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Útdráttur 

Börn koma í heiminn með opinn og forvitinn huga. Þau eru móttækileg fyrir nýjum 

hugmyndum um það samfélag sem þau verða hluti af, viðmiðum þess og gildum.  

Innan samfélagsins er að finna margvísleg hlutverk sem börnin þurfa að kynnast og læra á, 

þar á meðal kynhlutverk. Margskonar félagsmótunaraðila og -þætti er að finna í umhverfi 

þeirra, svo sem forráðamenn og skólakerfi. Lestur er einn af sterkum áhrifavöldum í uppeldi 

og skólagöngu barna. Í gegnum bókmenntir er ímyndunarafl þeirra örvað og fræðslu um 

samfélagið miðlað. Í þessari ritgerð eru birtingarmyndir kynhlutverka í barnabókmenntum 

skoðaðar. Til að varpa ljósi á efnið var gerð lýsandi samanburðarrannsókn á sextán 

barnabókum sem voru skoðaðar og orðræðugreindar út frá kenningum mótunarhyggju. 

Bækurnar skiptast í tvö tímabil, 1992-1995 og 2013-2015. Einnig er leitast við að skoða hvort 

mun er að finna á birtingarmynd kynhlutverka á milli tímabila. 

Niðurstöður sýna umtalsverðar breytingar á birtingarmyndum kynhlutverka á þessu 23 ára 

tímabili. Hefðbundin kynhlutverk eru ríkjandi á fyrra tímabilinu en við annan tón kveður í 

barnabókum seinna tímabilsins. Þar er að finna aukinn jöfnuð milli kynjanna og hugmyndir 

um ríkjandi kvenleika og karlmennsku eru ekki eins áberandi. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. Vægi 

ritgerðarinnar er 12 einingar (ECTS). Leiðbeinandi minn var Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og vil 

ég þakka henni innilega fyrir góða og uppbyggjandi leiðsögn. Einnig vil ég þakka henni fyrir 

sýnda þolinmæði og skilvirkt samstarf. 

Ég vil þakka Ólafi Haukssyni fyrir yfirlestur, ráðleggingar og þolinmæði og Sigurlaugu 

Bragadóttur vil ég þakka fyrir hvatningu og áhuga. Ég vil líka þakka þeim sérstaklega fyrir 

þann stuðning sem þau hafa sýnt mér við vinnslu ritgerðarinnar.   

Að lokum vil ég þakka reynsluboltunum Erlingi Einarssyni og Ingibjörgu Hallbjörnsdóttur fyrir 

yfirlestur og athugasemdir. 
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1 Inngangur 

Bókmenntir hafa lengi gegnt veigamiklu og fjölbreyttu hlutverki, allt frá fræðslu yfir í 

skemmtun. Með lestri hafa einstaklingar viðað að sér fróðleik og vitneskju um heiminn. 

Ímyndunaraflið er örvað með sögum af yfirnáttúrulegum verum, hulduheimum sem og 

raunveruleikanum og skilningur okkar af mannlegum samskiptum mótaður.  

Lestur er eitt af því fyrsta sem börn læra við upphaf skólagöngu. Einnig er lesið fyrir 

mörg börn áður en skólaganga hefst, bæði á leikskólum sem og á heimilum þeirra. Börn, sem 

eru nýir meðlimir samfélagsins, koma í heiminn með opinn og forvitinn huga. Hugurinn er 

móttækilegur fyrir hugmyndum, reglum og viðmiðum þess samfélags sem þau eru hluti af. 

Börnin þurfa að læra hvernig hlutirnir ganga fyrir sig, hvernig þeim beri að haga sér, muninn 

á réttu og röngu og hvað það er að vera hluti af mannlegu samfélagi. Innan samfélagsins er 

að finna ótal hlutverk sem barnið lærir að þekkja deili á (Zipes, 1981).  

Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á mótun slíkra hlutverka í gegnum 

barnabókmenntir, nánar tiltekið mótun kynhlutverka.  

Hvernig birtast hugmyndir um kyngervi okkur í barnabókmenntum? Hver er 

birtingarmynd kynhlutverka? Er munur á birtingu kynhlutverka á milli þeirra tímabila sem til 

skoðunar eru? Slíkt verður skoðað út frá hugmyndum mótunarhyggju (e. constructionism) en 

þar er áhersla lögð á að kyngervi sé félagslega mótað en ekki eðlislægt og meðfætt eins og 

talið er út frá kenningum eðlishyggju (e. essentialism) (Lips, 2005). 

Efnið er sett í samhengi með lýsandi samanburðarrannsókn. Um er að ræða sextán 

barnabækur sem lesnar voru og orðræðugreindar út frá kenningum mótunarhyggju og 

hugtakinu kyngervi (e. gender). Bækurnar skiptast í tvö tímabil. Á fyrra tímabilinu er að finna 

átta bækur frá árunum 1992 – 1995 og á seinna tímabilinu eru átta bækur frá árunum 2013-

2015. Hér er lögð áhersla á sögubækur þar sem börn eru í aðalhlutverki, þó með örfáum 

undantekningum. Efni þessarar rannsóknar takmarkast við vestrænan menningarheim. 

 Til að varpa ljósi á umfjöllunarefni ritgerðarinnar er vert að skilgreina þær kenningar 

sem notaðar verða við greiningu sem og þau hugtök sem fram koma. 

Til að byrja með verður andstæðukenningunum eðlishyggju (e. essentialism) og 

mótunarhyggju (e. constructionism) gerð skil. Einnig verða skilgreind hugtök sem teljast 

mikilvæg fyrir umfjöllunina. Fyrri rannsóknir á sviðinu verða síðan skoðaðar. Í aðferðarkafla 
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verður sjónum beint að orðræðugreiningu og framkvæmd rannsóknar. Að lokum verða 

niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar í samhengi við mótunarhyggju, hugtök og fyrri 

rannsóknir. 
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2 Barnabækur og áhrif þeirra  

Barnabækur eiga sér langa sögu og er sú saga ólík eftir menningarheimum. Ef litið er til 

vestrænna menningarheima og barnabóka á síðari tímum, má sjá fjöldan allan af sögubókum 

og fræðslubókum fyrir börn. Bækur hafa oftar en ekki gegnt fræðsluhlutverki fyrir börn, 

hvort sem það er í flokki skólabóka, trúarlegra bóka eða sögubóka (Hunt, 2005). Einnig hafa 

bækur áhrif á félagsmótun barna með því að móta hugmyndir þeirra um það samfélag sem 

þau eru hluti af sem og um aðra menningarheima (Gooden og Gooden, 2001). 

Skáldsögur sem skrifaðar eru fyrir börn geta endurspeglað samfélagið og 

uppbyggingu þess. Þær hugmyndir sem birtast börnum í bókum sem lesnar eru fyrir þau eða 

af þeim sjálfum geta haft veruleg áhrif á hugmyndir þeirra um viðmið og gildi samfélagsins 

(Gooden og Gooden, 2001). Börn geta samsamað sig þeim persónum sem finna má í 

bókunum, til dæmis persónum af sama aldri og kyni og þar með lært hlutverk barns, stráks, 

stelpu, nemanda, vinar, systur, bróður og svo lengi mætti telja (Hunt, 2005; Zipes, 1981). 

Slíkt er í takt við hugmyndir mótunarhyggju sem fjallað verður um í næsta kafla. 
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3 Fræðileg umfjöllun 

3.1 Eðlishyggja  

Eðlishyggja (e.essentialism) á rætur sínar að rekja til hugmynda um tvíhyggju (e. dualism) 

hins karllæga og hins kvenlega. Platon taldi að konur væru frá náttúrunnar hendi dýrslegar 

og að þær létu stjórnast af eigin tilfinningum. Á móti taldi hann karlmenn tákn visku og væru 

þeir tengdari huganum. Þar má finna svokölluð andstæðuðupör tvíhyggjunnar, svo sem 

tilfinningar og skynsemi og sál og líkama (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002).  

Aristóteles var á sama máli og Platon en hann sá konur sem vanskapaða karla. Hann 

leit svo á að þær væru körlum óæðri út frá líffræðilegum sjónarmiðum. Aristóteles kom 

einnig inn á þann mun er talinn var eðlislægur milli kynjanna, að konur væru í eðli sínu 

tilfinningaríkar og að karlar væru agaðir og skynsamir (Geir Þ. Þórarinsson, 2009). 

Slíkar hugmyndir eru enn við lýði í nútímasamfélagi, þó í nokkuð breyttri mynd. Þeir sem 

aðhyllast eðlishyggjuna telja að kynjamismunur eigi rætur sínar að rekja til eðlislægra 

eiginleika kynjanna. Þar er enn að finna hugmyndir tvíhyggjunnar þar sem áhersla er lögð á 

mun kynjanna út frá hugmyndum um kvenleika og karlmennsku (Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Út frá slíkum hugmyndum er talið að karlar séu ákveðnir og valdamiklir að eðlisfari. 

Tilfinningar þeirra séu takmarkaðar og sé þeim eðlislægt að búa yfir agaðri rökhugsun sem 

geri þá að vænlegri kosti til þess að sinna hverskonar valdastöðum í samfélaginu. 

Eðlishyggjan snýr einnig að þeim hugmyndum að körlum sé eðlislægt að sinna 

fyrirvinnuhlutverki (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Á móti kemur 

eru konur taldar tilfinningaríkari en karlmenn, óvirkar, ljúfar og hlédrægar (Gerður 

Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011). 

 Þar sem konur eru í tvíhyggjupörunum taldar vera líkaminn en karlarnir hugurinn, þá 

er talað um að konur búi yfir innbyggðu móðureðli. Slíkt sé eðlislægur þáttur sem fylgi því að 

vera kona. Móðureðli er þar með talinn eiginleiki sem konur hafa yfir karla á sviði 

umönnunar barna, sinna eigin sem og annarra, sem geri þær hæfari að sjá um það sem 

viðkemur barnauppeldi. Eðlishyggjan reynir að varpa ljósi á að konur og karlar séu í eðli sínu 

ólík og slíkt megi rekja til líffræðilegra þátta svo sem gena, hormóna, litninga og 

heilastarfsemi (Þórdís Þórðardóttir, 2012).  
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Fylgismenn eðlishyggju varpa ljósi á eðlislægan mun karla og kvenna með dæmum úr 

þróunarsögunni; að karlar hafi ætíð verið árasargjarnir og haldið ríkjandi stöðu þar sem mikil 

samkeppni hafi verið í veiðimannasamfélögum og slíku hafi verið viðhaldið í þróun mannsins 

(Wood og Eagly, 2009). Einnig er reynt að varpa ljósi á hugmyndir eðlishyggjunnar út frá 

hlutföllum karlmanna í hernaði. Þar er talið að hægt sé að útskýra þann mikla fjölda karla í 

hernaði út frá líkamlegum burðum þeirra og snerpu – konur séu einfaldlega ekki byggðar í 

slíkt (Giddens og Sutton, 2013).  

Kjarni eðlishyggjunnar liggur í þeirri hugmynd að mögulegt sé að útskýra kynjamun út 

frá tilteknum eiginleikum sem sumir eru ætlaðir konum en aðrir ætlaðir körlum. Eðlislægan 

mun sé að finna á milli kynjanna og sá munur eigi rætur sínar að rekja til líffræðilegra þátta. 

Konur og karlar séu einfaldlega ólík frá náttúrunnar hendi (Lips, 2005). 

