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Útdráttur 

Áreiti nútíma einstaklingsins er gífurlegt. Alls staðar í kringum okkur birtast okkur ítrekað 

hugmyndir um það hvað sé talið æskilegt útlit og hegðun einstaklinga. Þessar birtingar hafa 

mikil áhrif á einstaklinginn sem sjálfkrafa fer að breyta sér með það að markmiði að samsvara 

sig í þessum hugmyndum.  

Í þessari ritgerð eru settar fram tvær mismunandi spurningar. Hver er birtingarmynd kyngervis 

í íslensku barnaefni? og hver eru hugsanleg áhrif þeirra birtingarmyndar á börn? Rannsókn á 

því hvernig kyngervi birtist í dægurmenningu barna var unnin með orðræðugreiningu þar sem 

farið var yfir efni eins ákveðins miðils, krakkaruv.is, og það skráð samviskusamlega niður 

með það í huga að finna ákveðin þemu sem væru rauði þráðurinn í efninu.  

Til að skoða hugsanleg áhrif birtingarinnar á börn var síðan stuðst við eldri rannsóknir og 

niðurstöður þess teknar saman. Rannsóknin sýndi að það kyngervi sem birtist í efni krakkarúv 

byggir á miklum staðalmyndum og eru kynin sýnd sem andstæður þar sem konur eru metnar 

út frá útliti, eru hlédrægar, góðar og umhyggjusamar en karlar sterkir, gáfaðir og fyndnir. 

Rannsóknin sýndi enn fremur að það eru þessar hugmyndir um kynin sem eru rót ýmissa 

félagslegra vandamál áborð við launamun kynjanna og kynbundið ofbeldi.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni höfundar til BA gráði í Heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði 

(HHS) við Háskólann á Bifröst. Ritgerðin er 14 ECTS einingar og fór vinna hennar fram frá 

Ágúst 2016 og fram til Desember 2016. Ritgerðin ber nafnið „Þú fæðist ekki kona, heldur 

verður kona.“ Leiðbeinandi Ritgerðarinnar er Ásta Jóhannsdóttir og á hún skilið miklar þakkir 

fyrir.  

Það hvernig við upplifum okkur sem einstaklinga skiptir gífurlegu máli, hvar pössum við inn 

og hverjar eru væntingar samfélagsins til okkar. Rannsóknir hafa sýnt að þessar hugsanir byrji 

snemma eða allt niður í 18. Mánaða aldur og því þótti mér áhugavert að skoða hvernig 

kyngervi birtist í barnaefni sem beint er að yngstu kynslóð landsins, en einnig að skoða 

hvernig það gæti haft áhrif á börnin og samfélagið í heild.  

Ég vill þakka leiðbeinanda mínum Ástu Jóhannsdóttur fyrir faglega og góða leiðsögn við 

vinnslu verkefnisinns. Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni, Manninum mínum sem með 

endalausri hvatningu og stuðning kom mér í gegnum þá erfileika sem upp komu við gerð 

þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum sem tilbúnir voru að setja þeirra líf á 

pásu til þess að sinna heimilinu mínu og barni meðan ég var fjarverandi við skriftir 

verkefnisinns og fyrir að hafa haft trú á mér á þegar ég gerði það ekki sjálf. Að síðustu vill ég 

þakka dóttur minni Ólafíu Arndísi sem opnaði augu mín fyrir því að mögulega væru konum 

ekki gerð nægilega góð skil í því barnaefni sem boðið eru uppá á Íslandi sem og að eiga alltaf 

inni kossa og knús fyrir mömmu sína að loknum löngum og erfiðum degi.   
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Inngangur 

Tvíhyggja kynjanna snýr að því hvernig samfélagið hefur fundið sig knúið til þess að skipta 

mannfólki í tvennt eftir kyni, karlmenn og konur. Tvíhyggjan hefur í langan tíma verið notuð 

til þess að útskýra og jafnvel réttlæta hlutskipti einstaklinga í lífinu eftir því hvoru kyni þau 

tilheyra. Tvíhyggjan er lífseig og enn í dag eru margir sérfræðingar sem aðhyllast 

tvíhyggjukenningar og því ljóst að tvíhyggjukenningin er ansi tregbreytileg. En hversvegna? 

Hvers vegna erum við enn að velta fyrir okkur eðlislægum mun á milli einstaklinga? Ég held 

að tvíhyggjunnar njóti enn við vegna þess hversu einföld hún er og hvernig hún leyfir okkur 

að bæði afsaka og viðhalda ákveðnum formgerð í samfélaginu. Tvíhyggjan aðgreinir kynin og 

telur þau ólík. Með því að halda fram að kynin séu ólík er hægt að réttlæta ýmsa bresti innan 

samfélagsins líkt og kynbundinn launamun, því ef einstaklingar eru eðlislega ólíkir eftir kyni 

er auðvelt að halda því fram að karlmenn séu af eðlislægum ástæðum hæfari kostur í mörg 

störf og hljóti því að fá hærri laun fyrir þau störf rétt eins og einstaklingur sem hefur betri 

menntun fyrir starfið. Það er erfitt að byrja að vinna gegn hugmyndum sem eru jafn rótgrónar 

í samfélagið og eðlishyggja kynjanna er.  

Í kristinni trúarbragðafræði er því haldið fram að guð hafi skapað manninn, Hann myndaði 

manninn úr leir jarðar og blés lífsanda í nasir hans Biblían 1 mósebók 1: 26,27,28 (10. Íslensk 

útgáfa). Eftir það svæfði hann manninn tók úr honum rifbein og bjó til konu og leiddi hana til 

mannsins Biblían. Fyrsta mósebók 2:18. Í norrænni goðafræði bjuggu Óðinn, Vílir og Vé til 

konuna og karlinn með því að móta þau úr trédrumbum, Óðinn blés í þau lífi, Vílir gaf þeim 

tungumálið og Vé skilningarvitinn (Heimir Pálsson, 2010) . Í grískri Goðafræði er síðan talað 

um að karlmaðurinn hafi verið til og konan hafi verið búin til vegna þess bræðurnir Epimeþeif 

og Prómeþeif hefðu brugðist guðunum. Bræðrunum var falið að fylla jörðina lífi. Þeir 

sköpuðu dýrin og gáfu þeim mikla eiginleika. Epimeþeif klárað allar gjafirnar sínar áður en 

hann gerði sér grein fyrir því að hann hefði gleymt að gera manninn til þess fallin að geta 

ráðið við dýrin. Bræðurnir stálu því eldi guðanna og færðu mannkyninu. Í reiði sinni bjó 

Seifur því til konuna Pandóru en henni voru veittir eiginleikar frá öllum guðum. Pandóra kom 

til jarðar með öskju sem hún opnaði og í henni voru allt það vonda sem heimurinn hefur að 

geima í dag (Hamilton, 2011) Svona væri hægt að telja lengi upp mismunandi sköpunarsögur 

eftir trúarbrögðum.  Í þessum ævafornu sögum var talið mikilvægt að aðgreina kynin og í 

mörgum tilfellum, undirskipa konuna. Í heimildum frá Forn-Grikkjum má einnig greina 

þennan mun en þar reyndu heimspekingar þess tíma velta því fyrir sér hver væri munurinn á 

milli kvenna og karla. Margir Forn-Grikkir, til að mynda heimspekingurinn Aristóteles, trúðu 
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því að munurinn væri eðlislægur og flokkuðu kynin út frá ákveðnum eiginleikum sem þeir 

töldu sig geta alhæft til um að tilheyrði einungis öðru kyninu. Dæmi um það er til að mynda 

móðureðlið í konum og bardagaeðli í körlum (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2001). 

Svo virðist sem einstaklingurinn hafi því ávallt fundið fyrir þeirri þörf að aðgreina kynin í 

sundur eða í það minnsta svo langt sem heimildir þær sem nútímamaðurinn býr yfir um 

forfeður sína segja til um. En tvíhyggja kynjanna er ekki bara gömul hugmynd sem við lítum 

á í dag sem afstæðukennda þekkingu einstaklinga sem bjuggu ekki yfir þeim rannsóknum sem 

við höfum aðgang að í dag, líkt og þá trú að jörðin væri flöt, sem löngu hefur verið hrakið. 

