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Útdráttur 
Í rannsóknarritgerð þessari er kynjamunur í ritun grunnskólanemenda á 
Norðurlöndum meginviðfangsefnið. Ýmislegt er talið geta haft áhrif á mun kynjanna 
og ekki eru allir sammála um hvaða þættir hafa þar mest áhrif en allgóð samstaða er 
þó um að kynjamunur sé til staðar. Hvort það eru erfðir eða þættir úr umhverfinu sem 
þar ráða mestu má hins vegar lengi deila um.  

Efniviðurinn í ritgerðina er fenginn úr samnorrænu verkefni sem nefnist TALE 
og er styrkt af Nordplus. Verkefni þetta, sem ætlað er til þjálfunar norrænna nemenda 
í ritun á ensku, gerði höfundum kleift að nálgast texta ritaða af nemendum frá öllum 
aðildarlöndum verkefnisins og þótti tilvalið að skoða hvort einhver sjáanlegur 
kynjamunur væri á textaritun nemendanna. Bornir voru saman alls 332 textar, 160 
þeirra voru skrifaðir af stúlkum og 172 voru skrifaðir af drengjum. Textarnir voru 
fengnir á Veraldarvefnum inni á sérstöku heimasvæði TALE verkefnisins sem nefnist 
Blackboard.  
 Bornir voru saman nokkrir þættir með áðurnefndan kynjamun í huga. Skoðað 
var hvort textarnir innihéldu ofbeldi eða ekki, hvort þeir væru tilfinningalegir eða 
ekki, hvort nemendur skrifuðu um nátengda atburði eða ekki og einnig var efnislegt 
innihald skoðað. Lýsingarorð voru talin sérstaklega og notkun nokkurra þeirra skoðuð 
betur og þau borin saman á milli kynja.  
 Niðurstöður könnunarinnar leiða í ljós að ekki er mikill kynjamunur í 
textaritun grunnskólanemenda á Norðurlöndum, í það minnsta ekki þegar þeir skrifa 
ensku. Vissulega er sjáanlegur munur til staðar líkt og sjá má í kafla 4 en sá munur er 
ekki tilfinnanlegur. 
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Abstract 
In this research paper, gender difference in elementary school students´ writing in the 
Nordic countries is the main subject. There are a number of things that are considered 
to affect gender differentiation. Not all agree as to which factors are of the highest 
importance, although it appears to be generally accepted that there is a gender 
difference. Whether nature or nurture is mainly at play here is a debatable point. 
 In addition to the research and its outcome there is a discussion of the project 
that stimulated the authors´ interest in this matter. The project that this research paper 
is based on is named TALE. It is co-Nordic and is supported by Nordplus. As the 
authors had access to the written texts from all the students that participate in this 
project, it was seen as a topic of particular interest to examine whether there were any 
visible gender differences in the students´ texts. In all 332 texts were examined, 160 
of them were written by girls and 172 by boys. The texts were obtained from the 
Internet, on a special homepage of the TALE project which is called Blackboard. 
 A number of elements were compared with the above-mentioned gender 
difference in mind. The elements focused on related to whether the texts contained 
violence or not, whether they were sentimental or not, whether the students wrote 
about events close to them or not. Choice of topic was also taken into account. 
Adjectives were given special attention, their usage in the texts examined and 
compared between the genders.  
 The conclusions of this research are that there is not a significant gender 
difference in students´ writing in the Nordic countries, at least not when they write in 
English. Some differences do occur as illustrated in Chapter 4, but these can hardly be 
regarded as highly important. 
 



v

Þakkarorð  
Við viljum þakka Finni Friðrikssyni, leiðsagnarkennara okkar, fyrir góða leiðsögn og 
gott samstarf. Rafn Kjartansson, lektor við kennara-, rekstrar- og viðskiptadeild HA, 
fær þakkir fyrir aðstoð við þýðingar og yfirlestur og hjálp við heimildaöflun, Sigrún 
Sveinbjörnsdóttir, lektor við kennaradeild HA, fyrir aðstoð við heimildaöflun svo og 
Anders Hove, dósent við Ribe Statsseminarium/CVU Vest fyrir heimildir. 

Sigurveig Sigurðardóttir og Friðrik Friðriksson fá þakkir fyrir prófarkalestur 
og vinsamlegar ábendingar. 

Thomas Hanson, Lektor i pædagogisk arbejde (Ph. Dr. In Learning), fær 
sérstakar þakkir fyrir að veita okkur aðgang að öllum textum á Blackboard. 

 



Ritgerð til B.Ed.-prófs        Cool strákar og cute stelpur? 

-1-  

Efnisyfirlit 
 
Myndaskrá....................................................................................................................2 

1. Inngangur .................................................................................................................3 

2. Fræðileg umfjöllun...................................................................................................5 

2.1 TALE ...................................................................................................................5 

2.1.1 Eðli og markmið TALE .................................................................................5 

2.1.2 Vinnuferli TALE ............................................................................................6 

2.2 Kynjamunur í ritun...............................................................................................8 

2.3 Tungumálakennsla .............................................................................................11 

2.4 Kynjamunur innan kennslustofunnar.................................................................14 

2.5 Hefðbundin kynhlutverk ....................................................................................15 

2.6 Hvað mótar kynjamun?......................................................................................17 

2.7 Staða kynjanna á Norðurlöndum .......................................................................22 

3. Könnunin ................................................................................................................23 

3.1 Rannsóknarspurning og markmið ......................................................................23 

3.2 Gögn...................................................................................................................24 

3.3 Úrtak ..................................................................................................................24 

3.4 Framkvæmd .......................................................................................................25 

3.5 Skilgreiningar.....................................................................................................26 

4. Niðurstöður.............................................................................................................27 

4.1 Innihald texta .....................................................................................................28 

4.2 Heildarorðafjöldi................................................................................................29 

4.3 Skipting í fjarlæga og nálæga texta....................................................................30 

4.4 Textar með og án ofbeldis..................................................................................32 

4.5 Skipting í tilfinningalega og ótilfinningalega texta ...........................................34 

4.6 Lýsingarorð ........................................................................................................35 

5. Umræður.................................................................................................................37 

6. Lokaorð...................................................................................................................41 

7. Heimildaskrá ..........................................................................................................43 

Fylgiskjöl.....................................................................................................................47 



Ritgerð til B.Ed.-prófs        Cool strákar og cute stelpur? 

-2-  

Myndaskrá 
 
Mynd 1 Innihald texta 28 

Mynd 2 Heildarorðafjöldi 29 

Mynd 3 Skipting hjá drengjum í fjarlæga og nálæga texta 30 

Mynd 4 Skipting hjá stúlkum í fjarlæga og nálæga texta 30 

Mynd 5 Skipting hjá drengjum í texta með og án ofbeldis 32 

Mynd 6 Skipting hjá stúlkum í texta með og án ofbeldis 32 

Mynd 7 Tilfinningalegir og ótilfinningalegir textar drengja 34 

Mynd 8 Tilfinningalegir og ótilfinningalegir textar stúlkna 34 

Mynd 9 Fjöldi lýsingarorða í textum stúlkna 35 

Mynd 10 Fjöldi lýsingarorða í textum drengja 35 

Mynd 11 Notkun ákveðinna lýsingarorða hjá drengjum og stúlkum 36 



Ritgerð til B.Ed.-prófs        Cool strákar og cute stelpur? 

-3-  

1. Inngangur 
 
Almennt er álitið að það hvort við erum karlkyns eða kvenkyns hafi töluverð áhrif á 

líf okkar og gjörðir. Ýmislegt hefur verið ritað um muninn á drengjum og stúlkum frá 

ýmsum sjónarhornum, t.d. hvernig þau læra, hegða sér og tjá sig á mismunandi hátt. Í 

gegnum tíðina hafa komið upp ýmsar mismunandi hugmyndir um hvað það er sem 

mótar okkur sem kynverur. Þó flest allir séu sammála um að kynjamunur sé til staðar 

eru mjög skiptar skoðanir á því hvað veldur þessum mun. Í dag virðist hafa myndast 

sæmileg sátt um að bæði erfðir og umhverfi séu samverkandi áhrifavaldar. 

Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða hvort kynjamunur sé í textaritun 

grunnskólanema á Norðurlöndum. Höfundum þótti athyglisvert að skoða hvort 

einhver munur væri á textaritun drengja og stúlkna og hvort þau nota tungumálið á 

ólíkan hátt. Forvitnilegt verður að sjá hvort niðurstöður þessarar rannsóknar 

samræmast þeim niðurstöðum sem liggja fyrir úr fyrri rannsóknum. 

Erfitt er að skoða kynjamun í ritun án þess að skoða kynjamun almennt, ásamt 

því að velta fyrir sér hvernig manneskjan þróast og hvað hefur áhrif á kynhugmyndir 

hennar. Þessir þættir verða skoðaðir og reynt verður að varpa ljósi á hvað það er sem 

mótar hugmyndir okkar um hvað sé „kynrétt“ og hvað ekki frá blautu barnsbeini til 

fullorðinsára.  

 Gögn þau sem liggja til grundvallar þessari ritgerð koma úr samnorrænu 

verkefni sem nefnist Tale og höfundar hafa tekið þátt í frá haustinu 2002. Áætlað er 

að því verkefni ljúki haustið 2004 eins og nánar verður komið að síðar. Í þessu 

verkefni eru höfundar fullrúar frá kennaradeild Háskólans á Akureyri ásamt þremur 

kennurum; einum háskólakennara og tveimur grunnskólakennurum. Markmið 

verkefnisins er að kanna hvernig auka megi ritfærni grunnskólanemenda (á efsta stigi) 

á enskri tungu. Það lá því nokkuð beint við, þar sem rannsóknargögn voru aðgengileg, 

að nýta þá texta sem nemendur skrifuðu í TALE verkefninu til frekari úrvinnslu. Í 

TALE verkefninu var notast við vefumhverfi sem nefnist Blackboard (og verður hér 

eftir nefnt BB). 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í öðrum kafla er TALE verkefnið fyrst kynnt 

nánar, en síðan eru skoðuð fræðileg gögn sem tengjast kynjamun í ritun, í 

tungumálakennslu og innan kennslustofunnar. Auk þess er fjallað um hefðbundin 

kynhlutverk, áhrif erfða og umhverfis á kynhugmyndir og að lokum er gróflega greint 

frá stöðu kynjanna á Norðurlöndum. 
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Þriðji kafli inniheldur könnunina og allt sem að henni kemur; gögn, úrtak o.fl. 

Greint er frá niðurstöðum könnunnarinnar í fjórða kafla og í fimmta kafla eru 

niðurstöðurnar ræddar og bornar saman við heimildir og fyrri rannsóknir. Sjötti 

kaflinn inniheldur lokaorð. 
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2. Fræðileg umfjöllun 
 

Er munur á textaritun grunnskólanemenda eftir kynjum? Nota kynin tungumál á 

ólíkan hátt? Þetta eru spurningar sem margir hafa reynt að leita svara við. Flestir eru 

sammála um að nokkur munur sé á kvenmönnum og karlmönnum. Mjög skiptar 

skoðanir eru hins vegar um það hvort sá munur sé erfðafræðilegur eða félagslegur. Í 

þessum kafla verður reynt að skoða þá þætti sem rannsakaðir hafa verið hvað varðar 

kynjamun, bæði í ritun og gagnvart fleiri þáttum, s.s. í töluðu máli, í kennslu og 

tjáningu. Til glöggvunar er almennur kynjamunur skoðaður út frá sálfræðilegu tilliti 

sem og félagsfræðilegu og reynt að fá sem besta heildarmynd af efninu.  

Í kaflanum hér á eftir verður rætt um TALE verkefnið, sem er kveikjan að 

ritgerðinni í heild. Farið er í uppbyggingu og markmið verkefnisins, vinnuferli rakið 

og gerð verður grein fyrir þátttöku höfunda. Hvað varðar kynjamun, er ritunin tekin 

fyrir í upphafi og í kjölfarið fylgir umræða um skólatengd efni, svo sem 

tungumálakennslu og kynhlutverk innan kennslustofunnar.  

Í lok kaflans er svo litið á hefðbundin kynhlutverk, fyrrnefnda umræðu um 

félags- og erfðafræðilegan kynjamun og stöðu kynjanna á Norðurlöndum. 

 

2.1 TALE 

2.1.1 Eðli og markmið TALE 

Verkefnið er á vegum Nordplus og er markmiðið að kanna hvernig auka megi 

ritfærni grunnskólanemenda (á efsta stigi) á enskri tungu. Þátttakendur koma frá 

öllum Norðurlöndunum, þ.e. Íslandi, Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi, og eru 

frá 12 kennaradeildum í háskólum þessara landa svo og 24 grunnskólum. Aldur 

grunnskólanemendanna sem þátt taka í TALE er 12-14 ára. Vinna og samskipti 

nemenda, landa á milli, fer fram á Veraldarvefnum og er notað vefumhverfi sem 

kallast Blackboard (BB). Allir nemendur sem taka þátt í verkefninu eiga það 

sameiginlegt að læra ensku í grunnskóla sem annað tungumál (hér eftir kallað L2). Því 

má ætla að raunhæfur samanburður náist á milli landanna. 

Auk þessa eru markmiðin að vinna að samstarfi, með hjálp Veraldarvefsins, milli 

kennaranema, kennara og nemenda á Norðurlöndum, hvetja til rannsókna á skrifum 
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grunnskólanema sem og efla þekkingu á menningu annarra Norðurlanda. Niðurstöður 

þessa verkefnis ættu að nýtast enskukennurum í kennslu sinni og einnig við 

námskrárgerð í framtíðinni.  

