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Útdráttur 
 
Eftirfarandi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. – prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri vorið 2005.  
 Lokaverkefnið skiptist í megindráttum í tvo hluta. Fyrri hlutinn er fræðileg umfjöllun 
um drengi, karlmennsku, skóla og drengi í skóla. Síðari hlutinn fjallar um rannsókn sem gerð 
var um það hvað foreldrum og drengjum í skóla finnst vera karlmennska og hvort orðræða um 
karlmennsku hefur áhrif á drengi í skóla. Rannsóknin er bæði egindleg og megindleg. 
Þátttakendur voru hópur foreldra og drengir á unglingastigi í einum skóla. Tekin voru viðtöl 
við foreldra en lögð gagnvirk könnun fyrir drengina. 
 Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvaða hugmyndir foreldrar og drengir hafa 
um karlmennsku, hvaða áhrif orðræðan um karlmennsku hefur á drengi í skólum. Einnig var 
skoðað hvort sömu kröfur eru gerðar til kynja í skóla.  
 Meginniðurstöður eru þær að hugmyndir foreldra og drengja líkjast ríkjandi 
hugmyndum um karlmennsku. Orðræða um karlmennsku hefur áhrif á foreldra og drengi 
þannig að hún mótar hugsanir þeirra og hegðun. Umhverfið gerir þær kröfur á drengi að þeir 
passi inn í staðlaða ímynd karlmennskunnar og það keppast þeir við. Samhliða hefðbundnum 
hugmyndum um karlmennsku eru einnig merki um að hún sé að taka breytingum. 
 Rannsakendur telja mikilvægt að fólk almennt sé meðvitað um áhrif 
karlmennskuorðræðunnar á drengi og hvernig draga megi úr skaðlegum áhrifum hennar.  
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Abstract  

 
The following thesis is done as a graduating assignment towards a B.ed. degree at the 
University of Akureyri in the spring of 2005. 
 This final thesis is split in two parts. The first part is a theoretical discussion about 
boys, manhood, schools and boys in schools.  The second part takes on a study that was done 
on if the discussion about manhood influences boys in schools. The study is both eigindleg 
and megindleg. The participants were a group of parents and boys from the oldest grades of 
an elementary school. The parents were interviewed and the boys had a reciprocation survey. 
 The meaning of this study was to see what ideas parents and boys have about 
manhood, what influence the discussion about manhood has on boys in schools. The study 
also focused on whether same demands are put on both genders in schools.  
 The basic findings of this study are that the ideas of parents and boys are the same as 
the dominant ideas about manhood. The discussion about manhood influences parents and 
boys in a way that it shapes and moulds their thoughts and behaviour. The environment puts 
pressure on boys to fit into stereotypical images of manhood and they compete to live up to 
the pressure. Parallel to the traditional ideas of manhood are also signs that it is changing.  
 The researchers think that it is important that people in general are aware of the 
influence that the discussion of manhood has on boys and how it is possible to reduce its 
harmfulness.  
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1. Inngangur  
Í þessari ritgerð verður sagt frá rannsóknum sem við gerðum meðal drengja í 

unglingadeild grunnskóla og foreldra á Akureyri. Þátttakendur í rannsókninni voru drengir úr 

tveim 10. bekkjum og tveim 8. bekkjum. Einnig voru tekin viðtöl við sex foreldra sem eiga 

það sameiginlegt að eiga bæði dreng og stúlku á grunnskólaaldri. Megintilgangur þessarar 

ritgerðar er að fá svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hvað hugmyndir hafa foreldrar og drengir í skóla um karlmennsku? 

• Hvaða áhrif hefur orðræðan um karlmennsku á drengi í skólum? 

• Eru gerðar sömu kröfur til kynja í skóla? 

Ritgerðin skiptist í sex aðalkafla: Inngang, fræðilegan kafla, rannsóknaraðferðir, 

niðurstöður, umræður og síðast lokaorð. Hver aðalkafli skiptist í undirkafla og þeir aftur í 

undirkafla. 

Fyrsti kafli er inngangur þar sem sagt er frá aðdraganda ritgerðarinnar og 

rannsóknarspurningar kynntar.  

Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur. Hann inniheldur þrjá 

undirkafla sem skiptast aftur í undirkafla og samantekt í lokin. Fjallað er um þær kenningar 

sem stuðst er við og meginhugtök sem tengjast þeim og efni ritgerðarinnar. Þar sem ritgerðin 

fjallar um hvernig kynvitund barna mótast og áhrif karlmennskuorðræðu á skóladrengi er 

sérstaklega gerð grein fyrir karlmennsku, orðræðu og tengslum á milli þessara fyrirbæra og 

skóladrengja.  

Í þriðja kafla eru rannsóknarspurningar kynntar, rannsóknaraðferð lýst, aðferðir og 

þátttakendur kynnt og í lokin sagt frá greiningu gagna.  

Fjórði kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar, aðalkafli skiptist í þrjá undirkafla 

sem skiptast aftur í undirkafla. 

 Í fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöðum og fræðilegri umfjöllun er fléttað 

saman við túlkun rannsakenda. Lokaorðin eru í sjötta kafla.  

 

Munur á drengjum og stúlkum hefur verið skýrður á líffræðilegan hátt með þroskamun 

og eðlislægri árásarhegðun. Félagslega muninn má rekja til mismunandi uppeldis, 

kynbundinna fyrirmynda og staðlaðra ímynda.1 Í drengjahópum ríki gjarnan bæði tryggð og 

barátta. Hópurinn veiti félögum sínum vináttu, ánægju og stolt, spennu, virðingu og 

sameiginlegt markmið til að keppa að auk þess sem hann stuðli að þróun sjálfsmyndar. Það 

 
1 Ragnhildur Bjarnadóttir 1996:110  
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getur kostað sitt að vera þátttakandi í drengjahóp, slakur námsárangur, styttri nætursvefn og 

meira ofbeldi, þessu er fórnað til að fá að vera með til að vera viðurkenndur þátttakandi í 

veröld drengjanna.  

Aðalnámskrá grunnskóla er það rit sem við flettum hvað oftast upp í kennaranáminu 

og mikil áhersla lögð á að kennaranemar kynni sér. Þetta rit er nokkurs konar biblía kennara 

þar sem þeim ber skylda til að hafa það til viðmiðunar. Samkvæmt henni er meginmarkmið 

grunnskólans að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda og 

stuðla að alhliða þroska hvers og eins2. Ennfremur er eitt ... 

 

... grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í 
því að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi ... Í þessu felst ekki 
endilega sömu úrræði fyrir alla heldur sambærileg og jafngild tækifæri. 
Verkefni skulu höfða jafnt til drengja og stúlkna ...3

Ýmsar umræður undanfarin misseri hafa sýnt að ekki eru allir sammála um að grunnskólinn 

sinni þessu ákvæði úr aðalnámskrá. Í þessu sambandi má nefna erindi frá ráðstefnunni Strákar 

í skóla sem voru gefin út af karlanefnd jafnréttisráðs og menntamálaráðuneytinu 1997.4 Þau 

fjalla um stöðu drengja í skólum og þá spurningu hvort grunnskólinn kemur til móts við þarfir 

drengja. Athygli hefur meðal annars verið beint að „vesalings drengjunum” sem eru í „kreppu 

í skólunum”.5

Námskeiðið Námssálarfræði við kennaradeild H.A. fjallar m.a. um kynjaímyndir sem 

einn af áhrifaþáttum í mótun nemenda í grunnskólum. Þar vaknaði áhugi hjá okkur á þessum 

hugmyndum og sérstaklega kynjafræðilegu sjónarhorni á skólastarf. Þegar við fórum að huga 

að ritgerðarefni voru það fyrrnefnd erindi um drengi í skóla sem urðu kveikjan að ritgerðinni. 

Við teljum mjög áhugavert að fræðast um kynjamun í skólum og hvernig skólinn 

vinnur með drengjum. Okkur finnst mikilvægt að kennarar þekki hugmyndir um hvernig 

kynin eigi að vera, vegna þess hve áhrifamiklar þær eru í nútímasamfélagi. Það kom okkur á 

óvart hversu mikið hefur verið skrifað og rannsakað innan kynjafræðinnar, miðað við hversu 

lítil áhersla er lögð á þessi fræði í kennaranámi. Okkur langar að dýpka skilning okkar á því 

hvernig orðræður um hugtök eins og karlmennsku hafa áhrif á drengi í skólum. Hefur það 

eitthvað að gera með það hvernig drengjum líður í skólum? 

 
2 Aðalnámskrá grunnskóla 1999:14 
3 Aðalnámskrá grunnskóla 1999:16 
4 Strákar í skóla 1997 
5 Hafsteinn Karlsson 1995:22 
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2. Drengir, skóli, karlmennska 
 

Hér áður fyrr var talið að þegar barn fæðist í þennan heim sé það eins og óskrifað blað, tabula 

rasa. Fræðimenn eru ekki sammála þessu og nú í dag vitum við að það sem mótar 

einstaklinginn er bæði umhverfi og erfðir. Strax við fæðingu er búið að forrita helminginn af 

harða diskinum hjá barninu, ef svo mætti taka til orða. Athygli fræðimanna hefur í auknum 

mæli beinst að kyni sem áhrifavaldi í þroskaferli barna sem má sjá í breyttum áherslum 

þróunarsálarfræðinnar. Kyn er ekki einungis líffræðileg staðreynd heldur birtist það líka í 

félagslegum viðmiðum, væntingum og fyrirmyndum sem móta og hafa áhrif á börn og 

unglinga.6

Þessi kafli fjallar um mótun kynvitundar og þær hugmyndir sem eru og hafa verið 

ríkjandi um kynhlutverk. Hugtakið karlmennska er mikið notað þegar umræður um jafnrétti 

karla og kvenna eru annars vegar. Hér verður einnig fjallað um karlmennskuhugtakið og 

hvernig það fléttast inn í drengjaorðræðuna. Síðast í kaflanum verður svo fjallað um drengi í 

skólum og hvernig hugmyndir um karlmennsku móta drengi í skólum. Í lokin er svo 

samantekt. 

 

2.1 Mótun kynvitundar og hugmyndir um kynhlutverk 

Vitneskja einstaklinga um það hvers kyns þeir eru felst í hugmyndum um hvernig þeir eiga að 

hegða sér og hvers er vænst af þeim með hliðsjón af kynferði. Fæstir fræðimenn afneita því að 

meðfæddur líffræðilegur munur hafi áhrif á þróun kynvitundar. Engu að síður benda 

menningarlegur munur, einstaklingsmunur og sögulegar staðreyndir til þess að áhrif 

umhverfis séu óumdeilanleg. Í þessum kafla verður fjallað um mótun kynvitundar barna, 

hvernig og hvenær barn verður meðvitað um kyn sitt. Einkum er stuðst við þær rannsóknir 

sem Helen Bee gerir grein fyrir í bókinni Developing child. Einnig verður fjallað um ríkjandi 

hugmyndir um kynhlutverk og hugmyndir barna um staðlaðar kynímyndir. Hvað veldur því 

að börn ætla kynjum ákveðin hlutverk t.d að pabbi grillar en mamma vaskar upp? Í lokin 

verður fjallað sérstaklega um drengi sem kynverur og sérkenni þeirra.  

Algengt er að fyrsta spurningin þegar barn fæðist sé: Hvort kynið var það? Strax við 

fæðingu barns eru ótal skilaboð í umhverfinu sem móta hegðun þess eftir þjóðerni, 

trúarbrögðum og kyni þess. Drengir eru klæddir í blátt og stúlkur í bleikt og á öskudag eru 
 
6 Ragnhildur Bjarnadóttir 1996:105 
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drengir oft í ofurhetjubúningum en stúlkur leika frekar prinsessur. Almennt viðhorf í  

samfélagi okkar er að það sama gangi ekki fyrir drengi og stúlkur hvað varðar hegðun, 

fataval, leikföng og fleira. Glögg merki um þetta eru auglýsingar sem birtast daglega í 

fjölmiðlum t.d. í leikfangaauglýsingum eru drengir með spiderman og bíla en stúlkur auglýsa 

barbie dúkkur. Einstaklingar þroskast og mótast af því umhverfi sem þeir alast upp í hvort 

sem það er á heimilum eða í leik- og grunnskólum. Fyrirmyndir eru alls staðar og af 

margvíslegum toga. 

Þegar barn uppgötvar kyn sitt kemur fyrst fram kyn-sjálfskennd (gender identity) sem 

er einfaldlega það að barnið getur sagt hvers kyn það er og þekkir muninn á strákum og 

stelpum, konum og körlum. Þetta gerist á aldursbilinu níu til tólf mánaða, þá fara börnin að 

koma öðruvísi fram við konu- en karlsandlit.7 Þegar börn eru tveggja ára vita þau eigið kyn og 

annarra, þegar þeim er sýnd mynd af strákum og stelpum og spurð hvort kynið það sé, benda 

þau flest á mynd af persónu af sama kyni og þau sjálf eru.8 Næsta þrep í þróun kynvitundar er 

að skilja stöðugleika kynsins (gender stability), að manneskja er sama kyn alla ævi, börn 

skilja þetta við fjögurra ára aldur. Þriðja þrepið gengur út á að börnin átta sig á varanleika 

kynsins (gender constancy) að drengir eru áfram drengir þrátt fyrir að þeir t.d. klæðist kjólum. 

Þegar börn eru fjögurra til fimm ára skilja þau þetta og hafa einnig öðlast skilning á að 

kynfæri aðskilja kynin.9

Þegar talað er um kynímynd og kynhlutverk er átt við þær hugmyndir sem fólk hefur 

um það hvað tilheyrir hvoru kyni. Ákveðnar væntingar eru gerðar til okkar allt eftir því hvort 

við fæðumst sem drengir eða stúlkur. Þegar þau viðmið sem tengjast ákveðnu verkefni eða 

starfi ákvarðast af kyni þess sem leikur hlutverkið tölum við um kynhlutverk. Hlutverkin eru 

að mestu fastmótuð út frá menningu hvers samfélags. Það þykir ekki tiltökumál á Íslandi að 

konur vinni erfiðisvinnu eins og sjómennsku, en ekki víst að það væri leyfilegt í múslímskum 

löndum. Hið eiginlega hlutverk segir í sjálfu sér lítið um hvað einstaklingurinn aðhefst í raun 

og veru. Sá sem hefur ákveðið hlutverk getur hegðað sér þvert á þær væntingar sem gerðar 

eru til hlutverksins. Viðkomandi mun þó fljótlega verða var við þvingunar- eða refsiaðgerðir 

sé farið út fyrir mörk þess sem vænst er. Fljótt á litið er ekki mikið sem við getum gert 

gagnvart kynhlutverkunum, þau breytast ekki svo auðveldlega.  

 
7 Fagot og Leinbach,1993 vitnað eftir Bee 1995:292  
8 Bee 1995:292 
9 Bee 1995:293 
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Kynjaímyndir vísa til ríkjandi hugmynda í samfélaginu um hvað það þýðir að vera 

karl eða kona, hvernig karlar og konur eiga að hegða sér, hvernig kynin eiga að líta út og hvað 

þau eiga og mega taka sér fyrir hendur.  

Nokkrir fræðimenn hafa fjallað mikið um þróun kynhlutverks t.d. þeir Albert Bandura, 

Lawrence Kohlberg og Jean Piaget. Vitsmuna- og þróunarkenningar Kohlbergs og Piagets 

byggjast á því að foreldrar og aðrir styrki kynvitund sem og aðra hegðun með viðmóti, 

andsvari og leikfangavali. Félagsnámskenning Banduras fjallar um það hvernig hegðun er 

styrkt með umbun og fyrirmyndum, t.d. þegar strákar meiða sig er þeim umbunað fyrir að 

gráta ekki og fá skilaboð um að vera sterkir.10 

Í öllum menningarsamfélögum eru ákveðnar hugmyndir um kynhlutverk fullorðinna. 

Fullorðnir sjá eiginleika kvenna og karla á ólíkan hátt og eru með ákveðnar hugmyndir um 

kynhlutverk. Rannsóknir sýna að börn eru fljót að átta sig á kynhlutverkum. Þegar barn hefur 

náð tveggja ára aldri tengir það vissar athafnir og hluti annað hvort við konur eða karla, t.d 

mat og ryksugu við móður, en bíla og verkfæri við föður. Þriggja til fjögurra ára gamalt barn 

getur tengt störf, hluti og athafnir við staðlaðar kynímyndir. Við fimm ára aldur byrja börn að 

tengja ákveðin persónueinkenni við konur eða karla og á aldrinum átta til níu ára er þessi 

þekking orðin fastmótuð.11 Börn virðast átta sig snemma á stöðluðum kynhlutverkum og 

fimm til sex ára eru þau með fastmótaðar hugmyndir um það hvað tilheyrir hvoru kyninu, 

þessar hugmyndir breytast og þróast síðan með aldrinum.  

