvöru 

karlmenni. Stelpur sem hegðuðu sér eftir ráðandi orðræðu síns kyns áttu það einnig á 

hættu að verða fyrir aðkasti samnemenda. Dæmi voru um að þær væru taldar heimskar og 

leiðinlegar, bæði af strákum og öðrum stelpum. Nemendur sem hegðuðu sér samkvæmt 

hugmyndum um kvenleika höfðu gjarnan lítið vald í bekkjarstarfi og birtist það valdleysi 

oft vegna hegðunar nemenda sem samsömuðu sig orðræðum um karlmennsku (Baxter, 

2002; Blair, 2000; Lynch og Lodge, 2002; Reay, 2001) .  

 Nemendur sem vildu styrkja karlmennskuímynd sína áttu það til að hegða sér á 

þann veg sem talinn var andstæða við orðræðu um kvenleika. Í þessum hóp nemenda 

voru bæði stelpur og strákar. Hegðun þeirra tengdist oft valdi innan bekkjarins sem birtist 

meðal annars í árásarhneigð, hörku og ögrun á ríkjandi reglur. Stelpur í þessum hóp áttu 

það annað hvort til að njóta virðingar samnemenda sinna vegna valds karlmennskunnar 

sem þær tengdu við sig, eða að færast út á jaðarinn. Ástæða þess að þær færðust út á 

jaðarinn þrátt fyrir að tengja hegðun sína við hugmyndir um karlmennsku var vegna þess 

að þær fetuðu ekki þann veg sem talinn var hæfa góðum stelpum (Lyng, 2007; Reay, 

2001; Robinson, 1992).  

Eins og fram hefur komið eiga strákar það á hættu að færast út á jaðarinn ef þeir 

tengja hegðun sína ekki við hugmyndir um karlmennsku. Stelpur eiga það á hættu hvort 

sem þær tengja hegðun sína við kvenleika eða karlmennsku. Hins vegar hafa niðurstöður 
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sýnt fram á að hópur drengja sem hegðaði sér að hluta til í takt við orðræður kvenleikans 

með því að sýna kurteisi og standa sig vel í skóla, áttu ekki á hættu að færast út á 

jaðarinn. Sömu sögu var að segja um hóp stelpna sem hegðuðu sér miðað við orðræðu 

um karlmennsku, til dæmis með því að hafa læti og reyna að komast upp með sem minnst 

í náminu. Ástæðan fyrir því að þessir hópar færðust ekki út á jaðarinn var vegna þess að 

strákunum tókst að halda í karlmennsku sína með því að hegða sér karlmannlega í öðrum 

aðstæðum, svo sem með því að sýna vald sitt yfir konum. Stelpurnar staðfestu kvenleika 

sinn með því að mála sig, hugsa um útlitið og eiga kærasta (Lyng, 2007). Einnig benda 

niðurstöður til að hópur stelpna átti það til að sýna vald sitt yfir strákum sem hegðuðu sér 

miðað við hugmyndir um karlmennsku. Þó svo að þessar stelpur sýndu ekki hegðun sem 

talin var dæmigerð fyrir kvenleika höfnuðu þær ekki kvenleika sínum (Reay, 2001). Það 

má því segja að þær hafi fært valdið, sem talið er hafa tilheyrt karlmennskunni, í 

hugmyndir kvenleikans, en vald og sjálfstæði eru nýir þættir í orðræðu um kvenleika 

(Mansfield, 2003). 