Verkefnisstjóri TALE er staðsettur í Háskólanum á Suður-Jótlandi (University of 

Southern Denmark). Honum til halds og trausts er stjórnunarteymi sem samanstendur 

af einum fulltrúa frá hverju landi og háskólakennara eða öðrum starfsmanni 

kennaraskóla. Hlutverk stjórnunarteymisins er að halda utan um verkefnið í heild 

sinni og sjá um skipulagningu og samskipti þátttakenda verkefnisins. Auk þessa hafa 

þátttakendur aðgang að aðstoðarmanneskju í Ástralíu. 

Áætlaður tími verkefnisins er tvö ár, frá hausti 2002 til hausts 2004. Háskólunum 

sem taka þátt er skipt niður í fjóra flokka þar sem í hverjum flokki eru þrír skólar frá 

jafn mörgum löndum. Tveir kennaranemar og einn háskólakennari eru í sambandi við 

2 bekkjarkennara í grunnskólum á sínu svæði. Í hverjum flokki eru smærri einingar 

(triad) sem samanstanda af einum kennaranema og grunnskólanemendum frá hverju 

landi. Samanlagður fjöldi þátttakenda í verkefninu er um 400 og fara samskipti fram á 

Veraldarvefnum.1

2.1.2 Vinnuferli TALE 

Vinnan innan ramma TALE verkefnisins fer þannig fram að frá hverjum háskóla 

koma þrír aðilar, einn kennari og tveir kennaranemar. Sá hópur fær til samstarfs við 

sig tvo grunnskóla á sínu svæði (í tilviki höfunda Hrafnagilsskóla og Þelamerkurskóla 

á Íslandi). Í hvorum þessara grunnskóla bætast við tveir enskukennarar, hvor með sinn 

bekk.  

Einn af þessum hópum er íslenskur og er hann í samstarfi við tvo aðra hópa, í 

tilviki höfunda einn í Svíþjóð og annan í Danmörku, sem eru eins upp byggðir. 

Samstarfsskólar Háskólans á Akureyri eru Mid-Sweden University og University of 

Southern Denmark. Þessir þrír hópar mynda eina svo kallaða vinnueiningu (Pool) en í 

verkefninu í heild eru fjórar slíkar einingar sem hafa fengið nöfnin Pool A, B, C og D. 

Hver eining starfar sjálfstætt, ef svo mætti að orði komast, þ.e. hittist og ákveður í 

sameiningu hvers konar verkefni skulu lögð fyrir grunnskólanemendurna og hvenær. 

Þannig hafa höfundar verið í nánu samstarfi við tvo ofangreinda erlenda háskóla. Það 
 
1 The TALE Project 2004 
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samstarf hefur m.a. falið í sér heimsóknir milli landa (til skiptis milli háskólanna) þar 

sem höfundar hafa fengið að kynnast þeim erlendu nemendum sem íslensku 

grunnskólanemendurnir eru í sambandi við á BB. Einnig hafa höfundar fengið að 

kynnast örlítið starfi þeirra erlendu grunn- og háskóla sem í samstarfinu eru. 

Sú vinnueining sem íslenski hópurinn tilheyrir nefnist Pool C. Þegar verkefni 

hefur verið ákveðið í sameiningu er það lagt fyrir í samráði við bekkjarkennarana og 

eiga nemendur að skila verkefnunum á ákveðin svæði á BB. Hlutverk 

kennaranemanna er að fara inn í bekkina, kynnast nemendum og hvetja þá, leggja 

verkefnin fyrir og fylgja þeim eftir. Þegar verkefnin hafa verið sett inn á BB lesa 

kennaranemarnir þau yfir og gefa nemendunum svar til baka. Kennaranemarnir svara 

ekki einungis nemendum frá sínu landi heldur öllum þeim sem tengjast þeirra smáu 

einingu (triad). Þannig fá allir nemendur viðbrögð (feedback) frá einhverjum 

kennaranema. Á þeim tíma sem verkefnið spannar, vinna grunnskólanemendur að 

meðaltali þrjú verkefni á skólaárinu og er fylgst með því hvernig skrifin þróast á milli 

verkefna, þ.e. hvort nemendur nái betri tökum á ritun og frásagnartækni í ensku á 

rafrænu formi. 

Höfundar hafa tekið þátt í TALE verkefninu síðan síðla árs 2002. Þar sem 

höfundar eru nemendur á tungumála- og hugvísindasviði við kennaradeild Háskólans 

á Akureyri og þetta verkefni innan þeirra sérsviðs, tóku þeir tækifærinu fagnandi og 

litu á það sem möguleika til þess að öðlast aukna reynslu í náminu.  

Væntingar höfunda til verkefnisins voru að fá æfingu í samskiptum á ensku og 

notkun Veraldarvefsins við kennslu og í samskiptum við nemendur. Þá þótti það 

áhugavert tækifæri til að prófa eitthvað nýtt, víkka sjóndeildarhringinn og kynnast 

nýju fólki sem er að vinna að svipuðum verkefnum. 

Þar sem höfundum var tjáð að þeir gætu notað þetta sem efni í lokaritgerð þótti 

einnig tilvalið að þróa verkefnið áfram og sjá nýjar hliðar á enskukennslu. Með 

heimildavinnu fyrir skrif lokaritgerðarinnar hafa höfundar einnig öðlast þekkingu á 

málum sem þeim voru áður ókunn. 

Ekki hefur höfundum þótt síður áhugavert að kynnast kennaramenntun í 

öðrum löndum og bera saman við nám kennaradeildar Háskólans á Akureyri sem og 

fá tækifæri til þess að heimsækja erlenda grunnskóla og bera þá saman við þá 

íslensku. 
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2.2 Kynjamunur í ritun 

Eins og áður hefur verið nefnt er meginspurningin í þessari ritgerð sú hvort 

kynjamunur sé á textaritun stúlkna og drengja. Það viðfangsefni hefur þó nokkuð 

verið skoðað og sýnist höfundum niðurstöður vera nokkuð einsleitar þar sem þær 

benda flestar til þess að kynjamunur sé til staðar. 

Samkvæmt Singh fjölgar þeim rannsóknum þar sem komist hefur verið að 

þeirri niðurstöðu að kynjamunur hafi áhrif á ýmsa hegðun í skólastofunni. Hér er ritun 

einn þáttur og í skrifum barna koma oft fram staðlaðar kynhugmyndir og það 

endurspeglast einnig í tali þeirra að þau hafa nokkuð fastar hugmyndir um hvað sé 

„rétt“ fyrir hvort kynið fyrir sig.2

Rannsókn var gerð á því í Bandaríkjunum hvernig drengir og stúlkur á 

grunnskólaaldri endurspegluðu kynjahlutverk í ritun. Rannsakandi taldi sig geta séð út 

frá textum sem nemendur skrifuðu hverjir skrifuðu hvað með því að skoða orðbragð, 

viðfangsefni og sýn þeirra á lífið. Hann sagðist skoða textana sem leið til þess að sjá 

lífið með þeirra augum. Hann tók eftir því að þegar kennarar fóru yfir próf sögðu þeir 

„sjáðu hvað þessi stúlka skrifaði“ eða „sjáið hvernig þessi drengur endar söguna 

sína“, án þess að hafa nokkra hugmynd um það hvort drengur eða stúlka hefði skrifað 

viðkomandi texta. 

Kennarar og rannsakandi tóku eftir því að persónur í sögum stúlkna sýndu 

meiri tilfinningar og meiri félagslega hegðun, þ.e. hjálpsemi og hlutdeild, auk þess 

sem þær fundu til hluttekningar. Aftur á móti sýndu persónur í sögum drengja 

árásargjarnari hegðun og voru tengdar áköfum og hættulegum aðgerðum. Einnig tóku 

kennarar og rannsakandi eftir því að þau efni sem stúlkurnar kusu að skrifa um voru í 

tengslum við þeirra nánustu reynslu, s.s. áhugamál og fjölskyldu, en efni drengjanna 

var í tengslum við eitthvað sem var langt frá þeirra eigin reynslu, eitthvað sem þeir 

höfðu ekki sjálfir upplifað, s.s. geimferðir og ofurhetjur. Þar sem rannsakandi taldi sig 

hafa fundið kynjamun í skrifum spurði hann kennara hverja þeir teldu vera ástæðuna á 

bakvið þennan mun. Þeir töldu að nemendur á grunnskólastigi, sérstaklega drengir, 

væru óhæfir til þess að skoða veröldina frá mismunandi sjónarhornum og að þeir 

hefðu ekki þroska til þess að móta ný kynhlutverk í skrifum sínum heldur héldu sig 

við staðlaðar ímyndir sem þeir þekktu fyrir. 

 
2 Singh 1998b 
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Þessar niðurstöður vöktu frekari spurningar. Ef ritun er vitsmunalegt ferli sem 

endurspeglar einstaklingsþroska, líkt og kennararnir héldu fram, hvernig geta þá þessi 

mynstur einstaklingsþroska verið svo stöðug og víða dreifð í skrifum 

grunnskólanemenda? 

Í þeim bekkjum sem rannsakaðir voru, voru nemendur einróma sammála um 

hvað það væri sem drengir og stúlkur skrifuðu um; stelpur skrifa um persónulega 

reynslu, s.s. vini, fjölskyldu, gæludýr, danstíma eða óhapp, en strákarnir um íþróttir, 

geiminn, ímyndaðar verur eða spennandi ævintýri.  

Hversu mikið val hafa nemendur raunverulega þegar þeir ákveða efni til að 

skrifa um?3 Eru það áhrif frá bekkjarfélögum sem ráða vali eða eru það raunveruleg 

áhugamál nemendanna sjálfra? Telja verður líklegt að bekkjarfélagar hafi mikið að 

segja um efnisval þar sem staðlaðar kynhugmyndir vega þungt. Á unglingsárum eru 

nemendur oft áhrifagjarnir og leggja sig fram við að falla inn í hópinn enda telja þeir 

það gjarnan nauðsynlegt þar sem viðurkenning vina og stuðningur þeirra er undirstaða 

sjálfstrausts og öryggis unglinga á þessum árum.4

Svipaða sögu er að segja þegar nemendur skrifa texta og þegar þeir segja 

sögur, þ.e.a.s. litlu skiptir hvort tjáningin er skrifleg eða munnleg. Samræður nemenda 

eru af svipuðum toga og ritun þeirra og má því tengja þetta tvennt á einhvern hátt. 

Frásagnir eru mikilvæg leið fyrir fólk til að túlka heiminn. Frásagnir sagðar milli 

unglingsvina geta þess vegna leikið stórt hlutverk í þeirri félagsmótun sem á sér stað 

innan jafningjahópsins. Þær sögur sem sagðar eru mynda einnig tengingu á milli 

tilfinninga fólks fyrir sjálfu sér og öðrum í þjóðfélaginu í kringum það.5

Fyrri rannsóknir á hvernig stúlkur tala saman annars vegar og drengir hins 

vegar ýta undir þá skoðun að drengir hafi tilhneigingu til að leita eftir aðskilnaði og 

sjálfstæði og sýna yfirburði sína í gegnum tal en stúlkur leiti hins vegar eftir 

samböndum eða tengingum og samstöðu. Drengir hafa tilhneigingu til að segja frá 

sínum persónulegu sigrum eða velgengni og afrekum, bæði líkamlegum og 

munnlegum, en stúlkur eru aftur líklegri til að segja sögur sem snúast um félagslegar 

reglur eða venjur og leggja áherslu á mikilvægi þeirra í þjóðfélaginu. Þótt bæði 

drengir og stúlkur segi sögur úr hversdagsleikanum leggja drengir áherslu á vinnu og 

tómstundaiðju en stúlkur á samskipti við annað fólk og þær segja frá minniháttar 

 
3 Peterson 2001 
4 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:56 
5 Cheshire 2000:234 
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óhöppum og vandræðalegum augnablikum. Stíll stúlkna í frásögnum er talinn vera 

samvinnuþýður og samræður þeirra einkennast af stuttum og hvetjandi tilsvörum, 

sérstaklega þegar viðkvæm eða tilfinninganæm málefni eru rædd. Þessi stíll hefur 

verið tengdur við það mynstur þar sem gagnkvæm áhrif eru í samskiptum og 

samræður studdar og auðveldaðar, þ.e. þegar tekið er undir það sem sagt er og 

ummæli látin falla sem fleyta samræðunum áfram. Þessi samræðustíll einkennist af 

uppástungum og tillögum en ekki beinum fullyrðingum. Tíðari notkun drengja á 

samræðutækni sem einkennist m.a. af framígripum er talin eiga rætur að rekja til 

kappsfullrar notkunar tungumálsins í bland við staðhæfingar og viðhald á valdi. Þessi 

ólíku mynstur tungumálanotkunar eru talin vera fengin við barnæsku og styrkt með 

mismunandi kynhegðun fullorðinna.6

Fyfe og samstarfskonur hennar hafa tekið saman yfirlit yfir rannsóknir á 

hvernig málnotkun barna tekur á sig mismunandi myndir eftir kynjum. Í þónokkrum 

þeirra kemur fram hvernig ritun, sem þjóðfélagsleg framkvæmd, hefur mótað og er að 

móta eiginleika kynjanna.7 Þessar rannsóknir hafa sýnt fram á mátt sambands 

þjóðfélagslegra þátta og skrifa, hvernig jafningjar, kennarar og samfélagið geta haft 