William Damon gerði rannsókn á börnum á aldrinum fjögurra til níu ára.12 Börnunum 

var sögð saga um dreng að nafni George sem vildi leika sér með dúkku, en foreldrar hans 

voru ekki hrifnir af því og skömmuðu hann fyrir það og reyndu allt sem þau gátu til að fá 

hann til að hætta því. Þegar sögunni var lokið voru krakkarnir spurð: Af hverju leyfðu 

foreldrar stráksins honum ekki að leika með dúkkur? Er það rétt hjá þeim?  Er til regla sem 

segir að drengir mega ekki leika sér með dúkkur? Hvað á George að gera? Krakkarnir sem 

voru fjögurra ára sögðu að það væri allt í lagi fyrir drengi að leika sér með dúkkur og einnig 

að ekki væru til neinar reglur sem segja að drengir megi ekki leika sér með dúkkur. Þau sem 

voru fimm til sex ára voru sammála foreldrunum að drengurinn ætti ekki að leika sér með 

dúkkur. Á þessum aldri eru börn að uppgötva kyn sitt þ.e. að þau eru drengur eða stúlka og 

einnig eru þau viss um að þau breytast ekki í hitt kynið. Börn reyna að finna einhverjar reglur 

um það hvernig stúlkur og drengir eiga að haga sér, skilaboðin fá þau frá umhverfinu; 

 
10 Bee 1995:293 
11 Martin, Serbin, Powlishta og Gulko 1993, vitnað eftir Bee 1995:293 
12 Bee 1995:293 
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foreldrum, öðrum fullorðnum sem þau umgangast og ekki síst fjölmiðlum. Drengir taka þessa 

reglur algildar í upphafi t.d. það að þeir megi ekki gráta. Með reynslu og þroska skilja þeir að 

þessar reglur eru ekki algildar heldur viðtekin gildi í samfélagi okkar. Börnin í rannsókninni 

sem voru orðin níu ára sögðu að það væri ekki rangt af dreng að leika sér með dúkku en það 

væri samt eitthvað sem drengir geðu venjulega ekki.13 

Í flestum kenningum sem fjalla um kynhlutverk kemur fram að ríkjandi viðhorf 

samfélagsins gagnvart kynhlutverkum hafa áhrif á þróun kynvitundar hjá börnum. Börnin fá 

skilaboð frá umhverfinu um hvað felst í hlutverkum karla og kvenna og um leið hvað greinir 

kynin að.  
 

2.1.1 Drengir sem kynverur 

Þegar barnið hefur lært að þekkja eigin sérkenni finnur það að það tilheyrir ákveðnum hópi 

fólks af sama kyni. Hvernig þróast kynbundið atferli? Líffræðilegi munurinn á stúlkum og 

drengjum útskýrir eðlismun þeirra. Drengir og stúlkur hafa sömu grunnþarfir fyrstu mánuðina 

og eru algerlega háð þeim sem annast þau. Smátt og smátt fara boðin frá uppalendum að 

breytast og drengir fá skilaboð um að þeir séu ólíkir mæðrum sínum og eigi að skilja sig frá 

þeim. Þetta á einkum við um viðbrögð við hegðun þeirra. Þeir mega hegða sér á vissan hátt en 

önnur hegðun þeirra er ekki viðurkennd. Drengir eiga að vera virkir, hreyfa sig og láta til sín 

taka eru boðin sem þeir gjarnan fá. Þeir mega fá útrás í meira mæli en stúlkur. Algengt er að 

þegar drengir fá sínu framgengt með yfirgangi að hegðun þeirra sé útskýrð með tilvísun í 

kynferðið.14 Talið er að börn læri kynbundna hegðun þegar þau taka sér fyrirmyndir af sama 

kyni og einnig þegar þeim er umbunað fyrir æskilega hegðun.15 Þannig þroskast drengir í 

litlar útgáfur af pabba þannig að þeir geti komið í hans stað þegar hann er að heiman. Strákar 

eiga að læra að axla verkleg og þung verkefni og læra að vernda fjölskyldu. Hliðstætt þessu er 

bent á að skólastúlkur verði oft aðstoðarkennslukonur en þar sem föðurfyrirmyndina skorti í 

skólanum verði drengirnir uppreisnarmenn.16 

Margir eru þeirrar skoðunar að drengir fæðist árásargjarnir eða með meiri þörf fyrir 

sýnileg völd en stúlkur, eða að það sé stór hluti af eðli þeirra að haga sér á þennan hátt. 

Hegðun drengja er útskýrð með þessu „karllega eðli” sem stelpur hafa ekki.17 Það er þekkt að 

 
13 Katz og Ksansnak 1994, vitnað eftir Bee 1995:293 
14 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:258-259 
15 Ragnhildur Bjarnadóttir 1996:109 
16 Bredesen 2003:15 
17 Bredesen 2003:15 
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drengir slást frekar, eru árásargjarnari og þroskast seinna en stúlkur, þetta má útskýra að 

einhverju leyti með erfðareiginleikum, hormónum eða öðru álíka. En skýringarnar á eðli 

drengja geta líka byggst á sálfræðilegum kenningum um ólíka sálræna gerð stúlkna og drengja 

og hvernig hún mótast á unga aldri.18 Erfitt hefur verið að festa hendur á mun á andlegri hæfni 

drengja og stúlkna nema á mjög afmörkuðum sviðum eða aldursskeiðum. Báðir hópar sýna 

svipaða getu á greindarprófum þegar á heildina er litið en einhver munur er á einstökum 

þáttum, t.d. virðast drengir hafa þróaðri rúmskynjun en stúlkur en þær eru aftur á móti fyrri til 

í málþroska.19 

Kenningar og rannsóknir benda til þess að kynferðið setji börnum skorður, en 

jafnframt að þau öðlist með auknum þroska hæfni til að vera gagnrýnin á þessar skorður. 

Sterk kynvitund felst samkvæmt flestum kenningum í að einstaklingurinn viðurkennir og 

virðir eigið kyn en hefur vitsmunalegan eða tilfinningalegan styrk til að standa gegn 

stöðluðum hugmyndum og fordómum um kyn og kynhlutverk.20 Ef barn með sterka 

kynvitund hefði verið spurt hvort George mætti leika sér með dúkku hefði því fundist það 

sjálfsagt og ekki hugsað um það út frá stöðluðum hugmyndum um kyn.  

Börn og unglingar reyna, gera tilraunir með og skapa karlmennsku og kvenleika. Fyrir 

drengi getur ferlið að skapa karlmennsku gengið misjafnlega, því þeir eru eins misjafnir og 

þeir eru margir og ekki möguleiki fyrir þá alla að passa í sömu ímyndina. Ole Bredesen vitnar 

í bók sinni í Hans Bonde og Sören Carlsen sem hafa fjallað um drengi, þeim finnst sumir 

drengir ekki passa í þá ramma sem samfélagið vill setja þá í. Þeir segja það auðséð að... 

 

...t.d. í hópi tíu skóladrengja er einn eða tveir sem eiga við 
hegðunarörðugleika að stríða, líður illa í karlmennskunni og eiga í 
vandkvæðum með kynímyndina21 

Karlmennska er ein af þessum stöðluðu hugmyndum sem samkvæmt Bonde og Carlsen setur 

drengjum skorður í skóla. Það að drengir eiga að passa inn í ákveðna karlmennskuímynd 

verður til þess að þeim líður illa og standa sig ekki í skólanum. Að skapa sína eigin kynímynd 

er endalaust ferli, ferli sem stendur allt lífið. Þegar farið er út fyrir þau takmörk og viðmið sem 

fylgja kynhlutverkunum geta þau tekið breytingum með tíð og tíma.22 

18 Bredesen 2003:16 
19 Bee 1995:184-186 
20 Ragnhildur Bjarnadóttir 1996:106 
21 Bonde og Carlsen 1997:39-40 
22 Ragnhildur Bjarnadóttir 1996:107 
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2.2 Karlmennska og drengjaorðræða  

Karlmennska? Hvað dettur okkur fyrst í hug þegar við heyrum þetta hugtak? Sumum dettur í 

hug ákveðnir eiginleikar eins og líkamsburðir, t.d. að vera sterkur og vöðvastæltur karlmaður. 

Öðrum dettur 

 frekar í hug ákveðin persónueinkenni t.d. að drengir gráta ekki, eða leika sér ekki með 

dúkkur. Þessi viðhorf og eiginleikar geta verið bæði jákvæðir og neikvæðir, það fer eftir 

reynslu og hugmyndum viðkomandi.  

Í almennri umræðu er karlmennska talin vera það sem greinir karla frá konum. 

Karlmennskan er oft tengd við völd karla, þar sem valdastöður og yfirráð hafa verið í þeirra 

höndum í gegnum söguna og algengur frasi í okkar samfélagi að karlar séu “sterkara kynið”.23 

Þegar við skilgreinum eða mótum viðhorf okkar gagnvart ákveðnum hugmyndum þá byggjum 

við það oft á viðmiðunum við andstæða merkingu. Þegar við smökkum eitthvað súrt þá 

miðum við við eitthvað sem er sætt, við vitum ekki að það er súrt nema þekkja sæta bragðið. 

Þessu má líkja við hugmyndir okkar um karlmennsku, þær eru andstæður kvenleika.  

Þar sem karlmennskuhugtakið er lykilorð í rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar, 

verður fjallað um hugtakið og hugmyndir sem tengjast því. Stuðst er við bók Ingólfs Ásgeirs 

Jóhannessonar, Karlmennska og jafnréttisuppeldi og bók R.W. Connells, Masculinities. Síðar 

í kaflanum verður fjallað um einkenni drengjaorðræðunnar og hvernig orðræða birtist í 

íslenskum grunnskólum. Kaflinn er skrifaður út frá grein Hafsteins Karlssonar sem birtist í 

Nýjum menntamálum 1995, Er karlmennskan að hverfa úr skólunum?  og erindum sem 

birtust í skýrslunni Strákar í skóla, skýrslan var gefin út 1997 af karlanefnd jafnréttisráðs og 

menntamálaráðuneytinu í kjölfar ráðstefnu sem bar yfirskriftina Strákar í skóla. 

 

2.2.1 Karlmennskuhugtakið 

Þessi undirkafli fjallar um karlmennskuhugtakið og hvernig það hefur verið skilgreint. Hér 

verður leitast við að svara spurningum eins og: Hvernig hafa hugmyndir um karlmennsku 

 
23 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:58 



Lokaverkefni til B.Ed.-prófs                                                                       Skóladrengir og karlmennska

- 11 -

þróast í gegnum söguna? Hvaða hugmyndir eru ríkjandi um karlmennsku í dag? Hvað fjallar 

drengjaorðræðan um og hver eru einkenni hennar? 

Það hefur komið fram hér fyrr í kaflanum að kynhlutverk vísa til fyrirframgefinna 

hegðunarmynstra sem hvort kyn gengur inn í. Það er algengt að fræðimenn noti hugtökin 

karlmennska og kvenleiki í staðinn fyrir að tala um kynhlutverk karla og kvenna. Algengt er 

að skilgreina karlmennsku sem ákveðið viðhorf sem hópur fólks getur verið sammála um 

hvað er eða á að vera karlmannlegt. Karlmennska er þá eitthvað sem þykir karlmannlegt og er 

í þeim skilningi það sama og staðalmynd.24 Þeir karlmenn sem þykja ekki líkamlega 

karlmannlegir samkvæmt staðalmyndum þurfa að sanna karlmennsku sína með öðrum hætti, 

s.s. áhugamálum eða hlutverkum sem teljast karlmannleg.  

Connell tengir karlmennsku við fernt: ríkjandi karlmennsku, samsekt, undirskipun og 

jaðarsetningu.25 Ríkjandi karlmennska á við þá sem geta nýtt sér arf feðraveldisins. Feðraveldi 

hefur það verið kallað gegnum söguna þegar valdamiklir menn hafa verið í ættum og völdin 

sem þeir hafa haft ganga í erfðir frá afa til föður og föður til sonar. Nú á 20. öld nota 

femínistar þetta hugtak til að skýra völd karla, t.d. hvernig valdamiklir menn hampa frekar 

yngri körlum en konum og reyna að stýra þeim inn á valdabrautina.26 Arfurinn frá 

feðraveldinu felst í virðingu, orðstír, upphefð og réttinum til að fyrirskipa og stjórna.27 

Ríkjandi karlmennska felst í þeirri staðalmynd hvað það er að vera „alvöru” karlmaður. Það 

sem helst einkennir ríkjandi karlmennsku er áhersla á líkamlegan styrk, ævintýraþrá, 

tilfinningalegt hlutleysi, öryggi, vald, ákveðni, það að treysta á sjálfan sig, einstaklingshyggju, 

samkeppni, tónlistargáfu, almenna þekkingu, aga, rökhugsun, hlutlægni, skynsemi.28 

Með samsekt er átt við þá sem falla ekki inn í mynd ríkjandi karlmennsku, en tilheyra 

henni samt. Það eru margir karlmenn sem samþykkja og styðja ríkjandi karlmennsku, þeir  

hafa jafnvel tengsl við hana og njóta góðs af en eru meira áhorfendur og aðdáendur.29 

Muninum er hægt að lýsa með þeim sem keppa í kappakstri annars vegar og þeim sem dá 

formúluna og vita allt um hana hins vegar. 

Þegar talað er um undirskipaða hópa (getur verið hópur fólks af lágstétt, eða hópur 

kvenna) er það hópur fólks sem getur notað aðferðir yfirráðakarlmennsku en valdið nær ekki 

út fyrir hópinn nema hópurinn hafi öflug tengsl í aðra hópa.30 

24 Ingólfur Ásgeir Jóannesson 2004:59 
25 Connell 1995:76-77 
26 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:60 
27 Connell 1995:82 
28 Berglind Rós Magnúsdóttir 2003:24 
29 Connell 1995:78-81 
30 Kenway og Fitzclarence 1997:120 
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Ríkjandi karlmennska, undirskipun og samsekt eru allt þættir sem eru skilgreindir í 

tengslum við kyn. Þegar kyn spilar saman við aðra þætti eins og stétt eða kynþátt getur 

jaðarsetning komið til. Þrátt fyrir að svartir íþróttamenn séu margir hverjir hetjur er kynþáttur 

þeirra almennt jaðarsettur á Vesturlöndum.31 

Í bók Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar Karlmennska og jafnréttisuppeldi segir: 

 

Þannig eru karlmennska og kvenleiki í rauninni hugmyndir um 
karlmennsku og kvenleika – ekki áþreifanleg fyrirbrigði heldur 
samheiti um staðalmyndir af „eðlilegum” körlum og konum. Hér má 
því segja að hugtökin ríkjandi karlmennska og karlmennska sem 
orðræða falli saman að því leyti að ríkjandi karlmennska er ríkjandi 
einmitt af því að hugmyndir um hvernig hún á að vera eru viðteknar í 
samfélaginu eða í einhverjum ákveðnum hópi. 

 

Samkvæmt skilgreiningu Ingólfs tengjast hugtökin ríkjandi karlmennska og karlmennska sem 

orðræða. Þannig er orðræða hluti af umhverfinu sem mótar einstaklinginn og hefur áhrif á 

hugmyndir hans. Guðný Guðbjörnsdóttir heldur fram að orðræða sé… 

 

… stofnanabundin orðnotkun fræðigreina, stjórnmála og menningar, 
það sem hægt er að segja frá eða tala um á ákveðnu augnabliki: 
viðurkennda þekkingu eða sannleika sem orðið hefur til í samskiptum 
ákveðinna félagslegra afla.32 

Orðræða er þá eitthvað sem mótar hugsanir og ákveðin orðræða getur haft mikinn mátt á þann 

hátt að það getur verið erfitt að hugsa eða hegða sér í andstöðu við orðræðuna.33 Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson talar um karlmennskuorðræðu þannig að hún sé ríkjandi viðhorf um 

samspil kynja sem koma fram bæði sem þögn, orð, texti og gjörðir. Karlar geta þannig verið 

bæði þeir sem skapa orðræður og taka þátt í þeim.34 Dæmi um þetta eru t.d. þeir karlar sem 

fara gjarnan með syni sína í veiðiferðir, bæði vegna þess að það er venjan að karlmennirnir 

fari að veiða, það þykir karlmannlegt og þannig eru þeir þátttakendur í ríkjandi orðræðu. 

Þegar sömu karlmennirnir senda skilaboð til annarra um að það sé hlutverk karlanna að fara í 

veiðitúra með synina þá eru þeir um leið skapendur orðræðunnar. Þessi orðræða, að hlutverk 

karla sé m.a. að fara með synina í veiðitúra verður að ríkjandi hugmynd. Þannig skapa 

orðræður ríkjandi hugmyndir sem hafa áhrif á hugsanir og hegðun fólks.  

 
31 Berglind Rós Magnúsdóttir 2003:25 
32 Guðný Guðbjörnsdóttir 2001:11 
33 Berglind Rós Magnúsdóttir 2003:16 
34 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:61 
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Með breytingum og þróun samfélagsins breytast hugmyndir og viðhorf fólks, einnig 

hugmyndir um karlmennsku. Áður fyrr var það alveg skýrt hvað tilheyrði körlum annars 

vegar og konum hins vegar. Kynjaskiptingin var skýr, karlar sáu um bústörf meðan konur 

sinntu heimili og börnum. Það var ekki algengt áður fyrr að feður tækju sér frí úr vinnu til að 

sinna veiku barni eða þegar barn fæddist. Hugmyndir um karlmennsku hafa breyst og í dag 

sjáum við karlmenn sinna störfum sem eingöngu konur sinntu hér áður, t.d. elda og vaska 

upp. Samfélagið verður smátt og smátt umburðarlyndara gagnvart þeim sem brjóta gegn 

stöðluðum ímyndum og þannig skapast meira pláss fyrir frekari breytingar. Kröfurnar sem 

gerðar eru til karlmanna í nútímasamfélagi geta verið mótsagnakenndar t.d. þurfa þeir að 

vinna fyrir háum launum sem oft þýðir mikla vinnu en jafnfram eiga þeir að eyða tíma með 

fjölskyldunni og taka þátt í uppeldi barnanna. Sú krafa er einnig gerð til karlmanna að þeir séu 

harðir en um leið mjúkir og þurfa að kljást við ímyndirnar sem fylgja því.  