Tvíhyggjan er enn allstaðar í kringum okkur í nútímasamfélagi enda er það mótað af þeirri 

hugmynd að konur og karlar séu eðlislega ólík. Dæmi um þetta eru til að mynda kynjaskipting 

þegar kemur að íþróttaiðkun ungra barna. Íþróttasamfélagið byggir á því að strákar séu 

sterkari, hraðari og duglegri í íþróttum en stelpur og þar af leiðandi er þessum hópum skipt í 

tvo mismunandi flokka og kynin látin æfa og keppa í sitt í hvoru lagi allt fram á fullorðins ár.  

Þó svo að eðlishyggjan sé enn til staðar, þá hefur fræðafólk lengi haft efasemdir og haldið því 

fram að það séu félagslegar aðstæður sem frekar stýri þessum kynjamun. Sú kenning er 

mótunarhyggjan og ég mun styðjast við hana í þessari ritgerð. Nánar er fjallað um 

mótunarhyggjuna í kaflanum um fræðilegan bakrunn.  

Upphafið af þessari ritgerð sprettur upp úr samræðum milli mín og dóttur minnar sem áttu sér 

stað í apríl 2016, en dóttir mín var þá þriggja ára. Ég sótti dóttur mína í leikskólann og á 

leiðinni heim var hún mjög leið. Ég reyndi að fá hana til að spjalla en hún svaraði bara í eins 

atkvæðis orðum og gekk þögul heim. Þegar heim var komið held ég áfram að spyrja hana 

hvernig hafi gengið í leikskólanum og hvort hún hefði ekki haft gaman. Að lokum hristir hún 

höfuðið og segir að hún hafi verið i Hvolpasveitaleik1 með tveimur strákum. Dóttir mín 

útskýrir fyrir mér að þar sem að það sé einungis ein stelpa í Hvolpasveitinni, Píla, hefði hún 

ekkert val um hver hún væri í leiknum en strákarnir sem hún var að leika við gátu valið um 

fimm mismunandi persónur. Dóttur minni þótti þetta ekki bara leiðinlegt vegna þess að hún 

hafði fáa til að velja úr heldur þótti henni heldur lítið til hennar Pílu koma í samanburði við 

hina hvolpana. Þetta er ástæðan sem liggur að baki þess að ég ákvað að skoða nánar hvernig 

kyn birtast í samfélagi barna og þá einkum innan þeirra dægurmenningar sem beint er að 

þessum yngstu aldurshópum mannkynsins. 

                                                           
1 Hvolpasveit er barnatími sem sýndur er á RÚV, hann er framleiddur af Nicolodean og fjallar um hóp af hvolpum sjá um það 
að standa vörð um hag íbúana í Ævintýraflóa. Meðlimir hvolpasveitarinnar eru sex. Fimm þeirra eru karlkyns hvolpar og 
aðeins einn hvolpur er kvenkyns.  
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Út frá þessu fer ég að velta fyrir mér hvernig kynjahlutverkum er almennt skipt innan þeirra 

teiknimynda sem horft var á nánast daglega á heimili mínu. Ég velti því fyrir mér hvernig 

þetta hefði verið þegar ég var yngri ? Hvort það hafi orðið einhver breyting á? Hvort að 

Hvolpasveitar þættirnir væru einsdæmi um ójafna skiptingu kynja innan teiknimynda og ef 

ekki, hvert væri hlutverk kvenna almennt innan teiknimynda? Hvers vegna upplifir dóttir mín 

og vinir hennar, 3 ára gömul, að hafa ekki val í leikjum sínum að vera einstaklingur af öðru 

kyni en þeirra eigin? Eru börn virkilega farin að velta þessu öllu fyrir sér á fyrstu þrem árum 

lífsins? Ég fór að skoða efnið betur og ákvað að verða meðvitaðari um kyngervi innan þeirra 

teiknimynda sem voru leyfðar á mínu heimili. Gat verið að teiknimyndir og önnur 

dægurmenning hefði einhver áhrif á börn sem vaxa úr grasi við áhorf teiknimynda og fylgja 

þessi áhrif þeim jafnvel fram á fullorðinsár?  

Ritgerðin er byggð á þessum vangaveltum mínum um kyn innan teiknimynda. Í henni verður 

sjónum beint að kyngervi, hver séu hugsanleg áhrif þess á börn og hvernig það birtist í 

dægurmenningu þeirra. Dægurmenning er hugtak sem nær yfir margar gerðir miðlunar. 

Dagblöð, tölvuleiki, kvikmyndir, sjónvarpsefni, útvarpsefni, bókmenntir og fréttir flokkast til 

að mynda allt undir dægurmenningu (Milestone & Meyer, 2012). Dægurmenning nær yfir það 

vítt svið að ljóst er að í fjórtán þúsund orða ritgerð er ekki möguleiki á að greina alla 

dægurmenningu sem íslensk börn komast í snertingu við og hefur hugsanlega áhrif á 

hugmyndir þeirra um eigið kyngervi.   

Til að ná fram áætlunum mínum um að greina birtingarmyndir kyngervis í dægurmenningu 

barna og varpa upp einhverri mynd af því hver séu hugsanleg áhrif þeirra birtingarmyndar 

mun ég skipta verkefninu upp í tvennt. Í fyrri hlutanum mun ég reyna að áætla hver séu 

hugsanleg áhrif birtingarmyndar kyngervis á börn og geri ég það með því að nýta mér 

heimildir og rannsóknir fræðafólks. Í þeim kafla reyni ég eftir fremsta megni að finna 

viðurkenndar og ritrýndar heimildir þannig að niðurstaða þess hluta verði sem áræðanlegust. Í 

seinni hlutanum skoða ég síðan hvernig kyngervi birtist í íslensku sjónvarpsefni fyrir börn, 

horfi á það og greini kyngervishugmyndir sem birtast þar. Þar sem efnið er mikið ákvað ég að 

einangra það við einn ákveðinn miðil, Krakkarúv.is.  

Krakkarúv er vefsíða sem sett er upp af Ríkisútvarpinu og hefur það hlutverk að miðla 

afþreyingarefni til barna. Ákvörðunin um að skoða íslenskt barnaefni á vefsíðu Krakkarúv 

fram yfir aðra miðla sem deila barnaefni er sú að vefsíðan er opin öllum einstaklingum sem 

búa á Íslandi eða eru með íslenska IP-tölu. Ríkisútvarpið eða RÚV er rekið fyrir svokallað 

útvarpsgjald, sem er nefskattur sem leggst á alla Íslendinga sem eru með laun yfir 136.466 kr 



 
 

9 

á mánuði og undir 70 ára (Ríkisskattstjóri, e.d.). Önnur ástæða er sú að Ríkisútvarpið hefur 

gefið út að megin markmið stofnunarinnar sé að bjóða landsmönnum upp á fjölbreytta og 

vandaða dagskrá í samræmi við menningar- og lýðræðishlutverk sitt sem og að endurspegla 

íslenska menningu og stuðla að varðveislu tungunnar (Rúv, e.d.). Það gerir RÚV að mjög 

heppilegum miðli til að skoða hvernig kyngervi birtist í íslenskri menningu.  

Rannsóknarspurninginn er því tvöföld: 

a. Hver eru hugsanleg áhrif staðlaðs kyngervis á börn? 

b. Hver er birtingarmynd kyngervis í íslensku barnaefni? 