áhrif á skrif nemenda.8 Nemendur sem þessar rannsóknir náðu til skrifuðu texta sína 

með það fyrir augum að falla inn í hóp kyns síns og lærðu að skrifa á viðeigandi hátt í 

samræmi við það þegar þeir deildu skrifum sínum með skólafélögum.9

Ein þessara rannsókna, sem unnin var í 4 skólum í Bandaríkjunum, voru blöð 

sem gengu á milli nemenda skoðuð. Þar kemur í ljós að stúlkur og drengir fylgdu 

ákveðnu mynstri sem auðkenndi hlutverk þeirra í kynskiptum hóp. Rannsakandi sá 

kynjamun bæði í formi og innihaldi þessara blaða. Í greiningu innihalds komst 

rannsakandi að því að drengir kjósa heldur að teikna (í stað þess að skrifa) um 

íþróttapersónur, báta, bíla og átök sem þeir endursegja úr sjónvarpi eða 

teiknimyndablöðum. Gagnstætt því skrifuðu stúlkur um það sem rannsakandi taldi 

tengjanlegt við fjölskyldu og vinalegheit og um efni sem tengdust útliti, samböndum 

og einstaklingum.10 

Tvískipt viðhorf til kynferðis er algengt í væntingum þjóðfélagsins til barna og 

auðkennir drengi sem ágenga, sterka og kraftmikla og stúlkur sem óvirkar, 

 
6 Cheshire 2000:234–235 
7 Fyfe o.fl. 2002:80 
8 Fyfe o.fl. 2002:89–90 
9 Fyfe o.fl. 2002:90 
10 Fyfe o.fl. 2002:81 
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veikbyggðar og þurfandi. Þessi sjónarmið koma vel í ljós, jafnvel í skrifum mjög 

ungra barna. 11 

Nokkuð margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig nemendur bregðast 

við því sem þeir lesa, hvort sem það eru sögur, leikrit eða annars konar lesefni. Þær 

niðurstöður, sem liggja fyrir eftir þessar rannsóknir sem byggðust á umræðuhópum, 

eru að drengir eiga það til að auðkenna persónur eftir því hvað þær gerðu frekar en 

hvernig þeim leið og þeir leita að tilgangi í söguþræði og atburðarás. Hinsvegar 

brugðust stúlkurnar við sögunum með umræðum um tilfinningar, t.d. með því að segja 

að þeim fyndust sögurnar vera sorglegar eða að þær fjölluðu um ástina og þess háttar. 

Nemendurnir svöruðu einnig þannig til um sögurnar að þeim fyndust ákveðnar sögur 

vera fyrir stúlkur eða drengi og enginn drengur viðurkenndi að hafa lesið „stúlkubók“. 

Einnig töldu nemendur lestur, nánar tiltekið lestur skáldskapar, aðeins vera kvenlega 

iðju. Talið er að bókmenntaleg umræða sé kynjabundin vegna þess að nemendur 

koma inn í umræðuhópana með sínar eigin hugmyndir um kynhlutverk sem sprottnar 

eru úr þeirra eigin menningu um hvernig taka á þátt í samræðum/umræðum, um 

mannleg samskipti og hver séu megingildi í sögum.12 

Það sýndi sig einnig að eldri nemendur bregðast álíka við og yngri við lestur 

bókmennta þar sem kvenlesendur tengdust sögupersónum á persónulegan hátt og 

brugðust við sögunum tilfinningalega. Karllesendur löðuðust að spennu og ævintýrum 

og sýndu minni tilfinningar í viðbrögðum sínum.13 

Af öllu þessu má draga þá ályktun að þrátt fyrir miklar umræður um jöfnuð 

kynjanna undanfarna áratugi sé grunnt á stöðluðum kynímyndum þegar kemur að 

túlkun nemenda á skrifuðum texta og vali þeirra á viðfangsefnum í ritun. 

 

2.3 Tungumálakennsla 

Nám erlendra tungumála er sérstök aðgerð, hugsun, skref eða tækni sem nemendur 

nota oft meðvitað til þess að ná framförum og til þess að geta notað annað tungumál 

en móðurmál nánast ómeðvitað eða sjálfvirkt.  

 
11 Fyfe o.fl. 2002:82 
12 Fyfe o.fl. 2002:48 
13 Fyfe o.fl. 2002:52 
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Nemendum með ensku sem annað tungumál er ýmist ráðlagt að skrifa sögur 

fyrst á móðurmálinu og þýða þær svo yfir á ensku eða skrifa þær beint á ensku. Talið 

er að ef sögurnar eru fyrst skrifaðar á móðurmálinu og síðan þýddar læri nemendur 

meira og þeim fari fram við að skrifa sögur á ensku.14 Um þetta eru skiptar skoðanir á 

meðal kennara og hafa höfundar orðið vitni að því, í vinnunni við TALE verkefnið, að 

nemendum sé ráðlagt hið gagnstæða.  

Sú tilgáta hefur veið sett fram að helsta orsökin fyrir villum í ritun texta sé 

þýðing frá móðurmálinu yfir á L2. Þegar nemendur þýða texta orð fyrir orð er hætta á 

að þeir noti ranga setningaskipan og röng orð.15 Ekki er alveg víst að allir séu 

sammála um að þetta sé endilega helsta orsökin fyrir villum og má vissulega deila um 

það. Hins vegar er höfundur þessarar tilgátu sérfræðingur á sínu sviði og þekktur 

kennslubókahöfundur og má því teljast nokkuð marktækur. 

Rafn Kjartansson, lektor við Háskólann á Akureyri, telur að markmiðið með 

tungumálakennslu verði að vera það að samskiptin innan kennslustundar fari fram á 

L2. Þegar byrjendur eiga í hlut verður auðvitað að byrja á því að nota móðurmálið til 

þess að kennarinn geti gert sig skiljanlegan. Samt sem áður ætti kennarinn að gera það 

að vana sínum að gefa nemendum sínum leiðbeiningar á L2 til þess að hjálpa þeim að 

venjast tungumálinu sem þeir eru að læra. Með því verða kennsluleiðbeiningar einnig 

hluti af kennsluefninu. Auðvitað ætti ekki að banna að þýða texta frá móðurmáli yfir á 

L2 enda getur það verið gagnlegt. Það er mikilvægt fyrir kennara að benda nemendum 

sínum á mismun tungumálanna (L1 og L2) vegna þess að á því sviði eru nemendurnir 

líklegastir til að gera mistök eða villur þar sem ákveðið misræmi er á milli tungumála, 

s.s. ensku og íslensku. Ef við berum saman þessi tungumál þá segjum við t.d. á ensku 

people are en á íslensku fólk er, eða this is the news á ensku en þetta er fréttin á 

íslensku. Þarna er misræmi í notkun eintölu og fleirtölu. Annað dæmi er framburður. 

Á íslensku er aðeins eitt s hljóð í framburði16 en í ensku eru þau fjögur; tvö rödduð og 

tvö órödduð.17 Þetta getur valdið erfiðleikum hjá Íslendingum í framburði á enskri 

tungu. Með tjáskiptakennslu (communicative language teaching), sem er vinsæl 

kennsluaðferð í dag, ætti ávallt að leitast við að hafa samskipti beint á L2 vegna þess 

að þannig vinnum við með tungumál. Þegar töluð er enska mótast setningarnar í 

huganum á ensku í stað þess að myndast fyrst á íslensku og vera svo þýddar í 
 
14 Carpenter og Hubbard 2003 
15 Jordan 1999:91 
16 Höskuldur Þráinsson 1995:188 
17 Rafn Kjartansson 2004 
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huganum. Það yrði óeðlilegt, tæki lengri tíma en ella og gæti verið erfiðara. Þýðing er 

gagnleg og mikilvæg kunnátta en hún er einnig sérhæfð og ekki notuð í daglegum 

samskiptum.18 

Anders Hove, dósent við Ribe Statsseminarium/CVU Vest í Danmörku, er 

sammála því að nemendur ættu ekki að skrifa fyrst á sínu móðurmáli og þýða svo yfir 

á L2. Vegna þess hversu tungumálin eru ólík að uppbyggingu og málfar ólíkt þarf L2 

að fá að þróast á eigin vegum, óháð móðurmálinu. Hann tekur í sama streng og Rafn 

um að þýðingar séu gagnlegar vegna þess að það gefur nemendum tækifæri til að bera 

saman tungumálin en þegar kemur að ritun á L2 ætti móðurmálið ekki að vera flækt 

inn í það ferli.19 

Kyn er einn þeirra þátta sem hefur áhrif á námstækni nemenda við nám L2; 

kvenkyns nemendur notuðu fjölbreyttari námstækni í heildina en karlkyns nemendur í 

mörgum rannsóknum (jafnvel þótt karlkyns nemendurnir hefðu stundum skarað 

framúr varðandi notkun á einstaka aðferðum).20 Vinnubrögð kynjanna eru oftar en 

ekki ólík. Af reynslu höfunda af grunnskólanemendum telja þeir að stúlkur séu 

yfirleitt vandvirkari, nákvæmari og samviskusamari en drengir. Á móti kemur að 

drengirnir virðast hafa meira frumkvæði. Reynsla höfunda við kennslu í tveimur 

níundu bekkjum í grunnskóla, þar sem eingöngu voru stúlkur saman í öðrum 

bekknum en eingöngu drengir í hinum, styður þessa túlkun. Svo virðist sem drengirnir 

taki meiri áhættu og prófi fleiri leiðir að markmiði sínu á meðan stúlkurnar virðast 

hræddari um að gera mistök og vilja fá mjög ýtarlegar leiðbeiningar um hvernig vinna 

skal hvert verkefni. Í kafla 2.4 má sjá samskonar niðurstöður rannsóknar Ingólfs 

Ásgeirssonar. 

Námslega séð eru stúlkur og drengir skynjuð á mismunandi hátt og komið 

fram við þau á mismunandi hátt. Þess vegna getur það leitt til þess að mismunandi 

væntingar eru gerðar til þeirra og mismunandi afreka krafist af þeim.21 Aukin umræða 

hefur verið í skólum um að drengir virðast fá lægri einkunnir en stúlkur í lestri og 

skrift. Þessi munur hefur verið staðfestur í þó nokkrum löndum. Í Ástralíu hafa menn 

áhyggjur af þessari þróun og var þar framkvæmd rannsókn á því hvort það hentaði 

drengjum betur að fá að skila enskuverkefnum munnlega og hvort munnleg kennsla 

kæmist betur til skila til þeirra. Rétt er að geta þess geta að hér er ekki um L2 að ræða, 
 
18 Rafn Kjartansson 2004 
19 Hove 2004 
20 Oxford 1994 
21 Eggen og Kauchak 1999:103 
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en engu að síður ætti að vera hægt að heimfæra niðurstöðurnar á nám tengt því. Í lok 

rannsóknarinnar kom í ljós að flestir drengjanna fengu samt sem áður lægri einkunnir 

en stúlkurnar. Þeir drengir sem höfðu verið með lakastar einkunnir fyrir rannsóknina 

voru enn með lakastar einkunnir. Það sama má segja um þá sem voru með hæstar 

einkunnir. Einu breytingarnar hjá drengjunum voru þær að meðalnemendurnir 

hækkuðu örlítið í einkunn. Hjá stúlkunum sýndu mun fleiri góðan árangur og 

hækkuðu þær langflestar í einkunnum. Þeim sem fengu hæstu einkunn fjölgaði og 

engin fékk lægstu einkunn.22 Það má lesa út úr niðurstöðum þessarar rannsóknar að 

það sé ekki drengjunum til framdráttar, hvað varðar bætta lestrar- og skriftarkunnáttu, 

að skila verkefnum eingöngu munnlega. 

Bent hefur verið á að drengir standi sig betur í stuttum, vel skipulögðum 

verkefnum sem hafa skýr markmið og ákveðinn skiladag. Drengjum finnst oft erfitt að 

leysa opin verkefni sem krefjast svörunar líkt og mörg verkefni í enskukennslu eru.23 

Dæmi um opið verkefni sem krefst svörunar er úrdráttur úr lesinni sögu þar sem 

nemendurnir verða sjálfir að dæma um hvað þeir telja markvert. Lokað verkefni hins 

vegar er þegar nemendur fá í hendurnar spurningar úr lesinni sögu sem þeir eiga að 

svara. 