 

2.2.2  Drengjaorðræða 

Fyrr í kaflanum var talað um það að börn mótast af umhverfi sínu, orðræðan er hluti af 

umhverfinu og karlmennskuorðræðan á því þátt í uppeldi drengja í dag. Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson segir í bók sinni:  

 

Í orðræðu tileinka karlar sér viðteknar hugmyndir um karlmennsku og 
hegðun sem þykir karlmannleg og móta sér á þann hátt sjálfsvitund og 
merkingu. Hér erum við komin að því sem mér finnst skipta mestu 
máli þegar rætt er um menntum drengja sérstaklega, þ.e. að kanna og 
reyna að hafa áhrif á hvernig drengir verða að fullorðnum karlmönnum 
í nútímasamfélagi. Ég á hér auðvitað ekki við stækkun drengjanna á 
langveginn, heldur hugmyndirnar sem hafa áhrif á hvaða nám þeir 
velja sér (eða forðast), hvort þeir halda áfram í skóla og hvernig þeir 
velja sér starf þegar þeir fara út í atvinnulífið.35 

Eru gerðar kröfur til drengja í dag eins og þeir séu litlir karlmenn? Ingólfur Ásgeir 

nefnir gott dæmi í bók sinni um það hvernig Þráinn Bertelsson lýsir reynslu sinni af því 

hvernig hann þurfti að vera til að komast inn í drengjahópinn. Þar segir: “Ég lærði smátt og 

smátt nokkur undirstöðugildi karlmennskunnar ... Grenjuskjóður voru lítils metnar”36 Við 

þekkjum það úr okkar daglega lífi og ýmsum bókmenntum hvernig strákar reyna að aðlaga sig 

þessum stöðluðu hugmyndum um karlmennsku. Til þess að drengir passi inn í staðalímyndir, 

 
35 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:62 
36 Þráinn Bertelsson 2003:166 
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mega þeir hvorki sýna tilfinningar né vera stelpulegir en það eru karlmannlegir eiginleikar að 

vera góður í íþróttum og harður af sér. Það er jákvætt að hugmyndir um hvað er karlmannlegt 

eða strákum eðlilegt taka sífellt breytingum. Meðan það er unnið að því að breyta 

karlmennskufyrirmyndum og sá rammi víkkaður sem karlmannleg hegðun fellur í þá er enn 

von til þess að drengir og karlmenn eigi eftir að öðlast hamingjuríkara líf.37 

Orðræðan þarf ekki eingöngu að segja hvernig hlutirnir eiga að vera heldur frekar 

hvernig þeir eru eða hvernig menn halda þá vera. Staða drengja almennt og innan skólans 

hefur verið í umræðunni undanfarið og ýmislegt sem bendir til þess að karlmennskuímyndir 

eigi þátt í ýmsum vandamálum drengja.38 Um leið og farið er að skoða stöðu drengja hafa 

skapast umræður sem leiða til þess að ríkjandi orðræða um drengi komi í ljós. Samkvæmt 

Debbie Epstein o.fl. skiptist drengjaorðræðan í þrjú megineinkenni: „vesalings drengirnir“, 

þar sem drengirnir eru fórnarlömb.39 Samkvæmt þessu einkenni drengjaorðræðunnar er það 

skaðlegt fyrir drengina að búa einir með mömmu sem gera þá mjúka og tilfinninganæma, þá 

vantar karlmennskufyrirmyndina.40 Karlkennarar eru eins og ernir á Íslandi við það að deyja 

út, drengir í dag hafa því ekki margar karlmennskufyrirmyndir innan skólans. Epstein o.fl 

(1998b) nefna einnig einkennið:„Strákar verða alltaf strákar” Þetta einkenni fjallar um eðli 

drengja, að þeir þurfa hreyfingu, eru árásargjarnir, þeir eru alls ekki kvenlegir eða væmnir.41 Í 

þessu einkenni felst líka að drengir megi vera örlítið ábyrgðarlausir, a.m.k. meðan þeir eru 

drengir. Enn eitt einkennið samkvæmt Epstein o.fl. er: „skólar sem bregðast drengjum“.42 

Skólarnir almennt standa sig ekki, aðlaga sig ekki að þörfum drengja og þ.a.l. bregðast þeim. 

Þessi þrjú einkenni drengjaorðræðunnar, sem Epstein o.fl. nefna, verða skoðuð í samhengi við 

drengi í skólum.  

Hér verður fjallað um áhrif drengjaorðræðunnar á drengi í skólum út frá grein 

Hafsteins Karlssonar „Er karlmennskan að hverfa úr skólunum?”, erindum úr skýrslunni 

Strákar í skóla og bók Ole Bredesen Nye gutter og jenter; en ny pedagogikk. 

Í grein Hafsteins Karlssonar kemur fram ótti hans við afleiðingar þess að karlar taki 

minni þátt í uppeldi drengja. Það er staðreynd að karlmenn eru í minnihluta kennara á Íslandi 

og að mati Hafsteins er það ástæðan fyrir því að karlmennskan er einnig hverfandi úr skólum 

landsins. Hafsteinn nefnir að karlkennarar haldi að mörgu leyti betri aga m.a. með hrjúfari 

 
37 Bredesen 2003:19 
38 Bredesen 2003:19 
39 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:44 
40 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:44 
41 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:44 
42 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:44 
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rödd og að þeir þoli meiri óróa í kennslustundum.43 Hafsteinn telur að ef drengir hafi ekki 

karlfyrirmyndir í daglegu lífi verði það til þess að þeir muni taka sér til fyrirmyndar 

„ofurkarlmanninn“ sem við þekkjum úr kvikmyndum t.d. sem Batman, Rambó o.fl. Það er fátt 

sem þessar hetjur hræðast eða ráða ekki við. Í greininni kemur fram það sjónarmið að 

drengjum líði ekki vel í skóla, þeir þurfi meiri hreyfingu, ofuráhersla á bóknám henti þeim 

ekki og skólinn þurfi að koma til móts við þá svo þeir verði ánægðari. Hafsteinn talar um mun 

á kynjunum og leikjum þeirra einnig kemur fram að ef fleiri karlmenn koma inn í skólana 

gæti það breytt miklu til góðs fyrir drengina.44 Í grein Hafsteins sjáum við skýrt fyrsta 

einkennið „vesalings drengirnir“: skólinn kemur ekki til móts við þeirra þarfir og þriðja 

einkennið „strákar verða alltaf strákar“: Þeir þurfa meiri hreyfingu og eru með óróa í 

kennslustundum.45 Niels Kryger flutti aðalerindi á ráðstefnunni Strákar í skóla, hann telur að 

það sé drengjum eðlilegt að vera nokkuð villtir eins og margir fleiri og þar kemur enn og aftur 

fram einkenni orðræðunnar strákar verða alltaf strákar.46 

Í bókinni Nye gutter og jenter; en ny pedagogikk kemur fram að margir hafi þá skoðun 

að drengjum sé eðlilegt að vera í uppreisn gagnvart kennara sínum. Sumir hafi þá skoðun að 

drengir hreinlega fæðist árásargjarnari eða hafi meiri þörf fyrir að það sjáist að þeir séu 

valdameiri en stúlkur. Á þennan hátt er hegðun drengja skýrð með karllegu eðli sem stafi af 

líffræðilegum mun.47 Þarna sjáum við einnig einkennið strákar verða alltaf strákar og 

tilgangslítið að reyna að breyta þeim. Bredesen nefnir gagnrýni sem hefur komið fram á þetta 

einkenni drengjaorðræðunnar, í henni felst uppgjöf sem hljómar oft í eyrum okkar að svona 

séu bara strákar.48 Ef við skýrum eðli strákana á þennan hátt þá skiptir greinilega ekki máli 

hversu margir karlkennarar koma inn í grunnskólann, það er ekkert sem getur bjargað 

drengjunum því að þeir eru og verða alltaf drengir. 

 

2.3 Drengir og grunnskólinn  

Á síðustu áratugum hefur skólinn verið að færa sig frá þeirri hugmynd að allir nemendur séu 

settir undir sama hatt, í þá átt að meira er einblínt einstaklinginn, að hver einstaklingur fái að 

njóta sín á eigin forsendum innan skólans. Nýjasta nýtt er að rannsaka skólastarf frá 

 
43 Hafsteinn Karlsson 1995:22 
44 Hafsteinn Karlsson 1995:22 
45 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:52 
46 Kryger 1998:43-47 
47 Bredesen 2003:15 
48 Bredesen 2003:15 
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kynjafræðilegu sjónarhorni. Hingað til hefur mikið verið gert úr því að stelpur hafi verið 

vanmetnar í skólum og ekki fengið næga athygli. Upp á síðkastið hefur athyglin í norrænum 

löndum beinst að drengjum, þar sem talað er um að þeim líði illa í skólanum.49 Rannsóknir 

sýna að drengir passa ekki eins vel inn í ramma skólans en stelpur.50 

Í þessum kafla er fjallað um breyttar áherslur í grunnskólum gegnum söguna, einnig 

hvað aðalnámsskrá, jafnréttislög og lög um grunnskóla segja um jafnrétti til náms. Aðalefni 

kaflans er staða drengja í skólum, skoðað er hvort skólinn komi til móts við þarfir þeirra, 

hvernig þeir standa félagslega og námslega í skólanum. Það sem stuðst er við í þessum kafla 

er bók Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar Karlmennska og jafnréttisuppeldi, bók Ole Bredesen 

Nye gutter og jenter; en ny pedagogikk, Jafnréttishandbókin og erindin af ráðstefnunni 

Strákar í skóla.51 

2.3.1 Grunnskólinn  

Skólar voru stofnaðir af karlmönnum og fyrir karlmenn. Skólar voru fyrir karla en ekki konur 

eða stúlkur enda voru þeir ætlaðir til að útskrifa embættismenn og störfuðu líkt og 

kirkjuskólar miðalda. Áður en skólaskylda varð bundin í lög hér á landi gilti tilskipun um að 

börn ættu að fá fræðslu í lestri og kristindómi, við lok 19. aldar bættust við skrift og 

reikningur.52 Það var í höndum presta að hafa eftirlit með því að þessari tilskipun væri 

framfylgt. Til sveita var verkaskipting skýr milli kynja og börnin lærðu ýmis verk af 

foreldrum sínum. 

Þær hugmyndir sem voru ríkjandi um menntun og skólaskipulag á 20. öld einkenndust 

af togstreitu milli hugmynda um jafnan rétt kynjanna. Sú barátta að koma því til leiðar að 

skólar væru opnir báðum kynjum varð til þess að stofnaðir voru sérstakir skólar fyrir kynin. 

Hússtjórnarskólar fyrir stelpur og bændaskólar fyrir stráka. Tímarnir hafa breyst mikið og nú í 

dag er réttur kynjanna jafn að sækja hvaða nám sem er. Mikil breyting hefur átt sér stað í 

atvinnulífinu, konur og karlar eru farin að sækja störf sem áður tilheyrðu einungis öðru 

kyninu. Þrátt fyrir að allir hafi aðgang að hvaða námi sem er eru hefðirnar sterkar og rétturinn 

hefur ekki dugað til að jafna kynjaskiptingu í skólum. 

 
49 Bredesen 2003:7 
50 Arnesen 1998:11 
51 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004, Bredesen 2003, Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000, Strákar í skóla 
1997. 
52 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:19 
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Grunnskóli er stofnun sem starfar eftir lögum og reglugerðum. Lögin skylda öll börn 

frá 6 ára til 16 ára að stunda nám í grunnskólanum. Lögin segja til um hvert inntak skólastarfs 

á að vera og byggja þannig ákveðinn ramma fyrir skólann að starfa eftir. Innan rammans hafa 

skólastjórnendur og kennarar ákveðinn sveigjanleika, t.d. í  kennsluaðferðum, vali á 

námsgreinum o.fl.53 Grunnskóla er skylt að taka við öllum, drengjum jafnt sem stúlkum og 

grunnskólalög eiga að tryggja þeim jafnrétti til náms. Grunnskólalög kveða á um að haga eigi 

skólastarfi í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda og búa bæði kynin jafnt undir 

virka þátttöku í samfélaginu.54 Vorið 2000 samþykkti Alþingi ný lög um jafna stöðu og jafnan 

rétt kynjanna. Þau hljóða svo:  

 

Á öllum skólastigum skal veita fræðslu um jafnréttismál, m.a. með því 
að leggja áherslu á að búa bæði kynin jafn undir virka þátttöku í 
samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi. Í náms- og starfsfræðslu og 
við ráðgjöf í skólanum skal leitast við að kynna bæði piltum og 
stúlkum störf sem hingað til hefur verið litið á sem hefðbundin karla- 
eða kvennastörf. Gæta skal þess sérstaklega að kennslu- og námsgögn 
séu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað.55 

Til að koma í veg ríg milli kynja, þarf jafnréttisfræðsla að vera innan skólans þannig 

að drengir og stúlkur upplifi sig jafningja á öllum sviðum. Þannig er hægt að sporna við því 

að hlutverk verði bundin við kyn. Þegar verið er að kynna grunnskólanemum framhaldsnám 

ætti það að vera alveg jafn sjálfsagt að bæði kynin fræðist um störf hjúkrunarfræðinga og 

verkfræðinga. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir kannaði hugmyndir 10. bekkinga um líkleg 

framtíðarstörf þeirra. Það kom fram í niðurstöðum hennar að drengir hafa ákveðnar 

hugmyndir um tekjur og telja yfirleitt að hærri tekjur fáist fyrir störf en raun ber vitni, þeir 

hafa áhuga á störfum sem gefa há laun. Stúlkur hafa frekar áhuga á störfum sem þær telja að 

mikil virðing sé borin fyrir og þær telja yfirleitt að störf séu virðingarverðari en drengirnir. 

Hjá stúlkum er grunnskólakennarastarfið þriðja hæst í virðingarskalanum en sjöunda hæst hjá 

drengjunum.56 Þessar niðurstöður sýna að nemendur útskrifast úr grunnskóla með fastmótaðar 

hugmyndir og skoðanir um kynbundin störf. 

Í jafnréttislögum er kafli sem ber heitið „Bann við mismunun á grundvelli kynferðis”. 

Í þessum kafla segir svo í 26. grein: 

 

53 Hafsteinn Karlsson 1997:23 
54Lög um grunnskóla 1995 
55Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:11 
56 Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 2005:9 
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Í skólum og öðrum mennta-og uppeldisstofnunum er hvers konar 
mismunun á grundvelli kynferðis óheimil. Skylt er að gæta þess í námi 
og kennslu, starfsháttum og daglegri umgengni við nemendur.57

Í aðalnámskrá er víða minnst á jafnrétti þar er lögð áhersla á að jafnrétti kynjanna 

skuli vera leiðarljós í öllu skólastarfinu, þar stendur:58 

Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í 
því að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri 
til að spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felst ekki 
endilega sömu úrræði fyrir alla heldur sambærileg og jafngild tækifæri. 
Verkefni skulu höfða jafnt til drengja og stúlkna ...59 

Þetta er markmið sem grunnskólum eru sett af stjórnvöldum. 

Í grein Margrétar Pálu Ólafsdóttur „Svo sannarlega strákar – þótt þeir hagi sér" má 

lesa að drengir fá 70%-80% af öllu sem skólinn býður upp á m.a. athygli, kennslu, hvatningu, 

leikrými, tíma til að tala. Margrét Pála segir að bæði magn og innihald sé ólíkt eftir því hvort 

kynið á í hlut. Hún talar um að kennarar komi ekki eins fram við drengi og stúlkur og að 

drengir fái meira einstaklingsmiðaða kennslu en stelpur. Samkvæmt Margréti Pálu er ekki 

uppfyllt ákvæði í jafnréttislögum og aðalnámskrá grunnskóla hvað þessi atriði varðar.60 Með 

því að tryggja jafnrétti í skólastarfi er stuðlað að því að hver einstaklingur nýti hæfileika sína 

og krafta sem best, óháð kynferði. Þannig nýtist þjóðfélaginu best sá mannauður sem það á. 

Kennurum í grunnskólum er ætlað að sjá til þess að börnum séu búin sem best þroskaskilyrði í 

skóla. Hefðbundnar námsgreinar einkenna inntak skólastarfsins, en engin eða lítil áhersla er 

lögð á að undirbúa börn fyrir uppeldishlutverkið eða fyrir virka þátttöku í fjölskyldulífi. Það 

sýnir hvar heimilis- og uppeldisstörf eru í virðingarstiga samfélagsins.  
 