 

Ritgerðinni er skipt niður í inngang, þrjá megin kafla sem skiptast niður í nokkra undirkafla, 

samantekt og lokaorð. Í fyrsta kaflanum er farið yfir fræðilegan bakrunn. Þar er farið yfir 

grunnhugtök  og kenningar sem mikilvægt er að hafa í huga til að dýpka skilning við lestur 

ritgerðarinnar. Þegar kemur að grunn hugtökum er skoðað hvað er kyn, kyngervi og 

kynjaímyndir. Næst á eftir því er síðan farið yfir þessa tvo póla, eðlishyggju og 

mótunarhyggju. Loks er farið yfir 2 mismunandi rannsóknir. Önnur þeirra byggir á gagnrýni á 

eðlishyggjuna og er hún notuð til að sýna fram á hvers vegna mótunarhyggjan er höfð að 

leiðarljósi í þessari ritgerð. Hin er stór alþjóðleg rannsókn þar sem skoðuð er birtingamynd 

kynjanna í fréttum. Rannsóknin var valin með það í huga að hún er með stærstu 

kynjarannsóknum sem gerð hefur verið á kynjaskiptingu innan dægurmenningar og sýnir því 

mjög vel hvernig kynin birtast í sjónvarpi.  Annar kaflinn fjallar um áhrif dægurmenningar á 

börn. Þar reyni ég að varpa ljósi á fyrri hluta rannsóknarspurningarinnar, það er hvernig 

birtingarmynd kyngervis hefur áhrif á börn. Í kaflanum er farið yfir þá þróun sem á sér stað 

þegar börn byrja að skapa eigið kyngervi, hvernig þau upplifa staðalmyndir kynjanna og 

hvernig utanaðkomandi hlutir hafa áhrif á kyngervi einstaklinga. Loks er reynt að draga 

saman hvernig heftandi staðalmyndir kynjanna hafa áhrif á börn, til að mynda á sjálfsálit 

þeirra, en einnig á samfélagið og samfélagslega þátttöku þeirra síðar meir.  Í þriðja kafla 

ritgerðarinnar er síðan reynt að varpa ljósi á seinni hluta rannsóknarspurningarinnar; Hver er 

birtingarmynd kyngervis í íslensku barnaefni? Þetta geri ég með því að orðræðugreina 58 

barnaþætti sem allir birtast á vefsíðunni Krakkarúv.is. Ég fer yfir þá aðferðarfræði sem nýtt 

var í greininguna, gagnaöflunina og úrvinnslu.  Í laokakafla ritgerðarinnar er síðan farið yfir 

samantekt og lokaorð en þar er efni verkefnisins dregið saman, helstu niðurstöður reifaðar og 

rannsóknarspurningum svarað.  
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1. Fræðilegur bakrunnur 

Í þessum kafla um fræðilegan bakrunn ritgerðarinnar verður farið yfir nokkra lykilþætti sem 

mikilvægt er að þekkja við lestur ritgerðarinnar. Skoðaður er munurinn á eðlishyggju og 

mótunarhyggju. Farið yfir tvær eldri rannsóknir sem nýttar eru til að sýna skýra mynd af því 

hvernig kyngervi birtist í dægurmenningu.  

 

Kyn, Kyngervi, staðalmyndir og kynjaímyndir eru hugtök sem eiga það til að vera ruglað 

saman enda skarast hugtökin að vissu leiti við hvort annað. Þrátt fyrir það er mikilvægt að 

gera þeim öllum góð skil þar sem góður skilningur á þeim getur dýpkað skilning á 

niðurstöðum ritgerðarinnar. Kyngervi er lykilhugtak þegar kemur að ritgerðinni enda er 

markmið hennar að greina hvernig það birtist í íslensku barnaefni.  

 

1.1 Kyn, kyngervi og staðalmyndir 

Muninn á kyni og kyngervi er  hægt að útskýra á þann hátt að kyn (e. Sex) er líffræðileg 

skilgreining á kynjunum, en kyngervi (e. Gender) er hlutverk sem kynin gegna í samfélaginu, 

það er að segja félagslegt kyn. Eins og áður hefur komið fram þá er löng hefð fyrir því að 

aðgreina fólk í tvennt, konur og karla. Í því samfélagi sem við búum í er þetta töluvert 

augljóst. Við erum til dæmis með kynskipta búningsklefa og íþróttaiðkun er í meirihluta 

tilvika kynjaskipt. Skilgreiningin á því hvað sé kyn er mjög mismunandi og erfitt er að benda 

á eina fasta skilgreiningu. Algengustu skilgreiningar skipta mannfólkinu upp eftir 

líffræðilegum einkennum og eiginleikum einstaklinga. Ef barn fæðist með píku eða ákveðna 

litningasamsetningu er það stelpa en ef það fæðist með typpi eða aðra litningasamsetningu er 

það strákur (Mascia-Lees & Black, 1999). Við þessa skiptingu gleymum við því oft að til eru 

einstaklingar sem passa ekki inn í þennan þéttskipaða ramma sem við höfum búið til og 

flokkað mannkynið eftir. Dæmi um það eru til dæmis intersex einstaklingar en það er fólk 

sem til að mynda er með kynfæri sem ekki líta út eins og þau kynfæri sem samfélagið okkar 

telur eðlileg, er með einhver útlitseinkenni sem tilheyra hinu kyninu samkvæmt tvíhyggju 

kynjanna eða eru með einhverskonar aðra litningasamsetningu en meirihluti mannkyns 

(Fausto-Sterling, 2015).  Vitneskjan um að ekki séu bara til tvö líffræðileg kyn byrjaði að 

dreifast út snemma á tíunda áratug tuttugustu aldar og er því ekki alveg jafn ný af nálinni og 

margir áætla. Hugmyndin um að til séu fleiri en tvö kyn fór að koma fram eftir að femínistar 

sem horfðu með gagnrýnum augum á vísindi og læknisfræði þess tíma, hófu að vinna með 

intersex aktívistum (e. Activists) og börðust fyrir því að svokallaðar leiðréttingaraðgerðir 

væru ekki framkvæmdar á börnum sem ekki hefðu getu til þess að taka ákvarðanir um slíkar 
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aðgerðir sjálf. Þessar aðgerðir voru og eru framkvæmdar í tvíhyggjusamfélagi sem ekki virðist 

tilbúið að fagna fjölbreytileikanum og viðurkenna þá staðreynd að í raun séu ekki bara tvö 

kyn (Fausto-Sterling, 2015). 1 af hverjum 100 einstaklingum sem fæðast á jörðinni fæðast 

með líkama sem læknar skilgreina utan eðlilegs kvenkyns eða karlkyns líkama. Í flestum 

tilvikum er talað um kyn út frá hugmyndinni um tvíhyggju en það er þó mikilvægt að skilja að 

kyn er ekki bara kynfæri, því til er fjöldi einstaklinga sem fæðist sem intersex (Thomas, 

2005). 

Í þessari ritgerð er kyn skilgreint út frá líffræðilegum genasamsetningum einstaklingsins.  

Genasamsetningin hefur þó ekkert að gera með hegðun eða gjörðir einstaklingsins. Til 

útskýringa á hegðun og gjörðum er stuðst við kenningar um mótunarhyggju og samkvæmt 

henni er það samfélagið sem ákvarðar hvernig einstaklingurinn á að bregðast við áreiti, líta út 

og haga sér eftir því hvoru kyninu hann tilheyrir (Hinsegin frá A - Ö, 2016).  

Eins og áður segir byggir hugtakið um kyngervi á þeim kynhlutverkum sem kynin gegna í 

samfélagin. Þetta er þó full mikil einföldun. Kyngervi snýr að þeim væntingum sem 

samfélagið ætlast til af einstaklingi út frá því hvoru kyninu hann tilheyrir. Þessar væntingar 

geta tengst útliti, tilfinningum og gjörðum einstaklingana. Væntingarnar eru ekki alltaf þær 

sömu, eru misjafnar á milli mismunandi þjóða og eiga það til að þróast með samfélaginu. Til 

dæmis ætlaðist nítjándu aldar samfélagið á Íslandi til að konur gengju um í pilsum eða kjólum 

og karlmenn í buxum en í dag er aftur á móti samþykkt af samfélaginu að bæði kyn geta 

gengið í buxum án þess að fara út fyrir staðalmyndir kynjanna (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 

2000). Kyngervi á ákveðinn þátt í að viðhalda kynjamisrétti í samfélaginu, enda hefur 

endurtekin birting hugmynda þar sem kynin eru ekki jöfn áhrif á hugsunarhátt þeirra 

einstaklinga sem búa í samfélaginu. Þar sem kyngervi er samfélagslega mótað, breytingum 

háð og heldur einungis sessi sínum með endurtekinni birtingu þess af samfélaginu sem heild 

(Mascia-Lees & Black, 1999) hefur það áhrif hvernig barnaefni við sýnum börnunum okkar. 