 

2.4 Kynjamunur innan kennslustofunnar 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar, sem Ingólfur Ásgeir Jóhannsson 

framkvæmdi árið 2002, sýna fram á mun á hegðun drengja og stúlkna inni í 

kennslustofum. Stúlkurnar eru að jafnaði samviskusamari og vandvirkari en 

drengirnir, en þeir spyrja meira út í hlutina og eiga það til að vera órólegri. Þar kemur 

einnig fram að stúlkurnar séu yfirleitt færari í ritun og eigi auðveldara með 

nákvæmnisvinnubrögð en þær geta týnt sér í nákvæmni og vandvirkni. Hvetja þarf 

stúlkurnar til sjálfstæðis og til þess að taka áhættu á sama hátt og styðja þarf drengi til 

vandvirknislegri vinnubragða.24 Svipaðar niðurstöður er að finna í fleiri erlendum 

rannsóknum.25 

22 Alloway o.fl. 2003:354 
23 Alloway o.fl. 2003:352 
24 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2002 
25 Benke og Wodak 1997:133 
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Rafn er að mestu leyti sammála Ingólfi en hefur ekki gert sérstaka rannsókn 

eða könnun á þessu efni. Í kennslu í gegnum árin hefur hann tekið eftir því að stúlkur 

eru iðulega samviskusamari en drengir. Þær hafa oft fyrir því að skila af sér skýrum 

og aðlaðandi verkefnum. Þær ætlast til skýrra og áreiðanlegra fyrirmæla, eru 

skipulagðari og líklegri til að eyða meiri tíma í ritskoðun eigin efnis áður en þær 

afhenda það. Rafn telur að drengir séu hins vegar óháðari kennaranum og kjósi oft að 

nota eigin aðferðir sem eru ólíkar þeim sem kennarinn hefur. Tekið skal fram að þetta 

eru skoðanir sem byggðar eru á áralangri kennslu en ekki eitthvað sem hefur verið 

skipulega mælt. Einnig eru þetta ekki alhæfingar heldur aðeins tilhneigingar drengja 

og stúlkna.26 

Anders Hove hefur hins vegar annað sjónarmið. Hann telur ekki vera neinn 

sérstakan kynjamun á nemendum sínum hvað varðar námstækni. Það sama gildir um 

hann og Rafn; hann hefur ekki framkvæmt rannsókn eða könnun og er þetta hans 

persónulega álit sem tungumálakennara eftir áralanga reynslu af kennslu.27 

Samkvæmt varanlegum kynímyndum eiga kennarar það til að líta á drengi sem 

sjálfstæða hugsuði og að þeir séu líklegri til að standa sig betur í stærðfræði og 

raungreinum vegna þess að það eru „karl“ viðfangsefni. Stúlkur eru hins vegar álitnar 

undirgefnar og með betri aðlögunarhæfni. Talið er að bæði karl- og kvenkennarar 

komi mismunandi fram við drengi og stúlkur. Kennararnir eru taldir hafa meiri 

samskipti (interact) við drengina og spyrja þá gjarnan fleiri spurninga, spurninga sem 

tengjast fræðilegum hugtökum. Drengir fá meira samþykki, þeim er kennt 

afdráttarlausar, hlustað er meira á þá og þeir eru mun fremur verðlaunaðir fyrir 

sköpunargáfu en stúlkur.28 

2.5 Hefðbundin kynhlutverk 

Hvert sem litið er má sjá kynjamun, hvort sem það er í hillum bókabúða, deildum 

fataverslana eða kaflaskiptingu tímarita. Sérstakar deildir eða kaflar eru fyrir karla og 

konur, drengi og stúlkur. Bigler og Liben hafa tekið saman niðurstöður rannsókna 

ýmissa fræðimanna. Þessar niðurstöður veita talsverðar upplýsingar um að sannanir 

 
26 Rafn Kjartansson 2004 
27 Hove 2004 
28 Eggen og Kauchak 1999:133 
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eru fyrir því að kynjamunur eða aðgreining kynjanna er fjölbreytt og sterk.29 

Spurningin er sú hvernig eiginleiki almenns eða útbreidds kynjamunar, varðandi 

áhugamál eða skoðanir, þróast?30 

Allt sem við lesum mótar okkur, gerir okkur að því sem við erum og mótar 

sjálfsmynd okkar sem stúlkur og konur eða drengir og menn. Margar kannanir hafa 

sýnt fram á að í meirihluta barnabóka eru karlímyndir ráðandi. Til dæmis kom fram í 

könnun sem gerð var um greiningu bókatitla, að karlmannsnöfn koma þar tvisvar 

sinnum oftar fyrir en kvenmannsnöfn. Margar klassískar og vinsælar sögur 

endurspegla staðlaðar kynímyndir og á þetta ekki einungis við um eldri bækur heldur 

einnig nýjar verðlaunabækur. Í barnabókmenntum er stúlkum mjög oft lýst sem 

sætum, saklausum og ósjálfstæðum á meðan drengir eru sterkir, ævintýragjarnir og 

sjálfstæðir. Margir rannsakendur og höfundar vilja meina að lesendur samsami sig 

persónum af sínu eigin kyni í bókunum. Þess vegna má segja að skortur á 

kvenímyndum í bókum geti takmarkað möguleika stúlkna til þess að samsama sig 

kynferði sínu og finna sér pláss í þjóðfélaginu. Staðlaðar kynímyndir hafa ekki aðeins 

áhrif á stúlkurnar því að drengirnir sjá einnig einsleita mynd af karlmönnum og þessar 

stöðluðu ímyndir takmarka frelsi stúlkna og drengja til þess að tjá sig og setur pressu 

á þau að haga sér í samræmi við kynferði sitt frekar en það sem passar best þeirra 

persónuleika.31 

Kynjamunur er mismunandi eftir menningu og sögu. Greinilegur munur er á 

milli menningarheima og sögutímabila. Vestræn menning nú á dögum er t.d. mjög 

ólík vestrænni menningu fyrir 100 árum. Gott dæmi um það er sá kynjamunur sem 

fram kemur í atvinnuvegunum.32 Ekki er að finna margar konur á Íslandi sem stunda 

sjómennsku og mikill meirihluti grunn- og leikskólakennara eru kvenmenn en hér 

áður fyrr var mikill meirihluti íslenskra kennara karlar.33 Ef litið er út fyrir 

landsteinana, nánar tiltekið til Bandaríkjanna og Bretlands, má sjá svipaðar 

niðurstöður. Á Englandi og í Wales voru fleiri karlar en konur í kennarastöðum í 

almennum grunnskólum á síðari hluta 19. aldar en um aldamótin 1900 og áratugina 

 
29 Bigler og Liben 2002:1 
30 Bigler og Liben 2002:2 
31 Singh 1998a 
32 Bigler og Liben 2002:3 
33 Ólafur Þ. Kristjánsson 1965:479, Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir 1998:559 
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þar á eftir fór konum að fjölga ört í þeirri starfsstétt og voru þær orðnar mun fleiri en 

karlar um miðja öldina. Í Bandaríkjunum er svipaða sögu að segja.34 

2.6 Hvað mótar kynjamun? 

Mjög skiptar skoðanir eru á því hvað það er sem mótar persónuleika og 

kynímyndir fólks. Hér á eftir verður litið á sumt af því sem fræðimenn hafa skrifað 

um þessi mál, þ.e. félagslega og erfðafræðilega þætti sem mótunarafl.  

Þeir sem aðhyllast þá kenningu að persónuleiki okkar mótist að verulegu leyti 

af því umhverfi og samfélagi sem við búum í, þ.e. að við lærum fyrst og fremst af 

samfélaginu, hafa fullyrt að börn læri „viðeigandi“ kynjahlutverk eða hegðun í 

gegnum athugun; þau læri af því sem fyrir þeim er haft. Mikil umræða hefur verið á 

Vesturlöndum á síðustu árum um eðlismun kynjanna og Sóley Stefánsdóttir er ein 

þeirra sem hefur kynnt sér þessi mál. Hún segir að kyngervin verði til við 

síendurtekna klifun á hinu hefðbundna normi gagnkynhneigðra fjölskyldna 

Vesturlanda og að það sé fyrst og fremst félagsleg mótun sem gerir kynin ólík en ekki 

meðfæddur eðlismunur.35 Niðurstöður rannsókna í því sambandi hafa sýnt fram á að 

börn eru mun líklegri til þess að læra eða herma eftir þeirri hegðun sem 

viðhöfð/framkvæmd er af þeirra eigin kyni frekar en af einstaklingum af hinu kyninu 

og börn eru einnig líklegri til að taka sér til fyrirmyndar þá hegðun sem samfélagið 

viðurkennir sem „kynrétta“. Það eru sterkar sannanir fyrir því að umhverfið leiki stórt 

hlutverk í því að móta kynímynd barna.36 

Innan sálfræðinnar eru skilgreind þrjú meginstig fyrir þroska kynhugtaksins 

(gender concept). Fyrsta stigið er eiginleiki kynja (gender identity) þar sem börn á 

aldrinum 9-12 mánaða bregðast misjafnlega við andlitum kvenna og karla og í 

kringum 2ja ára aldur geta þau flokkað karla frá konum. Á öðru stigi, sem kallast 

stöðugleiki kynjanna (gender stability), gera börn sér grein fyrir því að þau halda 

sama kyni alla ævi. Þetta skilja þau u.þ.b. 4ra ára. Þriðja stig kallast varanleiki 

kynjanna (gender constancy) og á því stigi skilja börnin að fólk heldur sama kyni þó 

 
34 Apple 1986:59–60 
35 Sóley Stefánsdóttir 2000:44 
36 Bigler og Liben 2002:9 
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það breyti útlitinu, t.d. karl sem klæðir sig í kjól. Börn eru oftast á aldrinum 4-5 ára 

þegar þessu skeiði er náð.37 

Talið er að tvær ólíkar umhverfislegar ástæður séu fyrir því að börn líti á 

kynferði sem einn af meginþáttum lífsins. Í fyrsta lagi er talið að fullorðnir noti 

kynferði í miklum mæli til þess að flokka og merkja tilveruna og við það sjá börnin 

kynferði sem eitt helsta hjálpartækið til flokkunar í þjóðfélaginu. Í öðru lagi er 

kynferði sýnt, bæði leynt og ljóst, sem tengsl milli kynferðis annars vegar og 

félagslegra og efnislegra eiginleika hins vegar. Félagslegir eiginleikar gætu talist t.d. 

hvað sé kvenlegt og karllegt að taka sér fyrir hendur en efnislegir eiginleikar gætu t.d. 

verið litur á fötum eða þess háttar. Af þessum sökum sjá börnin heiminn kynskiptan. 

Vegna þessa viðhorfs búa börnin til kynskema sem hvetur þau til að ná fram þeim 

eiginleikum sem eru taldir „viðeigandi“ fyrir þeirra eigin kynferði.38 Dæmi um þetta 

er barn sem klæðir sig upp á öskudaginn. Á meðan barnið hefur ekki sitt eigið 

kynskema er því sama hvort búningurinn sé „stelpu-“ eða „strákalegur“, en um leið og 

þjóðfélagið er búið að koma skilaboðum sínum á framfæri passar barnið upp á að 

öskudagsbúningurinn hæfi kynferði þess (hæpið að drengur sé prinsessa eða bleik 

kanína). Samkvæmt framansögðu eru staðlaðar hugmyndir um hlutverk kynjanna enn 

mótunarafl á þroska barna þrátt fyrir miklar breytingar á Vesturlöndum alla síðustu 

öld þar sem unnið hefur verið markvisst að því að breyta þessum sömu stöðluðu 

kynhugmyndum. Hvers vegna er það talið vera karlmannlegt að vera ofbeldishneigður 

og árásargjarn/ágengur? Hvers vegna er umhyggjusemi og innsæi talið vera kvenlegt? 

Hver vegna eru listir, tungumál og tónlist talin vera kvenleg viðfangsefni í kennslu á 

meðan stærðfræði, raungreinar og tækni eru talin vera karlmannleg viðfangsefni? 

Þetta ójafnvægi hefur þróast í gegnum tíðina og byrjar oft að lærast sem hugmynd um 

kynjamun við fæðingu þar sem strákar og stelpur eru aðgreind með bleikum og bláum 

teppum á fæðingardeildinni.39 

Kenningar hugsmíðahyggjunnar hafna ofannefndum rökum um að börn taki 

einfaldlega við líffræðilegum eða félagslegum skilaboðum og framkvæmi út frá þeim. 

Þeir telja börn frekar vera virka aðila sem þróa skemu sem eru undirliggjandi í 

kynhegðun þeirra og skoðunum og bæta síðan þessum skemum við til frekari 

 
37 Bee 2000:304–305 
38 Bigler og Liben 2002:11 
39 Sanders 2002  
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úrvinnslu.40 Jean Piaget setti fram þekkta kenningu um vitsmunaþroska þar sem 

áþreifanleg reynsla, félagsleg reynsla og þroski hafa áhrif á þróun einstaklinga.41 

Albert Bandura, þekktur sálfræðingur og kenningasmiður samtímans, heldur 

því fram að börn taki eftir kynjamun í umhverfi sínu og taki hann inn á sig og geri að 

sínum. Þannig mótist kynhegðun barna snemma á ævinni m.a. með áhrifum styrkinga 

og refsinga frá umhverfinu. Þau læri snemma hver viðeigandi eða óviðeigandi 

kynjahegðun sé. Nám með athugun eigi sér stað í gegnum mismunandi fyrirmyndir, 

einkenni og hegðun karla og kvenna.42 Bandura er einnig helsti talsmaður 

félagsnámskenningarinnar. Kenningin er sú í hnotskurn að hegðun lærist ekki 

eingöngu með beinni hvatningu heldur með því að fylgjast með og apa eftir fyrirmynd 

sem einstaklingurinn samsamar sig.43 Samkvæmt þeirri kenningu læra börn m.a. 

bóklega kunnáttu af fullorðnum af öðru hvoru kyninu en þau eru mun líklegri til þess 

að haga sér eftir fyrirmyndum sem þau trúa að séu góðar fyrir þeirra eigin 

kynhlutverk. Þegar börn eru áhyggjufull yfir því hvort eigin hegðun sé viðeigandi eða 

þegar þau hafa efasemdir um eigin getu eru þau talin líklegri til þess að líkja eftir 

jafningja frekar en foreldi eða öðrum eldri aðila.44 

Samkvæmt niðurstöðum annarrar rannsóknar Bandura þykir sýnt að drengir og 

stúlkur læri árásargjarna hegðun á sama hátt, þ.e. með því að fylgjast með fullorðinni 

manneskju haga sér þannig. Samt sem áður eru drengir mun líklegri til að gera 

árásarhneigð að sinni eigin hegðun í leik. Bandura telur að stúlkur tileinki sér 

nákvæmlega það sama úr samfélaginu en vegna mismunandi væntinga þjóðfélagsins 

til kynjanna er mismunur á því hvað þau gera að sinni eigin hegðun. Börn sækjast í að 

haga sér „kynrétt“.45 

Enn aðrir fræðimenn hafna því nánast alfarið að félagsleg mótun geri kynin 

ólík og halda því fram að þar ráði meðfæddur eðlismunur mestu. Þessar raddir verða 

æ háværari. Samkvæmt bandaríska kennaranum, fjölskylduráðgjafanum og 

rithöfundinum Michael Gurian, starfar heili kvenmanna og karlmanna á ólíkan hátt. 