3.2 Mótunarhyggja 

Mótunarhyggja (e. constructionism) er talin andstæða eðlishyggjunnar. Fylgjendur 

mótunarhyggju leitast við að útskýra kynjamun út frá þeim félagslegu viðmiðum og 

hugmyndum sem mótast í samfélaginu. Þær hugmyndir mótast í félagslegu ferli sem kallast 

félagsmótun (e. socialization) (Þórdís Þórðardóttir, 2005). Þar mótast hugmyndir og þekking í 

menningarlegu samhengi og hugtökin öðlast merkingu út frá ráðandi (e. hegemony) 

hugmyndum og orðræðu í samfélaginu. Þar með er mótunin einnig bundin tíma og rúmi og 

því breytileg – hugmyndirnar eru félagslega lærðar og geta þar með verið mótaðar með 

mismunandi hætti (Þórdís Þórðardóttir, 2012). Samfélagið mótar hugmyndir okkar um kynin 

og viðheldur einnig þeim hugmyndum (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 

2011). 

Ein af kennismiðum mótunarhyggju var heimspekingurinn og rithöfundurinn Simone 

de Beauvoir. Hún velti upp spurningum um það hvað væri að vera kona og benti á að leg og 

eggjastokkar gerðu manneskju ekki að konu heldur væri kona mótuð út frá samfélaginu (De 

Beauvoir, 1989). Hún setti spurningarmerki og gagnrýni fram við þær skilgreiningar 

eðlishyggju að ef konur væru einungis konur, með öllum þeim tilfinningum og móðureðli 

sem því var talið fylgja, frá líffræðilegum, eðlislægum þáttum, hvernig stóð þá á því að hægt 

væri að velta vöngum um hvort kona væri nógu mikil kona? (De Beauvoir, 1989). Út frá 

mótunarhyggju er litið svo á að þær hugmyndir sem ríkjandi eru í samfélaginu, að konur séu 

tilfinningaríkar og karlar séu harðir af sér, sé hugmynd sem mótuð hafi verið af samfélaginu í 
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heild og þeirri hugmynd sé viðhaldið með orðræðu innan samfélagsins (Lips, 2005). Út frá 

samfélagslegri samstöðu (e. consensus) skapa strúktúrar samfélagsins í heild þær hugmyndir 

sem ríkjandi eru á hverjum tíma hvað það er að vera kona og hvað það er að vera karl. 

Birtingarmynd kyns í hverju samfélagi fyrir sig er þar með mótuð út frá samfélaginu sjálfu – 

kynjunum eru ljáðir vissir eiginleikar, atferli/hegðun og jafnvel skoðanir (Gerður Bjarnadóttir 

og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011).  

Út frá kenningum mótunarhyggju er mikilvægt að gera greinarmun á hugtökunum 

kyn (e. sex) og kyngervi (e. gender).  

Kyn (e. sex) er skilgreint út frá líffræðilegum mun einstaklinga. Þar má nefna ytri og 

innri kynfæri, litninga og hormónastarfsemi. Kyngervi (e. gender) vísar til félagslegra og 

sálfræðilegra skýringa. Þar má nefna hvernig samfélagið skilgreinir kynin út frá ríkjandi 

hugmyndum samfélagsins og hvernig samfélagið sér og skilgreinir kvenleika og karlmennsku 

(Newman og Grauerholz, 2002). Kyngervi er félagslega mótað og byrjar sú mótun 

einstaklinga strax við fæðingu. Menningarlegan mun er að finna á hvað talið er karlmannlegt 

og kvenlegt en vissar hugmyndir eru ríkjandi um slíkt í hinum vestræna heimi. Slíkar 

hugmyndir læra börn til að mynda út frá félagsmótun (e. socialization), hvað það er að vera 

stelpa og hvað það er að vera strákur. 

Mikilvægir og áhrifamiklir félagsmótunaraðilar í lífi barna eru til að mynda fjölskyldur 

þeirra, sér í lagi foreldrar og forráðamenn, skólakerfið og jafnaldrar. Í gegnum slíka 

félagsmótunaraðila – og þætti læra börnin hverju er ætlast til af þeim og hvaða norm og 

viðmið gilda í samfélaginu. Út frá þeim væntingum sem samfélagið hefur til kynjanna eru viss 

viðmið hvernig kynin skulu klæða sig og hegða sér. Hið karllæga virðist njóta meiri virðingar í 

samfélaginu út frá ríkjandi valdahugmyndum og er svokölluð „strákaleg“ hegðun stúlkna því 

samþykktari en „stelpuleg“ hegðun stráka. Stelpuleg hegðun stráka, það að sýna af sér 

hegðun sem talin er stelpuleg út frá kynhlutverkum samfélagsins, er oft litin hornauga og 

talin ósæmileg. Þar mætti nefna strák sem gengur í bleiku pilsi eða leikur sér með dúkkur, 

sem í nútímasamfélagi er talið eiga fremur við stelpur. Stelpur sem sýna af sér strákalega 

hegðun mæta ekki eins mikilli andstöðu (Þórdís Þórðardótti, 2005; Newman og Grauerholz, 

2002).           

 Kyngervi er þar með mótað og lært, það er tjáning hins karlmannlega og hins 

kvenlega í samfélaginu. Hugmyndum um kyngervi er haldið við með ójafnri skiptingu á 



  

12 

vinnumarkaði og verkaskiptingu innan heimilis. Oftar en ekki er kvenleg og karlmannleg 

hegðun tekin sem gefin og einstaklingar sem fara út fyrir slík norm geta upplifað skömm. Við 

erum sífellt að flokka fólk út frá kyni en í raun og veru erum við að flokka það út frá kyngervi. 

Í fæstum tilvikum getum við séð hvert þeirra líffræðilega kyn er en með þeim ríkjandi 

hugmyndum sem finna má um kyngervi í samfélaginu gerir það okkur kleift að setja 

merkimiða á þá aðila sem passa inn í hugmyndir um kvenleika og karlmennsku. Slíkt hefur 

meira að gera með hverskonar hugmyndir eru ríkjandi í menningunni um karla og konur og 

minna að gera með líffræðilegt kyn þeirra (West og Zimmerman, 1987; Archer og Lloyd, 

2002). 

3.3 Kvenleiki og karlmennska 

Kynhlutverk (e. gender roles) er eitt af því sem börn læra í gegnum félagsmótun og þar hafa 

fyrrnefndir mótunaraðilar og þættir mikil áhrif sem og fjölmiðlar, samfélagsmiðlar, 

bókmenntir og sjónvarpsefni (Giddens og Sutton, 2013). 

Birtingarmynd kvenleika (e. femininity) og karlmennsku (e. masculinity) skiptir máli í 

þessu samhengi. Bartky (1998) bendir á að einstaklingar geti fæðst líffræðilegar konur eða 

karlar en að við fæðumst hinsvegar ekki karlmannleg né kvenleg. Slíkt er sköpun kyngervis 

sem á sér stað. Það þarf að leika það hlutverk sem samfélagið ætlast til af okkur, hvort sem 

við erum karlar eða konur.  

Kvenleiki og karlmennska hefur tekið breytingum í gegnum söguna og munur er á 

hugmyndum um kvenleika og karlmennsku eftir menningarheimum (Newman og Grauerholz, 

2002). Bartky talar um þá kvenlegu eiginleika sem ríkjandi eru í vestrænum 

nútímasamfélögum. Þar má nefna hina miklu áherslu sem lögð er á líkamann, holdafar, 

notkun hinna ýmsu snyrtivara, hvernig konur skuli bera sig, brosa fallega, sitja með 

krosslagða fætur, tala lágt og pent og halda sig til hlés. Einstaklingur getur að sjálfsögðu talist 

líffræðilega kona en ekki uppfyllt þau viðmið og gildi sem samfélagið gerir til kvenlegra 

eiginleika (Bartky, 1998). Einnig er ríkt í samfélaginu að titla viss störf og stéttir kvennastörf 

og kvennastéttir. Dæmi um slík störf eru flugfreyja, hjúkrunarfræðingur og leikskólakennari. 

Bartky (1998) varpar upp þörfu umhugsunarefni; hverjir eru það sem valdið hafa í 

samfélaginu og hverjum eru slíkar kröfur til bóta? Hún bendir á að þær kröfur sem gerðar eru 

til kvenna til að mynda varðandi útlit og snyrtiaðferðir séu mun meiri og strangari heldur en 

þær kröfur sem gerðar eru til karlmanna (Bartky, 1998). 
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Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) bendir á að mikilvægt þrástef í umræðunni um 

skilgreiningu karlmennsku séu líkamlegir yfirburðir karlmanna. Aðrir eiginleikar sem þykja 

einkenna karlmennsku og karlmannlega eiginleika eru til dæmis snerpa, rökvísi, gáfur, vald 

styrkur – bæði andlegur og líkamlegur. Karlmenn eiga samkvæmt ríkjandi hugmyndum að 

vera agaðir og harðir af sér tilfinningalega. Það þykir löstur hjá karlmannlegum karlmanni að 

sýna tilfinningar og fella tár. Slík hegðun er talin til kvenlegra einkenna (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Jacob Anderson-Minshall (2013) skoðar slíkar karlmennskuhugmyndir 

út frá því vægi sem þær hafa í nútímasamfélagi og veltir upp þeim ríkjandi viðhorfum að 

kvenlegir eiginleikar séu merki um veikleika einstaklings. Það er, ef karlmaður sýnir af sér 

hegðun sem í því félagslega samhengi telst til kvenlegra eiginleika, þá getur það orðið til þess 

að hann upplifi háð frá öðrum karlmönnum, og konum einnig, þar sem það virðist teljast til 

neikvæðra eiginleika fyrir karlmenn að hegða sér á kvenlegan hátt (Anderson-Minshall, 

2013). Þær hugmyndir sem eru fastmótaðar í samfélaginu, til að mynda að það sé körlum 

eðlislægt að vera betri í íþróttum svo sem fótbolta, gerir það að verkum að konur eru 

sjálfkrafa taldar lélegar á því sviði. Því er það að vera stimplaður stelpa á vellinum 

karlmönnum ekki til hróss og upplifun þeirra á þesskonar nafngift verður neikvæð. Slíkar 

hugmyndir viðhalda ójafnvægi milli kynjanna (Reay, 2011). Menningarbundið verðmætamat 

karlkynsins sem skipar því ofar í samfélaginu en kvenkyninu ræða Þorgerður Einarsdóttir og 

Berglind Rós Magnúsdóttir um í rannsókn sinni (2005). Þar eiga þær við hvernig karlmenn 

eru settir á hærri stall í samfélaginu og vinna þeirra og afrek þyki til aukinna verðmæta þar 

sem þeir eru í auknum mæli úti á vinnumarkaðnum kyns sín vegna. Konurnar sjá frekar um 

börn og heimili. Þorgerður og Berglind benda á að slíkt sé til komið vegna þeirra sem mótuðu 

samfélagið í gegnum tímann og hafa haft yfirhöndina í valdastöðum; karlmenn. Slíkt getur 

einnig útskýrt þá neikvæðu orðræðu sem umlykur uppnefni ungra drengja við jafningja sína, 

svo sem „þú ert algjör kelling“ , athugasemdir um tilfinningar og grát „stórir strákar gráta 

ekki“ og þvíumlíkt (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir). Slíkt er bæði 

takmarkandi og skaðlegt fyrir stráka jafnt sem stelpur því það kennir ungum strákum að 

halda aftur af tilfinningum sínum og byrgja þær inni og kennir ungum stelpum að þær séu 

minna virði en strákar. 
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3.4 Börn og kynhlutverk 

Frá unga aldri er börnum kennt hvers samfélagið ætlast til af þeim og hvað sé viðurkennd 

hegðun fyrir þeirra tiltekna kynhlutverk. Eins og áður sagði eru kynhlutverk lærð í 

félagsmótunarferli og aðilar svo sem foreldrar, skólakerfið og hinir ýmsu miðlar gegna 

mikilvægum þætti í því tiltekna ferli (Giddens og Sutton, 2013). Mótun slíkra kynhlutverka 

hefst við fæðingu og í raun áður en barnið kemur í heiminn. Margir verðandi foreldrar fá að 

vita kyn barns á meðgöngunni og á margan hátt er búið að sníða barninu vissa framtíð 

einungis út frá kyni. Bleik föt, blá föt, dúkkur, bangsar, skip og risaeðlur. Ómeðvitað virðast 

margir verðandi foreldrar ganga inn í þessar tilteknu, fyrirframgefnu hugmyndir út frá því 

samfélagi sem þau lifa og hrærast í. Ríkt er í fólki að lýsa útliti ungbarna með kynjuðum 

orðum, það er að segja þegar kynið er vitað (Newman og Grauerholz, 2002). Ýmsar 

rannsóknir hafa verið gerðar á hvaða lýsingaorða fólk grípur til og í einni slíkri rannsókn voru 

foreldrar beðnir að lýsa ungbarni sínu í einu orði. Þónokkurn mun var að finna á þeim orðum 

sem valin voru fyrir sveinbörn og þeim orðum sem valin voru fyrir stúlkubörn. 