Heiti ritgerðarinnar; „Þú fæðist ekki kona heldur verður kona“ er vísun í félagslega mótun 

samfélagsins á kyngervi kvenna.  Setningin er tilvitnun úr texta franska heimspekingsins 

Simone de Beauvoir en hún var einn af frumkvöðlum femínískra fræða. Í bókum sínum benti 

hún á að það væru utanaðkomandi þættir sem mótuðu stöðu kvenna í samfélaginu, að konum 

væri haldið aftur af eigin líkama, og að hann væri þeirra eigið fangelsi sem skapað væri af 

kynjaímyndum samfélagsinns (Dagný Kristjánsdóttir, 1999).    
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Í öllum samfélögum heims má finna einhverskonar útgáfu af staðalmyndum enda er það í eðli 

mannsins að flokka einstaklingana í kringum sig upp í hópa til að auðvelda honum að þola 

það sem er ólíkt honum í umhverfinu (UNESCO Bangkok, 2007). Staðalmyndir eru það þegar 

ákveðnir eiginleikar, geta eða persónueinkenni eru stimplaðir á einstaklinga af samfélaginu 

einungis vegna þess að hægt er að flokka þá í ákveðin hóp, til að mynda vegna kyns, litarhafts 

eða þjóðernis. Staðalmyndir eru mismunandi og má flokka í tvo mismunandi hópa, neikvæðar 

og jákvæðar staðalmyndir. Neikvæðar staðalmyndir eru þær sem settar eru fram með 

neikvæðri og oft fordómafullri ímynd af einstaklingi einungis vegna þess að hann tilheyrir 

tilteknum hóp. Dæmi um neikvæða staðalmynd væri; „stelpur eru ekki góðar í stærðfræði“ 

eða „svartir eru latari en hvítir“.  Jákvæðar staðalmyndir eru aftur á móti þess eðlis að vegna 

þess að þú tilheyrir ákveðnum hóp er talið að þú getir áorkað meiru eða gert eitthvað betur en 

annar. Dæmi um jákvæða staðalmynd væri; „konur eru góðir uppalendur“ sem leiðir oft að 

næstu fullyrðingu „konur eru betri uppalendur en karlar“. Það er ekki víst að konur taki því 

illa að vera taldar góðir uppalendur en þrátt fyrir það geta jákvæðar staðalmyndir verið bæði 

særandi og heftandi fyrir þá einstaklinga sem staðalmyndin beinist að (Cheryan & 

Bodenhausen, 2000).  

1.2 Kynjaímyndir 

Kynjaímynd er hugtak sem nær yfir þessar staðalmyndir en þó einungis þegar þær beinast að 

kynjunum. Kynjaímyndir eru því birting hugmynda um karlmennsku eða kvenleika í 

samfélaginu. Stór hluti af því hvernig kynjaímyndum eru viðhaldið í samfélaginu er með 

ítrekaðri birtingu þeirra í dægurmenningu eins og í gegnum sjónvarpsefni, kvikmyndir eða 

fjölmiðla. Kynjaímyndir hafa mótandi áhrif á einstaklinga innan samfélags og móta sýn 

einstaklingsins á samfélagið og á sama tíma móta sýn samfélagsins á einstaklinginn. 

(Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2002) 

1.2.1 Ríkjandi karlmennska á móti styðjandi kvenleika 

Oft er talað um að karlmennska og kvenleiki séu andstæður í sjálfum sér og þaðan má rekja 

hugmyndina um ríkjandi karlmennsku og styðjandi kvenleika. Hugtökin eiga upphaf sitt í 

kenningum hinnar áströlsku Raewyn Connell (1995) en hún er félagsfræðingur sem stundar 

rannsóknir innan karlafræða (e. Mens studies). Hugtökin ganga út á að í hverju samfélagi séu 

ríkjandi hugmyndir um karlmennsku sem eru ráðandi í samfélaginu. Hægt er að horfa á þetta 

sem stiga með nokkrum þrepum. Til  að komast á efsta þrepið þarftu að uppfylla ákveðin 

skilyrði, en það eru þau sem einkenna ríkjandi karlmennsku. Neðar í stiganum eru svo konur 
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og karlmenn sem ekki uppfylla skilyrðin sem þarf til þess að standa í efstu tröppunni. Það 

væru til dæmis samkynhneigðir karlar, en samkvæmt kenningu um ríkjandi karlmennsku geta 

þeir aldrei náð að komast upp í efstu tröppuna. Styðjandi kvenleiki snýst svo um það að styðja 

við karla og hugmyndina um ríkjandi karlmennsku. Þetta gera konur vegna þess að þær búa 

yfir minni völdum í samfélaginu, óháð því hvort verið sé að tala um efnahagsleg eða félagsleg 

völd. Styðjandi kvenleiki vinnur að því eins og áður sagði að styðja við ríkjandi karlmennsku. 

Það gerir hann með því að mæta þörfum og löngunum karla og viðheldur þannig yfirráðum 

karla yfir konum. Dægurmenning hefur mikil áhrif á styðjandi kvenleika með því að sýna 

konur sem hlýðnar. Samkvæmt kenningunni er hlýðnin mikill áhrifavaldur á það persónulega 

samband sem myndast getur milli karla og kvenna (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). 

1.2.2 Karlmennska  

Einfaldasta og líklega þekktasta tilraunin til þess að útskýra hvað sé karlmennska er sú að það 

sé karlmennskan sem greinir karlmenn frá konum. Hugtakið er tengt valdaskiptingu í 

þjóðfélaginu og það að karlmenn búi yfir meiri völdum í því en konur. Skilgreining á því sem 

talið er vera eðlileg eða ásættanleg karlmennska almennt, er því fyrst og fremst styrkur þeirra 

og þá einkum líkamlegur styrkur. Önnur hugtök sem karlmennska er talin ná yfir, og lýsir þá 

þeim karlmönnum sem búa yfir henni; þeir búi yfir miklum aga, séu rökvísir og hlutlægir en á 

sama tíma kappsamir. Síðast en ekki síst eiga karlmenn að vera ávalt viðbúnir og geta 

brugðist við hverskyns vanda sem að steðjar. Út frá þessum hugtökum byggjum við upp 

samfélag. Styrkur er eitt af þeim megin hugtökum sem karlmennskan býr að og þar af leiðandi 

telur samfélagið eðlilegt að karlar sinni frekar vinnu sem þarfnist líkamlegs styrks frekar en 

konur, sem styrkir þar af leiðandi oft stöðu þeirra sem alvöru karlmanna. Með þessum 

hugmyndum og gjörðum viðhöldum við misskiptingu og áframhaldandi völdum karla í 

samfélaginu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Líkt og talað var um hér að ofan er 

karlmennska kynjaímynd og því mótuð af samfélaginu og breytingum háð. (Þorgerður 

Þorvaldsdóttir, 2002) Þau einkenni eða staðalmyndir sem karlmennska býr yfir væri í flestum 

tilvikum hægt að flokka sem jákvæðar staðalmyndir þar sem styrkur, rökvísi, agi og hlutlægni 

eru allt einkenni sem byggja á því að einstaklingurinn geti áorkað meiru eða gert eitthvað 

betur en aðrir sem ekki tilheyra þessum tiltekna hóp.  (Cheryan & Bodenhausen, 2000) Þrátt 

fyrir það geta slíkar staðalmyndir verið mjög heftandi og valdið einstaklingum sem tilheyra 

hópnum mikilli vanlíðan og þar komum við að hugtakinu um skaðlega karlmennsku. Í bókinni 

Karlmennska og jafnréttisuppeldi segir höfundur bókarinnar, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, að 

skaðleg karlmennska sé skilgreind á eftirfarandi máta;  
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„Þetta er heimatilbúið hugtak sem byggist á því að viðteknar hugmyndir um 

karlmennsku og margs konar fyrirkomulag og atferli sem tengist slíkum hugmyndum 

séu skaðleg fyrir samfélag í heild sinni“  (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls 58) 

Launamunur kynjanna er til að mynda vandamál sem er skaðlegt samfélaginu í heild sinni en 

Ingólfur telur að það vandamál megi rekja til skaðlegra karlmennsku. Í 25.gr laga um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla kemur skýrt fram að atvinnurekendum sé óheimilt að 

mismuna körlum og konum þegar kemur að launagreiðslum þeirra á grundvelli þess hvoru 

kyni þau tilheyra (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008).  Þrátt fyrir 

að samfélagið hafi bundið slíkt í lög sem þessi er kynbundinn launamunur staðreynd á Íslandi. 