Drengir og stúlkur læra á mismunandi hátt af því að heili þeirra starfar ekki eins. Í 

stórum dráttum má segja að stelpurnar halli sér að kvenlegum þætti heilans og 

strákarnir að þeim karllega. Þó er þetta ekki svart/hvít skipting og ekki á að nota þessa 
 
40 Bigler og Liben 2002:10 
41 Eggen og Kauchak 1999:30 
42 Bigler og Liben 2002:11 
43 Biehler og Snowman 2003:243 
44 Biehler og Snowman 2003:244 
45 Pace og Zanden 1984:62–63 
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vitneskju til þess að búa til staðlaðar ímyndir af kven- og karlmönnum. Börn eru fyrst 

og fremst ólíkir einstaklingar með sínar eigin þarfir. Þessi vitneskja á að hjálpa okkur 

að koma til móts við ólíkar þarfir drengja og stúlkna og taka tillit til þeirra.46 Í bók 

Gurians, Boys and Girls Learn Differently!, koma m.a. fram eftirfarandi upplýsingar 

um kynjamun: Drengir láta hávaða trufla sig mun minna en stúlkur, þeir byrja seinna 

að tala en stúlkur, eru 95% ofvirkra barna og velja sér lesefni með átökum og 

spenningi og hugsa ekki um fórnarlömb á meðan stúlkur velja sér lesefni sem tekur 

tillit til mannlegra þátta og tilfinninga fórnarlamba. Þá kemur einnig fram að þeir 

drengir sem á annað borð reyna sjálfsvíg eru mun líklegri til þess að takast það á 

meðan stúlkur í sömu hugleiðingum gera fleiri misheppnaðar tilraunir þegar kemur á 

unglingsár.47 Þetta er aðeins lítið brot úr þeim lista þar sem Gurian tilgreinir mun 

kynjanna. 

Eins og kannski má búast við hafa ýmsir orðið til þess að gagnrýna hugmyndir 

af þessum toga. Þannig er talið að manneskja geti verið meira eða minna „kvenleg“ 

eða meira eða minna „karlmannleg“ og bent hefur verið á, þegar talað er um skort á 

jafnrétti, að taka verði með í reikninginn að kynferðismunur frekar en kynjamunur sé 

kannski rót vandans. Menn og konur hafa svo ólíka lífsreynslu að það er ekki hægt að 

skýra hann eingöngu með erfðafræðilegum mun kynjanna. Samkvæmt þessu eru það 

fyrst og fremst félagslegar eða þjóðfélagslegar kröfur sem móta kynin.48 

Kvenréttindasinnar hafa einnig bent á að ef hægt er flokka kynin eftir 

líffræðilegum mun, hljóti að vera hægt að skilgreina þessa tvo hópa. Það hefur hins 

vegar komið vel í ljós í könnunum á kynjamun hjá ákveðnum kynþáttum, að stundum 

eiga kynin meira sameiginlegt innan síns kynþáttar heldur en konur úr einum kynþætti 

eiga sameiginlegt með konum úr öðrum fjarlægum kynþætti. Hvernig skýrir 

líffræðilegur munur þetta? 49 

Sum hegðun er ennfremur talin karlmannlegri eða kvenlegri en önnur og það 

sem er talið kvenlegt á Vesturlöndum í dag var ekki endilega kvenlegt þar fyrir 100 

árum eða talið til kvenlegra athafna í Tælandi í fyrra. Þetta bendir einnig til þess að 

kven- og karleðli sé tilkomið vegna félagslegra og menningarlegra aðstæðna fremur 

en vegna erfðafræðilegra eða líffræðilegra þátta. 

 
46 Gurian 2001:16 
47 Gurian 2001:34–38 
48 Christie 2000:11 
49 Christie 2000:15 
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Gerð var rannsókn á jafnréttisvinnu í grunnskólum í Noregi og gengið út frá 

því að munurinn á hegðun drengja og stúlkna stafaði ekki af líffræðilegum mun eða 

ólíku eðli. Munurinn á hegðun og hugsanagangi stafaði af því að stúlkur og drengir 

eru alin upp á misjafnan hátt allt frá fæðingu. Því er hægt að halda fram að 

kynbundinn mismunur í hegðun sé félagsleg afurð. Þeirri spurningu var varpað fram 

hvort það gagnaðist aðeins stúlkum að hafa markvissa jafnréttisvinnu í skólum. Í 

niðurstöðunum kemur fram að það er ekki síður gagnlegt fyrir drengina að læra 

„kvenhlutverk“ en stúlkurnar að taka þátt í hefðbundnum „karlahlutverkum“. Bæði 

kynin hagnast á því að spreyta sig á sem fjölbreyttustum verkefnum.50 

Eins og sjá má í kaflanum hér að framan eru mjög svo skiptar skoðanir um 

hvort erfðir eða umhverfi séu aðal áhrifavaldar einstaklinga. Á undanförnum 

áratugum hafa menn þó hallast æ meir í þá átt að báðir þessir þættir haldist í hendur 

hvað varðar þroska barna og séu meira eða minna óaðskiljanlegir í flókinni víxlverkun 

sín á milli. Um þetta hefur náðst sátt meðal sálfræðinga og félagsfræðinga.51 Sama 

umhverfi getur virkað mismunandi á einstaklinga eftir því hver persónueinkenni 

þeirra eru.52 

Í þessu ljósi má benda á að ýmislegt hefur breyst í íslensku þjóðfélagi allra 

síðustu áratugi og sem dæmi um það má nefni fæðingarorlof feðra. Nú þykir ekki 

lengur sjálfsagt að konur sinni eingöngu uppeldi og heimilisstörfum þar sem 

menntunar- og atvinnutækifæri þeirra hafa aukist. Karlmenn sinna heimili og börnum 

í meira mæli en áður og skilin á milli þess hvað sé talið „kvenlegt“ eða „karllegt“ fara 

sífellt minnkandi. 

Skömmu fyrir aldamótin 1900 fóru íslenskar konur að sækja í sig veðrið og 

berjast fyrir réttindum sínum. Fyrsti kvennaskólinn var stofnaður í Reykjavík 1874. 

Konur urður kjörgengar til Alþingis árið 1916 og þarna á milli voru m.a. stofnað 

kvenréttindafélag og kvennablað gefið út.53 Sama þróun átti sér stað á öllum hinum 

Norðurlöndunum á svipuðum tíma. Árið 1919 voru konur komnar með kosningarétt í 

öllum löndunum.54 

50 Ve 1998:95–96 
51 Bee 2000:3 
52 Bee 2000:13 
53 Bergsteinn Jónsson og Björn Þorsteinsson 1991:345 
54 Markkola 1997:235–265 
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2.7 Staða kynjanna á Norðurlöndum 

Er raunhæft að bera saman nemendur í grunnskólum á Norðurlöndum, eins og gert er 

í TALE verkefninu og í þessari ritgerð? Höfundar telja að svo sé. Eftir heimsóknir í 

grunnskóla sem tengjast TALE verkefninu, á Íslandi, í Danmörku og í Svíþjóð, sýnist 

höfundum það vera meira sem sameinar nemendur en skilur þá að, þ.e. íslenskir og 

erlendir nemendur spyrja líkra spurninga, klæða sig líkt, haga sér svipað, og eru í 

stórum dráttum líkir hverjir öðrum. Höfundar gátu ekki betur séð í þessum stuttu 

heimsóknum sínum. 

Það er sameiginlegt markmið allra grunnskólalaga á Norðurlöndunum að 

stuðla að jafnrétti. Í námskrám allra landanna er tekið fram að öll börn eigi rétt á 

skólagöngu óháð kyni, búsetu og félagslegum bakgrunni.55 Í Damörku hefur fólk val 

um hvort það skrái börnin sín í Folkeskole eða annist sjálft að sjá börnum sínum fyrir 

menntun sem mætir þeim kröfum sem Folkeskole gerir.56 

Skólaganga stúlkna og drengja er jafnlöng og þau halda áfram til æðra náms í 

svipuðum mæli en það „er eitt af sérkennum norræna velferðakerfisins að leitast er 

við að styrkja jöfnuð á öllum stigum.“57 Skólarnir á Norðurlöndum eru sem sagt 

opinberlega jafnréttissinnaðir. Í öllum löndunum eru landslög um jafnan rétt kynjanna 

sem kveða á um grundvallarréttindi og skyldur. 58 Vissulega eru þjóðirnar ólíkar en þó 

er fleira líkt en ólíkt í uppbyggingu þjóðfélaganna, t.d. lagalegt umhverfi, menntamál 

og velferðarmál.  

Samkvæmt framansögðu eru þau fimm lönd sem eiga þátttakendur í TALE-

verkefninu með svipaða sýn á menntun þegna sinna og jafnan rétt kynjanna til 

þátttöku í þjóðfélaginu.  

 

55 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 1999:14, Fundamental Principles and Basic Legislation 
2004, The Swedish School System 2004  
56 Folkeskole eru undirstöðu borgar- eða bæjarskólar sem veita fría grunnmenntun fyrir börn á aldrinum 
6-17 ára, þ.e.a.s. 9 ára skyldumenntun og val um eitt ár í forskóla og 10. árið í grunnskóla. 
57 Markkola 1997:235–265 
58 Hultinger 1998:146–147  
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3. Könnunin 
 
Í þessum kafla verða könnuninni sem höfundar unnu gerð skil. Rannsóknarspurning er 

borin fram og markmið könnunarinnar eru rædd, gögn og úrtak skilgreind og farið yfir 

framkvæmd könnunarinnar. Í lok kaflans eru skilgreind þau hugtök og þeir þættir sem 

rannsakaðir eru í þessari ritgerð. 

 

3.1 Rannsóknarspurning og markmið 

Markmiðið er að kanna hvort kynjamunur sé á enskri textaritun grunnskólanemenda á 

Norðurlöndum. Til þess að fá þessi svör var ráðist í að greina rúmlega 300 texta sem 

grunnskólanemendur og þátttakendur í TALE verkefninu unnu.  

Á grunni niðurstaðna fyrri rannsókna, sem fram koma í fyrri köflum 

ritgerðarinnar, er meginspurning höfunda þessi: 

 

-Er munur á málnotkun kynjanna í rituðum enskum textum grunnskólabarna á 

Norðurlöndum?

Einkum verður reynt að svara þessari spurningu út frá þáttum eins og hvort munur er 

á lýsingarorðanotkun milli kynjanna, hvort textarnir innihaldi ofbeldi, hvort þeir eru 

persónulegir eða ópersónulegir og hvort efni þeirra sé nátengt nemendunum eða 

fjarlægt þeim (sjá skilgreiningar í kafla 3.5). 

Rannsóknarspurningin er byggð á tilgangi ritgerðarinnar. Tilgáta höfunda er sú 

að það sé munur á ritun kynjanna; að stúlkur noti fleiri lýsingarorð en drengir og að 

innhald textanna sé misjafnt hjá kynjunum. Telja má líklegt að stúlkur skrifi út frá 

persónulegri reynslu og skapi ofbeldislausan texta en drengir skrifi um ofurhetjur og 

spennu.  

Þessar tilgátur eru byggðar á þeim fyrri niðurstöðum sem kynntar voru hér að 

framan og verður fróðlegt að sjá hvort niðurstöðurnar nú samræmist þeim. 
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3.2 Gögn 

Þau gögn sem höfundar nota við rannsóknina eru textar frá grunnskólanemendum 

þeirra landa sem koma að TALE verkefninu, þ.e. Íslands, Finnlands, Danmerkur, 

Svíþjóðar og Noregs. Textarnir eru ekki einungis úr vinnueiningu (Pool C) höfunda, 

heldur öllum einingum verkefnisins þar sem meiri breidd fæst á textunum og meiri 

fjölbreytileiki með því að hafa öll aðildarlönd verkefnisins með en ekki aðeins Ísland, 

Danmörku og Svíþjóð. Við rannsóknarvinnuna var ekki hægt að sjá frá hvaða landi 

hver texti var nema þar sem skrifað var sérstaklega um heimabæinn eða landið. 

Það kemur fyrir að hver nemandi eigi fleiri en einn texta í úrtakinu þar sem 

a.m.k. 3 verkefni höfðu verið lögð fyrir nemendurna í TALE fram að þeim tíma sem 

höfundar nálguðust textana.  

Sumir textanna voru það stuttir og uppbygging þeirra þannig að þeim var 

sleppt. Lágmarkslengd textanna var 40 orð og einnig voru þeir textar ekki notaðir sem 

voru ekki í samfelldu máli, t.d. upptalningar eða nokkurskonar nafnspjöld. Höfundar 

töldu þá texta ekki marktæka og ekki leiða til nothæfra niðurstaðna þar sem þeir 

innihalda ekki þá þætti sem ætlunin er að skoða. 

Sumir textarnir eru fyrirfram ákveðnir, þ.e. yfirskrift þeirra er þannig að það 

gæti skekkt niðurstöður örlítið hvað varðar skoðun á efnisvali nemenda. Þeir fengu 

t.d. verkefni sem hét My Christmas og áttu þeir þá að segja frá upplifun sinni af 

jólunum. Það gefur auga leið að þeir textar eru frásagnir og nemendurnir höfðu ekki 

val um annað. Þrátt fyrir það eru skoðuð önnur atriði í þessum textum, s.s. 

lýsingarorðafjöldi og ofbeldi. 