Sveinbörnunum var lýst með orðum sem talin eru einkenna karlmannlega karla, svo sem 

sterkur, stór og árvökull. Stúlkubörnum var á hinn bóginn lýst með orðum sem vísuðu til 

hversu fíngerðar þær væru og smágerðar (Newman og Grauerholz, 2002). Þau hlutverk og 

heimilisverk sem börn eru beðin að taka þátt í á heimilinu eru einnig lituð af kynhlutverkum 

þar sem stelpur eru í mun meira mæli látnar taka þátt í þrifnaði, matseld og barnagæslu á 

meðan strákar eru fengnir til að hjálpa til við líkamlegri athafnir svo sem að slá garðinn og 

moka snjó (Giddens og Sutton, 2013; Newman og Grauerholz, 2002).  
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4 Fyrri rannsóknir 

Þeir Anderson og Hamilton (2005) rannsökuðu hversu oft feður komu við sögu í 200 

barnabókum sem gefnar voru út á tímabilinu 1995–2001 og hversu veigamiklu hlutverki þeir 

gegndu. Þeir skoðuðu hvort faðirinn kom að uppeldi barnanna, hvort hann var útivinnandi og 

hversu stórt hlutverk hans var inni á heimilinu. Niðurstöður sýndu að feðurnir virtust í 

miklum minnihluta í barnabókunum og sýndu börnum sínum ástúð í mun minna mæli en 

mæðurnar. Þær sáu nær alfarið um umönnun barnanna en sýndu einnig meiri reiði og sáu 

um að aga börnin. Á heildina litið var fjarvera feðranna mikil. Anderson og Hamilton skoðuðu 

áhrifaþætti slíkrar birtingarmyndar en þar má nefna að ójafnrétti í verkaskiptingu heimilisins 

væri viðhaldið með fjarveru föðurs úr bókunum og slíkt gæti gefið ómótuðum börnum 

hugmyndir um hvaða hlutverk mæður og feður „ættu“ að gegna. Fyrri rannsóknir hafa einnig 

varpað ljósi á það að stöðluð kynhlutverk í barnabókum hafa mótandi áhrif á skoðanir 

lesenda (Anderson og Hamilton, 2005). 

Gooden og Gooden (2001) skoðuðu birtingarmyndir kynjanna í 83 barnabókum á 4 

ára tímabili. Þau komust að því að konur voru sýndar í hefðbundnum kynhlutverkum í 

meirihluta bókanna og karlkyns persónur voru gerendur í flestum sögum. Þau sáu breytingu 

á kynjuðum staðalmyndum í gegnum árin þar sem konur komu við sögu sem aðalpersónur í 

auknum mæli. Þau komust að þeim niðurstöðum að ójöfn kynjaskipting í barnabókunum 

hafði möguleg neikvæð áhrif á unga lesendur þeirra þar sem slíkt gæti haft áhrif á til dæmis 

starfsval þeirra í framtíðinni og hugmyndir þeirra um eigin getu. Slík áhrif væru þar með 

takmarkandi fyrir bæði kynin (Gooden og Gooden, 2001). 

Narahara (1998) skoðaði kynrembu (e. sexism) í barnabókum og áhrif slíkrar 

birtingarmyndar á börn sem ómótaða lesendur. Persónur í þeim bókum sem eru lesnar af 

börnum og fyrir börn verða oftar en ekki að fyrirmyndum þeirra og geta þar með haft 

þónokkur áhrif á hugmyndir um mótun kyngervis. Í rannsókn hennar mátti greina að 

birtingarmynd kynja var nokkuð ójöfn; strákar voru í þónokkrum meirihluta sem 

aðalpersónur og sýndir sem gerendur en stelpurnar voru aðgerðarlausar og til baka 

(Narahara, 1998).  

Hamilton, Anderson, Broaddus og Young (2006) skoðuðu kynjamisrétti í barnabókum 

og áhrif þess á ung börn. Þau komust að því að ef kynjamisrétti væri í mjög litlum mæli og 

óáberandi hefði það ekki afgerandi mótandi áhrif á lesanda. Þau bentu á að oft væri mikið 



  

16 

kynjamisrétti að finna og staða kvenpersóna væri oftar en ekki mun lakari en karlpersóna. 

Þau veltu líka upp spurningum um hvort aukin áhrifahlutverk kvenna í samfélaginu og 

jákvæð þróun jafnréttismála hefðu áhrif á birtingarmynd kynjanna í nýlegum barnabókum. 

Niðurstöður þeirra bentu til þess að erfitt væri að segja til um slíkt þar sem ekki væru nógu 

margar rannsóknir sem sýndu fram á það og færi slíkt eftir stað, tíma og rannsóknarformi. Þó 

er talið að upp úr 1980 hafi orðið þónokkur framför í þessum málefnum innan 

bókmenntaheimsins, þá sér í lagi hvað varðar birtingarmynd kvenpersóna. Kvenpersónur 

væru þó oftar en ekki sýndar í „hefðbundnum“ kvennastörfum svo sem flugfreyjustörfum, 

sem hjúkrunarfræðingar, kennarar og í hinum ýmsu þjónustustörfum (Hamilton, Anderson, 

Broaddus og Young, 2006). 

Trepanier-Street og Romatowski (1999) skoðuðu áhrif barnabókmennta á börn og 

hvernig börnin sjá kynhlutverk út frá slíkum bókmenntum. Skoðað var hvernig börnin byggðu 

upp visst hegðunarmynstur sem þau tengdu við hvað væri að vera karl og hvað væri að vera 

kona. Slíkar upplýsingar geta börn notað til að móta hugmyndir um hvaða leikföng, 

klæðnaður, litir, áhugasvið og hegðan hæfi hvoru kyni fyrir sig. Í rannsókninni var lögð 

áhersla á ábyrgð slíkrar félagsmótunar. Fyrri rannsóknir sýna að þær bækur sem sýna bæði 

kynin í sömu störfum og jafnrétti er að finna, geti haft jákvæð áhrif á hugsunarhátt barna í 

átt að uppbyggjandi kynhlutverkum og mótað með þeim þær skoðanir að karlar jafnt sem 

konur geti aðhafst sömu hluti og séu jafn hæf. Viðhorf barna til atvinnu kynjanna voru 

rannsökuð í tveimur hlutum. Í fyrra skiptið kynjaskiptu börnin atvinnu mun meira en eftir 

lestur barnabóka þar sem kynin voru sýnd á jafnan hátt. Rannsakendur ályktuðu sem svo að 

munurinn sýndi fram á að skólinn, foreldrar og bókmenntir gegni mikilvægu hlutverki í 

félagsmótun ungra barna og hjálpi til við að móta sýn þeirra á stöðu kynjanna í samfélaginu. 

(Trepanier-Street og Romatowski, 1999).  
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5 Aðferðir 

5.1 Úrtak 

Hér verða skoðaðar 16 barnabækur sem ætlaðar eru börnum á aldrinum 6-12 ára. Átta 

bækur eru frá tímabilinu 1992–1995 og hinar átta eru frá tímabilinu 2013-2015. Á fyrra 

tímabilinu tíðkaðist ekki að bókaútgefendur og verslanir tækju saman einn heildarlista yfir 

mest seldu barnabækur landsins þannig að í því úrtaki var stuðst við metsölulista sem fengnir 

voru frá Félagsvísindastofnun. Þeir listar taka tillit til mest seldu bóka á öllum sölustöðum 

landsins, ekki einungis bókabúða. Einnig voru valdar í þann hóp barnabækur sem hlutu 

Íslensku barnabókaverðlaunin á þessum tilteknu árum. Hinar nýlegri bækur voru valdar með 

tilliti til metsölulista bókabúða og bókaútgefenda. Þar ber að nefna Forlagið og Eymundsson 

en þær búðir setja fram sérstaka mestölulista barnabóka. Tekið var tillit til hinna árlegu 

metsölulista sem gefnir eru út af Félagi íslenskra bókaútgefenda. Einnig var valin bók sem 

hlaut Íslensku barnabókaverðlaunin árið 2014. 

Allar bækurnar eru skrifaðar af íslenskum höfundum nema tvær sem skrifaðar eru af 

sænsku tvíeyki. Í hópi eldri bóka eru þrjár bækur skrifaðar af körlum en fimm bækur eru 

skrifaðar af konum. Í hópi nýlegri bóka eru það fimm karlkyns höfundar en þrír kvenkyns 

höfundar. Sögusviðið er Ísland í flest öllum bókunum. Í þremur bókum gerast sögurnar í 

Svíþjóð, ein gerist bæði á Íslandi og á Ítalíu og að lokum er bók þar sem sögusvið er í 

tilbúnum heimi. Í flokki eldri bóka er að finna fjórar bækur þar sem aðalpersóna er karlkyns, 

tvær bækur þar sem aðalpersóna er kvenkyns og tvær bækur þar sem finna má jafnt 

kynjaskiptan hóp. Í flokki nýrri bóka er að finna þrjár bækur þar sem aðalpersóna er karlkyns, 

fjórar bækur þar sem finna má hóp af báðum kynjum en enga bók þar sem aðalpersóna er 

kvenkyns. Hinsvegar eru kvenpersónur innan hópanna í meira aðalhlutverki en 

karlpersónurnar. Í einni af þeim átta bókum sem finna má í flokki nýrra bóka er lesandinn 

sjálfur aðalpersónan og skiptir þar ekki máli hvort lesandi er karlkyns eða kvenkyns. 

Aðalpersónur bókanna eru á sama aldursbili og lesendahópurinn fyrir utan bókina Ævar á 

grænni grein, en þar er aðalpersónan aðeins þriggja ára. Ákveðið var að hafa þá bók með þar 

sem sagan sjálf á betur við eldri lesendur og þar sem höfundur vildi skoða hlutverk foreldra í 

bókinni. 
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5.2 Orðræðugreining  

Orðræðugreining getur verið margvísleg og framkvæmd á ýmsan hátt. Hægt er að greina 

þemu í textum, tali og þögnum sem geta varpað ljósi á viss málefni, skýrt tiltekin gögn eða 

efni í smáatriðum. Í gegnum orðræðu skapast hugmyndir og slíkar hugmyndir geta orðið að 

félagslegum staðreyndum. Orðræðan gefur þeim hugmyndum merkingu og hægt er að nota 

hana til þess að leggja skilning í félagsleg samskipti. Við orðræðugreiningu er ekki einungis 

lögð áhersla á það sem sagt er heldur einnig það sem látið er kyrrt liggja (Braun og Clarke, 

2006). 

Orðræða er ferli og það getur myndast þrástef í því ferli sem viðheldur vissum 

hugmyndum í samfélaginu. Þrástef er skilgreint sem endurteknar staðhæfingar sem valda því 

að vissar hugmyndir verða ríkjandi (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). 

Í ritgerðinni koma fram fjölmörg dæmi um slíkar hugmyndir samfélagsins um kynin. 

Orðræðan viðheldur slíkum hugmyndum, bæði jákvæðum sem og neikvæðum. Orðræða er 

ekki einungis texti sem túlkaður er heldur er orðræða einnig ríkjandi hugmyndir og athafnir 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006).  