Það getur oft verið að erfitt að mæla hver nákvæmur launamunur kynjanna er vegna 

mismunandi aðferða sem hægt er að beita þegar kemur að útreikningi hans. Algengustu tvær 

leiðirnar eru að reikna óleiðréttan launamun og leiðréttan launamun kynjanna. Óleiðréttur 

launamunur er það þegar skoðaður er munur atvinnutekna samkvæmt skattaframtali og hann 

borin saman á milli kynjanna. Hér er því aðeins átt við um hlutfallslegan mun milli 

heildarlauna karla og kvenna. Leiðréttur launamunur er síðan sú aðferð þegar reiknaður er út 

launamunur kynjanna með ákveðnar breytur í huga. Þar er reynt að finna einhverjar skýringar 

á þessum mun. Dæmi um það eru starfsvettvangur, aldur, vinnutími og menntunarstig. 

Leiðréttur launarmunur kynjanna sýnir fram á þann óútskýrða launamun sem er á milli kynja 

og talið er að stafi einvörðungu vegna þess hvaða genasamsetningar liggja að baki 

einstaklingnum. (Anna Borgþórsdóttir Olsen, Halldóra Gunnarsdóttir og Ragna B. 

Garðarsdóttir, 2010) Launamunur kynjanna á það til að vera töluvert „tabú“ málefni sem ekki 

má ræða um og er hann oft réttlættur með því að karlar vinni meira en konur, konur séu heima 

með börnin, taki fæðingarorlof og missi oftar úr vinnu vegna umönnunar á börnum, karlmenn 

mennti sig meira en konur og velji sér starfsvettvang sem býður upp á hærri laun. Í orðræðu 

sem þessari kemur glögglega fram að það er karlmennska að hafa há laun og slíkar hugmyndir 

valda launamuninum. Einnig er ljóst að í orðræðu sem þessari að karlar sinni starfi utan 

heimilis  og konur hugsi meira um börnin og heimilið. Þetta veldur því að karlar fá minni tíma 

en konur með börnum sínum og eins er þetta ákveðin réttlæting fyrir atvinnurekendur að 

greiða konu ekki sömu laun og karli. Atvinnurekandinn telur meiri  hættu að missa konuna frá 

stöfum tímabundið frekar en karlinn vegna uppeldishlutverks hennar. Launamunur kynjanna 

verður þessa síðan valdandi að stór hluti karlmanna getur einungis tekið lágmarks 

fæðingarorlof.  Á meðan karlar fá hærri laun en konur lenda margar fjölskyldur í þeirri stöðu 

að það gangi ekki upp fjárhagslega að karlmaðurinn taki sér fæðingarorlof nema í örfáar vikur 



 
 

15 

þrátt fyrir að á Íslandi eigi foreldrar rétt á jafn mörgum mánuðum í fæðingarorlofi. Þrír 

mánuðir fyrir hvort foreldri og síðan þrír til viðbótar sem má skipta á milli. (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004) 

1.2.3 Kvenleiki  

Rétt eins og í hugmyndinni um karlmennsku þá er algengasta skilgreiningin á því hvað 

kvenleiki felur í sér það sem greinir konur frá karlmönnum. Það sem einkennir því helst 

kvenleika má því áætla að sé bein andstæða þess sem helst einkennir karlmennsku, það er að 

segja valdaleysi og veikleikar. Önnur hugtök sem kvenleiki er talin ná yfir, og lýsir þá þeim 

einstaklingum sem búa yfir kvenleika, eru ásamt valdaleysi og veikum burðum, miklir 

hæfileikar til þess að tjá sig, sköpunargáfa, tilfinningasemi og samvinna. Þá vísar kvenleiki 

einnig til fínleika sem felur í sér andstæðuna við grófa karlmennskuna (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Nútímastaðalmyndir kvenna snúa að miklu leiti um útlit þeirra en í 

rannsókn þeirra Hildar Friðriksdóttur og Andreu Sigrúnar Hjálmarsdóttur sem fjallar um 

kynfærarakstur kvenna, kemur fram að kröfurnar um að konur breyti eða haldi vel við útliti 

sínu með það fyrir hugsjónum að halda í kvenleikan, verði alltaf meiri og meiri (Hildur 

Friðriksdóttir & Andrea Hjálmsdóttir, 2014). Pólitískir hagsmunir og markaðsöfl  eru einnig í 

auknu mæli farin að skilgreina og ákveða hver sé hin eiginlega kvenímynd. Viðmið sem 

varpað er fram í dægurmenningu um það hvernig ákjósanlegt er að konur líti út og hegði sér 

er stýrt á meðvitaðan hátt af þessum miðlum með það fyrir sjónum að viðhalda hugmyndinni 

um valdlausa og veikburða konu (Wolf, 2002). Þrátt fyrir að konur upplifi oft meiri þrýsting á 

að passa inn í staðlaðar myndir kvenleikans þá hafa rannsóknir sýnt að konur hafi oft og 

tíðum meiri sveigjanleika til þess að skilgreina sig innan kvenleikans heldur en karlar þar sem 

fleiri hlutverk rúmast innan birtingamyndarinnar um konur (Jón Ingvar Kjaran, 2016). 
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1.3 Eðlishyggja eða mótunarhyggja  

Tvær af þekktustu kenningum innan femínisma eru eðlishyggja og mótunarhyggja. Þær eru 

einhverskonar andstæður á hvor annarri og er iðulega stefnt upp á móti hvor annarri. Þetta er 

þó ekki alltaf svona klippt og skorið og einhverjir sem telja að hægt sé að sameina þessar tvær 

kenningar og nýta sér það góða úr þeim báðum (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2001). Í þessari 

ritgerð mun ég vinna út frá mótunarhyggju og nálgast því hugtakið um kyngervið út frá henni 

en til þess að skilja það til fullnustu tel ég mikilvægt að útskýra bæði þessi hugtök vel.   

Heimspekingar hafa í tímans rás reynt að varpa ljósi á eðli hluta. Það er því ekki undarlegt að 

fornheimspekingar hafi einnig velt því fyrir sér hvert væri eðli kynjanna, eðli kvenna og eðli 

karla.  Eðli kvenna var á þeim tíma að miklu notað til þess að útskýra þá stöðu sem konur 

höfðu í hinu forna samfélagi. Rekja má eðlishyggjuna langt aftur í tíman en líklega eru elstu 

varðveittu heimildir um hana að finna í verkum heimspekingsins Aristótelsar. Þær hugmyndir 

sem Aristóteles og samtíma menn hans höfðu um eðli kynjanna, hvernig konur ættu að haga 

sér og hver raunverulegt hlutverk þeirra væri í lífinu eru þær sömu og nútímasamfélag hefur 

byggt á síðastliðin tvö hundruð ár. Líklegt er að þær hugmyndir byggi að einhverju leiti á 

útskýringum Aristótelesar en hann taldi að mismunur kynjanna fælist í líffræðilegum 

eiginleikum þeirra. Aristóteles nálgaðist heimspeki sína út frá þeirri hugsun að hver sé 

tilgangur hluta á jörðinni  (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999).  

Aristóteles einblíndi ekki bara á eitt svið vísindanna eins og fræðimenn nútímans heldur ritaði 

hann greinagerðir um náttúruna, samfélagið, sálina, listir og svona mætti lengi telja. Finna má 

hugmyndir Aristótelesar um kynin í þremur af þeim sviðum sem hann ritaði um. Það er í 

líffræðinni, stjórnspekinni og að síðustu siðfræðinni. Aristóteles fjallaði bæði um 

líffræðilegan mun á milli kynjanna sem og samfélagslegt hlutverk þeirra. Aristóteles gengur 

út frá því að í raun sé bara eitt kyn og það er maðurinn og frá manninum kemur síðan konan. 