2.3.2 Drengir í skóla 

Strax við upphaf skólagöngu fer ekki framhjá kennara að það er munur á strákum og stelpum í 

framkomu og hegðun. Jónína Bjartmarz hélt eitt af erindum ráðstefnunnar Strákar í skóla. Þar 

veltir hún fyrir sér hvort það er skynsamlegt að hafa aldursmörk við upphaf skólagöngu, því 

að drengir standi verr að vígi í byrjun. Það er viðurkennt að drengir eru ekki eins þroskaðir og 

 
57 Lög nr. 96/2000. Um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna 
58 Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:13 
59 Aðalnámskrá grunnskóla 1999:16 
60 Margrét Pála Ólafsdóttir 1998:26 
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stelpur við sex ára aldur.61 Stelpur virðast aðlagast betur skólareglum en drengir, þær rétta 

frekar upp hönd og bíða eftir leyfi til að tala. Hávaði og köll eru meira áberandi hjá drengjum 

sem veldur því að þeir fá meiri neikvæða athygli frá kennara og fleiri viðbrögð. Utan 

kennslustunda eru það strákar sem beita ofbeldi og verða fremur fyrir ofbeldi. Það staðfesta 

bæði gamlar og nýjar rannsóknir.62 Drengir í grunnskóla eru meirihluti þeirra sem reknir eru 

úr skóla og ef nemandi flosnar upp úr skóla er mun líklegra að það sé drengur en stúlka. 

Hafsteinn Karlsson greinir frá því í erindi sínu (Strákar í skóla) að það séu drengir sem eigi 

erfitt með skólagönguna. Hann segir: „þeir byrja í skólanum fullir tilhlökkunar eins og önnur 

börn, en fljótlega fara nokkrir þeirra að skera sig úr. Þeir passa ekki inn í kerfið.”63 Drengirnir 

eru með læti, stríða í frímínútum og námið gengur ekki sem skyldi og oft eru úrræðin ekki í 

boði skólakerfisins. Hafsteinn styður mál sitt með því að vitna í nýlega franska rannsókn þar 

sem kom í ljós að “stúlkur tengdu skólann við að læra, hlusta, vinna uppgötva og hugsa en 

strákar tengdu hann við kúgun, bönn, skipanir, leiðindi, vanlíðan, slagsmál, keppni og 

afsakanir.”64 

Í rannsóknum hefur komið fram að börn móta stöðu sína eftir kyni og miða að því vera 

andstæða hins kynsins. Í vinsældarannsóknum hefur komið fram að vinsældir stráka hjá 

báðum kynjum mótast mjög af íþróttahæfileikum og félagslegri færni en námsárangur skiptir 

litlu máli í því samhengi.65 Keppni um hver verður ráðandi í drengjahópnum felst m.a. í því 

að sýna íþróttahæfileika, styrk, vinsældir meðal stelpna, kynferðislega frammistöðu, þor, 

óttaleysi og slagsmálayfirburði svo eitthvað sé nefnt. Til að ná þessu fram þarf stundum að 

áreita stelpur, kennara og aðra drengi, sérslaklega þá sem eru skilgreindir sem hommar.66 Ole 

Bredesen telur ástæðurnar sem liggja að baki erfiðleika hjá drengjum vera að þær 

karlmennskuímyndir sem margir drengir hafa sem fyrirmyndir gangi þvert gegn hugmyndum 

um að fjárfesta í námi. Ef strákar sem leggja sig fram í námi eiga á hættu að verða stimplaðir 

stelpur, kennarasleikjur, „nördar“ eða álíka þá þarf ekki að koma á óvart að þeir kjósi 

meðalmennskuna.  

Fyrir nokkrum árum komu fram ný sjónarmið í umræðu og rannsóknum á stöðu kynja 

í skóla. Drengirnir tóku við fórnarlambshlutverkinu af stúlkum.67 Á síðustu árum hafa stúlkur 

farið fram úr drengjum í námi og sýna núna betri árangur en þeir í flestum námsgreinum fyrir 

 
61 Jónína Bjartmarz 1998:35 
62 Bredesen 2003:15 
63 Hafsteinn Karlsson 1997:23 
64 Hafsteinn Karlsson 1997:23  
65 Alder og Alder 1998:48 
66 Kenway og Fitzclatance 1997:23 
67 Reisby 1998:17-39 
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utan eðlis- og efnafræði. Það kemur skýrt fram í einkunnum á samræmdum prófum í 

grunnskóla þar sem talsverður munur er á árangri drengja og stúlkna, og á það við um alla 

aldurshópa.68 Um 3-5% barna eiga við ofvirkni að stríða sem er sex sinnum algengara hjá 

drengjum en stúlkum. Fleiri drengir en stúlkur greinast með lesblindu. Drengir eru meirihluti 

þeirra nemenda sem eiga við námserfiðleika að stríða og þeir fá megnið af sérkennslutímum 

skólanna.69 Viðhorf nemenda til skólans hafa áhrif á námsárangur þeirra. Nemendum sem 

líður vel í skólanum og eru jákvæðir í garð hans, eru frekar tilbúnir að svara kröfum skólans.  

Í viðamikilli könnun sem Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála lagði fyrir 

nemendur í 9. og 10. bekk árið 1997 í öllum skólum á landinu og í 8. bekk í öllum skólum í 

Reykjavik og Akureyri kom t.d. fram að í íslensku hafa yfir 27% drengjanna verið með 

einkunn í kringum og undir 5, samanborið við ríflega 13% stelpna. 29% stelpna hefur fengið 

einkunn á bilinu 9 til 10, samanborið við tæplega 11% drengja.70 Niðurstöður í dönsku voru 

svipaðar, munurinn heldur minni í ensku og stærðfræði. Í fyrrnefndri rannsókn 

Rannsóknastofnunar uppeldis- og menntamála kemur fram verulegur kynjamunur þegar spurt 

er um hvort viðkomandi finnist námið vera tilgangslaust. Af drengjum sögðu 5% þeirra námið 

tilgangslaust, en tæplega 2% stúlkna. 58% drengja telja það aldrei gilda um sig á móti 70% 

stúlkna. Í rannsókn þessari kom fram að 37% drengja hafði verið vísað úr skólastofu eða 

sendir til skólastjóra á móti liðlega 13% stúlkna og 6% drengja var vísað úr skóla en innan við 

2% stúlkna. Það kom einnig fram að tæpur helmingur drengja kvaðst hafa kýlt, sparkað í, 

slegið eða tekið einhvern hálstaki undanfarið. Næstum tveir af hverjum þremur drengjum 

höfðu hrint einhverjum á sama tímabili. Þá taldi rúmlega fjórðungur drengjanna sig hafa 

valdið öðrum meiðslum á síðastliðnum mánuðum.71 

Þegar stöðu drengja er ógnað er andlegt eða líkamlegt ofbeldi í einhverju formi oft 

talin viðeigandi leið út frá sjónarmiðum karlmennskunnar til að koma skikki á málin. Slíkar 

meiðingar (oftast andlegar ) fara gjarnan fram í grínformi. Frá femínískum sjónarhól er ekki 

gert lítið úr mótmælahegðun drengjanna í skólastofunni, hún er skýrð sem aðferð drengja til 

að túlka óánægju sína og láta hlusta á sig. Eftir sem áður er litið á þessa drengi, og drengi 

almennt, sem forréttindahóp því að þeir krefjast og fá athygli og úrræði.72 

Hans Bonde og Sören Carlsen hafa skýrt hegðunarvanda drengja og þörf þeirra fyrir 

sérkennslu á eftirfarandi hátt:  

 
68 Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:17 
69 Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:17 
70 Inga Dóra Sigfúsdóttir 1998:7 
71 Inga Dóra Sigfúsdóttir 1998:8 
72 Bredesen 2003:18 
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Þar er auðséð að t.d. í hópi tíu skóladrengja er einn eða tveir sem eiga 
við hegðunarörðugleika að stríða, líður illa í karlmennskunni og eiga í 
vandkvæðum með kynímyndina. Marga þessa drengi hittir maður aftur 
í sérkennslu skólans. Þessir drengir finna ekki í skólanum – og ef til 
vill ekki heldur heima hjá sér – þá karlmannlegu fyrirmynd sem þeir 
leita að til að geta skapað sjálfsmyndina.73 

Ole Bredesen talar einnig um það í sinni bók að stofnunin sé illa löguð að þörfum drengja t.d. 

að skólinn verðlauni þá nemendur sem geta setið kyrrir, hafi góða aðlögunarhæfni og eru 

fræðilega þenkjandi. Sökum þess að margir drengir eru verklega sinnaðir og eiga í erfiðleikum 

með að sitja lengi kyrrir og aðlaga sig að öðrum segja sumir að drengjagildin eigi undir högg 

að sækja í skólanum. Þess vegna eru drengir oftar en stelpur upp á kant við kennarann, 

mótmæla oftar og eru oftar sendir í sérkennslu.74 

Í bókinni Karlmennska og jafnréttisuppeldi eftir Ingólf Ásgeir Jóhannesson eru 

fræðilegar kenningar og rannsóknir nýttar til þess að leggja fram tillögur um jafnréttisuppeldi 

drengja. Í bókinni segir Ingólfur frá viðtalsrannsókn sinni við 16 íslenskar kennslukonur um 

kynjamun í skólum. Megin niðurstöður viðatalsrannsóknarinnar um mun á vinnubrögðum og 

hegðun drengja og stúlkna eru að stúkur eru samviskusamari og vandvirkari en drengir, en þeir 

spyrja meira út í hlutina og eiga til að vera órólegri. Stúlkurnar fara ekki út fyrir efnið og ekki 

lengra en ætlast er til, þær geta týnt sér í smáatriðum og vandvirkni. Ingólfi finnst að hvetja 

þurfi stúlkurnar meira sjálfstæðis en að drengir þurfi stuðning í vandvirkni. Það kom einnig 

fram það sjónarmið að samræmi þurfi að vera í kröfum heimila og skóla í því fela drengjum 

meiri ábyrgð.75 Kynjamynstrin í þessari rannsókn eru sambærileg niðurstöðum rannsóknar sem 

Lilja M. Jónsdóttir gerði (1996), þar sem kannaður var munur á vinnubrögðum drengja og 

stúlkna í hópvinnu. Meginniðurstöður sýndu að verulegur munur er á vinnubrögðum eftir 

kynjum.76 

Hugmyndir um það hvað það þýðir að vera drengur eða stúlka í þjóðfélaginu mótast 

einnig í skólanum. Þær mótast af námskrá og kennslu, viðhorfum kennara og nemenda.  

Skólanum ber að vinna gegn hefðbundnum kynjamynstrum þar af leiðandi ber honum að gefa 

nemendum rými til að prófa og þroska getu sína án tillits til kyns.77 

73 Bonde og Carlsen 1997:39-40 vitnað eftir Bredesen 2002:16 
74 Bredesen 2003:18 
75 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:97 
76 Lilja M. Jónsdóttir 1998:37 
77 Lahelma og Gordon 1998:109 
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2.4 Samantekt 

Drengir verða fyrir áhrifum frá umhverfinu frá unga aldri, þeir fá skilaboð sem móta 

kynvitund þeirra. Þeir gera sér fljótt grein fyrir um hvað tilheyrir þeirra kyni m.a. á því hvaða 

væntingar eru gerðar til þeirra sem drengja. Drengir skapa sína eigin kynímynd út frá þeim 

fyrirmyndum sem þeir hafa af sama kyni, feðrum, bræðrum, vinum o.fl. 

Ríkjandi hugmyndir sem eru skapaðar af orðræðu hafa einnig áhrif á ímynd drengja 

sem dæmi sú hugmynd að drengir fari ekki í bleik föt gerir það að verkum að engu foreldri 

dytti í hug að setja dreng í bleik föt. Með orðræðu um hvað þykir karlmannlegt verða til 

karlmennskuhugmyndir sem móta hugsanir og hegðun drengja.  

Hegðun drengja er gjarnan skýrð með karlmennskueðli, t.d. þegar drengir eru með læti 

þá er oft sagt „svona eru bara drengir”. Á þennan hátt verður drengjaorðræða til og hún ríkir í 

skólum landsins. Staða drengja í skóla hefur verið í umræðunni undanfarið, í kjölfar þess 

hefur komið í ljós einkenni orðræðunnar eins og „ skólar sem bregðast drengjum.”.  

Því er haldið fram að karlmennskuímyndir eigi þátt í ýmsum vandræðum drengja 

innan grunnskólans. Rannsóknir sýna að þættir eins og lesblinda, ofvirkni og námsörðugleikar 

eru algengari hjá drengjum. Starfsfólki skólans ber að vera meðvitað um og stuðla að jöfnum 

rétti og möguleikum drengja og stúlkna. Skólinn þarf að leggja fram sinn skerf í mótun 

skilnings drengja á karlmennskuímyndum, að þær fái ekki stjórnað hvernig drengjum líður og 

hvernig sjálfsmynd þeirra þroskast og mótast.  
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3. Rannsóknaraðferðir  
 

Í þessum kafla er rannsókn okkar og rannsóknarspurningar kynntar og fjallað um þær 

rannsóknaraðferðir sem notaðar eru. Einnig er þátttakendum og aðstæðum lýst og hvernig 

úrvinnslu gagna hefur verið háttað.  

 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að leita svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hvað hugmyndir hafa foreldrar og drengir í skóla um karlmennsku? 

• Hvaða áhrif hefur orðræðan um karlmennsku á drengi í skólum? 

• Eru gerðar sömu kröfur til kynja í skóla? 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða hugmyndir foreldrar og drengir í skóla hafa um 

karlmennsku. Einnig að kanna hvort ráðandi orðræða um karlmennsku hafi áhrif á drengi og 

líðan þeirra í skóla. Markmið með viðtölum við foreldra var að kanna hvernig skilaboð þeir fá 

frá skólanum um kröfur til kynjanna og hvernig skilaboð drengir fá.  

 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Mikilvægt er að velja þá rannsóknaraðferð sem hentar best svo að útkoman gefi besta mynd af 

því sem verið er að kanna. Þær rannsóknaraðferðir sem urðu fyrir valinu við þessa rannsókn 

eru bæði eigindleg og megindleg rannsóknaraðferð. 

Þær rannsóknaraðferðir sem flokkast undir eigindlegar aðferðir eru þær sem krefjast 

ekki tölfræðilegra útreikninga eða mælinga.78 Hluti af gögnum getur verið tölfræðilegur, s.s. 

bakgrunnsupplýsingar um einstaklinga, en meginhluti gagnanna er útskýrður með orðum eða 

myndum.79 Niðurstöður geta þó verið fengnar með tölfræði en úrvinnsla yrði þá að vera 

eigindleg.80 Hægt er að ná fram heildstæðri mynd af skoðunum fólks, viðhorfum þeirra og 

skilja hlutina frá þeirra sjónarhóli með því að notast við eigindlegar aðferðir. Sá sem 

rannsakar er í návígi við einstakling og nær fram raunsærri lýsingu þátttakenda.81 Þessi aðferð 

hentaði vel til að kanna upplifun foreldra, líðan og viðhorf drengja. 

 
78 Strauss og Corbin 1990:39-40 
79 Strauss og Corbin 1998:10-11 
80 Strauss og Corbin 1990:17-19 
81 Bogdan og Biklen 1992:29-33 
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Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á aðleiðslu og eru því sveigjanlegar. 

Rannsakandinn byrjar að leita svara við ákveðinni spurningu en veit ekki í byrjun hvar hann 

mun enda, hann getur endað með svör við allt öðrum spurningum. Rannsakandinn safnar 

gögnum, fer yfir þau og ályktar út frá þeim. Eigindlegra ganga er hægt að afla á marga vegu, 

þ.e. með viðtölum, spurningalista eða athugunum. Í viðtölum er upplýsingum safnað á 

misjafnan hátt, allt frá því að vera með engar fyrirfram mótaðar spurningar sem kallast opið 

viðtal, til þess að vera með mög fastmótaðar spurningar sem rannsakandinn fylgir fast eftir og 

kallast það lokað viðtal. Spurningar geta verið opnar eða lokaðar allt eftir því sem 

rannsakandinn óskar. Í eigindlegum rannsóknum er erfitt að mæla niðurstöður og ekki er hægt 

að alhæfa úr frá þeim. Þegar rannsakandinn túlkar niðurstöður sínar verður hann að gæta sín á 

því að greina niðurstöðurnar frá sínum eigin sjónarmiðum og tilfinningum til að rannsóknin 

verði ekki hlutdræg.82 Í eigindlegri rannsókn er farið á vettvang, hvort sem það er heimili, 

vinnustaður eða leikvöllur. Vettvangur þarf að vera staður þar sem viðmælandinn er á 

heimavelli. Robert Bogdan og Sari Bilken segja að það sé mikilvægt þegar viðtöl eru tekin að 

viðmælendum líði vel og séu öruggir með sig til að getað talað um viðfangsefnið af opnum 

huga. Þeir telja einnig að þagnir séu eitt af lykilatriðum þegar viðtöl eru tekin, til þess að gefa 

viðmælandanum í skyn að hann megi gefa sér tíma til að hugsa sig um.  

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á því sem hægt er að mæla og telja og fela 

því í sér að notuð eru mælitæki. Rannsóknir sem byggja á megindlegum aðferðum prófa 

tilgátur með því að mæla og fá út tölulegar niðurstöður. Þegar megindlegum aðferðum er beitt 

til að rannsaka mannlegan veruleika (mannleg viðhorf) eru mælitækin iðulega próf eða 

spurningalistar. Nálgunin í megindlegum rannsóknum samanstendur af því að finna meðaltöl 

og dreifingu úr rannsóknarhópum og hvernig hóparnir tengjast saman. Þegar gagna er aflað og 

unnið úr þeim er markmiðið að styðja eða hrekja tilgátu.83 Upplýsingarnar sem fást með 

megindlegum rannsóknum eru staðlaðar og mælanlegar. Þessi aðferð hentar vel þegar ætlunin 

er að ná til fjöldans eða stærri hóps þátttakenda.84 

Þróaðar hafa verið aðferðir til að fá tölfræðilega mynd af þáttum eins og þunglyndi og 

bjartsýni sem erfitt er að ímynda sér að hægt sé að mæla.85 Kostir við megindlegar rannsóknir 

er réttmæti þeirra, það fást tölulegar niðurstöður.86 Út frá tölulegum niðurstöðum eru þær 

túlkaðar. 