Samkvæmt þeim Braun og Clarke (2006) er hægt að nota hinar ýmsu kenningarlegu 

nálganir við orðræðugreiningu. Þegar notast er við orðræðugreiningu út frá mótunarhyggju 

er mögulegt að skoða hvernig atburðir og upplifarnir eru afurðir þeirrar orðræðu sem 

ríkjandi er í samfélaginu (Braun og Clarke, 2006).   

Eitt af meginmarkmiðum orðræðugreiningar mótunarhyggju er að leitast við að 

útskýra hvernig félagslegur veruleiki er byggður upp út frá þeirri orðræðu sem finna má á 

hverjum tíma, hvernig orð okkar hafa meiri áhrif á samfélagið heldur en okkur grunar og 

hvernig þessi orð eru hluti af því að búa til okkar raunveruleika (Taylor og Ussher, 2001). 

Orðræðu má telja skapandi þar sem hún býr til ákveðnar hugmyndir í hugum okkar varðandi 

menn og málefni, svo sem hugmyndir okkar um kyngervi – hvað það er að vera strákur og 

hvað það er að vera stelpa. Þar með hefur orðræða einnig áhrif, bæði neikvæð og jákvæð, 

þar sem í þeirri tilteknu sköpun fæst vald (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 

2011). Út frá orðræðugreiningu er hægt að fá hugmyndir um hverjar afleiðingar ríkjandi 

orðræðu eru og hvernig orðræða hefur áhrif á samfélagið. Einnig er vert að velta fyrir sér 

hverjir það eru sem valdið hafa og hafa þar með áhrif á mótun orðræðunnar á hverjum tíma 

(Flick, 2014). 
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Viðfangsefni ritgerðarinnar eru birtingarmyndir kynhlutverka í barnabókmenntum og 

samanburður slíkra birtingarmynda milli tímabila. Hverskonar hugmyndir eru ríkjandi í 

samfélaginu um kyngervi, karlmennsku og kvenleika? Hvað felst í því að vera strákur og 

stelpa? Í eftirfarandi orðræðugreiningu er gengið út frá tvíhyggjunni um karlmennsku og 

kvenleika og aðeins tvö kyn skoðuð – karl og kona. Einnig er hér lögð áhersla á vestrænan 

menningarheim, sér í lagi íslenskt samfélag, með örfáum undantekningum.  

Hugtökin kyngervi, kynhlutverk, karlmennska og kvenleiki sem og mótunarhyggja verða 

höfð til hliðsjónar við greininguna. Til að byrja með voru bækurnar í úrtakinu valdar út frá 

árslista frá Félagsvísindastofnun annars vegar og bókalistum bókaútgefenda hinsvegar. Hver 

einasta bók var lesin vel og vandlega. Það sem leitast var eftir að skoða hverri bók var 

eftirfarandi:  

 

• Birtingarmynd kynjanna 

• Hlutverk kynjanna 

• Orð sem notuð voru um kynin 

• Staða og hlutverk foreldra ef einhverjir voru 

• Skipting hlutverka; hverjir voru í aðalhlutverki, hverjir í aukahlutverki 

• Athafnir sem kynin tóku sér fyrir hendur 

 

Leitast var við að skoða birtingarmyndir ofangreindra atriða í samhengi við söguþráð og 

aðstæður. Öll orð og setningar sem þóttu viðeigandi út frá fyrrnefndum þáttum voru skráð 

og númeruð. Eftir lestur bókanna var skrifaður stuttur útdráttur úr hverri bók þar sem 

birtingarmyndir helstu atriða komu fram. Við greiningu var leitað eftir mynstri, þrástefum og 

þemum í hverri bók og síðan var slíkt sameinað undir nokkur þemu sem sjá má hér að neðan. 

Sama verklagi var fylgt við greiningu nýlegri bóka. Þemun eru síðan skilgreind út frá 

hugmyndum um kyngervi, karlmennsku og kvenleika í samfélaginu. Að lokum er leitast við að 

varpa ljósi á möguleg áhrif slíkrar birtingarmynda út frá fyrri rannsóknum á sviðinu. 
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6 Niðurstöður 

6.1 Þemu 

Til að varpa ljósi á birtingarmyndir kynjanna í bókunum sem og þann mun sem finna má á 

tímabilunum tveimur, mun niðurstöðum orðræðugreiningarinnar verða skipt í fimm þemu. 

Fyrst má finna yfirtitil þemans. Undir hverju þema eru tveir undirtitlar sem lýsa því sem fram 

kom í greiningunni. Fyrri titill undir hverju þema greinir frá niðurstöðum eldri bóka og seinni 

undirtitill greinir frá niðurstöðum nýlegri bóka. Undantekning er í þema fjögur „Stelpur sem 

löstur“ en þar er einungis greint frá þema sem fannst í hópi eldri bóka þar sem slíkt var ekki 

að finna í nýrri bókum. 

6.1.1 Foreldrar 

Ósýnilegi pabbinn og reiða móðirin 

Í eldri bókum úrtaksins eiga flest allar persónurnar foreldra. Hinsvegar er litla umfjöllun að 

finna um pabbana og eru þeir margir hverjir útivinnandi, dánir, á sjó eða þá að foreldrarnir 

eru skilin og faðirinn brottfluttur. Þegar pabbarnir birtast á heimilinu er það oftar en ekki til 

að sinna stöðluðum „karlastörfum“. Í bókinni Eplasneplar kemur slíkt skýrt fram þar sem 

hinn níu ára gamli Breki Bollason hefur miklar áhyggjur af móður sinni sem þarf „að vinna 

bæði karla og konuverk“ en þar vísar hann í umönnun barna og húsverk og síðan karlastörf 

sem í hans hugsa er að setja upp jólaseríur. Hann segist sjálfur geta unnið hin ýmsu 

karlmannsverk fyrir móður sína – en sé bara svo latur. Móðir Breka sér alfarið um uppeldi 

hans og henni er lýst sem stressaðri, þreyttri og pirraðri konu (Þórey Friðbjörnsdóttir, 1995). 

Sömu sögu er að segja um foreldra Önnu Lenu í bókinni Obladí Oblada (1995) en þar kemur 

pabbinn einungis við sögu í byrjun bókar og síðan ekki söguna meir. Hann er læknir og 

sjaldan sem aldrei heima en á heimilinu eru þrjú börn. Eftirfarandi setning lýsir sýn Önnu 

Lenu á fjarveru pabba síns nokkuð vel; „Pabbi í fríi. Frekar myndi ég trúa á geimverur!“ 

(Bergljót Hreinsdóttir, 1995; 124). 

Í sömu bók þarf móðir Önnu Lenu þrisvar að réttlæta það að hún sé heimavinnandi og að 

slíkt sé hennar val en ekki kvöð. Önnur móðir í samnefndri bók lendir í þeim aðstæðum að 

vera sökuð um eldsvoða í húsi sínu þar sem slíkt hefði ekki gerst væri hún heimavinnandi 

(Bergljót Hreinsdóttir, 1995). Mæðrum er lýst sem „afargömlum kerlingaskrukkum“ sem eru 

vitlausar í alla karlmenn (Olsson og Jacobsson, 1992) og sem konum með sífelldar áhyggjur 

(Guðrún Helgadóttir, 1995). Það er sjáanlegt mynstur hvert börnin leita þegar eitthvað bjátar 



  

21 

á en þá er það nær undantekningalaust sem þau leita til mæðra sinna í von um 

tilfinningalegan stuðning eða hlýju. Mæðurnar, hvort sem þær eru heimavinnandi eða 

útivinnandi, sinna einnig heimilishaldi sem og barnauppeldi. Í bókinni Ævar á grænni grein 

(1995) er að finna atburð þar sem Ævar er skítugur og mamma hans og amma sjá um að þrífa 

eftir hann. Pabbinn sem á að hafa ofan af fyrir honum rétt á meðan, setur Ævar fyrir framan 

sjónvarpið og kallar á mömmuna „Getur þú ekki aðeins séð um hann?“ og fer síðan inn í 

herbergi (Iðunn Steinsdóttir, 1995). 

Fjarverandi foreldrar 

Annað er upp á teningnum þegar kemur að stöðu foreldrar í nýlegri bókunum. Í flestum 

bókum á þessu tímabili er einfaldlega enga foreldra að finna. Þó er um einhverskonar 

forráðamenn að ræða eða fullorðinn einstakling sem kemur fyrir í mörgum bókanna. Í 

þremur bókum af átta er að finna foreldra og er skiptingin nokkuð jöfn á milli mæðra og 

feðra. Þó er söguþráðurinn í bókinni Mói Hrekkjusvín (2015) frábrugðinn hinum. Þó svo bókin 

sé gefin út árið 2015 er að finna söguþráð sem er meira í ætt við bækurnar í eldri hópnum. 

Þar sér móðirin alfarið um tilfinningamál sem og heimilishald en faðirinn sér um að vanda um 

fyrir Móa sem er sífellt að gera eitthvað af sér (Kristín Helga Gunnarsdóttir, 2015). Bókin Á 

puttanum með pabba sýnir, eins og titillinn gefur til kynna, pabba sem fer í ferðalag með 

börnum sínum tveimur. Ferðalagið er þó komið til vegna vonar pabbans um að komast í 

áheyrnarprufu fyrir kvikmynd. Þá er lag að finna móður barnanna því ekki geta þau séð um 

sig sjálf (Kolbrún Anna Björnsdóttir og Vala Þórsdóttir, 2014). Í eldri bókunum sýna feðurnir, 

þegar þeir eru viðstaddir, litlar sem engar tilfinningar en pabbinn í þessari tilteknu bók 

grætur og tjáir tilfinningar sínar eins oft og mögulegt er. Pabbinn er einnig gífurlega 

lofthræddur og lífshræddur og er það í verkahring eldri dóttur hans að taka af skarið og sjá 

um ferðalagið; til að mynda að keyra húsbíl á þjóðveginum (Kolbrún Anna Björnsdóttir og 

Vala Þórsdóttir, 2014). Eins og fyrr sagði er fáa foreldra að finna í nýlegri bókunum en þó er 

nokkuð um forráðamenn eða annarskonar fullorðinn aðila sem eru með í för. Afi, frænka, 

frændi og sérvitur vísindamaður eru þar á meðal. Gegnumgangandi eru aðalpersónur 

bókanna á leið í svaðilför og er lítið um einhverskonar foreldraímyndir þar.  
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6.1.2 Orð um kynin 

Frekjur og hetjur 

Neikvæð orð eru notuð í meira mæli um stelpur heldur en stráka í eldri bókunum. Mörg 

slíkra orða eiga við vitsmuni þeirra – eða skort á þeim eins og orðin eru sett fram – til dæmis 

bjáni, kjáni, fífl og heimsk. Orðið klár kemur fyrir en það er ansi sjaldan notað. Frek og frekja 

er notað oftar en önnur lýsingarorð um stelpur. Dæmi um fleiri orð sem notuð eru yfir 

stelpur eru blaðurskjóða, uppátækjasöm, framhleypin, prakkari, vinsæl, ógeðsleg, sæt, 

grobbari, gortari, beygla, trunta, norn, fíngerð, blíð, lítil, stillt, skapvond, fokvond, leiðinleg 

og gribba. Orð eins og uppátækjasöm og framhleypin eru notuð um stelpur sem hegða sér á 

þann hátt sem ekki er talinn passa inn í ríkjandi norm. Slíkt kemur fram í bókinni Dúfa Lísa en 

Dúfa Lísa hefur gaman að því að segja brandara og grínast. Hún er líka háværari en 

stelpurnar í bekknum og þar með er hún titluð framhleypin (Jacobsson og Olsson, 1992). 