Konan er því í raun frávik frá hinu eðlilega og venjulega eða eins og Aristóteles orðar það 

„Okkur ber að líta á konuna sem væri hún vanskapnaður sem kemur þó engu að síður upp við 

náttúrulegar aðstæður“ (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999). Það er að segja ástæða þess að konan 

sé til er sú að hennar er þörf við það að fjölga mannkyninu. Einnig taldi Aristóteles að konan 

væri í raun bara efnið til þess að búa til form en karlinn gefi formið. Formið sem inniheldur 

sál mannsins. Með tilliti til þessara kenninga kemur ekki á óvart að Aristóteles telji að 

samfélagslegt hlutverk konunnar snúist um það að gefa af sér og ala upp börn. Það sé eðli 

hennar að sinna heimilinu og börnum og ekkert annað. Hún hafi ekki vitsmunalega getu til 

þess að taka að sér önnur hlutverk sem snúa að einhverju utan heimilisins.  Samkvæmt 
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Aristóteles er konan þó ofar þrælum þrátt fyrir að vera ekki sambærileg frjálsum karlmönnum. 

Aristóteles taldi aftur á móti að karlinn ætti að vera þátttakandi í samfélaginu utan heimilisins. 

Þannig geti hann virkjað skynsemishluta sálarinnar, en hún er samkvæmt honum æðsti hluti 

sálarinnar. Konur aftur á móti eru ófærar um að gera slíkt (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999). 

Á þessu má sjá að  eðlishyggjuhugmyndir snúast því í raun um að kynin fæðist ólík. Þau séu 

með ólík viðhorf til lífsins, ólíkar tilfinningar og almennt ólíka eiginleika. Þess vegna er hægt 

að alhæfa um hvort kyn fyrir sig. Það er að segja að allar konur hafi sterkt móðureðli og að 

allir karlmenn eigi erfitt með að tengjast tilfinningum sínum og noti afl frekar en orð 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir ofl, 2010). Í dag 

hefur eðlishyggjunni verið stillt upp á vissan hátt sem gamaldags og algjörlega fráleitri 

hugmynd sem vinni gegn hugmyndinni um kynjajafnrétti. Eðlishyggjunni má þó á vissan hátt 

líkja við tvíeggjað sverð því vissulega hefur hún oft verið nýtt til þess að gera lítið úr og koma 

í veg fyrir jafnrétti í samfélaginu. Til að mynda hefur eðlishyggjan verið notuð til þess að tala 

gegn aukinni þátttöku kvenna í stjórnmálum þar sem þær væru í eðli sínu ekki nógu harðar né 

stöðugar tilfinningalega til þess að taka ákvarðanir um stór mál sem geta haft áhrif á land og 

þjóð. Þrátt fyrir það hafa ákveðnir hópar femínista notað sér hana í baráttu sinni fyrir jafnrétti. 

Dæmi um það er framboði sérstaks kvennalista til Alþingiskosninganna árið 1983. Hópur 

femínista bauð fram hreinan kvennaflokk í stjórnmálum og talaði fyrir því að nauðsynlegt 

væri að fá umhyggjusama einstaklinga á þing og þar væru konur sterkari en karlar. Því ætti 

þeirra flokkur verðugt sæti í baráttunni um þingsæti (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2001). 

Mótunarhyggjan er aftur á móti einhverskonar mótsvar gegn eðlishyggjunni. Þeir sem 

aðhyllast mótunarhyggju trúa því að kynin fæðist ekki með kvenlega og karlæga kosti, heldur 

séu það utanaðkomandi aðstæður sem mótað það hvernig kynin hegða sér, hvaða hlutverki 

þau gegna og hver eiginleg staða þeirra sé innan samfélagsins.  Einstaklingar sem fæðast af 

sama kyni séu ekki endilega meðfæddir með sömu eiginleika og ekki sé hægt að fullyrða um 

ákveðna eiginleika einstaklinga einungis vegna kyns þeirra. Manneskjan einfaldlega mótist af 

stöðluðum hugmyndum samfélagsins af því hvað sé talið kvenlegt eða karlmannlegt (Berglind 

Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir ogfl, 2010). 

Þessar hugmyndir hafa verið við lýði frá því á seinni hluta tuttugustu aldarinnar og má að 

miklu leiti rekja til franska heimspekingsins Simone de Bevauvoir en í bók sinni Hitt kynið 

sem gefin var út árið 1949 fjallar Beauvoir um bæði kynferði og kynlíf kvenna með það fyrir 

sjónum að sýna fram á að hugmyndin um kvenmanninn væru einungis byggðar á túlkun 

samfélagsins en ekki hreinum staðreyndum. Hún fjallaði um mál sem tengdust daglegu lífi 
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kvenna og eru enn mikið tabú í samfélaginu. Málefni eins og blæðingar kvenna og píkan á 

þeim. Þetta gerir hún til þess að sýna að það sé ekki skammarlegt í raun og veru að ræða þessi 

mál heldur einungis innan þess ramma sem samfélagið hafði útbúið konum. Þrátt fyrir mikil 

og hörð viðbrögð við skrifum sínum, sem á þeim tíma voru ekki einungis hneykslandi fyrir 

samfélagið heldur í algjörri mótsögn við mat flestra annarra sérfræðingar þá stóð Beauvoir 

fast á því að kvenleikinn væri tilkominn vegna menningar- og félagslegrar mótunar (Dagný 

Kristjánsdóttir, 1999). Þetta endurspeglast vel í setningu Beauvoir  

„þú fæðist ekki kona, heldur verður kona.“ (Beauvoir, 1997, bls. 301) 

1.4 Fyrri rannsóknir 

Kyn og kyngervi hefur verið rannsóknarefni fræðimanna á mörgum sviðum en ber helst að 

nefna heimspeki, mannfræði og félagsfræði.  Fyrir nokkrum áratugum varð til kvennafræði 

sem síðar breyttist og útvíkkaði í kynjafræði (Þorgerður Einarsdóttir, 2006) Rannsóknir 

Margret Mead mannfræðings á kyngervi eru meðal elstu kynjafræðirannsókna sem höfundur 

fann við úrvinnslu þessarar ritgerðar. Mead rannsakaði kyngervi í löndum frumbyggja frá 

árinu 1931 til 1933. Rannsóknir Mead snérust um að skoða þrjá mismunandi ættbálka 

frumbyggja í Nýju Gíneu með tilliti til kyngervis. Sá fyrsti var fjallaættbálkur sem kallaði sig 

Arapesh. Ættflokkurinn bjó við nokkuð jafna kynjaskiptingu. Það skipti ekki máli hvort það 

væri uppeldi eða veiði, bæði kynin voru fær til þess að stunda hvora iðju fyrir sig. Hópur tvö 

sem Mead rannsakaði bjó í suður hluta Nýju Gíneu Sá ættbálkur var kallaður Mundugumor. 

Þar var málunum allt öðruvísi háttað en hjá fólkinu sem tilheyrði Arapesh ættbálknum. Þessi 

ættbálkur var frekar árásargjarn, bæði konur og karlar hegðuðu sér eins. Þau voru öll fremur 

sjálfselsk og fylgdu bæði kynin því sem vestrænt samfélag hefur sett upp sem karlmannlega 

hegðun. Þriðji og síðasti ættbálkurinn sem Mead skoðaði gekk undir nafninu Tchambuli og 

var staðsettur á vesturhluta eyjarinnar. Samfélagið var töluvert ólíkt þeim sem Mead hafði 

skoðað áður, ekki bara á Nýju Gíneu heldur stangaðist samfélagið einnig mjög á við túlkun 

vestræns samfélags á kyngervi. Karlar og konur sinntu mismunandi hlutverkum innan 

flokksins og skiptingin var fremur skýr. Það sem var ólíkt því sem Mead hafði áður upplifað 

var að þarna sinntu karlmennirnir heimilistörfum og börnum, voru taldir bæði tilfinningasamir 

og undirgefnir á meðan konurnar voru flokkaðar sem rökréttar, klárar og réðu yfir ættbálknum 

(Mead, 2001). 