Á fyrri tímabili TALE verkefnisins, þegar textarnir sem rannsakaðir eru voru 

skrifaðir, voru grunnskólanemendurnir 12-14 ára. Jafnvel þótt nemendurnir hafi verið 

á svipuðum aldri er geta þeirra mjög mismunandi. Þeirra þátta taka höfundar ekki tillit 

til.  

 

3.3 Úrtak 

Úrtakið eru 332 textar grunnskólanema og eins og áður segir koma þeir frá fimm 

löndum. Ekki er hægt að segja til með fullri vissu hversu margir nemendur eru 

höfundar þessara texta. Það stafar af því að við gagnaöflun voru textarnir einungis 
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merktir eftir kyni en ekki með nafni. Þessir 332 textar eru þeir sem eftir stóðu þegar 

búið var að flokka frá ónothæfa texta. 

Kynjahlutfall nemendanna var nokkuð jafnt eða 172 textar frá drengjum og 

160 textar frá stúlkum. 

Einnig voru nokkrir textar sem var því miður ekki hægt að nota þar sem 

nemendur höfðu samið þá í sameiningu, bæði drengir og stúlkur. Efnislega hefðu þeir 

textar verið tilvaldir í vinnu sem þessa þar sem þeir voru bæði langir og mikil vinna í 

þá lögð en þeim var þó sleppt þar sem ómögulegt var fyrir höfunda að greina að hvað 

hafði verið skrifað af stúlkum og hvað af drengjum. 

Höfundar voru fullvissir um kyn höfunda þeirra texta sem notaðir voru þar 

sem leitað var að nöfnum og kyni í byrjun. Engir textar voru notaðir sem vafi lék á 

hver hefði skrifað. Þó skal tekið fram að um leið og rannsóknarvinnan hófst, að 

lokinni flokkun á textum þar sem þeir ónothæfu höfðu verið teknir úr, var ekki lengur 

hægt að sjá hver skrifaði hvað fyrir utan merkingar höfunda um kyn þess sem skrifaði. 

 

3.4 Framkvæmd 

Byrjað var á því að safna gögnum haustið 2003. Þar sem öll gögn voru á einum stað, á 

heimasíðu TALE verkefnisins, áttu höfundar ekki erfitt með að afla þeirra. Ætla má 

að prentaðir hafi verið út um 500 textar og á meðal þeirra voru svör kennaranema 

verkefnisins til sinna nemanda, mjög stuttir textar og aðrir textar sem komu ekki að 

gagni við rannsóknina. Textarnir voru flokkaðir eftir kyni til að byrja með og út frá 

því hvað þeir innihéldu. Skráð var á verkefnanótur flokkunin á textunum, þ.e. 

innihald, nær/fjær, tilfinningar, ofbeldi, lýsingarorð, lengd texta og í lokin var 

lýsingarorðum skipt í karllæg og kvenlæg (sjá kafla 3.5). Orðafjöldi hvers texta var 

talinn en búast má við að einhverju skeiki í útkomunni þar sem hver texti var aðeins 

talinn einu sinni. Höfundar notuðu ekki flokkun sem til er fyrir heldur bjuggu sér til 

sína eigin flokkun á þeim atriðum sem skoða átti.  

Við vinnuna voru notuð Excel tölvuforrit, en ekki var farið út í flókna tölfræði 

heldur einfaldur prósentureikningur látinn duga vegna þess að niðurstöðutölur sýndu 

lítinn mun, úrtakið var ekki stórt og auðvelt reyndist að lesa úr niðurstöðum sem fyrir 

lágu. 
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3.5 Skilgreiningar 

Vert er að skilgreina hvað átt er við með þeim hugtökum sem notuð voru til úrvinnslu 

á vinnublöðunum svo lesendur geti glöggvað sig á merkingu þeirra. 

 

Innihald: Um hvað er sagan/textinn? Flokkarnir voru þrír; a)frásögn, þar sem 

nemendur segja frá sínu daglega lífi, t.d. sínum heimabæ eða einhverskonar upplifun; 

b)spennusaga, þar sem einhverskonar spenna var í textanum, t.d. morðsaga eða 

eltingaleikur einhverskonar; og c)ævintýri, þar sem innhald er oftar en ekki einhverjar 

verur eða önnur yfirnáttúruleg fyrirbæri. 

Nær/fjær: Er textinn um eitthvað sem nemendur geta tengt raunveruleikanum eða 

sinni nánustu reynslu. Dæmi um eitthvað „nær“ er t.d. atburðir sem átt hafa sér stað 

eða geta hugsanlega átt sér stað og dæmi um eitthvað „fjær“ er eitthvað óraunverulegt, 

t.d. ofurhetjur eða drekar. 

Tilfinningar: Inniheldur textinn tilfinningar eða ekki? Tilfinningalegur texti er þegar 

nemendur tala út frá sjálfum sér (í 1. persónu), en ótilfinningalegur texti er þegar 

skrifað er um sögupersónur sem tengjast nemendum ekkert. 

Ofbeldi: Kemur ofbeldi fyrir í textanum s.s. manndráp, barsmíðar eða annarskonar 

ofbeldi? Líkamlegt ofbeldi var athugað en ekki andlegt ofbeldi þar sem höfundum 

þótti erfitt að greina andlegt ofbeldi í skrifuðum textum enda ekki ætlunin að 

djúpgreina textana á þann hátt. 

Lýsingarorð: Hversu mörg lýsingarorð inniheldur textinn? 

Lengd texta: Hversu langur er textinn, (hversu mörg orð)? 

Karllæg  og kvenlæg lýsingarorð: Höfundar flokka lýsingarorðin gróflega eftir því 

hvort þau eru kven- eða karllæg. Aðeins algengustu lýsingarorðin eru tekin fyrir og 

dæmi um karllæg lýsingarorð eru evil, powerful, exciting, gigantic svo eitthvað sé 

nefnt. Dæmi um kvenlæg lýsingarorð eru happy, beautiful, sweet og cute. 
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4. Niðurstöður 
 
Í þessum kafla eru niðurstöður könnunarinnar skoðaðar. Reynt er að skýra 

niðurstöðurnar enn frekar með myndum og þær útskýrðar. Myndirnar sýna 

prósentuhlutfall af því sem skoðað er hverju sinni og er þá ætíð átt við prósentur af 

heildarfjölda texta eða orða hvors kyns fyrir sig í hverjum flokki, og þær tölur bornar 

saman. Flokkarnir eru sem fyrr segir ævintýri, spennusögur og frásagnir. Þannig á sú 

staðreynd að drengir og stúlkur skrifuðu ekki jafn marga texta í heildina ekki að hafa 

áhrif á þessar tölur. Undantekning frá þessu eru myndir 2 og 11 þar sem 

heildarorðafjöldi og heildarfjöldi lýsingarorða er skoðaður eftir kynjum. 

 Í könnuninni var ekki farið út í að skoða öll lýsingarorð sem fyrir komu í 

textunum jafnvel þó að þau væru öll talin með. Nokkur mjög algeng orð eins og 

big/small, tall/little, warm/cold ásamt litaorðum voru ekki greind sérstaklega. Þessi 

orð eru þó, eins og áður sagði, með í heildarlýsingarorðafjölda hvers texta en í 

niðurstöðum er ekki skoðað hversu oft þau koma fyrir í hvaða flokki fyrir sig né 

hvernig notkun þeirra skiptist á milli kynjanna. 

Myndirnar hér á eftir sýna innihald texta, heildarorðafjölda textanna og 

hvernig hann skiptist á milli kynjanna, skiptingu í fjarlæga eða nálæga texta hjá 

stúlkum og drengjum, skiptingu texta með og án ofbeldis hjá drengjum og stúlkum, 

skiptingu í tilfinningalega eða ótilfinningalega texta hjá báðum kynjum, og í lokin er 

tekinn fyrir lýsingarorðafjöldi textanna, hvernig skiptingin á notkun orðanna er á milli 

kynjanna og notkun einstakra lýsingarorða, sem höfundar töldu vera kven- og karllæg.  

 Kosið er að hafa þær myndir saman á síðu sem útskýra sömu atriði hjá 

drengjum og stúlkum til að auðvelda lesendum samanburð þeirra.  
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4.1 Innihald texta 
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Mynd 1 sýnir hvernig efnislegt innihald textanna flokkast eftir kynjum. Sjá má að 

frásagnir eru langalgengastar bæði hjá drengjum og stúlkum en af 160 textum stúlkna 

var 121 frásögn, eða 76%, og 119, eða 69%, af 172 textum drengja voru frásagnir. 

Svo virðist sem drengirnir séu hrifnari af ævintýrum en stúlkurnar. Þeir skrifa 

38 á móti 20 hjá stúlkunum, eða 22% á móti 12,5%. Lítill munur er á fjölda ævintýra 

og spennusagna hjá stúlkunum eða 20 ævintýri og 19 spennusögur en þessi munur er 

mun meiri hjá drengjunum eða 15 spennusögur og eins og áður sagði 38 ævintýri og 

endurspeglast þetta líka í prósentutölunum. 
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4.2 Heildarorðafjöldi 
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Á mynd 2 má sjá hvernig heildarorðafjöldi textanna skiptist á milli drengja og stúlkna. 

Heildarorðafjöldinn var 49.120 orð og skiptist hann nokkuð jafnt á milli kynjanna en 

ekki er tekið tillit til þess hérna að skoðaðir textar hjá stúlkum voru 12 færri en hjá 

drengjum. Af þessu má sjá að hver stúlka skrifar að meðaltali fleiri orð í hverjum 

texta en hver drengur sem er athyglisvert útaf fyrir sig og fellur e.t.v. vel að 

hugmyndum manna um meiri samviskusemi stúlkna. Stúlkurnar skrifuðu að meðaltali 

157 orð í hverjum texta en drengirnir 139 orð. Munurinn er ekki mikill en þó 

merkjanlegur. 
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4.3 Skipting í fjarlæga og nálæga texta 
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Á myndum 3 og 4 sést hvernig textar drengja og stúlkna skiptast í nálæga og fjarlæga 

texta. Tölurnar sýna skiptingu innan hvers flokks fyrir sig. Afgerandi er að allar 

frásagnirnar hjá báðum kynjum eru nálægar þar sem flestir textarnir voru 

persónulegar frásagnir um dag í lífi þeirra eða frásögn frá heimabænum.  

Örlítinn mun má sjá á ævintýrum eftir kynjum; drengirnir skrifa fleiri nálæg 

ævintýri en stúlkurnar, þ.e. 7 en stúlkurnar aðeins 2. Mikill meirihluti ævintýra hjá 

báðum kynjum eru fjarlæg, þ.e. 31, eða 81%, hjá drengjum og 18, eða 90%, hjá 

stúlkum.  
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Þegar kemur að spennusögum skrifa stúlkurnar fleiri nálæga texta en 

drengirnir, þ.e. 16, eða 84%, á móti 11, eða 73%, hjá drengjunum. Bæði kynin skrifa 

fáar fjarlægar spennusögur; drengir 4 og stúlkur 3.  
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4.4 Textar með og án ofbeldis 
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með og án ofbeldis 

50 50

0

10095

5

0

20

40

60

80

100

Ofbeldi Ekki ofbeldi

%
Ævintýri
Frásagnir
Spennusögur

Mynd 6 
 

Á myndum 5 og 6 er sýndur munur á ofbeldi í textum drengja og stúlkna. Nokkur 

munur er á ofbeldi í ævintýrum eftir kynjum en þar skrifa drengirnir mun fleiri texta 

sem innihalda ofbeldi heldur en stúlkurnar. Þannig innihalda 24, eða 63%, 

ævintýranna ofbeldi en aðeins 10, eða 50%, ævintýra stúlknanna. Stúlkurnar skrifa 

jafn mörg ævintýri með og án ofbeldis en aðeins 14 ævintýri hjá drengjum eru 

ofbeldislaus, eða 37%. 

Einn texti í frásögnum inniheldur ofbeldi og var hann skrifaður af dreng.  
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Hlutfall ofbeldis í spennusögum kynjanna er svipað. Aðeins ein spennusaga 

frá hvoru kyni er ofbeldislaus. Drengirnir skrifuðu 14, eða 93%, spennusögur sem 

innihéldu ofbeldi en stúlkurnar 18, eða 95%. 

Alls skrifa drengir 39 texta sem innihalda ofbeldi, eða 23%, en stúlkur 28, eða 

17,5%.  
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4.5 Skipting í tilfinningalega og ótilfinningalega texta 
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Tilfinningalegir og ótilfinningalegir
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Mynd 8 
 

Á myndum 7 og 8 má sjá hvernig skipting texta á milli ótilfinningalegra og 

tilfinningalegra er hjá drengjum og stúlkum. Þegar á heildarfjölda textanna er litið er 

sáralítill munur á milli kynjanna og þannig eru 127 textar drengjanna tilfinningalegir, 

eða 74%, og 123 hjá stúlkum, eða 77%.  

Munurinn er hlutfallslega mjög lítill þegar kemur að ævintýrum. 87% 

ævintýranna eru ótilfinningaleg hjá stúlkunum en 90% hjá drengjunum, þ.e. 33 

ævintýri á móti 18. Eina verulega muninn er að sjá í spennusögum beggja kynja þar 

sem engin stúlka skrifar tilfinningalegan texta en 4 drengir. 