 
82 Gal o.fl. 1996:554 
83 Sigurlína Davíðsdóttir 2003:222 
84 Agresti og Finaly 1997:14 
85 Sigurlína Davíðsdóttir 2003:226-227 
86 Sigurlína Davíðsdóttir 2003:230-232 
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Í þessari rannsókn eru viðtölin hálfopin þannig að rannsakendur hafa samtalsramma til 

að miða við. Viðtölin stjórnuðust meira af umræðum kringum það sem spurt var um en 

yfirheyrslum. Þegar fyrsta viðtalinu var lokið hlustuðu rannsakendur aftur á það en ákváðu að 

gera engar breytingar þar sem spurningaramminn uppfyllti markmiðin og viðtalið gekk vel. Í 

sumum viðtölum þurftu rannsakendur að sitja á sér til að stýra ekki viðtalinu of mikið því að 

viðmælendur vissu ekki eða höfðu ekki myndað sér skoðun á málinu. Með viðtalinu vildu 

rannsakendur fá fram hvað þátttakendum finnst karlmennska vera og hvort þeim finnst þeirra 

drengir hafi þá eiginleika. Einnig hvort skólinn geri sömu kröfur til kynjanna að mati foreldra.  

Í rannsókninni var einnig lagður spurningalisti fyrir drengi í einum skóla á Akureyri. 

Notast var við Glerverk sem er spurningaforrit á rafrænu formi, hannað af Halldóri Árnasyni 

og Halldóri Gunnarssyni. 

Glerverkið er forrit þar sem hægt er að setja hvaða spurningar sem er þar inn og 

svarmöguleikarnir geta verið margir og hægt að svara bæði fjölvalspurningum og skrifa eigin 

svör. Spurningarnar geta verið margar, fáar eða flóknar með ýmiskonar valmöguleikum. Í 

samvinnu við höfunda forritsins var unnin undirbúningsvinna og spurningarnar settar upp í 

forritinu. Nemendur voru kallaðir úr tímum til að svara spurningum í tölvuveri. Tölulegar 

niðurstöður var hægt að nálgast í tölvunni um leið og rannsókn var lokið.  

Með spurningalistanum vildu rannsakendur fá fram svör við því hvaða eiginleikar 

þátttakendum fannst vera karlmennska. Einnig var spurt um líðan í skóla, námsgengi, 

félagslega stöðu, útlitseiginleika, persónueiginleika, samband þátttakenda við kennara (sjá 

fylgiskjöl).  

 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru bæði foreldrar og nemendur. Við val á foreldrum sem 

rannsakendur tóku viðtöl við var notað svokallað snjóboltaúrtak. Byrjað var á því að fá einn 

þátttakenda sem viðkomandi rannsakandi þekkti til, í framhaldi var fyrsti þátttakandinn 

beðinn að benda á einhvern sem hann þekkti og svo koll af kolli. Allir sem bent var á vildu 

taka þátt. Rannsakendur hittu tvo þátttakendur á förnum vegi og fengu viðtal við þá. Í 

úrtakinu voru þrír karlar og þrjár konur. Ástæða þess að fengin voru bæði kyn var sú að 

rannsakendur langaði að fá fram viðhorf beggja kynja. Þátttakendur þurftu að uppfylla það 

skilyrði að eiga bæði dreng og stúlku í grunnskóla. Þeim sex sem tóku þátt er lýst nánar hér að 
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neðan. Þar sem nöfn þeirra koma hvergi fram höfum ákveðið að kalla þau: Einar, Gumma, 

Jón, Láru, Helgu, Guðrúnu.  

Gunnar á 15 ára dreng og 12 ára stúlku, þau eru búsett á Akureyri, hann vinnur við 

upplýsingatækni. Einar á 12 ára dreng og 10 ára stúlku, hann er að ljúka viðskiptafræðinámi í 

vor og er búsettur á landsbyggðinni í litlum bæ. Jón á 15 ára dreng og 9 og 14 ára stelpur og 

vinnur sem blaðamaður. Lára vinnur við upplýsingatækni og er búsett á Akureyri, hún á 15 

ára stúlku og 11 ára dreng. Guðrún vinnur sem ritari á Akureyri og á 9 ára dreng og 12 ára 

stúlku. Helga vinnur í prentsmiðju, hún á 15 ára dreng, 14 og 9 ára stúlkur. Viðtölin við Láru, 

Guðrúnu, Helgu og Jón voru tekin á heimili þeirra, en viðtölin við Einar og Gumma voru 

tekin í Háskólanum á Akureyri. 

Drengirnir sem voru þátttakendur í rannsókninni eru úr fjórum bekkjardeildum sama 

skóla, úr tveimur 8. bekkjum og tveimur 10. bekkjum. Samtals 36 drengir tóku þátt, átta 

drengir forfölluðust sem þýðir að 82% af úrtakinu mættu í könnunina.  

 

3.4 Greining gagna 

Anselm Strauss og Juliet Corbin telja mikilvægt að skilgreina það sem kemur út úr viðtölum 

og búa til flokka svo hægt sé að flokka svörin, þ.e.a.s. setja svipuð svör saman í flokk, um leið 

og viðtölum er lokið.87 Í viðtölum við foreldra settust rannsakendur niður eftir hvert viðtal og 

skráðu hjá sér það sem þeim fannst athyglisverðast. Rannsakendur hlustuðu saman á hvert 

viðtal áður en úrvinnsla fór fram og skráðu hjá sér mikilvæga punkta og lykilhugtök. Forritið 

Glerverk sá um úrvinnslu á könnun sem var gerð meðal drengja og niðurstöður fengust strax í 

kökuritum og súluritum. 

 

87 Strauss og Corbin 1990:74 
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4. Niðurstöður 
 

Í þessum kafla er skýrt frá niðurstöðum rannsóknarinnar, bæði viðtölum við foreldra og 

könnun meðal drengja. Niðurstöðurnar eru settar fram eftir þemum sem komu fram við 

úrvinnslu. Þemun völdu rannsakendur í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningum sem 

best. Í lokin er greint frá heildarniðurstöðum rannsóknarinnar. 

4.1 Niðurstöður úr viðtölum  

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar. Við úrvinnslu komu fram  

nokkur þemu og hafa verið valin þau sem svara rannsóknarspurningum best. Fyrst er rætt um 

karlmennsku og hvað viðmælendur höfðu að segja um hana. Næst er talað um hvernig/hvort 

karlmennska hefur áhrif á drengi í dag og kröfur til drengja. Í lokin verður rætt um hvort 

skólinn henti síður drengjum en stúlkum. 

 

4.1.1 Hvaða hugmyndir hafa viðmælendur um karlmennsku? 

Hér er fjallað um hugmyndir sem foreldrar hafa um karlmennsku. Viðmælendur voru spurðir: 

hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir orðið karlmennska? Það var munur 

milli kynja hversu fljótt og ákveðið þeir svöruðu, konurnar eru ófeimnari og virðast vera með 

ákveðnari hugmyndir og skoðanir um karlmennsku. Karlarnir þurfa að hugsa sig meira um 

áður en þeir svara, þeir virðast vera feimnari að tala um karlmennsku. Ástæðuna fyrir því 

vitum við ekki, þeir gætu hafa verið feimnari vegna þess að spyrjendur eru konur eða að 

karlmennskan er hálfgert tabú hjá þeim, eitthvað sem allir vita hvað er og hafa skoðun á en 

finnst óþægilegt að tala um. Í flestum svörum hjá viðmælendum er hægt að finna sama 

þráðinn. Viðmælendur tengja karlmennsku við líkamlega eiginleika, sumir koma með skýrt 

svar strax en hjá öðrum kemur það fram seinna í viðtalinu.  

Helgu finnst karlmennskan aðallega felast í því að vera sterkur og vera í íþróttum en 

hún minnist einnig á ásamt fleirum að bleikur litur tilheyri alls ekki karlmennsku. Helga talar 

um að það sé ákveðin krafa frá félagahópum og stundum foreldrum að drengir æfi fótbolta og 

að hún þekki dæmi um mikinn þrýsting á drengi um að standa sig í boltanum. 

Láru finnst karlmennska einkennast af því að vera sterkur, svalur og sýna ekki 

tilfinningar, eins og gráta eða faðma. Sonur hennar vill alls ekki faðma foreldra sína, 
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sérstaklega þegar aðrir eru viðstaddir. Henni finnst það vera barátta fyrir hann að faðma ekki 

foreldrana og telur að hann hafi þörf fyrir það eins og aðrir. Hún telur ástæðuna fyrir þessu 

vera að hann reyni að falla inn í ákveðna ímynd og sé hræddur við stríðni.  

Guðrúnu finnst traust og dugnaður vera aðaleinkenni karlmennskunnar en einnig það 

að vera myndarlegur, hún er sammála Helgu um það að bleikur litur tilheyri ekki 

karlmennsku. Þegar Guðrún er spurð hvaða karlmennskueiginleika sonur hennar hafi svarar 

hún: 

 

... hann verður örugglega stór og sterkur og myndarlegur ... svo hugsa ég að 
hann hafi einhverja stjórnunar hæfileika ... 
 

Þarna kemur fram að henni finnist stjórnunarhæfileikar vera karlmannlegir, það hafði kom 

fram hjá henni áður. Þegar hún er spurð nánar út í það sagði hún: 

 

... já ég meina þegar maður horfir á alla borgarstjórana og þá sem 
stjórna yfirleitt í stórfyrirtækjum þá sér maður bara karlmenn ... hlýtur 
að vera karlmennska 
 

Einar telur karlmennsku felast í því vera sterkur og telur karlmenn vera sterkara kynið. Hann 

tekur fram að þetta hugtak sé afstætt því að misjafnt sé hvaða skilning fólk leggi í þetta 

hugtak.  

Gunnar kemur með nýjar hugmyndir um karlmennsku miðað við aðra viðmælendur 

sem er athyglisvert. Hann telur karlmennsku vera þeir eiginleikar sem karlar hafi en konur 

ekki, eitthvað sem aðgreinir kynin. Hann skilgreinir karlmennsku en hugsar sig vel um áður 

en hann nefnir þá eiginleika sem aðgreina kynin. Orðrétt segir hann: 

 

Ég held þetta snúist um eitthvað svona séreinkenni karla svona umfram 
konur ... þetta er einhver svona aðgreining eitthvað sem karlar hafa 
sem konur hafa ekki ... svona áhættusækni til dæmis það er svona eitt 
... að karlmenn virðast svona þeir sækja meira í spennu og áhættu sko 
heldur en konur ... 

 

Hann telur þá eiginleika sem aðgreina kynin vera áhættusækni og tekur dæmi um það þegar 

drengir fá bílpróf þá þyrsti þá í að keyra hratt t.d. í beygjum og taki þannig áhættu. Hann telur 

að hægt sé að rekja karlmennsku til hormóna og þannig megi rekja muninn á kynjunum til 

líffræðilegra þátta.  
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þetta er eitt elementið, þetta snýst auðvitað soldið um þessi hormón, 
sko, ég meina testosteronið, það náttúrulega, það leysir úr læðingi ... 

 

Hann telur að karlmenn hafi bara þessa karlmennsku í sér og hún sé þannig náttúruleg og eigi 

sér ekki sögulegar skýringar. Hann telur að þegar hormónin byrji að leysast úr læðingi verði 

drengirnir stjórnlausir og náttúran taki völdin.  

Að vera hraustur er það fyrsta sem Jóni dettur í hug þegar hann heyrir orðið 

karlmennska. Honum finnst sonur hans vera á mörkunum með að falla inn í 

karlmennskuímyndina. Þegar hann er spurður að því hvort hann haldi að sonur hans passi í 

karlmennskuímyndina svarar hann:  

 

... hann er svona á mörkunum, við skulum vona að það komi hjá 
honum ... hann er náttúrulega, sko bara á þessum aldri, hann er á 
þessari gelgju og er svona að átta sig á hlutunum, held ég ... ég myndi 
halda að hann væri svona á mörkunum ... 
 

Þegar Jón var spurður að því hvað hann meinti með því að vera hraustur sagði hann það vera 

krafta og eiginleika sem tengjast því að vera með hraustlegt útlit. Honum finnst karlmennskan 

mikilvæg fyrir son sinn því að hann vonar að hann verði karlmannlegur. Það er erfitt að átta 

sig á því hvort honum finnist eldhússtörfin og bróder falla inní karlmennsku því hann minnist 

á þessi atriði þegar hann er spurður um hvaða karlmennskueiginleika sonur hans hafi.  

 

hann er nú sjálfur miklu duglegri í eldhúsinu en ég, hann bakar ... hann 
á það til að koma heim úr skólanum og baka skúffuköku ... hann var nú 
meira t.d. í saumum í skólanum af því hann var með ofnæmi fyrir sagi 
og hefur verið eitthvað að dunda við að bródera ... 

 

Jón er greinilega ánægður með að sonur hans taki til hendinni í eldhúsinu og skelli í 

skúffuköku annað slagið, en hann vonar að drengurinn komi til í karlmennskunni og 

karlmennskueiginleikarnir þroskist hjá honum. Það má því draga þá ályktun af þessu að 

honum finnist eldhússtörfin ekki falla undir karlmennsku, en finnst samt jákvætt að sonurinn 

taki stundum til hendinni í eldhúsinu. 

Það er áberandi þegar niðurstöður kaflans eru skoðaðar  hversu hugmyndir 

viðmælenda falla vel að hefðbundinni ímynd karlmennskunnar. Þó svo að flestir viðmælendur 

nefni þessa hefðbundnu eiginleika þá komu fram dauf merki um að karlmennskan sé að 

breytast. Það kemur fram að drengir mega vera pjattaðir og hugsa meira um útlitið í dag 

heldur en áður var. Einn af körlunum nefnir að það væri að komast í tísku að vera mjúka 

týpan, ein af konunum nefnir að drengir megi vera góðir og einlægir. Það er örugglega 
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ánægjuefni fyrir marga ef eldhússtörfin koma sterk inn hjá drengjum og gleði Jóns leynir sér 

ekki yfir því. 

 

4.1.2 Áhrif karlmennsku á drengi 

Umræða um áhrif karlmennsku á drengi er tekin upp í beinu framhaldi af umræðu um hvað 

karlmennska er. Það kemur skýrt fram að viðmælendum finnst umræðan um karlmennsku 

hafa ákveðin áhrif, en ekki fylgja skýringar eða dæmi. Það reyndist því þrautin þyngri að 

greina niðurstöður þessarar spurningar. Svör viðmælenda hafa ekki verið skýr og oft á tíðum 

óbein það þarf því að hafa nokkuð fyrir að leita að vísbendingum gegnum allt viðtalið.  

Viðmælendur segjast ekki vita nákvæmlega hvaða áhrif umræðan um karlmennsku 

hafi á drengi. Þegar búið er að greina viðtölin má sjá ýmislegt sem bendir til þess að 

viðmælendur geri sér óbeint grein fyrir þessum áhrifum eða að karlmennska hafi dulin áhrif. 

Þegar Lára er spurð umræddrar spurningar svarar hún játandi án þess að geta skýrt það 

nánar eða komið með dæmi. En síðar í viðtalinu segir hún: „Drengurinn veit allavega að hann 

á að vera harður, hann er ekki þessi karlmennskutýpa en er að reyna að vera það”. Þannig fær 

drengurinn skilaboð um að hann hagi sér ekki æskilega sem verðandi karlmaður og þarf að 

leggja meira á sig til að reyna uppfylla kröfur karlmennskunnar. Hún talar líka um að ákveðin 

hegðun og persónueinkenni drengsins t.d. að faðma og gráta hafi verið til þess að honum væri 

strítt af skólafélögum. Þarna má sjá áhrif karlmennskunnar á drenginn, hann veit að hann þarf 

að passa inn í ákveðna karlmennskuímynd, t.d. að vera harður, svo að honum verði ekki strítt. 

Þrýstingur frá umhverfinu á drenginn um að sýna ekki tilfinningar m.a. með því að gráta að 

vild og faðma, hefur þær afleiðingar að honum líður illa.  

Guðrún segist ekki hafa neina hugmynd um hvort karlmennskan hafi einhver áhrif en 

henni finnst mikilvægt fyrir karlmenn að hafa stjórnunarhæfileika og nefnir að það eru 

aðallega karla sem sitja í borgarstjórastólum og stjórnunarstöðum. Það getur verið að það þyki 

karlmannlegt að sitja í stjórnunarstöðu vegna þess að margir karlmenn hafa það að atvinnu, en 

eins getur verið að það þyki karlmannlegt og þess vegna sækist karlarnir í stjórnunarstólana. 

Þetta getur verið ein af ástæðunum fyrir því að drengjum finnst eiginleikar sem lúta að 

stjórnun eins og ákveðni, hugrekki o.fl. flokkast undir karlmennsku. 

Helga á uppkomin son og tekur eftir því að drengir hugsa meira og öðruvísi um útlitið 

en þeir gerðu áður. Henni finnst að drengir megi vera sætir og pjattaðir í dag , nota krem og 

gel og hugsa almennt um það hvernig þeir líta út. Hún nefnir einnig að eftir leikfimitíma eyði 
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þeir tíma í að greiða sér og gera sig sæta, það telur hún mikla breytingu frá því sem áður var. 