Rannsóknir Mead hafa verið nokkuð gagnrýndar. Þeir sem eru ósammála Mead hafa aðallega 

sett út á þær rannsóknaraðferðir sem hún nýtti sér. Það er að hún hafi þjáðst af svokölluðum 
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geislabaugsáhrifum (e. Haloaffect).  Hún hafi ætlað sér fyrifram að finna ákveðinn mismun í 

samfélögunum og þar af leiðandi litið framhjá þeim þáttum sem hentuðu ekki rannsókn 

hennar og fyrirfram ákveðnum hugmyndum um niðurstöðu. Þrátt fyrir þessa gagnrýni er erfitt 

að líta fram hjá því að niðurstöður Meads eru þess eðlis að mikil munur var á milli kyngervis 

og væntinga til kynjanna í samfélögunum þremur. Því segja niðurstöður hennar okkur að 

samfélagið hefur áhrif á kyngervi einstaklinga (Wilford, 1983).  

Seinni rannsóknin sem ég vil nefna í þessum kafla er rannsókn sem beinist að því hvernig 

kynin birtast í fréttamiðlum. Ástæða þess að hún var valin er sú að þrátt fyrir að fréttir flokkist 

ekki undir dægurmenningu barna, þá hafa fáar rannsóknir verið jafn viðamiklar og náð yfir 

jafn mikið magn af efni eins og þessi rannsókn gerir. Um er að ræða árlega rannsókn. Konur 

skipa 51% af heiminum en þrátt fyrir það birtast þær einungis í 24% af fréttum. Global media 

monitoring project er verkefni sem rannsakar hvernig birtingamynd kynjanna kemur fram í 

fréttum. Rannsóknin hefur staðið yfir frá 1995 og snýst í raun um eina spurningu, "what does 

a snapshot of gender in one "ordinary" news day look like?". Í fyrstu rannsókninni sem gerð 

var árið 1995 voru ljósvakamiðlar skoðaðir í 71 landi. Tuttugu árum síðar, árið 2015, er 

síðasta skýrsla gefin út og þá eru þátttökulöndin orðin 108. Þúsundir einstaklinga vinna að 

rannsókninni í hvert skipti og árið 2005 var farið yfir 35.543 fréttir sem fluttar voru af 20.769 

fréttamönnum á 16.734 fréttamiðlum. Niðurstöður árið 2015 voru að einungis 24% af 

einstaklingum sem talað er við í fréttum eru konur. Það þýðir að 76% viðmælanda eru 

karlkyns. Þegar tala átti við sérfræðing um ákveðnar fréttir voru konur einungis fengnar til 

viðtala í 20% tilvika. Til að mynda voru einungis 21% viðmælanda í læknastéttinni konur, 

17% ef fá átti álit lögfræðinga, og 10% vísindamanna sem birtast í fréttum eru konur. Það eru 

einungis tveir flokkar þar sem konur eru oftar fengnar til viðtals en karlar en það er sem 

heimavinnandi foreldri (74%) og sem nemendur (54%). Í öllum fréttaflokkum eru karlkyns 

fréttaþulir fleiri en konur en mestur er munurinn þegar kemur að flokkum eins og 

stjórnmálum, efnahagsmálum og afbrotum (Macharia, 2015). Það hvernig kynin birtast á 

ljósvakamiðlum spilast að miklu leiti af staðalmyndum samfélagsins. Konur birtast sem 

fallegar, góðar og sem umönnunaraðilar en karlar sem sterkir, klárir uppfinningamenn. 

Rannsóknin sýndi að einungis 6% af fréttaefni fjallar um kyngervi á hátt sem ekki fylgir 

samfélaglegum staðalmyndum á meðan 46% frétta ýtir undir staðalmyndir kyngervis. Konur 

eru einnig fjórum sinnum líklegri en karlar að vera skilgreindar eftir hver staða þeirra sé innan 

fjölskyldunnar sem ýtir undir þær hugmyndir að konur séu undirgefnar og þurfi að stóla á 

fjölskyldu sína frekar en að sýna þær sem sjálfstæðar og meðvitaða einstaklinga í samfélagi 
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bæði karla og kvenna. Frá árinu 2000 hefur birting kvenna í fréttum hækkað um 6 %, það 

þýðir að ef hækkunin mun halda áfram á sama hraða, mun það taka meira en 40 ár að ná fram 

jöfnum hlutföllum karla og kvenna í fjölmiðlum (Macharia, 2015). 

Ísland tók fyrst þátt í rannsókninni árið 2010 og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar á Íslandi 

að um 28% viðmælanda hjá fjölmiðlum væru kvenkyns sem var yfir meðallagi í rannsókninni 

á heimsvísu en um 24% viðmælanda á heimsvísu voru konur það ár. Í skýrslunni árið 2015 

koma fram upplýsingar og tölulegar staðreyndir sem einvörðungu tengjast íslenskum 

fréttaflutning (Valgerður Jóhannsdóttir, Þorgerður Einarsdóttir og fl, 2015). Áhugavert er að 

skoða hvernig birtingarmynd kynjanna er í íslensku efni þar sem Ísland hefur lengi verið talið 

eitt þeirra landa þar sem kvenréttindabaráttan hefur náð lengst og hér er talið ríkja meira 

kynjajafnrétti en í flestum öðrum löndum (World Economic Forum, 2015).  

 Rannsóknir á birtingamyndum kynjanna í fjölmiðlum á Íslandi áður en Global Media 

Monitoring verkefnið var tekið hér upp eru mjög takmarkaðar. Þó er minnst á rannsókn sem 

gerð var árið 1990. Þar voru skoðaðir fjölmiðlar frá árinu 1965. Niðurstöðurnar voru að konur 

birtust ekki í fjölmiðlum fyrr en upp úr 1970 og voru um 13% allra þeirra sem birtust í 

fjölmiðlum árið 1986. Sameiginlegt ráðuneyti Mennta- og menningarmála á Íslandi birti svo 

skýrslu árið 2001 þar sem fram kom að konur töldu 32% þeirra sem birtust í fjölmiðlum og 

væru 27% viðmælenda. Árið 2005 var samskonar skýrsla birt og sýndi hún að fjöldi þeirra 

kvenna sem birtust í Íslenskum fjölmiðlum hafði dalað ögn á þessum árum og sýndu 

niðurstöður að í kringum 25% viðmælanda Ríkisútvarpsins væru konur (Valgerður 

Jóhannsdóttir, Þorgerður Einarsdóttir og fl, 2015).  
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2. Áhrif á börn  

Með hraðri þróun í tölvu- og rafiðnaði hefur aðgangur barna að margmiðlunartækjum aukist 

svo um munar. Áður fyrr var dægurmenning barna helst í formi frásagna, bóka, einstaka 

teiknimynda, tónlistar og leikrita. Í dag hafa börn aðgang að öllu sem á undan er talið en við 

það hafa bæst tölvur af ýmsum gerðum auk snjalltækja ýmiskonar. Auk þess hefur framleiðsla 

á sjónvarpsefni fyrir börn aukist mikið (Sjöberg, 2015).  Sænsk rannsókn sem gerð var árið 

2012 um notkun Svía á internetinu sýndi fram á að 65% sænskra barna á aldrinum 3-5 ára 

höfðu á einhverjum tímapunkti nýtt sér internet til afþreyingar og um 16% þeirra fóru daglega 

inn á internetið (Findahl, 2012). Önnur rannsókn beinir sjónum sínum að sjónvarpsáhorfi 

barna á leikskólaaldri. Þar kemur í ljós að börn horfa að meðaltali á 30 tíma af barnaefni á 

viku. Sum eyði jafnvel meiri tíma fyrir framan sjónvarpið heldur en nokkuð annað sem að þau 

gera (Witt, 2000). 