Þau orð sem notuð eru um stráka í eldri bókunum eru oftar en ekki til að lýsa stærð þeirra 

eða styrkleika og eru orðin stór og sterkur notuð í miklum mæli. Dæmi um orð sem notuð 

eru yfir stráka eru aumingi, smábarn, kaldur, merkilegur, hraustur, feitur, öðruvísi, kúl, latur, 

gunga, rola, feiminn, prúður, ræfilslegur, klár, lítill, reiður, vondur, kurteis, rólegur, góður og 

duglegur. Orðin duglegur og góður voru oftar notuð um yngri stráka. Krakkarnir í bókinni 

Röndóttir spóar nota einnig orðið „mannalegur“, og á það við þegar einhver sýnir af sér 

hraustleika eða þor (Guðrún H. Eiríksdóttir, 1994). 

Sterkar stelpur 

Í hópi nýlegri bóka er mestmegins talað um stelpur sem sterkar. Þær eru sýndar halda á 

hinum ýmsu þungu hlutum, róa bát og klifra í klettum. Vert er að nefna að lýsingarorð sem 

notuð eru um stelpur eru mun jákvæðari í nýju bókunum heldur en í þeim gömlu. Dæmi um 

orð sem notuð eru um stelpur eru óvenjuleg, ófeimin, hörð, töffari, sterk, klár, hugrökk, 

hress, kát, eldfjörug, þóttafull og galdrakind. Þau orð sem notuð eru yfir stráka eru einnig 

jákvæð í meira lagi. Orðin stór og sterkur eru á sínum stað. Fleiri dæmi eru illilegur, 

frekjudós, töffari, glaðlegur, lús, groddalegur, stelpustrákur, hraustur, gáfaður, vinalegur, 

óþekkur, góður, hrekkjusvín og vandræðalegur. 
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6.1.3 Tilfinningar og skömm 

Aumingjaleg tár og feluleikur 

Skömm er ríkjandi í tilfinningamálum barna í eldri bókunum. Þau virðast eiga mjög erfitt með 

að tjá tilfinningar sínar og gera allt til þess að breiða yfir þær með hinum ýmsu ráðum. Í 

bókinni Sagan um Svan er hinn sjö ára Svanur mjög meðvitaður um framkomu sína við 

stelpur og einnig um tilfinningar sínar – það er, að hann skuli fela þær. Svanur er skotinn í 

stúlku að nafni Soffía en það má enginn af strákunum vita. Hann er ætíð með afsakanir á 

reiðum höndum þegar hann leikur við Soffíu. Hann segir strákunum að hann sé með 

hausverk eða að hann sé upptekinn í tölvunni. Svanur getur heldur ekki viðurkennt fyrir 

foreldrum sínum að hann sé dauðhræddur við þrumur né að hann vilji helst kúra í fangi 

mömmu sinnar. Svanur lýgur einnig um sundkunnáttu sína, sem er engin, til þess eins að líta 

ekki illa út í augum bekkjarfélaganna. Hann segir einfaldlega að þeir sem ekki kunni að synda 

séu ekki kaldir karlar (Jacobsson og Olsson, 1992). Sömu stöðu er að finna hjá Dúfu Lísu en 

hún er ætíð í öngum sínum yfir eigin hegðun. Skömmin er mikil og sjálfsálitið ekki upp á 

marga fiska: 

 

Það má orða það svo að Dúfu Lísu hafi stundum fundist hún vera heimsk alveg í gegn og ef öll 

heimska sem til er væri margfölduð með allir margföldunartöflunni þá yrði útkoman heimska 

hennar sjálfrar (Jacobsson og Olsson, 1992;5). 

 

Breki Bollason lýgur að fólki að hann sé að gera armbeygjur inni í herbergi svo fólk haldi ekki 

að hann sé tölvunörd (Þórey Friðbjörnsdóttir, 1995), Rúnar vill sýna Stjána umhyggju vegna 

alkóhólisma föður hans en þorir því ekki (Guðrún H. Eiríksdóttir, 1994), Anna Lena hefur 

áhyggjur af áliti stráka á hæð hennar (Bergljót Hreinsdóttir, 1995) og Stjána langar að segja 

mömmu sinni að honum þyki vænt um hana en fær sig ekki til þess (Guðrún H. Eiríksdóttir, 

1994). Persónur bókanna virðast yfir höfuð vera að kljást við þónokkurn skammt af skömm 

og vandræðaleika. Skömmin hjá krökkunum virðist oftar en ekki tengjast samskiptum við 

gagnstæða kynið. 
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Töff tilfinningar 

Birtingarmynd tilfinninga er annarskonar í nýlegri bókum. Þar er ákveðið samþykki gefið fyrir 

jafnri tjáningu tilfinninga á milli kynjanna. Gott dæmi um það er í bókinni Leitin að Blóðey en 

þar hittir söguhetjan fyrir egypskan sagnfræðing, karlmann, sem grætur býsna mikið. Í því 

samhengi var vandamálið ekki að karlmaður væri að gráta svona mikið heldur myndaðist 

stórflóð út frá tárum hans sem setti fólk í hættu. Í sömu bók er einnig að finna harðgera ninju 

að nafninu Þorvaldur sem grætur þegar hann meiðir sig. Slíkt er sett fram á jákvæðan hátt, 

engin skömm sem því fylgir og aðili sem talinn er harðger karlmaður sýndur sem manneskja 

sem getur grátið (Guðni Líndal Benediktsson, 2014). Karlmenn faðmast, kyssast og gráta í 

flestöllum nýrri bókunum en stelpur eru ekki sýndar í mörgum slíkum aðstæðum. Skuld 

drottning sýnir til að mynda engin merki geðshræringar á meðan stríð stendur yfir (Ármann 

Jakobsson, 2014) og Lína stýrir bát með fjölskyldu sinni í og er hvergi hrædd (Sigrún Eldjárn, 

2013). 

6.1.4 Stelpur sem löstur  

„Ég er sko engin stelpa!“ 

Það virðist nokkuð ríkjandi í eldri bókunum að strákar sjái það sem löst að vera líkt við 

stelpur. Fram kemur vottur af hneykslun í sumum strákum þegar þeir eru bornir saman við 

stelpur. Þegar aðalpersónunni Svani er líkt við litla stúlku í bernsku sinni bregst hann ókvæða 

við og hreytir í viðkomandi „Ég er engin stelpa, ég er strákur því ég er svo sterkur!“ 

(Jacobsson og Olsson, 1992;30). Breki Bollason fussar og sveiar yfir því að þurfa að prjóna 

bleika mús því „strákar náttúrulega prjóna ekki bleikar mýs“. Einnig þykir honum það síðasta 

sort að barnungur bróðir hans sé látinn sofa í blúnduvöggu „eins og hver önnur stelpa“ 

(Þórey Friðbjörnsdóttir, 1995;123). Hneykslunin er þónokkur hjá strákunum í Röndóttum 

spóum en þeim þykir til að mynda fráleitt að vera hræddir við stelpur, að stelpurnar geti nú 

lítið gert þeim þar sem þær séu nú bara stelpur og að þeir ætli sko ekki að láta stelpur kveða 

sig í kútinn. Einnig eru þær svo sem ágætar „af stelpum að vera“ (Guðrún H. Eiríksdóttir, 

1994). Goggi og Grjóni fá afmælisboðskort frá Siggu vinkonu sinni og að mati Grjóna er það 

boðskort „ógeðslegt, bleikt og stelpulegt“ (Gunnar Helgason, 1992). Slík orðræða er 

gegnumgangandi í flest öllum eldri bókunum. Í bókinni Röndóttir spóar þurfa stelpurnar 

sífellt að vera að sanna sig fyrir strákunum, með því að skora á þá í hinum ýmsu 

keppnisgreinum, byggja betri kofa en þeir, sýna fótboltatakta og sýna styrk sinn með því að 
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halda á þungum hlutum án þess að þiggja hjálp frá þeim (Guðrún H. Eiríksdóttir, 1994). 

Strákarnir tóku þær ekki í sátt fyrr en þær voru búnar að byggja kofa sem var betur byggður 

en strákanna og þá fyrst voru þær í lagi að strákanna mati. 

6.1.5 Hegðun og hlutverk 

Fliss og fótbolti 

Þónokkurn mun er að finna á hegðun og hlutverkum stráka og stelpna. Sögusvið eldri 

bókanna er mestmegins heimahús og skólar en sögusvið nýlegri bókanna er meira í áttina að 

tilbúnum ævintýraheim. Hlutverk kynjanna innan skólans og á skólalóðinni eru áberandi. Þar 

eru stelpurnar nær undantekningalaust „flissandi í asnalegum stelpuleikjum“ (Jacobsson og 

Olsson, 1992;13) eða að tala um stráka. Stelpum er lýst sem flissandi í nær öllum eldri 

bókunum. Dúfa Lísa fær einmitt „kast af versta stelpnasjúkdómi sem til er, hláturflissi“ 

(Jacobsson og Olsson, 1992;98). Þar sem stelpur eru í aðalhlutverki eru þær nokkuð sterkir 

aðilar en eins og fyrr hefur komið fram litast hlutverk þeirra einnig af nærveru strákanna ef 

um er að ræða hóp sem blandaður er af báðum kynjum. Í augum strákanna eru stelpur 

nokkuð kjánalegar og þær eru í aukahlutverki. Hlutverk stelpnanna er einnig að hjálpa til á 

heimilinum, sumar leika sér í dúkkuleik og slíku en oftast eru strákar með í för ef 

einhverskonar ævintýri eða svaðilför er á dagskrá. Í bókinni Röndóttir spóar virðist sem 

stelpurnar séu nokkurskonar raddir samviskunnar og sjái um að hafa hemil á strákunum. Ein 

stelpan, Rakel, er sögð tala við strákana „í móðurlegum tón“ og ætlast til að henni sé hlýtt. 

Stelpurnar hrista einnig hausinn yfir bjánalátunum í strákunum (Guðrún H. Eiríksdóttir, 

1994;82). Stelpur eru oftar en ekki sýndar sem yfirvegaðar og ef slík yfirvegun er ekki til 

staðar þá er þeim lýst sem framhleypnum og uppátækjasömum.  

 Strákarnir eru oftar í ráðandi hlutverkum. Þeir leika sér mestmegins með ærslagangi 

og mikil áhersla er lögð á samkeppni, hvort sem það er við aðra stráka eða við stelpur. Í 

bókinni Eplasneplar ræðir Breki um hversu „út úr kú“ það sé að ætlast til þess að hann passi 

nýfæddan bróður sinn: 

 

Ég er nú bara strákur sko og nenni ekkert að vera að passa einhver smábörn. Það eru stelpur sem 

gera svoleiðis. Ég ætti nú ekki annað eftir en að fara út að labba með Kjartan í vagni. Breki 

Bollason, barnapía! Það væri nú bara til að kóróna það!“ (Þórey Friðbjörnsdóttir, 1995;135) 
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Í Sagan um Svan kemur fram svipað viðhorf þegar Svanur leikur við vinkonu sína Soffíu. 

Það er til einn leikur sem Svanur er ekkert hrifinn af. Það er mömmuleikur. Hann getur reyndar 

verið skemmtilegur, en ekki þegar Soffía fær að ráða hvaða starf Svanur hefur. Það getur 

nefnilega orðið hvað sem er, skrifstofumaður eða einhver bjánalegur sölumaður sem stendur 

bara einhvers staðar og segir „já, takk“ í sífellu. Verst þykir Svani þó þegar hann á að vera 

heimavinnandi pabbi. Þá á hann að vera heima og búa til mat og þrífa íbúðina, leika við brúðuna 

og skipta um bleyjur. Soffía bleytir brúðuna með vatni og segir að hún sé búin að pissa á sig. Og 

hvað haldið þið að Svanur pabbi eigi að gera þegar hann á stund aflögu? Jú, þá á hann að setjast 

niður og prjóna peysu á litla barnið. Prjóna! Sitja eins og aumingi með tvö prik og þykjast prjóna. 