Drengir í dag eru ekki feimnir að sýna að þeir eyði tíma fyrir framan spegilinn. Helga telur 

drengi vera að mýkjast og það sé ekki hallærislegt að vera góður, einlægur og sýna 

tilfinningar. Það er greinilegt að ímynd eins og karlmennska hefur áhrif á það hvernig drengir 

hegða sér og hugsa, t.d. hvort það er leyfilegt að hugsa um útlitið og sýna tilfinningar. 

Jóni finnst bilið milli drengja og stúlkna hafa minnkað og segir að sonur hans spili 

mikið fótbolta við stúlkur. Hann nefnir að drengjum finnist ekkert að því að spila fótbolta  við 

stúlkur og þeir upplifi stúlkur sem jafningja sína. Hann tekur líka eftir því að drengjum finnst 

í lagi að bródera og baka skúffuköku. Í dag eru ekki gerðar eins miklar kröfur til drengja að 

passa inn í þessa ímynd og fyrir 20 árum að mati Jóns. Þetta sýnir að drengir gætu hafa verið 

kúgaðir af karlmennskunni, í dag baka þeir því að það er leyfilegt, en kannski hefur þá alltaf 

dreymt um að baka. Jón talar um að hann haldi að áhrif karlmennskunnar séu minna áberandi 

í dag og það sjáist m.a. í því að drengir baka, bródera, sauma og fleira sem karlmenn gerðu 

alls ekki áður fyrr. Með þessu dæmi má spyrja sig hvort áhrif karlmennskunnar eru ekki jafn 

mikil en ímyndin hafi breyst.  

Einar segir son sinn ekki hafa þessa karlmennskueiginleika, segir drenginn vera 

veikbyggðan en afburðanámsmann. Einar telur karlmennskueiginleikana ekki endilega hafa 

nein áhrif náms- eða félagslega, hann telur frekar að börn mótist af umhverfinu og því sem er 

vinsælt og í tísku á hverjum stað og tíma í það og það skiptið. Hann telur að fólki sé leyfilegt 

að hafa frjálslegra vaxtarlag í dag á hvorn veginn sem það er án þess að verða fyrir aðkasti. 

Orðrétt segir hann: 

 

... sonur minn er t.d. mjög horaður og hefur alls ekki karlmannlegt 
vaxtarlag en honum hefur alltaf gengið mjög vel í námi og félagslega, 
þannig að þú veist ... hann á vini og gengur vel ...

Hérna kemur aftur fram að það eru ekki áhrif karlmennskunnar sem hafa minnkað heldur er 

ímyndin breytt, þegar Einar talar um að sonur hans hafi ekki karlmannlegt útlit þá er það 

umræðan um karlmennsku sem segir honum það og hlýtur því að hafa áhrif á hvernig hann 

metur son sinn.  

Gunnar telur að drengir fái ekki endilega skilaboð frá skólanum sjálfum um 

karlmennsku, honum finnst að þeir verði fyrir áhrifum frá félögunum eða hópnum. Hann telur 

skólann sem slíkan ekki hafa bein áhrif á drengina með karlmennskuhugmyndir en mótunin 

og breytingarnar fara fram innan skólans. Hann nefnir einnig að það hafi truflandi áhrif á 

námið fyrir drengi ef þeir eru of uppteknir af karlmennskueiginleikum. Karlmennskan getur 
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haft neikvæð áhrif á námsárangur drengja, ef það þykir karlmannlegt innan félagahópsins að 

sinna ekki námi og vera kærulaus. 

Umhverfið er fullt af skilaboðum sem hafa áhrif á hegðun og hugsanir drengja og 

foreldra þeirra, m.a. hvað þykir karlmannalegt og hvað þykir besta veganesti fyrir drengi. 

Karlmennskuorðræða er hluti af umhverfi og hefur því áhrif á drengi og segir þeim hvað þykir 

karlmannlegt og hvað ekki. Drengir reyna að vera harðir, þeir mega ekki sýna tilfinningar sem 

veldur þeim vanlíðan. Ef drengir sýna ekki tilfinningar verða þeir bældir tilfinningalega sem 

getur haft skaðleg áhrif á sálarlíf þeirra. Áhrif karlmennskunnar á drengi birtast m.a. þannig 

að þeim finnst stjórnunarstörf tilheyra sínu kyni og þurfa ekki að berjast fyrir því að stjórna, 

þeir hafa bara völdin.  

Það sem vekur mesta athygli í þessum kafla er að foreldrar eru meðvitaðir um að 

karlmennskan hefur áhrif á drengi en gera sér ekki grein fyrir hvernig áhrif hún hefur, það 

gæti því verið um dulin áhrif að ræða. 

Foreldrar sem eiga drengi sem eru ekki „karlmennskutýpur” finna að mikil pressa er á 

drengjum að vera: harðir, sterkir, góðir í íþróttum, helst með stjórnunarhæfileika. Drengir 

virðast vita hvernig þeir eiga að vera til að passa í karlmennskuímynd eins og Lára segir: 

„hann veit alveg að hann á að vera harður”. Karlmennskuorðræða mótar einnig hugsanir 

foreldra og þeir geta meðvitað og ómeðvitað gert þá kröfu til drengja að þeir standi sig í 

karlmennskunni. Drengir keppast við að passa inn í þessa ímynd til að þóknast foreldrum og 

fá samþykki frá félögum og umhverfinu og losna við óþægindi við það að vera öðruvísi. 

Drengjum líður illa ef þeir passa ekki inn í karlmennskuímyndina. Það kemur einnig fram að 

nokkrum foreldrum finnst að ýmislegt nýtt sé leyfilegt drengjum t.d. að baka, hugsa um 

útlitið, vera góður og sýna tilfinningar.   

 

4.1.3 Kröfur til drengja 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða kröfur eru gerðar til drengja innan skólans og hvort 

sömu kröfur eru gerðar til þeirra og stúlkna.  

Flestir viðmælendur eru sammála um að sömu kröfur eru gerðar til drengja og stúlkna 

innan skóla. Það kom fram að vandvirkni við ritun og heimanám er oftar ábótavant hjá 

drengjum. 

Helgu finnst það áberandi innan skólans að minni kröfu eru gerðar til drengja, til 

dæmis að þeir komist upp með að vanda sig ekki eða vanda sig minna en stúlkur og skrifa 



Lokaverkefni til B.Ed.-prófs                                                                       Skóladrengir og karlmennska

- 33 -

ólæsilega. Henni finnst það miður að ekki sé lögð meiri áhersla á að drengir skrifi læsilega og 

venji sig á vandvirkni. Hún telur að það bitni á þeim í prófum ef þeir skrifa ólæsilega, ef 

kennarinn skilur ekki skriftina þá getur hann ekki metið þekkingu þeirra. Helga talar einnig 

um að drengir komist upp með að læra ekki heima en alls ekki stúlkur. Það eru áberandi meiri 

kröfur gerðar til stúlkna hvað þetta varðar. 

Lára getur ekki greint neinn kynjamun í sambandi við kröfur sem skólinn gerir til 

nemenda, hennar börn eru mjög ólíkir einstaklingar og henni finnst meira hægt að greina mun 

á kröfum útfrá einstaklingum en kynjum. Það kemur fram hjá henni að kröfur til drengja um 

að vera harðir eru skýrar og drengurinn hennar er mjög meðvitaður um það. Ef hann grætur í 

skólanum er honum strítt. Hann hefur ítrekað lent í því og það hefur þær afleiðingar að honum 

líður illa í skólanum. Lára upplifir að skólinn geri þær kröfur að drengurinn gráti ekki, henni 

finnst erfitt að þurfa að brýna það fyrir honum að passa sig að bresta ekki í grát í skólanum. 

Henni finnst mjög eðlilegt að börn bresti í grát annað slagið og finnst kröfur skólans stangast 

á við hennar eigin uppeldisaðferðir og skoðanir.  

Guðrún telur að mismunandi kröfur til kynjanna komi helst fram í íþróttatímum. Hún 

telur þar gerðar meiri kröfur til drengja um að harka af sér ef þeir finni til og vera ekki með 

neitt væl. Henni finnst stúlkur komast upp með meira í sund- og íþróttatímum, þær fái að 

sleppa við ýmislegt ef þeim líður illa. 

Gunnar telur sömu kröfur gerðar til kynjanna hvað bóklega námið snertir, en ekki í 

leikfimi, þar segir hann geta verið mismunandi kröfur. Gunnar er viss um að það eru miklu 

fleiri vandamál í kringum strákana almennt og erfiðara að beisla þá. 

Jón telur að skólinn geri sömu kröfur til kynjanna, hann nefnir að hann hafi sjálfur hafi 

sótt foreldrafundi og viðtöl og finnur ekki mun á því um hvort kynið er um að ræða. Honum 

finnst kennarar taka mið af einstaklingum þannig að þeir velji aðferðir út frá einstaklingum, að 

kröfurnar séu þær sömu að hver og einn standi sig. Jón segir son sinn alltaf vilja rusla öllu af, 

drífa sig með heimanámið meðan dóttirin sinni því samviskusamlega. Drengurinn kemst upp 

með að sinna heimanámi ekki vel og því má draga þá ályktun að krafa um að standa sig sé ekki 

jöfn milli kynja. 

Það virðast vera samkvæmt niðurstöðum að minni kröfur séu gerðar til drengja hvað 

varðar vandvirkni og heimanám, þeir virðast komast upp með að sinna heimanámi ver og 

skrifa allt að því ólæsilega. Aðrar kröfur eru gerðar til þeirra í leikfimi en stúlkna, þar eiga 

þeir að vera harðir og ekki að væla. 
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4.1.4 Skólastarf hentar síður drengjum en stúlkum 

Þessi þráður varð til í framhaldi af umfjöllun um kröfur til kynjanna og viðmælendur voru 

ekki spurðir beint þessarar spurningar. Ein afleiðing þess að mismunandi kröfur eru gerðar til 

kynja innan skóla gæti verið sú að skólastarfið henti síður drengjum. Skólastarfið gæti einnig 

hentað drengjum síður vegna þess að mismunandi kröfur eru gerðar til kynja. Hér verður 

fjallað um skoðanir foreldra sem finnst að skólakerfið henti síður drengjum en stúlkum.  

Helgu finnst að skólastarfið eigi ekki eins vel við drengi og stúlkur, hún talar um að 

vinnuumhverfið þurfi að vera meira hvetjandi fyrir drengi. Það sem hún nefnir að hafi ekki 

hentað hennar dreng er t.d. hvað hann var látinn lita mikið sem honum fannst mjög leiðinlegt, 

hún nefnir einnig að það myndi henta drengjum betur að starfa meira í hópum og við vinnu 

sem krefst meiri hreyfingar.  

Lára talar um að nemendum þurfi fyrst og fremst að líða vel í skólanum og falla inn í 

hópinn til þess að ná árangri í námi. Hún nefnir að þættir eins og að mega ekki gráta hafi áhrif 

á það hvernig drengjum líður í skólanum, sérstaklega ef þeir eru grátgjarnir og er jafnframt 

strítt vegna þess. Lára minnist á að það myndi henta drengjum betur ef skólastarfið krefðist 

meiri hreyfingar og þeir þyrftu ekki að sitja mikið kyrrir við vinnu. Henni finnst drengir þurfa 

ákveðna hreyfingu og tilbreytingu en hún telur að það henti stúlkum frekar að sitja og vinna. 

Jón telur skólann henta stúlkum betur og nefnir að það megi vera eitthvað fyrir 

drengina þar sem þeir geta fengið útrás t.d. meiri íþróttakennsla eða fjölbreyttari. Hann telur 

að aukin fjölbreytni í skólastarfinu myndi koma til móts við drengina t.d. meiri verkleg 

kennsla. Jóni finnst að drengir ættu að fá að vera meira í eldamennsku og saumum í skólanum 

ef það er það sem þeir hafi áhuga á, hann segir orðrétt: 

 

... báðum kynjum á að standa til boða að gera við bílinn eða vera í 
eldhúsinu og geta valið það sem þau langar meira ... 
 

Jón talar um að eiginleiki eins og kæruleysi hjá drengjum geri það að verkum að skólastarfið 

henti þeim síður, en samviskusemi, dugnaður og skipulag hjá stúlkunum geri þeim námið og 

skólagönguna auðveldari.  

Það kemur fram að foreldrum finnst skólastarfið síður henta drengjunum. Drengir hafa 

mikla þörf fyrir hreyfingu og foreldrar telja að ekki sé komið til móts við þessa þörf innan 

skólans. Það að drengir fái ekki útrás fyrir hreyfiþörfina skapar óróa í kennslustundum sem 

verður til þess að erfitt er að beisla þá. Það má lesa út úr þessum niðurstöðum að drengir séu 

kærulausari, þurfi meiri útrás, hreyfingu og fjölbreyttari aðferðir í námi heldur en stúlkur. 
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4.2 Niðurstöður úr könnun meðal drengja 

Hér verða kynntar niðurstöður úr könnun sem gerð var meðal drengja í grunnskóla. Könnunin 

er byggð á 10 spurningum og framkvæmd þannig að þátttakendur völdu eitt til fjögur atriði 

sem þeim finnst eiga best við sig eða sínar hugmyndir (sjá fylgiskjöl). Spurningarnar voru 

samdar í þeim tilgangi að fá sem gleggsta mynd af því hvað drengjum finnst karlmennska 

vera og hvaða áhrif karlmennska hefur á drengi í skóla..  

Fyrst verða kynntar hugmyndir drengja um karlmennsku. Næst verður fjallað um 

stöðu drengja í skóla út frá líðan þeirra, sambandi við kennara og námsárangri og í lokin er 

samantekt.  

 

4.2.1 Hvað finnst drengjum vera karlmennska? 

Drengir voru spurðir hvað þeim finnst karlmennska vera og máttu velja fjögur atriði af 

fimmtán möguleikum. Möguleikarnir eru þessir: hugrakkur, samviskusamur, góður í íþróttum, 

líkamlega sterkur, kærleiksríkur, sætur, tilfinninganæmur, umhyggjusamur, harður af sér, 

ákveðinn, stjórnsamur, með góðan húmor, hlýðinn, foringi, tillitssamur. 

 

Hvað af þessum eiginleikum telur þú flokkast undir 
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Mynd 1. Karlmennskueiginleikar (tölur sýna fjölda drengja) 

 

Sá eiginleiki sem flestir drengir eða alls 26 töldu einkenna karlmennsku er að vera líkamlega 

sterkur. 21 drengur taldi það að vera harður af sér teljast til karlmennsku, 20 töldu að það að 
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vera hugrakkur, 15 góður í íþróttum, 12 töldu það að vera ákveðinn. Þeir eiginleikar sem 

fengu fæst atkvæði voru, samviskusemi, umhyggjusemi, og hlýðni.  

Drengirnir svöruðu einnig svohljóðandi spurningu: Hvaða útlitsþættir finnst þér ekki 

samræmast karlmennskuímyndinni?  Hver og einn gat valið þrjá af átta möguleikum og þeir 

voru: með gleraugu, smávaxinn, sætur/myndarlegur, vöðvastæltur, snyrtilegur, ganga í 

tískufatnaði, horaður og feitur. Það að vera horaður fékk flest atkvæði eða 20, smávaxin fékk 

18, feitur 16, með gleraugu 13. Aðeins einn valdi sætur/myndarlegur. 

 

Hvaða útlitsþættir finnst þér ekki samræmast 
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Mynd 2. Útlitsþættir sem samræmast karlmennsku (tölur sýna fjölda drengja) 

 

Niðurstöðurnar sýna að hugmyndir drengja samræmast ríkjandi hugmyndum um karlmennsku  

í samfélaginu. Eiginleikar eins og að vera líkamlega sterkur skipta máli til að falla inn í 

karlmennskuímynd, en ekki endilega að vera vöðvastæltur því 5 drengjum fannst það ekki 

falla undir karlmennsku. Eiginleikar sem hafa eitthvað með tilfinningar að gera eins og 

samviskusemi, tilfinningasemi, hlýðni og umhyggjusemi voru í nokkrum tilfellum taldir falla 

undir karlmennsku. Þessar niðurstöður styðja það sem hefur komið fram í viðtölum að 

ímyndin gæti verið að breytast og mýktin að færast inn fyrir dyr karlmennskunnar. 
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4.2.2 Staða drengja 

Til að fá mynd af stöðu drengja í skólum hafa verið skoðaðir þættir eins og hvernig drengjum 

líður, hvernig samskipti þeirra við kennarann eru, hverja þeir telja námslega og félagslega 

stöðu sína vera. Allir þessir þættir geta haft áhrif á hver á annan. Þegar illa gengur félagslega 

hefur það oft áhrif á líðan sem virkar svo áfram á námslega þáttinn og öfugt.  

Þeim drengjum sem líður mjög vel eða vel í skóla eru 83,3 % drengjanna, en 16,7 % 

líður misjafnlega. Engum líður illa eða mjög illa samkvæmt niðurstöðunum, en einhverjum 

líður stundum illa innan þess hóps drengjanna sem svaraði misjafnlega.  