Allar frásagnir eru tilfinningalegar nema ein sem er skrifuð af dreng. 
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4.6 Lýsingarorð  

 

Hlutfallslegur fjöldi lýsingarorða í 
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Hlutfallslegur fjöldi lýsingarorða í 
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Myndir 9 og 10 sýna hvað lýsingarorð eru mörg prósent af heildarorðafjölda í 

hverjum flokki fyrir sig, t.d er orðafjöldi ævintýra hjá drengjum 8009 orð og af þeim 

eru 252 lýsingarorð, eða 3,1%. 

Það er sjáanlegur munur á milli kynjanna þegar kemur að notkun lýsingarorða. 

Stúlkurnar nota fleiri lýsingarorð í öllum flokkum. Munurinn er mestur í 

spennusögum en þar eru lýsingarorð 4,1% hjá stúlkum en 3,1% hjá drengjum. 

Eins og komið hefur fram á mynd 2 er heilarorðafjöldi stúlkna 25.175 orð og 

af þeim eru 907 lýsingarorð, eða 3,6%. Drengirnir skrifuðu 23.945 orð og þar af eru 

742 lýsingarorð, eða 3,1%.  

Hlutfall lýsingarorða í textaskrifum drengja er það sama í öllum flokkum. 
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Notkun ákveðinna lýsingarorða hjá drengjum og stúlkum
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Notkun lýsingarorða hjá drengjum og stúlkum virðist vera nokkuð svipuð líkt og sjá 

má á mynd 11 sem sýnir hlutfall hvers lýsingarorðs af heildarlýsingarorðafjölda hvors 

kyns fyrir sig. Nokkur munur er þó á notkun orða eins og ugly og evil þar sem 

stúlkurnar nota frekar orðið ugly en drengir en drengirnir nota oftar orðið evil. Orðið 

ugly kom sjö sinnum fyrir í textum stúlkna en aðeins einu sinni hjá drengjum. Evil 

kom hins vegar fyrir tíu sinnum í textum drengjanna en fimm sinnum hjá stúlkunum.  

Í niðurstöðunum kom fram að nokkur lýsingarorð komu mun oftar fram í 

textum annars kynsins. Hjá stúlkunum komu fyrir orð eins og scared, cute og cool en 

hjá drengjum orð líkt og brave, powerful og exciting. 
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5. Umræður 
 
Niðurstöður þessarar könnunar gefa til kynna að ekki sé ýkja mikill munur á skrifum 

drengja og stúlkna, hvort sem um er að ræða efni þeirra eða umfang. Þannig skrifa 

stúlkurnar vissulega að meðaltali dálítið lengri texta en drengirnir, en sá munur er þó 

ekki sláandi mikill þar sem stúlkurnar skrifuðu að jafnaði 157 orð á móti 139 orðum 

drengjanna. Þessar niðurstöður má þó samt sem áður tengja við þær heimildir þar sem 

fram kemur að stúlkur séu samviskusamari en drengir og skrifi þ.a.l. lengri texta.59 

Hvað varðar innihald er sjáanlegur lítilsháttar munur; drengirnir skrifa fleiri 

ævintýri, eða 38 á móti 20 ævintýrum stúlknanna, og yfirgnæfandi meirihluti ævintýra 

drengjanna er fjarlægur, eða 31, sem er 81% þeirra. Þetta bendir til þess að drengirnir 

skrifi frekar fjarlæga texta en stúlkurnar sem samræmist ágætlega því sem kemur fram 

í heimildum þar sem stúlkur velja sér frekar nátengd efni til þess að skrifa um, s.s. 

fjölskyldu og vini, en drengir fara frekar út í fjarlægari efni, s.s. ofurhetjur og 

ímyndaðan heim.60 Samkvæmt niðurstöðum eru flest ævintýri fjarlæg hjá báðum 

kynjum og flestar spennusögur nálægar. Þetta þykir höfundum ekki koma á óvart þar 

sem ævintýri eru yfirleitt um yfirnáttúruleg fyrirbæri og samkvæmt skilgreiningu 

höfunda á nálægu viðfangsefni er um að ræða eitthvað sem tengja má raunheiminum. 

Spennusögurnar gerast hins vegar yfirleitt í umhverfi nemenda og verða þar af 

leiðandi nálægar. Allar frásagnir beggja kynja eru nálægar, enda oftast verið að segja 

frá heimahögum eða eigin lífi. 

Fyrri rannsóknir hafa komist að svipaðri niðurstöðu og höfundar þegar kemur 

að ofbeldi í skrifum barna. Þar hafa drengirnir forskot á stúlkurnar. Ef eingöngu er 

litið á ævintýraflokkinn innihalda 63% ævintýra drengja ofbeldi en 50% ævintýra hjá 

stúlkum. Það vakti athygli höfunda að aðeins ein frásögn reyndist innihalda ofbeldi og 

þá frásögn átti drengur. Höfundar bjuggust við fleiri frásögnum frá drengjum sem 

innihéldu ofbeldi af einhverju tagi og byggja það á þeim heimildum sem telja að 

viðhorf og væntingar þjóðfélagsins til barna auðkenni drengi sem árásargjarna og 

sterka en stúlkur sem hið veikara kyn.61 Ekki kom á óvart að mikill meirihluti 

spennusagna beggja kynja inniheldur ofbeldi. Skýringin liggur í eðli spennusagna þar 

sem þær byggja oftar en ekki á glæpaverkum. 

 
59 Sjá Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2002 
60 Sjá Peterson 2001 og Fyfe o.fl. 2002 
61 Sjá Fyfe o.fl. 2002 
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Þegar litið er á alla textana er sáralítill munur á milli kynjanna varðandi það 

hvort skrifaður er tilfinningalegur texti eða ótilfinningalegur. 77% stúlknanna skrifar 

tilfinningalegan texta en 74% drengjanna. Þegar litið er á einstaka flokka er 

athyglisvert að í spennusöguflokknum skrifar engin stúlka tilfinningalegan texta en 

það gera hins vegar fjórir drengir. Stúlkurnar virðast því ekki setja sjálfar sig inn í 

spennu eða ofbeldishlutverk og samræmist það fyrri rannsóknum.62 Ekki ein einasta 

stúlka skrifaði ótilfinningalega frásögn en það gerir hins vegar einn drengur. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna einnig að stúlkurnar nota hlutfallslega heldur 

fleiri lýsingarorð en drengir. Þannig nota stúlkur 907 lýsingarorð alls sem eru 3,6% 

heildarorðafjölda þeirra en drengir nota alls 746 lýsingarorð sem eru 3,1% af 

heildarorðafjölda. Þessi munur getur ekki talist mjög mikill og grunaði höfunda 

fyrirfram að munurinn gæti reynst meiri en hann í raun er. Mesti munurinn var í 

spennusöguflokknum þar sem stúlkurnar nota hlutfallslega fleiri lýsingarorð en 

drengirnir, eða 4,2% á móti 3,1% hjá drengjunum. Af hverju þessi munur stafar er 

erfitt að segja en þegar litið er á þau lýsingarorð sem sérstaklega voru skoðuð kemur 

fram smávægilegur munur á notkun sumra þeirra á milli kynjanna. Drengirnir nota 

nokkur orð oftar en stúlkurnar og jafnvel voru dæmi um að nokkur orð kæmu alls ekki 

fyrir hjá stúlkunum og öfugt. Sum orð voru greinilega vinsælli hjá stúlkunum en 

drengjunum. Á mynd 11 má sjá að orðin sweet og dark kom jafn oft fyrir hjá 

kynjunum. Höfundar töldu fyrirfram að orðið beautiful kæmi mun oftar fyrir í textum 

stúlkna, þar sem það var fyrirfram talið kvenlægt orð, en svo virðist ekki vera. Það er 

nánast enginn munur þar sem stúlkur skrifuðu orðið 14 sinnum og strákar 9 sinnum. 

Langalgengustu lýsingarorðin, sem skoðuð voru sérstaklega hjá báðum kynjum, 

reyndust vera orðin happy og good. Flest ævintýrin enduðu á ... and they lived happy 

ever after eða að allt endaði vel að lokum. Hér eru tvö dæmi um endi á ævintýri þar 

sem happy kemur fyrir á mismunandi hátt. 

 

Úr ævintýrinu “The girl who married a prince”, eftir stúlku í rannsóknarhópnum (sjá 

fylgiskjal 1). 

 

62 Sjá Fyfe o.fl. 2002 
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„After one minute came a prince and the prince said will you married me and 

Tara said yes. And Tara and the prince became married and they lived happy 

ever after“. 

 

Úr ævintýrinu “The Dragon treasure”, eftir dreng í rannsóknarhópnum (sjá fylgiskjal 

2). 

 

„Suddently he saw a stone that was shining in the river.He found out that the 

treasure was hidden behind the stone.At last he was a happy dragon“. 

 

Þessi úttekt á lýsingarorðunum sýnir að þó ekki sé mikill munur á heildarfjölda þeirra 

lýsingarorða sem hvort kynið fyrir sig notar, er munur á hvaða eða hvernig orð eru 

notuð sem aftur framkallar nokkurn mun á innihaldi textanna, þ.e. þó kynin skrifi 

nokkurn veginn jafn mörg lýsingarorð nota þau ekki alveg þau sömu.  

 Höfundar telja niðurstöður rannsóknarinnar í góðu samræmi það sem fram 

kom í fræðilega kaflanum um félagsnámskenninguna.63 Samkvæmt þeirri kenningu 

læra börn það sem fyrir þeim er haft og eru mun líklegri til þess að taka upp hegðun 

sem þau telja viðeigandi og hæfa sínu kynferði.64 Þó þarna sé verið að ræða um 

hegðun má telja líklegt að yfirfæra megi þessar staðhæfingar á ritað mál, þ.e.a.s. að 

staðlaðar kynímyndir hafi ekki eingöngu áhrif á hvernig börn hegða sér heldur einnig 

hvernig þau skrifa.65 

Hugsanlega gæti það skekkt niðurstöður höfunda að efnisval nemenda í 

úrtakshóp var ekki algjörlega frjálst líkt og áður hefur verið komið að. Þeir fengu 

úthlutað ákveðnum ramma að verkefnum sem þeir þurftu síðan að fylla upp í. Þrátt 

fyrir það var nokkurt frelsi í því hvernig fyllt var upp í þessa ramma. Gott dæmi um 

slíkt er verkefni sem lagt var fyrir haustið 2003 þar sem nemendur fengu upphaf og 

endi á sögu og áttu að semja heildstæða sögu út frá því. 

Höfundar telja líklegt að kvikmyndir hafi haft mikil áhrif á skrif nemendanna. 

Þannig gætti áhrifa frá Harry Potter og Hringadróttinssögu gætti víða, sérstaklega í 

ævintýrunum. Skrifað er um álfa, orka, galdramenn og galdranornir auk hugdjarfra 

riddara og kónga og prinsessur eru að sjálfsögðu einnig með (sjá fylgiskjöl 3 og 4). 

 
63 Sjá Biehler og Snowman 2003 
64 Sjá Pace og Zanden 1984 
65 Sjá Singh 1998a 
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Að þessum orðum sögðum telja höfundar að ekki sé hægt að álykta annað en 

kynjamunur sé á textun drengja og stúlkna í þessum úrtakshóp en það verður að 

viðurkennast að sá munur er minni en rannsakendur höfðu ímyndað sér í upphafi 

könnunarinnar. 

Sýnishorn af textum nemendanna er að finna í fylgiskjölum 5-10. Þar getur að 

líta einn texta frá báðum kynjum úr hverjum flokki; spennusögu, ævintýri og frásögn. 

Erfitt var að velja dæmigerða texta því þeir eru mjög mismunandi hvað varðar lengd 

og innihald. Við val á þessum sex sýningartextum var ákveðið að reyna að sýna 

fjölbreytni textanna ásamt því að þeir væru nokkuð dæmigerðir fyrir heildina hvað 

varðar efnisval og lengd. 

Niðurstöður höfunda eru þær að nokkurs kynjamunar varð vart í enskri ritun 

grunnskólanemenda á Norðurlöndum og birtist hann t.d. í mismunandi 

lýsingarorðanotkun og meiri tilhneigingu drengja til að fjalla um ofbeldi. Þessi munur 

getur þó vart talist tilfinnanlegur og var hann öllu minni en búist var við. Það virðist 

meira að segja óhætt að fullyrða að munurinn sé það lítill að það er tæpast ómaksins 

vert að skoða hann nánar eða útlista hann betur og ekki virðist sérstök ástæða fyrir 

kennara til að vera á varðbergi gagnvart þeim þáttum er hér voru til skoðunar þótt 

auðvitað sé ekki þar með sagt að loka beri augunum fyrir þeim að fullu. 
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6. Lokaorð 
 
Hver hefur ekki heyrt setningar eins og „strákar eru nú alltaf strákar“ eða „hagaðu þér 

nú eins og stelpa“? Hvað er átt við? Er munur á drengjum og stúlkum eitthvað sem er 

óumdeilanlega til staðar? Vissulega er staðlaðar kynhugmyndir víða að finna í okkar 

vestræna þjóðfélagi og þessar kynhugmyndir virðast hafa áhrif á flestum sviðum 

samfélagsins. Í þessari ritgerð hefur verið reynt að skoða hvort kynjamunur sé í enskri 

ritun texta hjá skólabörnum á Norðurlöndum og hafa höfundar skoðað ýmsar 

heimildir hvað það varðar til þess að glöggva sig á málinu. Greinilega er nokkur 

kynjamunur til staðar í skrifum nemendanna og hefur sá munur einnig komið fram í 

þó nokkrum fyrri rannsóknum eins og sjá má í kafla 2. Fram kemur þar að 

kynjamunur hefur áhrif á ýmsa hegðun nemendanna í skólastofunni og að þeir hafa 

nokkuð fastar hugmyndir um hvað sé hið eina rétta fyrir hvort kynið fyrir sig.66 

Jafnvel þó að nemendurnir séu ekki algjörlega sammála fjöldanum um hvað 

hæfi þeirra kyni, virðast margir þeirra halda sig við þær kynímyndir sem þeir þekkja í 

stað þess að ganga á móti meirihlutanum og skera sig þannig úr fjöldanum. Það virðist 

vera mjög viðkvæmt, sérstaklega á unglingsárunum að skera sig úr hópi jafnaldra 

sinna.67 Líklegt þykir að nemendurnir skrifi „viðeigandi“ texta og „kynréttan“ ef þeir 

vita að textinn mun koma fyrir augu skólafélaganna.68 

Höfundar telja þó rétt að benda á að ekki er hægt að alhæfa að þetta eigi við 

um alla unglinga og þannig benda bæði Anders Hove og Rafn Kjartansson, sem báðir 

eru reyndir tungumálakennarar, á að mikill munur sé á milli einstaklinga af sama kyni 

jafnvel þó munur á milli kynja sé einnig til staðar.  