 (Jacobsson og Olsson, 1992;27-28) 

Áræðnar hetjur 

Í nýju bókunum er ekki svo skýr lína á milli kynhlutverka. Stelpur og strákar ganga svo gott 

sem í flest öll sömu hlutverk. Þar er muninn frekar að finna á milli einstaka persóna heldur en 

á milli kynja. Jafnt strákar sem stelpur eru í leiðtogahlutverki og má segja að stelpur séu 

frekar í hlutverki leiðtoga þar sem bækurnar fjalla um blandaðan hóp stráka og stelpna. Þær 

taka af skarið og veigra sér ekki við neinu en þurfa aftur á móti ekki eins mikla viðurkenningu 

frá strákunum eins og sjá má í fyrri bókum.       

  Í bókinni Leitin að Blóðey er kynntur til sögunnar Ninjaskóli. Þar er að finna aðal 

ninjuna Þorvald sem er stór og sterklegur maður en sá hefur einnig gaman af föndri og hekli. 

Ninjan Katrín sýnir einnig hvað í henni býr. Í sömu bók kemur fram fantur mikill sem gengur 

um með lepp, tóbak í vörinni, í kúrekastígvélum og leðurjakka. Sá fantur klæðist einnig pilsi 

og telst vera mikill töffari. Þarna má sjá stráka og stelpur í hinum ýmsu hlutverkum og fatnaði 

og slíkt virðist ekki vera neitt tiltökumál heldur er um að ræða nokkurskonar normalíseringu 

og jöfnuð í birtingarmynd kynhlutverka (Guðni Líndal Benediktsson, 2014).  

Birtingamynd karlmennskunnar er með öðru formi í bókinni Síðasti galdrameistarinn. 

Þar er karlkyns persónum ljáð bæði karlmannlegir og kvenlegir eiginleikar og karlarnir hafa 

gott svigrúm til þess að tjá tilfinningar sínar. Engin skömm fylgir slíku í bókinni eins og raunin 

hefur verið í eldri bókunum. Konurnar í þeirri bók virðast þó þurfa að sanna sig, karlarnir í 

raun trúa því varla að þær búi yfir þeim hæfileikum sem fram koma. Konurnar virðast allar 

hafa góðmennsku í sér, einnig þær sem stjórna blóðugu stríði (Ármann Jakobsson, 2014). Ein 

af bókunum sker sig úr hvað kynhlutverk varðar en það er bókin Þín eigin þjóðsaga (Ævar Þór 

Benediktsson, 2014). Þar er á ferðinni bók þar sem lesandinn er sjálfur í aðalhlutverki svo þar 

eru engar kynjaðar hugmyndir um aðalpersónuna. 
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7 Umræða 

Hér verða niðurstöður skoðaðar og ræddar út frá þeim kenningum, hugtökum og fyrri 

rannsóknum sem fram hafa komið.  

7.1 Foreldrar - Ósýnilegi pabbinn og reiða móðirin og fjarverandi foreldrar  

Í fyrsta þemanu gefur að líta hlutverk foreldra í barnabókunum. Á fyrra tímabilinu, 1992-

1995, er að finna foreldra í nokkuð hefðbundnum kynhlutverkum. Áherslan er á hlut 

mæðranna á heimilinu og sjá þær í langflestum tilvikum um umönnun barna sem og 

heimilishald. Þeim er lýst sem þreyttum og örgum konum sem sjá mestmegins um að aga 

börnin en börnin leita nær undantekningalaust til þeirra ef um tilfinningalegan stuðning er 

að ræða. Hugmyndir eðlishyggjunnar um eðlislægt atgervi, það að konur séu í eðli sínu 

tilfinningaríkari en karlar (Geir Þ. Þórarinsson, 2009) og að móðureðli sé meðfæddur 

eiginleiki kvenna og þar með í þeirra verkahring að sjá um umönnun barna (Þórdís 

Þórðardóttir, 2012) fær vissan hljómgrunn í þessum lýsingum. Birtingarmynd mæðranna er á 

þann veg að þær veita tilfinningalegan stuðning og hlýju og þykir það í raun sjálfsagt að leita 

fremur til mæðranna en feðranna í leit að slíku. Hvort sem mæðurnar eru útivinnandi eða 

heimavinnandi þá sjá þær um allt sem viðkemur heimilinu sem og barnauppeldinu. Slíkt 

viðheldur hugmyndum um kynhlutverk eins og niðurstöður rannsóknar þeirra Anderson og 

Hamilton (2005) segja til um. Einnig er það lýsandi dæmi út frá niðurstöðum Hamilton, 

Anderson, Broaddus og Young (2006) en þau skoðuðu hvernig svokölluð hefðbundin 

kvennastörf og karlastörf birtast í barnabókum. Hugmyndir tvíhyggjunnar, að konur séu 

líkaminn og karlar séu hugurinn (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002), birtast í vandræðagangi Breka 

Bollasonar í bókinni Eplasneplar við uppsetningu jólaseríu (Þórey Friðbjörnsdóttir, 1995). Þar 

er móðir Breka sú sem sér um heimilið og veitir honum tilfinningalegan stuðning (líkami) en 

Breki óttast að móðir sín sé ekki lunkin við uppsetningu á jólaseríum þar sem hana skorti hið 

karlmannlega verkvit (hugurinn). Breki telur best að faðir hans sjái um slíkt. Það að feðurnir 

séu gegnumgangandi fjarverandi í þessum fyrri hóp barnabókmennta sem skoðaðar voru, 

lýsir einnig þeirri hugmynd að hlutverk karlsins í fjölskyldunni sé fyrirvinnuhlutverkið. Slík 

viðhorf einkenna ríkjandi karlmennskuhugtak um líkamlega og andlega yfirburði karla 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 
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  Annað kemur á daginn í hinum nýlegri bókum frá tímabilinu 2013–2015. Þar eru 

foreldrar að mestu leyti fjarverandi en þó er að finna persónur sem gegna hlutverki 

einhverskonar forráðamanna. Börnin í þeim hópi virðast oftar en ekki vera á leið í mikla 

svaðilför og virðist sem ávalt þurfi að hafa einhverskonar foreldraímynd á staðnum, einhvern 

eldri sem þau geta leitað til, þó svo sá hinn sami sé mögulega vita gagnslaus þrátt fyrir aldur. 

Einhverskonar öryggi virðist falið í því. Mögulega hafa slíkar fyrirmyndir ekki eins mikið gildi 

og foreldrar í barnabókmenntum og geta þar af leiðandi sýnt af sér óábyrga eða kjánalega 

hegðun. Dæmi mætti taka úr bókinni Kamilla Vindmylla (Hilmar Örn Óskarsson, 2013) en í 

þeirri bók er „foreldra ímyndin“ vísindamaður sem er ávalt utan við sig. Krakkarnir í bókinni 

eru öll sterkar persónur með sitt á hreinu en leita þó til hans fyrir frekari leiðbeiningar á sviði 

vísinda. Sveimhuga vísindamaður er ekki endilega sá aðili sem börnin leita til varðandi 

tilfinningalegan stuðning né væri hann aðili sem veitir þeim aðhald og aga. Hann gegnir þó, 

sem eldri einstaklingur, tilteknu öryggishlutverki í augum barnanna. Það hlutverk er komið til 

út frá samfélagslegum hugmyndum um eftirlit hinna eldri með þeim sem yngri eru, 

nokkurskonar ábyrgðarhlutverk (Hunt, 2005). Í bókinni Leitin að Blóðey (2014) má einnig sjá 

annarskonar framsetningu en þar er afinn í aðalhlutverki. Þar segir hann barnabarni sínu 

sögu af sjálfum sér í svaðilför þar sem hann berst við ninjur og dreka. Þar er ekki um ábyrga 

föðurímynd að ræða heldur afa sem tekur upp á ýmsu „þrátt fyrir“ aldur og fyrri störf – sem í 

raun skorar á staðalmyndir, hvort sem það er í hlutverki forráðamanns eða út frá 

aldurshugmyndum. Karlmennskuhugmyndum um tilfinningar er kollvarpað í sögunni Á 

puttanum með pabba (Kolbrún Anna Björnsdóttir og Vala Þórsdóttir, 2014). Þar nýtir 

pabbinn hvert tækifæri til að tjá tilfinningar sínar, faðma fjölskyldu sína sem og ókunnuga 

aðila og að gráta. Slík birtingarmynd skorar á staðalmyndir karlmennskunnar; að 

karlmönnum sé ekki eðlislægt að gráta og slíkt sé ekki talið karlmönnum sæmandi 

(Anderson-Minshall, 2013).  

Slíkar breytingar ríma við rannsókn Gooden og Gooden (2001) en þau skoðuðu 

birtingarmynd kynjanna í barnabókmenntum og hverskonar áhrif sú birtingarmynd hefði á 

unga lesendur. Breytingar á kynjuðum staðalmyndum mátti finna á milli eldri og nýlegri bóka 

sem skoðaðar voru, kynin voru jafnari í nýrri bókum. Út frá niðurstöðum ályktuðu þau sem 

svo að ójöfn kynjaskipting í barnabókum gæti haft neikvæð áhrif á lesendur á þann hátt að 

virka hamlandi í starfsvali og í hugmyndum um eigin getu (Gooden og Gooden, 2001). Þann 

mun sem er að finna á nýrri og eldri barnabókum í þessari ritgerð er hægt að bera saman við 
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niðurstöður Gooden og Gooden og velta því upp hvort áskorun á kynjaðar staðalmyndir sem 

finna má í hópi nýlegri bóka gæti haft jákvæð áhrif á unga og ómótaða lesendur og 

hugmyndir þeirra um getu kynjanna. 

7.2 Orð um kynin - Frekjur og hetjur og sterkar stelpur 

Í öðru þemanu er áhersla lögð á hverskonar orðanotkun er viðhöfð um kynin á báðum 

tímabilum. Í hópi eldri bóka eru neikvæð orð notuð í meira mæli um stelpur heldur en stráka. 

Þau neikvæðu lýsingarorð sem notuð eru yfir stelpur eiga oftast við um skort á vitsmunum. 

Þar má nefna orð svo sem heimsk, fífl, kjáni og bjáni. Einnig er þónokkuð um neikvæða 

orðanotkun sem lýsir skapgerð og tilfinningum stelpnanna, svo sem skapvond, fokvond, 

leiðinleg og gortari. Þau jákvæðu orð sem notuð eru yfir stelpur eiga oftast við um útlit þeirra 

og eru á borð við sæt, lítil og fíngerð. Slíkt kemur heim og saman við þær fyrirframgefnu 

hugmyndir um kvenleika þar sem áhersla er lögð á fágaða framkomu kvenna og fegrun 

líkamans (Bartky, 1998). Eins og áður var nefnt um hin svokölluðu tvíhyggjupör koma hér 

sterkt fram hugmyndir um konuna sem líkamann og tilfinningarnar (Sigríður Þorgeirsdóttir, 

2002). Þær hugmyndir sem mótast hafa eru að konur láti stjórnast af tilfinningum og séu ekki 

eins rökvísar og karlkynið (Geir Þ. Þórarinsson, 2009). Ríkjandi viðhorf samfélagsins um 

kvenleika mótast út frá hugmyndum um kyngervi; hin félagslega mótuðu gildi og viðmið þess 

hvað er að vera karl og kona í nútímasamfélagi (Newman og Grauerholz, 2002). Slík viðhorf 

má sjá í þeim lýsingarorðum sem notuð er um stelpurnar, sem lýsa fíngerðri og fallegri 

ásjónu þeirra. 