 

Hvernig líður þér í skólanum?
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Mynd 3. Líðan í skólanum  

 

Hópur drengja sem líður misjafnlega gæti verið hluti þeirra sem eiga slæm eða misjöfn 

samskipti við kennara. Slæm samskipti við kennara eiga aðeins 2,8% drengjanna. Þeir drengir 

sem eiga mjög góð eða góð samskipti við kennara eru 58,6% allra, þeir sem eiga misjöfn 

samskipti við kennara eru 41,6% drengja. Viðbrögð kennara við hegðun drengjanna eru oftast 

jákvæð hjá 47,5% drengjanna en hjá 58,4% bæði jákvæð og neikvæð, en aðeins einn drengur 

eða 2,8% fær eingöngu neikvæð viðbrögð frá kennara við hegðun sinni. Það er greinileg 

fylgni á milli viðbragða kennara við hegðun drengjanna og hvernig samskipti þeir telja sig 

eiga við kennara. 
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Hvernig eru samskipti þín við kennarana?
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Mynd 4. Samskipti við kennara 

 

Drengirnir eiga flestir stóran vinahóp eða 80,6% telja sig eiga marga vini, 19,4% telja 

sig eiga fá vini, engin drengur er vinalaus. Þeir sem eiga bæði stúlkur og drengi að vinum eru 

75% drengja, en 25% eiga eingöngu drengjavini. Flestum drengjum líður vel í skólanum, allir 

eiga vini og meirihluti á jákvæð samskipti við kennara. 

 

Hvernig stendur þú þig í námi?

0

5

10

15

20

25

30

Fj
öl

di

Mjög vel

Vel

Frekar illa

illa

Mjög illa

Mynd 5. Námsárangur 

 

Þeir drengir sem standa sig vel námslega eru 69,4%, en 22,2% stendur sig mjög vel. Mikill 

meirihluti drengjanna stendur sig því vel í námi, þó eru 5,6% sem standa sig frekar illa og 

einn drengur eða 2,8 % stendur sig mjög illa. 
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Til þessa að fá fram hvernig drengir sjá sinn eigin persónuleika og líkama, fengu þeir 

tvær spurningar. Önnur spurningin varðaði persónuleikann þar máttu þeir velja þrjá 

möguleika af átta sem þeim fannst eiga best við sig. Eiginleikarnir eru: hugrakkur, 

samviskusamur, góður í íþróttum, kærleiksríkur, tilfinninganæmur, umhyggjusamur, harður af 

sér, ákveðinn. Hin spurningin snerist um líkamlega eiginleika, drengirnir máttu velja um tvo 

af átta sem þeim fannst eiga best við sig. Eiginleikarnir eru: er með gleraugu, smávaxinn, 

sætur/myndarlegur, vöðvastæltur, snyrtilegur, ganga í tískufatnaði, horaður, feitur. 

Niðurstöður sýna að drengirnir telja sig: góða í íþróttum eða 18,9%, samviskusamir 

16,8%, harðir af sér 14,7%, ákveðnir 13,7% , líkamlega sterkir 10,7%. Út frá þessum 

niðurstöðum er hægt að sjá að stór hluti drengjanna telja sig hafa þá eiginleika sem þeim 

finnst karlmannlegir. Það vekur athygli að 16 af 36 drengjum telja sig vera samviskusama og 

aðeins tveir drengir telja að samviskusemi falli undir karlmennsku. Þessi niðurstaða er í 

andstöðu við það sem foreldrum finnst um drengi samkvæmt þessari rannsókn, foreldrar telja 

að drengir séu almennt ekki samviskusamir. Það vekur athygli að fleiri töldu sig 

tilfinninganæma en hugrakka, 9 af 36 eða 9,5% telja sig vera tilfinninganæma. Eiginleikinn 

hugrekki finnst 20 af 36 drengjum flokkast undir karlmennsku en aðeins fimm telja sig 

hugrakka eða 6,3%. Kærleiki og umhyggja eru þeir eiginleikar sem fæstir telja sig hafa en þó 

bara einum færri en töldu sig hugrakka eða 5 af 36.  

Þessar niðurstöður sýna að stór hluti drengja passar vel í þá karlmennskuímynd sem 

ríkjandi orðræða hefur skapað. Það eru fjórir drengir af 36 sem telja sig horaða og þrír af 36 

sem telja sig feita, alls fimm drengir eru með gleraugu og telja sig smávaxna. Þessa eiginleika 

telja drengirnir síst falla undir karlmennsku. Ef við berum þessar niðurstöður saman við líðan 

drengja þá gætum við ályktað að þessir drengir gætu mögulega verið innan þess hóps sem er í 

vandræðum í skólanum, líður illa og hafa ekki góð samskipti við kennara.  
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Staða drengja
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Mynd 6. Staða drengja 

 

Sterka fylgni má sjá milli líðan drengjanna, námsárangurs og félagslegs gengis. 

Meirihluta drengjanna líður vel, meirihlutinn stendur sig vel í námi og flestir eiga marga vini 

og góð samskipti við kennara (sjá 6. mynd). Það má sjá að einhverjum drengjum líður 

misjafnlega þ.e. stundum illa og sumir eiga jafnframt slæm samskipti við kennara en 

athyglisvert er að þeir standa allir vel félagslega. Það er einn drengur sem á mjög slæm 

samskipti við kennara og gengur illa námslega, ekki er hægt að vita hvort það er einn og sami 

drengurinn í þessu tilfelli. Niðurstöður benda til þess að staða drengja í skólum sé almennt 

góð og ekki sérstök ástæða til að hafa áhyggjur af gengi þeirra miðað við þessa könnun. 
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4.3 Samantekt 

Hér verða teknar saman meginniðurstöður rannsóknarinnar, þær verða ræddar ítarlegar í 5. 

kafla.  

Í niðurstöðum rannsóknar kemur fram að foreldrar telja ákveðna eiginleika teljast til 

karlmennsku. Það þykir karlmannlegt að vera sterkur, góður í íþróttum, ákveðinn, harður af 

sér og hugrakkur. Líkamlegir eiginleikar eru áberandi í hugmyndum um karlmennsku hjá 

drengjum. Þeir telja flestir það að vera líkamlega sterkur vera karlmennska. Það er misjafnt 

hvað af þessum eiginleikum drengirnir telja sig hafa. Hluti af drengjunum viðurkennir að þeir 

séu feitir, horaðir, með gleraugu eða smávaxnir. Það er afgerandi í niðurstöðunum að þessir 

eiginleikar töldust ekki til karlmennsku. Þeir drengir sem eru feitir, smávaxnir o.fl. gætu 

jafnvel verið meðal þeirra sem segjast líða misjafnlega innan skólans, fengið misjöfn 

viðbrögð kennara og átt misjöfn samskipti við þá. Það má velta því fyrir sér hvort drengir sem 

telja sig ekki hafa þessa karlmennskueiginleika finnist það vegna áhrifa sem umræðan um 

karlmennsku hefur á drengi.  

Það kemur fram að kröfur til kynja eru í einhverjum tilfellum misjafnar hvað varðar 

heimanám og vandvirkni. Foreldrar geta ekki bent á neitt ákveðið hvernig eða hvort umræðan 

um karlmennsku hefur áhrif á uppeldi drengja. Það er hægt að lesa milli línanna í öðrum 

svörum þeirra að áhrifin eru til staðar. Áhrifin koma frá öllu skólasamfélaginu þ.e. 

félögunum, foreldrum og kennurum og koma fram bæði innan og utan skólans. Áhrifin frá 

félögunum birtast t.d. þannig að drengir reyna að vera harðir af sér og sýna ekki tilfinningar 

eins og að gráta. Foreldrarnir pressa drengina í einhverjum tilfellum til að vera í íþróttum svo 

að þeir verði sterkir og hraustlegir. Kennarar hafa áhrif með skilaboðum sem þeir senda frá 

sér t.d. að gera ekki þær kröfur að drengir vandi sig eða ætlast til af þeim að gráta ekki þótt 

tilefni sé til. Þannig er hægt að segja að umræða um karlmennsku hafi áhrif á drengi þegar það 

er ætlast til þess af þeim að passa inn í ákveðna staðalímynd sem er hraustur, sterkur, 

kærulaus, áhættusækinn, hugrakkur, íþróttamaður.  

Niðurstöður segja okkur að sumum finnst ímynd karlmennskunnar vera að breytast og 

meira virðist vera leyfilegt eða að ekki skiptir eins miklu máli fyrir drengi í skóla að passa inn 

í karlmennskuímyndina. Þó að drengir passi ekki í ímynd karlmennskunnar truflar það þá 

ekki, því að þeir standa sig vel, eiga marga vini og líður vel í skólanum. Það kom fram hjá 

hluta foreldra að karlmennska er að mýkjast og áherslur að breytast.  
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5. Umræður 
 

Meginmarkmið með rannsókninni er að kanna hvaða hugmyndir foreldrar og drengir í skóla 

hafa um karlmennsku, hvort orðræða um karlmennsku hefur áhrif á drengi í skólum og hvort 

sömu kröfur eru gerðar til kynja í skólum.  

Í þessum hluta verður rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður skoðaðar í 

samhengi við fræðilega hluta ritgerðarinnar í 2. kafla, í lokin eru svo hugleiðingar og 

samantekt. 

 

5.1 Hvaða hugmyndir hafa foreldrar og drengir í skóla um karlmennsku? 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunni: Hvað finnst foreldrum og drengjum í skóla 

karlmennska vera? svarað útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim fræðum sem fjallað 

hefur verið um í öðrum kafla. 

Það kom fram í fræðilegri umfjöllun hvaða eiginleikar einkenna ríkjandi karlmennsku; 

þeir þættir sem samkvæmt karlmennskuorðræðunni gera menn að alvöru karlmönnum eru 

m.a. líkamlegur styrkur, tilfinningalegt hlutleysi, vald, öryggi, ævintýraþrá og ákveðni.88 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda ótvírætt til þess að karlmennsku hugmyndir þátttakenda 

felist í því að vera sterkur, hraustur, áhættusækinn, sýna ekki tilfinningar, hafa 

stjórnunarhæfileika, vera harður af sér og hugrakkur. Þessar niðurstöður koma því ekki á 

óvart og samræmast þeim hugmyndum sem eru ríkjandi um karlmennsku.  

Niðurstöður benda til þess að almennt hafi fólk svipaðar hugmyndir um hvað þykir 

karlmannlegt og þær hugmyndir hafa verið ríkjandi öldum saman. Ákveðin störf og verk 

tilheyra karlmönnum og það eru skilaboð til drengja um hvað þykir karlmannlegt og einnig að 

æskilegt sé fyrir þá að passa inn í þessa ímynd. Gott dæmi um það er Jón sem vonar að sonur 

hans komi til í karlmennskunni og Guðrún sem segir að drengurinn hennar verði örugglega 

stór og sterkur. Þetta segir okkur hve mikilvægt það er fyrir marga foreldra að drengir passi í 

karlmennskuímyndina. Það kom fram í viðtölum að foreldrar eru ánægðir með að drengir 

stundi íþróttir og að þeir hafi stjórnunarhæfileika. Helga talar um ákveðna kröfu eða pressu 

frá vinahópnum og jafnvel frá foreldrum um að drengir stundi fótbolta eða aðrar íþróttir. 

Stundum getur verið að drengir stundi íþróttir meira fyrir foreldrana heldur en sjálfa sig sem 

getur haft neikvæð áhrif á þá. Fótbolti er í tísku og það þykir karlmannlegt og flott meðal 
 
88 Berglind Rós Magnúsdóttir 2003:24 
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drengja að stunda fótbolta. Þetta getur í sumum tilfellum verið jákvæð hlið karlmennskunnar 

sem fær börn til að hreyfa sig og kemur þeim í félagsskap.  

Gunnar hefur þá skoðun að karlmennska sé eitthvað náttúrulegt sem stjórnist af 

hormónum hjá drengjum. Hann segir að áhættusækni liggi í eðli drengja og skýrir í raun 

hegðun drengja með þessu karllega eðli. Bredesen talar um að hegðun drengja hafi stundum 

verið skýrð með ákveðnu karllegu eðli sem stafi af líffræðilegum mun, það er nákvæmlega 

það sem Gunnar gerir.89 Í öðrum kafla var fjallað um drengi sem passa ekki inn í skólakerfið 

vegna þess að þeir brjóta reglur skólans með því að hlaupa á göngunum, slást í frímínútum, 

vanda ekki frágang í vinnubókum og trufla í kennslustundum.90 Þarna gæti verið um 

áhættusækni að ræða, drengir taka áhættu með því að slást og trufla í kennslustundum. Þegar 

drengir rífa kjaft við kennara taka þeir áhættu því að þeir geta lent í vandræðum og þurfa að 

taka afleiðingunum. Þegar drengir þurfa að taka afleiðingum gjörða sinna er spurning hvort 

þeir bregðist karlmannlega við þegar þeir standa aleinir andspænis skólastjóra eða öðrum. Það 

er eins og drengir fái kjark þegar margir eru að fylgjast með því að þá geta þeir gert 

karlmennskuna sýnilega og fá samþykki félaganna annaðhvort með orðum eða þögn.   

Drengirnir hafa almennt sömu hugmyndir um karlmennsku og foreldrar, þeir 

eiginleikar sem eru mest áberandi í hugmyndum drengjanna eru líkamlegur styrkur, að vera 

harður af sér, hugrakkur og góður í íþróttum. Það staðfestir að hugmyndir þeirra eru innan 

karlmennsku orðræðunnar,. hugmyndir sem eru ríkjandi kynslóð fram af kynslóð og eiga sér 

sögulegar skýringar. Í öðrum kafla var fjallað um feðraveldi sem gengur út á að völd erfast frá 

föður til sonar, hér áður var mikilvægt að eignast son sem tæki við völdum og viðhéldi 

feðraveldinu. Í dag erfa synir ekki völd eins og synir valdamikilla ætta gerðu á miðöldum, en 

synir í dag erfa hugsanlega hugmyndir feðra um karlmennsku og eru þá jafnvel líklegri til að 

eignast völd. Ímynd karlmennskunnar sem er sköpuð af körlum og mjög lífseig gerir 

óraunhæfar kröfur til drengja sem enginn getur staðið undir. Það hlýtur að vera full vinna fyrir 

drengi sem keppast við að öðlast þessa eiginleika, þ.e. vera á fullu í íþróttum eða líkamsrækt, 

og vera hugrakkir og harðir af sér með því að gera óskynsamlega hluti eins og að rífa kjaft, 

slást og keyra ólöglega. Það eru fáir sem geta keppst við allt þetta í lengri tíma og fyrir suma 

er það tapleikur frá byrjun t.d. þá sem eru feitir, smávaxnir eða horaðir. Samkvæmt 

rannsókninni eru það þessir þrír eiginleikar sem drengir flokka ekki undir karlmennsku en 

segjast á sama tíma vera feitir, smávaxnir eða horaðir. 

 
89 Bredesen 2003:15 
90 Hafsteinn Karlsson 1997:23 
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Samkvæmt niðurstöðum fannst nokkrum drengjum eða á milli 3 og4 % það að vera 

kærleiksríkur, umhyggjusamur og tilfinninganæmur teljast til karlmennsku. Þessar 

niðurstöður gætu verið merki þess að karlmennskuímyndin sé að breytast. Miklar breytingar 

hafa átt sér stað í samfélaginu síðustu ár sem dæmi má nefna að karlar taka nú fæðingarorlof 

og með því verður samfélagið umburðarlyndara gagnvart þeim karlmönnum sem passa ekki 

inn í staðlaðar ímyndir karlmennskunnar. Þeir karlmenn sem sýna tilfinningar og sinna 

börnum af umhyggjusemi eru góð fyrirmynd drengja í dag og taka þátt í að skapa orðræðu um 

nýja karlmennsku. Þeim drengjum sem þykja þessir tilfinningaþættir teljast til karlmennsku 

hafa jafnvel föðurímynd heima sem hefur þessa eiginleika. 

5.2  Hvaða áhrif hefur karlmennska á drengi í skóla? 

Hér á eftir verður fjallað um hvaða áhrif karlmennskan hefur á drengi í skóla. Umfjöllunin 

einkennist af túlkun okkar á niðurstöðum fléttuðum saman við það sem vitað er. Karlmennska 

er huglægt hugtak og ekki auðvelt að mæla áhrif þess. Þegar foreldrar voru spurðir hvort áhrif 

karlmennsku á drengi væru sýnileg hváðu þeir við, flestir höfðu ekki hugsað um karlmennsku 

almennt og enn síður áhrif hennar. Oft þurfti að gefa dæmi orðræðu til að fólk áttaði sig á 

hvernig viðteknar hugmyndir um karlmennsku gætu mögulega haft áhrif á drengi. Út frá 

þessu má álykta að karlmennska hafi dulin áhrif, fólk gerir sér ekki grein fyrir áhrifum hennar 

fyrr en því er bent á eða lendir inn í umræðum um þetta fyrirbæri.  

Samkvæmt meginniðurstöðum rannsóknarinnar finnst foreldrum og drengjum 

karlmennska einkennast af því að vera: hraustur, líkamlega sterkur, hugrakkur, ákveðinn, með 

stjórnunarhæfileika og vöðvastæltur. Þegar samræmi er í hugmyndum fólks um ákveðin 

fyrirbæri þá má tala um áhrif frá fyrirbærinu sjálfu, fyrirbærið í þessu tilfelli er karlmennska. 