Umræðan um það hvort erfðir eða umhverfi móti okkur sem kynverur er 

töluvert áberandi í þessari ritgerð og vilja höfundar láta það koma fram að þeir eru á 

þeirri skoðun að annað geti ekki verið án hins og telja að báðir þessir þættir séu jafn 

mikilvægir í mótun einstaklingsins og að taka skuli tillit til þeirra beggja. Þetta virðist 

einnig vera skoðun flestra nútímafræðimanna, svo sem sálfræðinga og félagsfræðinga 

á málefninu. 

Það er einnig skoðun höfunda að uppalendur barna, hvort sem það eru 

foreldrar eða kennarar, verði að hafa það í huga að börn fái ekki einsleita mynd af 

 
66 Sjá Singh 1998b 
67 Sjá Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993 
68 Sjá Singh 1998b 



Ritgerð til B.Ed.-prófs        Cool strákar og cute stelpur? 

-42-  

hvoru kyni fyrir sig heldur sjái bæði kynin í sem flestum hlutverkum og læri þannig 

að þeim eru allir vegir færir hvort sem þeir eru drengir eða stúlkur, „strákastelpur“ eða 

„stelpustrákar“. Að mati höfunda er nokkuð ljóst að börn læra mest af því sem fyrir 

þeim er haft jafnvel þó talað sé um að kynið skipti ekki máli, heldur sé það vilji og 

styrkur hvers einstaklings sem ræður mestu. Það er ekki nægjanlegt ef orðunum fylgja 

ekki athafnir, þ.e. ekki segja eitt og gera annað. 

Niðurstöður þessarar könnunar leiða það í ljós að nokkur munur er á enskri 

ritun drengja og stúlkna. Höfundar bjuggust við þessum mun en höfðu fyrirfram gert 

sér í hugarlund að hann væri meiri en raun bar vitni. Með hliðsjón af því hve 

munurinn er lítinn þykir ekki ástæða fyrir kennara að taka sérstaklega tillit til hans en 

engu að síður telja höfundar mikilvægt að hafa í huga við alla kennslu að kynin eru 

ólík og þjóðfélagið gerir ólíkar væntingar til þeirra. Með þessu er ekki átt við að ýta 

eigi undir kynjamun heldur þvert á móti, reyna að gera sömu kröfur til beggja kynja 

og gera ráð fyrir því að cool strákar og cute stelpur geti allt eins verið cute strákar og 

cool stelpur. 
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Fylgiskjal 1 
 

The girl who married a prince 

400 yers ago where was a girl called Tara. One day she met a mitch and she was 

changed to a witch with magic in her fingers. Tara was so miserable,she thought that 

she was ugly, she will be a princess and be married with a prince. And suddenly came 

a dragon and took her. And the dragon flew to the montains in a cave. And soon the 

dragon went to sleep.Tara will escape.Tara managed to escape. But the dragon woke 

up and flew efter her. Tara ran and ran, Tara are so miserable,she got ters her eyes. 

But so came the dragon, but Tara dived down the dragon flew to a tree and fainted. 

Now Tara ran again.But suddenly she saw a witch she tok upher fingers and Tara be 

came a girl again.Tara was so happy. After one minute came a prince and the prince 

said will you married me and Tara said yes. And Tara and the prince married and they 

lived happy ever after. 
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Fylgiskjal 2 
 

The Dragon treasure 

Once upon a time a Dragon guarded a treasure.But the evil elves trid to get it.One 

morning the Dragon got out of his cave to cachc some food.But that he never should 

have done because the evil elvs came to take the treasure from the Dragon.When the 

Dragon came back and saw the treasure was gone.He went to collect his friends to 

gogto fight the evil elvs but his friends were note hone.So he must og to the evil elves 

alone, but he didn´t dare.He was afraid of litlecreeps. The Dragon flew home and 

sudently the Dragon sow are elf and the Dragon flew after him.Suddently he saw a 

stone that was shining in the river.He found out that the treasure was hidden behind 

the stone.At last he was a happy dragon. 
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Fylgiskjal 3 
 

Ævintýri drengur 

 

A fairy tale 

Once upon a time, in the old woods lived a small creature nemed Humble. Humble 

look like a koala, but he is not a koala. He wasw able to understand all languages. His 

worst enemy was a magical evil org who could stand with his two feet. Because he 

was a magical org he was able to raise golems and skeletons. In the woods, there were 

lots of extraordinary animals, just like Humble, who´d had magical or some special 

powers. In the woods lived an old man who was very ill. There was an antidote-

flower that was able to cure that sickness but that was very far away from the woods, 

on the magical meadow. Humble and his friends wanted to help him and headed to the 

magical meadow. They didn´t know exactly were it was. Hubmle and his friends 

wandered several days. They faced many dangers on their trip, but they overrun those 

with those magical and special powers that thay had. Finally they arrived to the 

magical meadow. They were so happy for that, because they were so close to death 

and they were walked so many miles to the magical meadow. They find the antidote 

that they were looking for. The evil org was there too. He was looking for some 

magical herb. He was very angry, and putted some spells on Humbleand his friends. 

Humbles friends attacked him, with sticks and rocks, but they didn´t hurt him. 

Humble used his ultra-shock saound wave to attack org. Org whirled and smashed to 

a tree, because the ultra-shock sound wave was so powerful. Org was now even 

agries, and raised golems and skeletons. Himbles friends handles skeletons quite easy, 

but he´s golems were more powerful than skeletons. Because Humble was able to 

understand and speak all kind of languages, he was able to call bears, wolfs and any 

animals he wanted. Humble ordered the animal to attack evil org. They did what 

Humble said and attacked the org. The org ran away. Humble and his friends were 

safe. Then they walked back to the old forest, and made the antidote to the old man. 
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Fylgiskjal 4 
 

Ævintýri stúlka 

 

The little wizard 

Once upon a time there was a little boy called Bobby and he was a wizard. Bobby 

should go on a school for the little wizards, and he was very ecsiding. After the 

summer vacation he had packed all his stuf so he was redy to leave when he go out of 

bed. He should go with the magical school bus to thewizard school called “Dotwarts.” 

He could feel that tere was something wrong when he arived to the school, there was 

a teacher who was looking at him with some evil eyes. When he came up on his room 

he could feel something behind him and when he turned around the evil eyed teacher 

were standing with his wand pointing at Bobby´s head and Bobby got very scarred. 

But the teacher said that he was just making fun of him, but Bobby did not belived in 

him. Bobby just new that tere was something wrong with thte evil eyed teacher and he 

was going to find out of what is was. The next day Bobby were going to class when 

he met the evil eyed teacher and the teacher was pointing his wand on Bobby again. 

But Bobby was not so scarred this time because he knew it was just for fun, but then 

the wand started to blink and flicker, and Bobby knew there was going to happened 

something terible and he took his wand and pointed it on the evil eyed teacher and 

said a spell so the teacher exploded in many meet peaces. And the little Bobby put it 

all in a bag in threw it into the lake and he just felt so good, and he lived in the school 

happy ever after. 
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Fylgiskjal 5 
 

Ævintýri stúlka 

 

FAIRY TALE 

Far from here is a forest called a Fairy forest. There lives Brownies, fairies, witches 

and goblins. In the day time nobody can see this forest, but at night it starts to live. All 

the creatures live there in harmony, most of the time. Once it happened that one of the 

witches foud a precious stone which belonged to of the fairies. The witch didn´t say 

anything to anybody. The fairy was very unhappy and one of the beownies wanted to 

help her. He searched for the precious stone everywhere and saw that one of the 

witches were looking guilty. After talking with the witch he got the stone and gave it 

back to the fairy. He fairy became very happy and wanted to give a reward to the 

brownie. The brownie has always dreamed about having a unicorn. The fairy used her 

magic dust and the brownie got a beautiful own unicorn. And so everybody lived 

again in good harmony. 
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Fylgiskjal 6 
 

Frásögn stúlka 

 

HELLO 

My name is xxx. I am eleven year. My class has 22 pupils, fourteen buys and eight 

girls. My school is Loddefjord. My classteacher is xxx and English teacher is xxx. My 

favourite subject is home ecdromics, swiming and norwegian and gymnasties. We are 

3 in my family. My mother xxx, my father xxx, me and pets. My pets names are xxx, 

xxx, xxx and xxx. I like to with friends, School and be outside. I dislike to fight. 

My hobbies are my pets. My pets are three hamsters and one rabbit. Xxx is two years 

and xxx Is one year and xxx is four year. (xxx is the rabbit). 

My favourite holyday place is Kreta, Oslo, Halsnoy and several other places. Every 

summer I travel to Sogn. We have to drive three hours with car. I have been there 

many times. My favourite food is chips, Hotdog, pancake, spagetti blones, waffles, 

taco, fish and macaroni, chicken and rice. 

My favourite drinks are Coca Cola, Ginger ale, San sao, Fanta lemon, Fanta orange, 

Christmas lemonade, Sprite blue, Pinapple lemonade, energy drink, champagne 

lemonade, and Apple cider. 

It would ne nice to hear from you soon. 

I look forward reading your to letter. 

Regards 

Xxx 
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Fylgiskjal 7 
 

Spennusaga stúlka 

 

It was a Friday evening. 

There was a party at the neighbour´s. They heard loud music and drank alot of bear so 

they were very drunk. And everyone danced. The party ws great they had alot of red, 

blue, green and yellow lamps. Nobody heard the scream from the livingroom. 

The party was the whole night. In the morning they began to wake up and found a 

dead man. It was Henrik Thomsen he was 30 years old and a tall rich handsome man. 

He was killed with a bread knife. He was lying in the livingroom with blood all over. 

The party people called the police so they could find out what has happened. 

The police found the knife and took it with them to the policestation. They tried to 

find fingerprints on the knife.They found fingerprints from the man who was living in 

the house whwre hwnrik was killed.It was Michael Madsen who killed him. Michael 

Madsen was 32 years old and a small ugly man. Michael found out that Henrik 

Thomsen and Michaels wife had an affair. 

Michael Madsen got arrested for five years for killing Henrik. Michael was put in a 

danish prison. He only got five years because he gave money to the judge. 
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Fylgiskjal 8 
 

Ævintýri drengur 

 

The Dragon treasure 

Once upon a time a Dragon duarded a treasure. But the evil elves trid to get it. One 

morning the Dragon got uot of his cave to cachc some food. But that he never should 

have done because the evil elvs vame to take the treasure from the Dragon. When the 

Dragon came back and saw the treasure was gone.He went to collect his friends to 

gogto fight the evil elvs but his friends were not hone.So he must og to the evil elves 

alone, but he didn´t dare.He was afraid of litlecreeps. The Dragon flew home and 

sudently the dragon sow are elf and the Dragon flew after him.Suddently he saw a 

stone that was shining in the river.He found out that the treasure was hidden behind 

the stone.At last he was a happy Dragon. 
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Fylgiskjal 9 
 

Frásögn drengur 

 

The house 

I live in a very big house on 210 sqare meters,and the house is yellow. It is a farm, 

and i live in the country. 

We also have big fields. We also have a dog that is the only animal we have at home. 

My room is very big also my sisters room is big. 

The garden 

Our garden is also very big with many sorts of flouwers in the garden we also have a 

very big tree. We also have a tractor and a (bobcat) and a lawnmower. Bobcat is a 

kind of small tracktor with a grib in front of it. 

The nearest town 

The nearest town is called Kolding it is very big with many kind of shops. There is 

also a bid swimming bath and cinima. 

Love from xxx. 
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Fylgiskjal 10 
 

Spennusaga drengur 

 

My day as an umbrella 

I wake up and look at the mirror and I see myself turning into an umbrella. I scream, 

but I don´t have a mouth anymore. My mum comes to wake me up, but she doesn´t 

see me, she sees an umbrella. She picks me up and takes me downstairs, she puts me 

in the umbrella basket and leaves. It is a rainy day soo my brother takes me and left to 

school. He opens me and it tickles, he starts to scream, when he sees my face on 

theumbrella. 

-Aaaaaaqhhy!!! He screams 

- “Relax, It´s me” I say, but he is already running away. 

So here i amoin the warm but wet ground and I see some little girl running down the 

ally and she is really wet. She picks me up and opens me. This time I don´t move so 

she thinks that I´m an umbrella. Then she starts to rip me up and I turn back into 

myself. 

- “thank you” I said. 

- “It´s nothing, I have been turned into an umbrella too.” 

- “Really?!?” 

- “Yes, several times.” 

- “Why do people turn into umbrellas?” I asked. 

- “ I don´t kvow exactly, but I think you turn into something if you have been bad.” 

And since then I have been really nice and kind...... 
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