Greina má að um leið og stelpurnar sýna af sér einhverskonar hegðun sem fer út fyrir það 

sem ásættanlegt þykir út frá hugmyndum um kvenleika, til að mynda fágaða framkomu, eru 

þær taldar uppátækjasamar og framhleypnar. Birtingarmynd slíkrar orðræðu má finna í 

bókinni um Dúfu Lísu (1992) en þar sem Dúfa Lísa er meira fyrir það að tala og vekja athygli á 

sér með gríni, er hún talin framhleypin af fullorðna fólkinu sem og samnemendum sínum. 

(Anders Jacobsson og Sören Olsson, 1992). Einnig fær hún ekki samskonar athygli frá hinu 

kyninu og þær stúlkur sem haga sér eftir ríkjandi viðmiðum og gildum kvenleikans.  

 Í orðum sem notuð eru um strákana má greina ríkjandi hugmyndir um karlmennsku. 

Þau orð sem notuð eru í meira mæli yfir karlkyns persónur í hópi eldri bóka eru orð sem 

notuð eru yfir líkamlegan styrk og stærð – eða skort á því. Þar má nefna hraustur, feitur, stór, 

sterkur og lítill. Út frá ríkjandi karlmennskuhugmyndum þykir eftirsóknarvert að búa yfir 
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líkamlegum styrk sem og andlegum styrk en litið er neikvæðum augum á granna líkama án 

allra vöðva (Anderson-Minshall, 2103).  

Orðanotkun í nýlegri bókum er öðruvísi háttað. Þar eru jákvæðari orð heilt á litið notuð 

um bæði kynin og sér í lagi um stelpur. Í bókunum er lögð áhersla á líkamlegan styrk 

stelpnanna. Í bókinni Risaeðlur í Reykjavík (2015) er tíðrætt um styrk Hildar, sem er eina 

stelpan í krakkahópnum sem leggur upp í svaðilför við að bjarga Reykjavík úr klóm risaeðla 

(Ævar Þór Benediktsson, 2015). Slík birtingarmynd hristir upp í kynjuðum hugmyndum um að 

stelpur og líkamlegur styrkur fari ekki endilega saman heldur sé það eitthvað sem strákar búi 

yfir frá náttúrunnar hendi (Þórdís Þórðardóttir, 2012). Þegar tilraun er gerð til þess að 

kollvarpa slíkum hugmyndum getur fengist jákvæð niðurstaða eins og fram kom í rannsókn 

þeirra Trepanier-Street og Romatowski (1999). Þar voru kynin birt í sömu stöðu; stóðu 

jafnfætis er kom að starfsvali og sinntu sömu hlutverkum, hvort sem um var að ræða 

fyrirvinnuhlutverk eða heimilisstörf. Slík birtingarmynd hafði áhrif á lesendur á þann hátt að 

afstaða þeirra til kynjanna varð jákvæðari. Lesendur töldu frekar að kynin væru jafn hæf 

heldur en eftir lestur bóka þar sem finna mátti kynjaðar staðalímyndir (Trepanier-Street og 

Romatowski, 1999).   

Slíkar niðurstöður leggja áherslu á áhrif félagsmótunar og félagsmótunaraðila svo sem 

kennara og forráðamanna, enda er það oftar en ekki í höndum þeirra að velja lesefni, 

leikföng og sjónvarpsefni fyrir börn. Þesskonar efni getur haft mótandi áhrif á unga 

viðtakendur og skorið úr um hverskonar hugmyndir um kynin eru ríkjandi í huga þeirra 

(Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

7.3 Tilfinningar og skömm - Aumingjaleg tár og feluleikur og töff tilfinningar 

Í þriðja þemanu er birtingarmynd tilfinninga skoðuð. Í flokki eldri bóka er skömm ríkjandi í 

tilfinningamálum barnanna. Þau gera hvað þau geta til þess að leyna hverskonar tilfinningum 

og mikil hræðsla virðist vera við álit annarra á gjörðum þeirra og tilfinningum. 

Karlmennskuhugtakið er ríkjandi í tilfinningamálum og þykir skortur á sundkunnáttu, hræðsla 

við þrumur og umhyggja fyrir vinum sínum sýna veikleika sem beri að fela svo viðkomandi 

virki ekki „minni maður“. Karlmennskuna skuli sýna á agaðan hátt, lausa við alla 

tilfinningasemi og hræðslu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Strákarnir reyna að breiða 

yfir hræðsluna með afsökunum og reyna eftir fremsta megni að hegða sér út frá tilteknum 

hugmyndum um karlmennsku. 
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Skömm stelpnanna sýnir sig meira í sambandi við útlit og framkomu við gagnstæða kynið 

og má þar nefna áhyggjur Önnu Lenu af hæð sinni og skömmustulega Dúfu Lísu sem heldur 

því statt og stöðugt fram að hún sé heimsk (Bergljót Hreinsdóttir, 1995; Jacobsson og Olsson, 

1992). Það virðist þó vera mikil löngun hjá öllum persónum að geta sýnt slíkar tilfinningar en 

að ríkjandi viðmið og gildi í samfélaginu leyfi slíkt ekki. Persónurnar virðast hræðast 

afleiðingarnar og stimpilinn sem gæti fylgt slíkri uppljóstrun tilfinninga og innri baráttu. 

Birtingarmynd kynjaðrar hegðunar, það að karlar loki á tilfinningar sínar og konur stundi 

sjálfsniðurrif í sambandi við útlit sitt, getur haft mótandi áhrif á hugmyndir viðtakenda um 

hegðun kynjanna en sú var ein af niðurstöðum rannsóknar Trepanier-Street og Romatowski 

(1999) en þar byggðu ungir lesendur upp hegðunarmynstur sem þau tengdu við kynin út frá 

þeim sögum sem lesnar voru (Trepanier-Street og Romatowski, 1999).  

Í flokki nýlegri bóka er afstaða til tilfinningamála annarskonar. Aukið samþykki er fyrir því 

að jafnt konur sem karlar gráti og sýni tilfinningar og lítil sem engin skömm fylgir þesskonar 

tjáningarmáta. Svo virðist sem undirliggjandi meining gæti verið á bak við slíka 

birtingarmynd. Sú meining gæti verið hvatning sem hafi áhrif á lesandann, hvort sem um er 

að ræða strák eða stelpu, til þess að tjá tilfinningar sínar og leyfa sér að gráta. Að slíkt rýri 

ekki persónuna á neinn hátt, sama um hvort kynið er að ræða. Í nýlegri bókum eru 

stelpurnar sýndar sem yfirvegaðri aðilarnir í hverskonar aðstæðum en strákarnir gráta og 

sýna tilfinningar í meiri mæli. Það stangast á við ríkjandi staðalmyndir kvenleika og 

karlmennsku en ef slíkt verður ríkjandi hugmynd og ríkjandi viðmót gagnvart kynjunum, 

getur sú hugmynd fest sig í sessi og haft endurmótandi áhrif á kynhlutverkin. Slíkar 

niðurstöður komu fram í rannsókn Trepanier Street og Romatowski (1999) en út frá þeirra 

niðurstöðum ályktuðu þær að félagsmótunaráhrif bókmennta séu mikil og móti viðhorf 

lesenda um kynin og með birtingu aukins jöfnuðar í því efni sem beint er að börnum sé 

mögulegt að endurmóta viðmið karlmennsku og kvenleika hugmynda sem ríkjandi eru 

(Trepanier Street og Romatowski, 1999). 

7.4 Stelpur sem löstur - „Ég er sko engin stelpa!“  

Í fjórða þemanu er litið til þess hvernig það hlutskipti að vera líkt við stelpu á einhvern hátt, 

hvort sem það er í gjörðum, hugmyndum eða hegðun er talið neikvætt og á einhvern hátt 

mikill löstur. Hér var einungis að finna slíkt mynstur í hópi eldri bóka en lítið sem ekkert var 

um slíka orðanotkun að ræða í nýlegri bókum. Öll dæmin eru þar með úr hópi eldri bóka, 
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1992–1995. Annarskonar áherslur var að finna í hópi nýrri bóka og var þar frekar að stelpur 

væru jafnfærar og strákar og þyrftu ekki endilega að sanna sig fyrir þeim né öðrum. Þó var 

lögð aukin áhersla á að stelpur geti allt og þær settar í hlutverk sem hafa þótt karlmannleg en 

slíkt getur virkað á jákvæðan hátt til þess að brjóta niður staðalímyndir um kynhlutverkin 

(Gooden og Gooden, 2001). Slíkt verður þó að gerast á báða bóga til að það beri árangur – 

setja verður stráka einnig inn í hlutverk sem eru talin kvenleg. Dæmi um slíkt má sjá í hópi 

nýrri bóka þar sem karlar klæðast pilsum og hekla en farið verður nánar í það í umræðu um 

síðasta þema – „Áræðnar hetjur“.  

 Út frá því mynstri sem fyrirfinnst í fjórða þema má velta fyrir sér hugmyndum um ríkjandi 

vald í samfélaginu og hvers vegna það sé talið neikvætt að vera líkt við konu. Niðurstöður 

rannsókna Narahara (1998) má skoða í samhengi við þetta tiltekna þema en í þeirri rannsókn 

mátti greina meirihluta persóna í barnabókum karlkyns og sem gerendur en stelpur sem 

óvirkar aukapersónur. Strákar voru þar með sýndir ríkjandi en stelpur víkjandi. Í hópi eldri 

bóka sem lesnar voru má greina mikla vandlætingu á meðal stráka þegar þeim er líkt við 

stelpu eða þegar þeir eiga að inna af hendi hlutverk sem tengd eru stelpum út frá ráðandi 

kynhlutverkum. Svokallaðir „stelpulegir“ hlutir virðast fyrir neðan þeirra virðingu. Virðing er í 

raun lykilorðið í þessu samhengi þar sem vert er að rýna í hvaða hópar það eru sem njóta 

virðingar og í hvaða samhengi. Viðkomandi virðist einnig þurfa að sanna sig – komast upp á 

það stig sem talið er normið. En hver ákveður slíkt? Kenningar mótunarhyggju skipta þar máli 

út frá mótun kyngervis í samfélaginu og þeim hugmyndum sem haldið er á lofti varðandi 

skilgreiningar kynjanna (Newman og Grauerholz, 2002). Einnig er vert að líta til þess hverjir 

það eru sem hafa búið yfir sterkari stöðu í samfélaginu út frá valdahugmyndum og ríkjandi 

hlutverkum. Það má vera að enn eimi eftir af valdi hvítra, vestrænna karlmanna úr sögunni 

og að mótun ríkjandi orðræðu, til að mynda um kynin, hafi sitthvað með slíkt vald að gera. 

(West og Zimmerman, 1987; Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Út 

frá þeirri orðræðu sem finnst í hópi eldri bókanna virðist svo vera að ekki sé eftirsóknarvert 

hlutskipti að vera kvenkyns. Áhugavert var að sjá slíkt birtast í barnabókunum, sér í lagi í 

bókinni Röndóttir spóar (1994) þar sem stelpurnar eru taldar síðasta sort þangað til að þær 

vinna sér inn virðingu strákanna – þar með því að hjálpa þeim við byggingu trjákofa. Með því 

að ljúka því verki á sómasamlegan hátt, voru þær komnar í mjúkinn hjá strákunum og eftir 

það mynduðu þau nokkurskonar vinahóp. Þó var ætíð talið slæmt að sjást með stelpunum og 

óspart var gert grín að strákunum þremur fyrir það eitt að umgangast þær. 
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Gegnumgangandi í hópi eldri bóka virtist sem stelpur væru á einhvern hátt óæðri og það 

að vera líkt við stelpu væri jafnt á við hið versta blótsyrði. Hinsvegar, þegar stelpum er líkt við 

stráka, virðist slíkt talið jákvætt, merki um styrkleik og getu. Virðingu strákanna fær því sú 

stelpa sem getur samsamað sig að þeirra hlutverki – án þess þó að að tapa kvenleika sínum 

(Reay, 2011). 