Orðræður um kvenleika og karlmennsku hafa áhrif á alla einstaklinga 

samfélagsins, því eins og póststrúktúralíska sjónarhornið gerir ráð fyrir eru orðræður, 

félagsleg tengsl og –samskipti miðpunktur mannlegrar athafna (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

1994a). Kennarar eru þar engin undantekning. Sem dæmi um hvernig ráðandi orðræður 

geta haft áhrif á athygli og samskipti sem nemendur fá frá kennara má nefna að þeir eiga 

til að sýna meiri umburðarlyndi gagnvart nemendum sem hegða sér í takt við ráðandi 

orðræður kvenleikans (Lyng, 2007). Einnig eru vísbendingar um að kennurum þyki 

erfiðara að sýna stelpum aga heldur en strákum (Robinson, 1992). Það má tengja við 

ráðandi orðræðu um kvenleika og karlmennsku. Í karlmennskuhugmyndum felst harka og 

hugrekki sem gerir stráka vel í stakk búna til að takast á við aga og ávítun frá kennara, en 

í kvenleikahugmyndum felst tilfinningasemi sem gerir stelpur veikari fyrir vikið. 

Til þess að koma í veg fyrir að kennari láti stjórnast af ráðandi orðræðu um 

kvenleika og karlmennsku er nauðsynlegt fyrir hann að vera meðvitaður um orðræður og 

að meta hvern og einn nemenda á eigin forsendum (Robinson, 1992).  

Hvernig er hægt að bæta umhverfi bekkjarstarfs í átt að jafnrétti allra 
nemenda? 
Kennari hefur ákveðið vald til þess að skapa umhverfi þar sem öllum nemendum líður 

vel og hafa tækifæri til þess að tjá sig. Sýnt hefur verið fram á virkni ákveðinna 
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kennsluaðferða til að bæta umhverfi bekkjarstarfs en til þess að þessar aðferðir beri 

árangur er nauðsynlegt að samstaða ríki um markmið þeirra innan skóla. Sem dæmi um 

svona aðferðir má nefna að kennari gæti prófað að lengja biðtíma áður en hann kallar á 

nemenda sem hann telur líklegan til að hafa svarið. Einnig er nauðsynlegt fyrir kennara 

að sýna jákvæð viðbrögð gagnvart nemendum, það styrkir sjálfsmat þeirra (Baily, 1993; 

Younger, o.fl., 1999).  

Hugmyndir hafa verið um það að hópastarf geti bætt umhverfi í bekkjarstarfi og 

gefið hljóðlátum nemendum tækifæri til að tjá sig (Holden, 1993; Kruse, 1998). Hins 

vegar hafa niðurstöður sýnt að fyrirferðamiklir strákar eiga það til að taka að sér 

valdamestu hlutverkin sem þar bjóðast og gerir það hljóðlátari nemendum erfitt fyrir að 

virkja ákveðna hæfileika og reynslu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Warrington og 

Younger, 2000). 

Svo virðist sem kynjaskiptir hópar komi sér betur fyrir stelpur en stráka. 

Niðurstöður hafa sýnt að með þannig skiptingu aukast líkur á umburðarlyndi stelpna fyrir 

margbreytilegum stelpuhópum, en í strákahóp virðist samkeppni um völd aukast og 

strákar sem hegða sér ekki miðað við ráðandi orðræðu karlmenskunnar eiga á hættu að 

lenda neðst í goggunarröðinni –  sá staður hafði áður verið fylltur með stelpum (Kurse, 

1998).  

Til þess að bæta jafnrétti í bekkjarstarfi hafa verið sett fram ýmis þróunarverkefni. 

Sem dæmi um þannig þróunarverkefni má nefna INTERSECT og var það kynnt í 

Bandaríkjunum árið 1984. Markmiðið með því var að þróa árangursríkar aðferðir til að 

auka jafnræði í samskiptum kennara og nemenda. Niðurstöður sýndu að með réttri 

kennsluaðferð mátti auka jafnrétti í skólastofunni, til dæmis með því að gæta meiri 

jafnræðis í dreifingu samskipta (Sadker og Sadker, 1984). Þróunarverkefnið Strákar og 

stelpur í takt við tímann var unnið hér á landi á árunum 1991-1992. Markmið þess var 

meðal annars að hafa áhrif á viðhorf 8 ára barna til launaðra og ólaunaðra starfa. Það 