Hugrekki sem einkenni karlmennsku völdu 20 drengir af 36 og 21 drengur af 36 velur það að 

vera harður af sér sem einkenni karlmennsku. Foreldrar hafa þessar sömu hugmyndir og tala 

líka um þessa eiginleika, þarna má segja að orðræða um karlmennsku hafi bein áhrif á það 

hvað fólki finnst karlmannlegt.  

Drengir hafa hugmyndir foreldra sinna en gera sér e.t.v. grein fyrir að karlmennska er 

tilbúningur og ímyndun sem passar ekki við nokkurra manneskju. Það getur verið að í sumum 

tilfellum hafi karlmennskan þannig áhrif að drengir stundi íþróttir og reyna að byggja upp 

líkamann en eru ekki uppteknir af því hvort félagarnir passi í karlmennskuna. Þessar 

niðurstöður getum við tengt við það sem kemur fram í viðtölum við foreldra að karlmennskan 
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er að breytast, drengir megi vera sætir og pjattaðir með útlitið, mjúkir og góðir. Það kom fram 

í viðtölum að viðmælendum finnst bilið milli drengja og stúlkna vera að minnka, kynin vera 

að færast nær hvort öðru, þessum viðmælendum finnst orðræðan um karlmennsku ekki hafa 

mikil áhrif á drengi og telja drengi ekki upptekna af því hvort þeir passi inn í staðlaðar 

ímyndir.  

Karlmennska er sýnileg í samfélaginu. Það sjáum við á skoðunum fólks um 

karlmennsku, hugmyndirnar eru líkar þeim sem voru fyrir 20 árum síðan. Breytingar í 

samfélaginu hafa verið miklar og breytt viðhorf til margra hluta t.d fjölskyldulífs, kynlífs, 

kynhlutverka o.fl. Áhrif karlmennskunnar má sjá þegar drengir hafa ákveðna hugmynd um 

hvað karlmennska er og reyna að passa inn í hana. Drengir keppast við að passa inn í 

karlmennskuímyndir með því að æfa íþróttir og þá gjarnan boltaíþróttir, þeir sýna ekki 

tilfinningar eins og gráta eða faðma.  

Strax frá fæðingu gera foreldrar ákveðnar kröfur til drengja sem kynvera og þannig 

mótast kynvitund þeirra. Drengir læra snemma hvað það er sem tilheyrir þeirra kyni og hvað 

er leyfilegt samkvæmt því að vera drengur.91 Orðræða um ríkjandi karlmennsku hefur þau 

áhrif að drengir  verða meðvitaðir um sína stöðu sem drengir og reyna að passa inn í 

karlmennsku ímyndir. Foreldrar sem uppalendur eru börnum sínum sterkar fyrirmyndir og 

taka stóran þátt í mótun skoðana þeirra. Það er því ekki fjarri lagi að börnin endurspegli að 

einhverju leyti hugmyndir og skoðanir foreldra sinna. Þegar foreldrar gefa skýr skilaboð í 

gjörðum og orðum í samskiptum við drengi t.d. með því að segja: harkaðu af þér og hættu að 

væla, eru þeir að segja drengjum hvernig þeir eiga að vera, þetta er hluti af mótun kynvitundar 

drengja. 

 

5.3 Eru gerðar sömu kröfur til kynja í skóla? 

Hér verður sagt frá niðurstöðum úr viðtalsrannsókn varðandi kröfur til kynja í skóla. Fjallað 

er um hvort einhver munur er á kröfum eftir kyni. Í lokin er skoðað hvernig skóli hentar 

drengjum eða hvort hann hentar þeim.  

Samkvæmt rannsókninni finnst meirihluta foreldra gerðar jafnar kröfur til kynja í 

skóla að undanskildum nokkrum þáttum sem þeir tilgreindu. Foreldrum finnst kynin ekki 

standa jöfn að vígi hvað varðar heimanám, þeim finnst drengir komast upp með eyða minni 

tíma í það. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn sem gerð var 1997 af 

 
91 Bee 1995:292 
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rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála, hún bar yfirskriftina Ungt fólk ´97 og gerð 

meðal átta þúsund nemenda í efstu bekkjum allra grunnskóla landsins.92 Þar kom fram 26% 

drengja verja minna en hálftíma á dag í heimnám á móti 15% stúlkna. Aðeins 13,1% drengja 

eyðir u.þ.b. tveim tímum á dag í heimanám, en 21,2% stúlkna. Það kemur einnig fram í 

viðtalsrannsókn sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson gerði árið 2000-2001 meðal 

kennslukvenna, að drengir fái líklega ekki eins mikla aðstoð heimafyrir og stúlkur við 

heimanám. Í viðtalsrannsókninni tekur Jón fram að drengurinn hans segist mjög oft vera 

búinn að ljúka heimanámi þegar hann er spurður um það, en stúlkan sinnir því af 

samviskusemi án þess að vera minnt á það. Það kemur svo á daginn að drengurinn hefur ekki 

sinnt því svo að vikum skipti og enginn athugasemd berst frá skólanum. Þarna finnst Jóni 

sonurinn komast of auðveldlega undan skyldum. 

Foreldrar minnast einnig á vandvirkni, að drengir komist upp með að skrifa ólæsilega. 

Lilja M. Jónsdóttir hefur komist að því að stúlkur eru vandvirkari en drengir og þær treysta 

þeim ekki fyrir vinnu eins og hreinritun og skreytingum.93 Það er spurning hvort þetta er í eðli 

drengja að eiga erfitt með ritun, eða hvort þeir hafi komist upp með að læra/nota ekki 

vandvirkni frá upphafi skólagöngu eða jafnvel í leikskóla. Hvers vegna ætli drengir hafi 

komist upp með að vanda ekki frágang, getur verið að ástæðan sé orðræðueinkennið “drengir 

eru og verða drengir” og kennarar búnir að gefast upp á að reyna að kenna þeim vandvirkni.94 

Ætli kennarar hugsi sem svo að sumir drengir þurfi ekki að vanda sig, eða gera þeir aðrar 

kröfur af þeirri ástæðu að drengirnir eru seinni til en stúlkur og hafa ekki þennan hæfileika í 

genunum. Kannski þyrftu drengir að fá styrkingu í ritun og vandvirkni frá upphafi 

skólagöngu, eða ákveðna þjálfun og aðferð sem hentaði þeim jafnvel betur en námsefnið sem 

notað er í dag. Það gæti verið að skólar ættu að leggja áherslu á að kenna strákum og stelpum, 

sem sitt hvoru kyninu og leggja áherslu á kröfu um að bæði kyn skrifi læsilega og venji sig á 

vandvirkni en ekki að. Þarna er um að ræða mismunandi aðferðir en sömu kröfu til kynja sem 

virðist ekki vera til staðar hvað þetta varðar samkvæmt foreldrum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leikfimi er einn þáttur þar sem foreldrar telja að 

mismunandi kröfur séu gerðar til kynja. Guðrún og Gunnar segja meiri kröfur gerðar til kynja 

í leikfimi þannig að drengir komist ekki upp með neitt væl og þurfi að sýna karlmennskutakta 

og hörku.  

 
92 Inga Dóra Sigfúsdóttir 1998:6-21 
93 Lilja M. Jónsdóttir 1998:40 
94 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:44 
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Hafsteinn Karlsson hefur talað mikið um það í skrifum sínum að skólinn henti síður 

drengjum m.a. vegna þess að kröfurnar sem gerðar eru í skólum passi ekki við eðli 

drengjanna.95 Þeir þættir sem foreldrar nefna eru að drengir þurfi meiri hreyfingu, útrás og 

hvetjandi vinnuumhverfi. 

Orðræða um karlmennsku gerir það að verkum að drengirnir reyna að passa inn í 

karlmennskuímyndina, það hefur þær afleiðingar að drengirnir þurfa útrás/hreyfingu, sýna 

ekki tilfinningar, eru svalir, sækja í áhættu, o.fl. Í skólanum er erfitt að samræma þau hlutverk 

að vera sannur karlmaður og virkilega svalur, og góður námsmaður, einlægur og prúður 

drengur. Oftar en ekki tekur karlmennskan öll völd og þar af leiðandi passa þeir ekki inn í 

skólakerfið „vesalings drengirnir” sem eru „í kreppu”.96 

5.4 Samantekt 

Karlmennsku í íslensku samfélagi má líkja við eitthvað sem við teljum sjálfsagt og notum 

daglega, en erum ekki upptekin af því að tala eða hugsa um. Flestir eru skapendur og 

þátttakendur í karlmennskuorðræðu daglega með orðum, gjörðum og þögn. Margir gera sér 

samt ekki grein fyrir hvaða áhrif karlmennska hefur á uppeldi drengja. Út frá rannsókninni má 

sjá að foreldrar og drengir hafa sömu hugmyndir um karlmennsku sem passa við ríkjandi 

hugmyndir um karlmennsku. Karlmennska hefur áhrif á hvað þykir karlmannlegt, hvaða 

áherslur foreldrar hafa í uppeldi drengja, hvernig drengir vilja sjálfir vera. ´ 

 Það má lesa úr niðurstöðum að hluta foreldra finnst karlmennska vera að breytast, þ.e. 

þeir mega vera mjúkir, hugsa um útlitið, sýna tilfinningar, baka og bródera svo að nokkur 

dæmi séu tekin. Aðrir foreldrar álíta misjafnar kröfur gerðar til kynja og finnst mikil pressa 

vera frá umhverfi að drengir passi inn í karlmennskuímynd.  

Staða drengja virðist að mestu vera góð, drengjum gengur vel félagslega og flestum 

líður vel í skólanum. Drengir hafa ákveðnar hugmyndir um karlmennsku en hluti drengja 

passar ekki inn í karlmennskuímynd. Þannig má sjá að annaðhvort er karlmennska að breytast 

og meira umburðarlyndi gagnvart þeim sem passa ekki inn í hefðbundna karlmennskuímynd 

eða hvað. Það getur líka verið að þessir drengir sem passa ekki inn í karlmennskuímyndina 

séu þeir sem líður misjafnlega í skólum sem getur verið vegna áhrifa karlmennsku. 

 
95 Hafsteinn Karlsson 1997:23 
96 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:52 
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Við álítum að karlmennskan geti verið bæði frelsi og fjötrar fyrir drengi. Þegar drengir 

sem standa sig vel í karlmennskunni og líður vel, fá mikla athygli og viðurkenningu frá 

samfélaginu þá er hún ákveðið frelsi. Frelsið virkar þannig að þeir eru frekar valdir í ákveðin 

verkefni, t.d. að stjórna, og léttara er fyrir þá að koma sér á framfæri vegna þess að þeir passa 

í hina „réttu ímynd” og samræmast hugmyndum fólks hvernig drengir eiga að vera. Ekki er til 

neinn fullkominn karl og verður líklegast ekki (nema þá með hjálp tækninnar einhvern tímann 

í framtíðinni), þannig komast drengirnir að því að frelsi karlmennskunnar er bara tímabundið 

eða mjög afmarkað. Fjötrar karlmennskunnar eru þannig að drengir mega ekki vera eins og 

þeir eru eða vilja vera, þeir þurfa að passa inn í ákveðna ímynd, vera sterkir, góðir í íþróttum, 

harðir af sér, geta stjórnað.  
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6. Lokaorð 
 

Við smíð þessarar ritgerðar höfum við fengið innsýn í hvernig hin og þessi orðræða stjórna 

lífi okkar og fólksins í kringum okkur. Það hafa verið kveðnir niður ýmsir fordómar úr öllum 

áttum með aukinni þekkingu, t.d. sú hugmynd að pjattaðir drengir og tilfinninganæmir séu 

hommar eða hommalegir.  

Þar sem við erum báðar mæður drengja og verðandi kennarar hugsum við meira um 

það hvernig við komum öðruvísi fram við drengi og hvað við segjum við drengi. Við erum 

sammála um hversu fáránleg og óeðlileg sú hugmynd er að drengir eigi að vera harðir, gráta 

ekki, líkamlega sterkir o.s.frv. Við þurfum ásamt öllum öðrum þurfum að hugsa um það 

hvaða orðræðu við erum skapendur og þátttakendur í og reyna að uppræta orðræðu sem hafa 

skaðleg áhrif. 

Í framhaldi væri afar spennandi að gera víðtækari rannsókn á áhrifum 

karlmennskuorðræðu á skóladrengi, með því að taka viðtöl við starfsfólk skólans og fá fram 

reynslu þeirra og viðhorf. Einnig að skoða fleiri en einn skóla og jafnvel fleiri landshluta. Til 

að fá mynd af því hvernig karlmennska mótar drengi væri áhugavert að taka viðtöl við drengi 

og fylgjast með þeim í skólanum. Okkur finnst við ekki hafa fengið eins góða mynd og við 

ætluðum í upphafi af því hvaða áhrif karlmennskan hefur á drengi. Ástæða þess getur bæði 

verið að foreldrar voru ekki meðvitaðir um áhrifin og mælitækin sem notuð voru hafa ekki 

verið nógu nákvæm í þessu tilfelli.  

Stöðugt eykst sá tími sem börnin okkar sitja á skólabekk, það þýðir að kennarar hafa 

meira af börnunum að segja en áður og taka meiri þátt í uppeldi þeirra. Síðustu ár hefur 

umræðan um stöðu drengja í skólum aukist og hvernig áhrif það hefur á drengi og karlmenn 

að kynin fái aukið jafnrétti. Skólastarfi ætti að vera háttað þannig að jafnréttisuppeldi sé haft 

að leiðarljósi til að bæta skilning drengja og stúlkna á því hvernig þau verða að fullorðnum 

einstaklingum og gera þau meðvituð um að orðræður þurfi ekki að stjórna hvernig þau hugsa 

eða hegða sér. Með því að gera drengi meðvitaða um að fyrirbæri eins og karlmennska er 

tilbúningur, þá hindra hugmyndir um karlmennsku síður möguleika drengja. Ef drengir hunsa 

karlmennskuhugmyndir þá þurfa þeir ekki að hafa áhyggjur af að það sé ekki í eðli þeirra að 

verða samviskusamir námsmenn, leikskólakennarar eða fyrirsætur. 
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Fylgiskjöl 

 
1. Spurningalisti fyrir könnun meðal drengja 

2. Samtalsrammi fyrir foreldra 

 



Könnun meðal drengja - spurningalisti 

1. Hvernig líður þér í skólanum almennt? 

• Mjög vel 

• Vel 

• Misjafnt 

• Illa 

• Mjög illa 

 

2. Hvernig eru samskipti þín við kennarana? 

• Mjög góð 

• Góð 

• Misjöfn 

• Slæm 

• Mjög slæm 

 

3. Hvernig eru viðbrögð kennara við hegðun þinni? 

• Hvað á best við? 

• Oftast jákvæð  

• Sjaldan jákvæð 

• Bæði jákvæð og neikvæð 

• Alltaf neikvæð 

 

4. Hvernig stendur þú félagslega? 

• Áttu 

• Marga vini 

• Fáa vini 

• Enga vini 

 

5. Samanstendur vinahópur þinn af: 

• Strákum eingöngu 

• Stelpum eingöngu 

• Strákar og stelpur 



6. Hvernig stendur þú námslega? 

• Mjög vel 

• Vel  

• Illa 

• Frekar illa  

• Mjög illa 

 

7. Hvað af þessum eiginleikum finnst þér flokkast undir karlmennsku? 

Að vera: 

• Hugrakkur 

• Samviskusamur 

• Góður í íþróttum 

• Líkamlega sterkur 

• Kærleiksríkur 

• Sætur 

• Tilfinninganæmur 

• Umhyggjusamur 

• Harður af sér 

• Ákveðinn 

• Stjórnsamur 

• Með góðan húmor 

• Hlýðinn 

• Foringi 

• Tillitsamur 

 

8. Hvaða útlitsþættir finnst þér ekki samræmast karlmennsku ímyndinni? 

Að vera: 

• Með gleraugu 

• Smávaxinn 

• Sætur/myndarlegur 

• Vöðvastæltur 

• Snyrtilegur 

• Í tískufatnaði 



• Horaður 

• Feitur 

 

9. Hvað af þessum eiginleikum telur þú þig hafa? 

• Hugrakkur 

• Samviskusamur 

• Góður í íþróttum 

• Líkamlega sterkur 

• Kærleiksríkur 

• Tilfinninganæmur 

• Umhyggjusamur 

• Harður af sér 

• Ákveðinn 

• Stjórnsamur 

• Með góðan húmor 

• Hlýðinn 

• Foringi 

• Tillitsamur 

 

10. Hvað af þessu á við þig? 

• Með gleraugu 

• Smávaxinn 

• Sætur/myndarlegur 

• Vöðvastæltur 

• Snyrtilegur 

• Í tískufatnaði 

• Horaður 

• Feitur 

 



Orðræða um karlmennsku 

 
Spurningarammi fyrir foreldra. 

1. Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið karlmennska? Hvað er karlmennska? 

Hvað með ósýnilega?  

2. Myndir þú segja að sonur þinn hafi þessa ”karlmennsku eiginleika”? 

3. Hefur umræðan um karlmennsku áhrif á uppeldi drengja? 

4. Hvaða áhrif telur þú að umræðan um karlmennsku hafi á drengi í skólum? 

5. Finnst þér þessir eiginleikar hafa áhrif á félagslega og námslega stöðu hans? 

6. Eru gerðar kröfur til stráka sem verðandi karla innan skólans? Eru drengir 

meðvitaðir um þær kröfur? 

7. Fá kynin mismunandi skilaboð frá skólanum? 

 