7.5 Hegðun og hlutverk - Fliss og fótbolti og áræðnar hetjur 

Í fimmta og síðasta þemanu er rauði þráðurinn hegðun og hlutverk kynjanna. Í hópi eldri 

bóka hegða kynin sér á nokkuð ólíkan hátt og virðast flestar persónur falla inn í stöðluð 

kynhlutverk; hvernig þeim beri að haga sér út frá sínu líffræðilega kyni í gegnum 

félagsmótunarferlið (Gidden og Sutton, 2013).  

Stelpurnar birtast sem hálf óvirkar og utan við sig og virðast stjórnast að miklu leyti af því 

hvað strákarnir gera – flissið er þeirra einkennismerki. Sú hugmynd um að móðureðli sé 

kvenkyninu eðlislægt og meðfætt (Þórdís Þórðardóttir, 2012) er mjög sterk í 

persónusköpuninni og aðalhlutverk stelpnanna er að sjá um yngri systkin, hjálpa mæðrum 

sínum á heimilinu (feðurnir eru eins og áður kom fram ekki viðstaddir slíkt) og að hafa vit 

fyrir strákunum. Þó svo birtingarmynd stelpnanna sé í meira lagi óvirkni og aukahlutverk þá 

eru þær einnig oft birtar sem rödd skynseminnar. Anna Lena í bókinni Obladí Oblada 

(Bergljót Hreinsdóttir, 1995) og Eva í bókinni Ekkert að þakka (Guðrún Helgadóttir, 1995) sjá 

oftar en ekki um að taka úthugsaðar ákvarðanir fyrir sig og vini sína/systkini og stelpurnar í 

bókinni Röndóttir spóar hrista hausinn yfir stælum í strákunum og tala við þá „í móðurlegum 

tón“ (Guðrún H. Eiríksdóttir, 1994;82). Settlegar og penar skulu þær einnig vera því annars 

hljóta þær stimpilinn „framhleypnar“ en ekki „ævintýragjarnar“ eins og strákarnir myndu að 

öllum líkindum hljóta.  

Strákarnir eru oftar sýndir í ráðandi hlutverkum, sem leiðtogar og grínistar. Ríkjandi er viss 

vörn karlmennskunnar í hegðun og orðum þeirra, til að mynda sem koma fram í lýsingum 

Svans á heimilisstörfum. Þar talar hann um sitja „eins og aumingi“ og prjóna (Jacobsson og 

Olsson, 1992). Slíkt þykir honum greinilega ekki það karlmannlegasta og þá er mikið lagt upp 

úr því að leggja áherslu á meint tilgangsleysi þess.  

Í samhengi við þennan punkt mætti velta upp áhrifum félagsmótunar. Þeir 

félagsmótunaraðilar fyrrnefndir eru til að mynda foreldrar og kennarar. Út frá kenningum um 

mótunarhyggju mótast skilningur okkar út frá ríkjandi viðmiðum og gildum í samfélaginu. 
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Einn af þeim þáttum eru hugmyndir okkar um kynin. Ef hugmyndum er haldið að börnum um 

að stelpur og strákar séu í eðli sínu ólík og séu takmörkuð á einn veg eða annan, þá munu 

slíkar hugmyndir verða að sannleika þeirra barna (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir, 2011; De Beauvoir, 1989). Trepanier-Street og Romatowski (1999) skoðuðu 

hvernig börn sjá kynhlutverk út frá mótunarhlutverki barnabókmennta. Með lestri bókanna 

byggðu börnin upp viss hegðunarmynstur sem þau tengdu við hvað væri að vera karl og hvað 

væri að vera kona. Ef birtingarmyndir í bókunum eru ójafnar getum við átt á hættu að 

útkoman verði einnig ójöfn því hugmyndir okkar hafa mótast á þá leið að slíkt sé normið. 

Þeirra rannsókn sýndi fram á að með birtingu jafnari kynhlutverka mótuðust hugmyndir 

lesenda í átt að jafnari hugmyndum um þau (Trepanier-Street og Romatowski, 1999).  

Í nýju bókunum virðist heilt á litið verið að skora á ríkjandi kynhlutverk. Þar eru 

birtingarmyndir kynjanna á annan hátt en í hópi eldri bóka. Í nýju bókunum er lítið um 

kynjaskipt hlutverk og stelpur og strákar eru jöfn í leiðtogahlutverkum. Komið var inn á þann 

nýja vinkil að setja stelpur í hefðbundin strákahlutverk og öfugt í þema fjögur, „Stelpur sem 

löstur“. Eins og kemur fram í niðurstöðum er gegnumgangandi lögð áhersla á að sýna karla 

jafnt sem konur, stelpur jafnt sem stráka í hinum ýmsu hlutverkum – með blöndu af 

hugtökum um karlmennsku og kvenleika. Guðni Líndal Benediktsson tekst á við slíkt í bók 

sinni Leitin að Blóðey (2014) en þar sýna fantarnir og karlkyns ninjurnar bland af bæði 

karlmannlegum og kvenlegum töktum. Með því að hafa fantinn Sidda í pilsi, ninjuna Þorvald 

áhugasamann um hekl og föndur og egypska sagnfræðinginn tilfinningaríkann, kollvarpar 

það staðalímyndum karlmennsku og miðlar upplýsingum til ungra karlkyns lesenda að slíkt sé 

samþykkt og í lagi. Út frá kenningum mótunarhyggju (West og Zimmerman, 1987) þá gæti 

slíkt haft áhrif í átt til aukins kynjajafnréttis. Þar sem hugmyndunum um kynin er viðhaldið út 

frá samfélagslegri samstöðu (e. consensus) (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2011) sem og með ríkjandi orðræðu innan samfélagsins (Lips, 2005) getur viðsnúningur 

kynhlutverkanna mögulega haft endurmótandi áhrif á slíkar ríkjandi hugmyndir. Samkvæmt 

eðlishyggjunni eru kynhlutverkin hinsvegar talin eðlislæg (Þórdís Þórðardóttir, 2005) og út frá 

því sjónarhorni breytast staðalmyndir ekki auðveldlega með lestri barnabóka.   

 Í þessari ritgerð er fremur tekin afstaða með mótunarhyggju en eðlishyggju. Því er 

litið svo á að bókmenntir sem sýna ömmur og afa berjast við dreka (Guðni Líndal 

Benediktsson, 2014), feður sem tilfinningaverur, þar sem konur eru sýndar sem 

vörubílstjórar og bændur (Kolbrún Anna Björnsdóttir og Vala Þórsdóttir, 2014) og stelpur 
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sýndar sem leiðtogar (Sigrún Eldjárn, 2013) gætu mögulega haft jákvæð áhrif á framþróun og 

mótun kynhlutverka og einnig á hugmyndir barna um hvað það er að vera karl og kona. 

Blöndun kynhlutverka og aukin birtingarmynd þeirra gæti haft áhrif á normalíseríngu 

kynhlutverka og mótað nýjar hugmyndir í samfélaginu. Bókin Þín eigin þjóðsaga (Ævar Þór 

Benediktsson, 2014) býr yfir nokkurri sérstöðu á þessu sviði þar sem kyn aðalpersónu 

bókarinnar er einfaldlega kyn lesanda og afmáir þá að vissu leyti einhverskonar þörf fyrir 

skilgreiningar sem geta haft mótandi áhrif á gang sögunnar. Slíkt gefur lesanda tækifæri á að 

upplifa ævintýrið án þess að hugmyndir um hvernig kynin eigi að vera hafi mótandi áhrif. 

Börn sem ungir og ómótaðir lesendur eru mun móttækilegri fyrir nýjum upplýsingum um 

heim sem er þeim enn nokkuð ókunnugur. Þau geta meðtekið slík skilaboð en þar sem þau 

hafa ekki endilega rétt tæki og tól til að vinna úr þeim og greina, verða skilaboðin mögulega 

að einhverskonar sannleik fyrir þeim. Sá sannleikur getur vel verið samfélagslegur 

„sannleikur“ – það er, þær hugmyndir sem ríkjandi eru í nútímasamfélagi og erfitt er að 

brjóta niður. Slíkt má skoða í samhengi við kynhlutverk en ef hugmyndir eðlishyggju, það að 

kynin séu ólík og slíkt sé komið frá náttúrunnar hendi (Wood og Eagly, 2009; Giddens og 

Sutton, 2013) er ekki endilega hvati fyrir því að breyta þeim hugmyndum – þó svo þær geti 

haft hamlandi áhrif á bæði kynin. Þar mætti nefna þá skömm sem tengist tilfinningatjáningu 

karla og efasemdir um gáfnafar kvenna, sem var nokkuð þrástef í hópi eldri bóka sem 

skoðaðar voru í þessari rannsókn. Ef slík eru skilaboðin sem berast ungum börnum getur það 

haft takmarkandi áhrif á þau – sem byggð eru á hvort þau eru karlkyns eða kvenkyns. 

 Áhugavert væri að sjá frekari rannsóknir á því sviði, það er hver eiginleg áhrif 

birtingarmynd staðlaðra kynhlutverka hefur á börn og þeirra hugmyndir. Einnig væri 

áhugavert að komast að því hvort slíkar birtingarmyndir viðhaldi hugmyndum um kynin í 

samfélaginu.  

Áhugavert er að skoða kyn höfunda út frá þeim mun sem finnst á eldri bókum og nýlegri 

bókum. Jákvæða afstöðu til jafnréttis má finna í nýlegri bókum en kynhlutverkin eru mun 

staðlaðri í eldri bókum. Í eldri bókunum eru kvenkyns höfundar fleiri en karlkyns höfundar en 

því er öfugt farið í nýlegri bókunum. Þar er að finna fimm karlkyns höfunda á móti þremur 

kvenkyns höfundum. Slíkt væri einnig mögulegt efni í frekari rannsóknir á sviðinu, hvort kyn 

höfunda hafi áhrif á birtingarmyndir kynjanna í bókunum. 
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Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða hverjar birtingarmyndir kynhlutverka væru í 

barnabókmenntum og hvort mun væri að finna á birtingu kynhlutverka á tveimur 

mismunandi tímabilum. Skoðaðar voru sextán barnabækur sem skiptust í tvö tímabil, 1992–

1995 og 2013–2015.  

Umtalsverðan mun er að finna milli þessara tímabila. Bæði börn og fullorðnir lúta 

hefðbundnum kynhlutverkum í eldri bókunum. Þar eru strákarnir gerendur og sterkar 

persónur en stelpurnar eru í meira lagi óframfærnar og í aukahlutverkum. Eins eru feðurnir 

mikið fjarverandi og mæðurnar sjá um bæði heimilishald og uppeldi barna. Hugmyndum er 

haldið á lofti í gegnum ríkjandi orðræðu þar sem stelpur eru settar skörinni lægra en 

strákarnir. Það að karlar og strákar sýni tilfinningar er talið neikvætt og boðskapurinn er að 

tilfinningunum skuli haldið leyndum. Strákarnir eiga að sýna dugnað og þor og er grátur 

talinn óþarfi og aumingjaskapur. Því að vera líkt við stelpu er einnig talið óhæft ef 

viðkomandi er karlkyns en stelpurnar eru taldar duglegar þegar þær ganga í hlutverk stráka. 

Við annan tón kveður í hópi nýlegri bóka en þar koma foreldrar lítið við sögu og mörkin milli 

kynjanna eru óljós. Í þeim hópi sýna karlmennirnir fremur tilfinningar en konurnar en þær 

sýna aukinn líkamlegan styrk. Höfundar bókanna leika sér með karlmennsku og kvenleika og 

birtast þar karlar í pilsum og sterkar stelpur. Aukið jafnrétti er að finna á milli kynjanna og 

minna virðist um hindranir út frá kyni. Kynhlutverk virðist ekki skipta eins miklu máli í flokki 

nýlegri bóka og í þeim eldri og meiri mun er að finna á milli einstaklinga af sama kyni heldur 

en á milli kynja. 
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