markmið náðist í einhverri mynd, til dæmis flokkuðu nemendurnir fóstrustarf sem 

kvennastarf í upphafi en eftir að verkefninu lauk höfðu þau lækkað kvenlegt gildi þess 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994b). Þessi dæmi sína að með réttri aðferð megi bæta 

kennsluaðferðir kennara í átt að auknu jafnrétti nemenda og að hafa megi áhrif á viðhorf  

nemenda á hvað teljist kvenlegt og karllegt. Þess vegna er mikilvægt fyrir kennara og 

annað starfsfólk skóla að vera meðvitað um valdið sem felst í starfi þess. 
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Eins og sýnt hefur verið fram á í þessari ritgerð hafa áherslubreytingar 

kynjafræðirannsókna margt fram að færa. Hópar sem áður fyrr voru nánast ósýnilegir í 

rannsóknum hafa nú orðið sýnilegir. Horft er á hegðun kynja út frá orðræðum um 

kvenleika og karlmennsku hverju sinni. Þó svo að sýnt hafi verið fram á margbreytileika í 

hegðun kynja eru enn uppi hugmyndir sem ýta undir tvíhyggju og líta á kvenleika sem 

frávik og karlmennsku sem hið rétta viðmið. Vegna þessara hugmynda geta einstaklingar 

sem hegða sér miðað við ráðandi orðræður um kvenleika, átt erfitt uppdráttar í 

samfélaginu. Þeir einstaklingar eiga á hættu að vera kaffærðir af valdi þeirra sem hegða 

sér miðað við ráðandi karlmennskuhugmyndir.  

Þetta mynstur hefur sést innan veggja skólastofunnar og eiga bæði strákar og 

stelpur það til að ýta undir karlmennskuímynd sína með því að hegða sér öfugt við það 

sem orðræður um kvenleika segja. Þessir nemendur stjórna gjarnan samskiptum sem eiga 

sér stað í bekkjarstarfi, á kostnað þeirra sem haga sér miðað við það sem telst kvenlegt. 

Það kemur í hlut kennara að virkja hljóðláta nemendur og hafa hemil á þeim sem láta 

mikið fyrir sér fara. Breytt viðhorf til karlmennsku- og kvenleikahugmynda gæti haft 

áhrif á hegðun nemenda. 

Ef litið væri á hegðun einstaklinga út frá þeirra eigin forsendum í stað forsendum 

kvenleika eða karlmennsku, þyrftu þeir ekki að hegða sér öfugt miðað við 

kvenleikahugmyndir til að styrkja karlmennskuímynd sína. Við það myndu hljóðlátari 

nemendur frekar fá tækifæri til að segja sína skoðun og virkja ákveðna hæfileika og 

reynslu í skólastarfinu, sem þeim gafst ekki kostur á áður, meðal annars vegna nemenda 

sem vildu staðfesta karlmennskuímynd sína. 

Hins vegar hafa hugmyndir um kvenleika og karlmennsku verið til í samfélaginu í 

langan tíma og ef breyta á þessum hugmyndum verða margir þættir að spila saman. 

Skólinn er einn af þessum þáttum og nauðsynlegt er fyrir kennara að vera meðvitaða um 

hlutverk sitt í þessu breytingarferli. Til þess að hafa áhrif á hegðun og viðhorf nemenda 

verður kennari að vera meðvitaður um ráðandi orðræður um kynin. Hann verður að sýna 

nemendum jákvæð viðbrögð og passa að dreifa athygli sinni jafnt til allra, ekki bara til 

nemenda sem láta mikið fyrir sér fara.  

Þó svo að skólinn sé bara einn þáttur af mörgum sem hefur áhrif á orðræður 

samfélagsins á hann stóran þátt í uppeldi barna og í að viðhalda og skapa orðræður. Þess 

vegna er mikilvægt fyrir kennara að hafa þekkingu á þessu sviði og gæti þessi ritgerð 

nýst sem fróðleiksmoli í átt að frekari vitund kennara um þetta efni.  
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