2.2 Kynjahlutverk og staðalmyndir kyngervis 

Staðalmyndir kynjanna eru ekki alltaf augljósar fyrir þá sem ekki eru að leita eftir þeim þrátt 

fyrir að þær birtist allstaðar í umhverfinu. Rannsóknir hafa sýnt að börn eru ekki fær um að 

skilja birtingu staðalmynda fyrr en um 10 ára aldur. Í samanburðarrannsókn gerðri árið 1998 

var birtingarmynd kyngervis í Ástralíu og Bandaríkjunum borin saman og skoðuð. Þar kom í 

ljós að löndin eru ekki ólík og kyngervi mjög álíka. Strákar sem birtust voru gáfaðri, virkari, 

árásagjarnari, sjálfstæðir og uppfinningasamir. Þá voru karlkyns persónur töluvert oftar í 

aðalhlutverk en kvenkyns. Stelpurnar birtust sem hæglátar, góðar og höfðu lítið fyrir stafni. Ef 

kynin voru sýnd í starfi var yfirgnæfandi meirihluti karlmanna sýndur sem útivinnandi 

einstaklingur en konur unnu inni á heimilinu og birtust þá sem makar, foreldri eða húsmæður 

(Browne, 1998). Þrátt fyrir að börn geri sér ekki grein fyrir staðalmyndum í því efni sem þau 

neyta eru rannsóknir sem sýna fram á að efnið hefur töluverð áhrif á þau. Rannsókn nemenda 

Stanford háskóla sem gerð var á tveggja og þriggja ára börnum í leikskóla sýndi fram á að 

börn tengja ákveðna eiginleika við hvort kynið fyrir sig. Þá upplifðu börnin að 

tilfinningasemi, hjálparleysi, hógværð og góðmennska væru kvenlegir eiginleika en 

árásargirni, styrkur og mikil virkni karlægir. (Kuhn, Nash, & Brucken, 1978). Þessi rannsókn 

frá 1978 hefur staðist tímans tönn að miklu leiti. Nýrri rannsóknir hafa sýnt að börn skilgreina 

enn hluti eftir þessum staðalmyndum um kynin. Í rannsókn frá árinu 2011 kemur fram að börn 

skilgreina einnig leikföng sem birtast í auglýsingum út frá því hvort það sé ætlaði fyrir stelpur 

eða stráka. Börn telja einnig að karlmenn eigi að gefa konum fallegar gjafir, en konur eigi 
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ekki að gefa karlmönnum gjafir heldur eigi þær frekar að vera duglegar að sinna heimilinu og 

passa börnin fyrir þá (Ross, 2011). 

2.3 Þroskaferlið  

Ein fyrsta skilgreining barna á þeim sjálfum er hvoru kyninu þau tilheyra. Síðar kemur 

möguleikinn á því að nýta þá skilgreiningu til þess að greina heiminn. Hver er hvað ? Hvað er 

ólíkt með hópunum og hvernig hver og einn hópur eigi að haga sér. Það er ljóst að börn á 

leikskóla aldri sýna skilning á því hvað megi telja eðlilegar athafnir út frá hvoru kyni fyrir sig 

og nýta sér þá þekkingu til að benda á það sem þau telja vera óeðlilegar athafnir 

einstaklingsins.  (Zosuls, o.fl., 2009)  

2.3.1 Þróun barna á staðalmyndum  

Að meðaltali ættu nítján mánaða gömul börn að vera orðin fær um að nýta sér kyngreiningu í 

bæði samskiptum og leik. Þessi þroski fer eins fram hjá báðum kynjunum en rannsóknir benda 

hins vegar á að hann fari ögn fyrr af stað hjá stúlkum en drengjum.  Við sautján mánaða aldur 

má greina mun á vali kynjanna á ákveðnum leikföngum. Stelpur séu þá frekar byrjaðar að 

leita í dúkkur eða það sem flokka mætti sem kvenlæg leikföng og strákar í bíla eða annað sem 

flokka mætti sem karllæg leikföng.  Með hverjum mánuðinum eftir sautján mánaða aldurinn 

og fram til tveggja ára aldurs má greina aukningu á slíkri hegðun og á endanum hafa þau gert 

algjöran aðskilnað á því sem flokka má sem stelpudót og strákadót (Zosuls, o.fl., 2009). 

Hér ofar var staðhæft að börn í kringum tveggja ára aldurinn ættu í flestum tilvikum að geta 

flokkað algjörlega hvað væri talið stelpulegt og hvað strákalegt. Þrátt fyrir að vera komin með 

skilgreiningu á hreint eru börn mun lengur að þroska sitt eigið kyngervi og fer sá þroski fram 

að mestu milli þriggja og fimm ára aldurs. Þegar börn hafa síðan náð sjö ára aldri ættu þau að 

vera að fullu meðvituð um eigið kyngervi í samanburði við staðalmyndir samfélagsins 

(Martin & Ruble, 2004). Það er því er ljóst að aldur sem tilheyrir yngsta skólastiginu er mjög 

viðkvæmur hvað varðar kyn, kyngervi og staðalímyndir (Narahara, 1998). Heftandi 

hugmyndir samfélagsins af kynjunum hafa ekki eingöngu áhrif á sjálfsmynd barna á ákveðnu 

tímabili heldur fylgja þeim í gegnum lífið og hafa rannsóknir til að mynda sýnt fram á að þær 

staðalímyndir sem við lærum og kynnumst á leikskólaaldri geta jafnvel haft áhrif á 

frammistöðu í síðara námi, allt fram á lokastig háskólamenntunar (Carlson, Sroufe, & 

Egeland, 2004).  
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2.3.2 Kynin og dægurmenning 

Á fyrstu æviárum barna eru þau eins og þurrir svampar sem sjúga í sig alla þá þekkingu sem 

þau upplifa. Börn læra af umhverfi sínu og í hvert skipti sem þau upplifa eitthvað nýtt erð það 

sjálfkrafa tekið inn bætt við þá þekkingu sem fyrir er. Hugmyndir barna um virkni heimsins er 

ekki undanskilin þessu. Börn upplifa ýmislegt sem er síðan meðtekið á þann hátt að þannig 

virki heimurinn. Börn sem horfa á sjónvarp, sjá þar oft á tíðum miklar staðalmyndir á 

kynjunum. Til dæmis að konan sé móðir og að karlinn sjái fyrir fjölskyldunni. Út frá þessu 

ályktar barnið síðan að þannig sé heimurinn (Martin & Ruble, Patterns of, 2010). 

En það er í raun ekki bara sjónvarpsefnið sjálft sem hefur þessu gríðarlegu áhrif heldur margt 

annað sem tengist dægurmenningu barna. Tökum til að mynda auglýsingarnar sem birtast í 

sjónvarpi og útvarpi á tímum þar sem efni miðlana er beint að börnum. Í flestum tilfellum eru 

hlutir sem auglýstir eru á þessu tímum kyngerðir (McNair, Kirova-Petrova, & Bhargava, 

2001). Sem dæmi má nefna auglýsingu þar sem verið er að reyna fá börn/foreldra til að versla 

Babyborn dúkku. Þeir litir sem birtast í auglýsingunni eru flestir bleiktóna og barnið sem 

leikur með dúkkuna er stúlka. Hún sinnir henni af mikilli alúð, gefur henni pela og skiptir á 

bleiu. Hún knúsar hana síðan og kyssir. Þetta eru allt athafnir sem vestrænt samfélag tengir 

frekar við konur heldur en karla. Auglýsingin gerir lítið í því að reyna draga athygli drengja 

að leik með dúkkum og þar með er komið til skila til þeirra barna sem gætu horft á 

auglýsinguna að hér sé á ferðinni dót fyrir stúlkur (You Tube, 2014).   

Annað dæmi sem vert er að minnast á þegar kemur að mötun barna á staðalmyndum kynjanna 

í gegnum dægurmenningu, er fjöldi vara sem framleiddir eru og tengjast hverri teiknimynd 

eða þáttum. Þar ber til að mynda að nefna fatnað, sængurföt, handklæði, skólavörur, leikföng, 

húsgögn og aðrar skreytingar sem ætlaðar eru til skreytinga svefnherbergja barna (Freeman, 

2007). Vörur sem ætlaðar eru börnum eru ekki einungis markaðsettar fyrir annað hvort kynið 

heldur virðast leikfangasölu menn gera slíkt hið sama og þannig myndast bláir og bleikir 

gangar í leikfangaverslunum (McNair, Kirova-Petrova, & Bhargava, 2001). 

Sífelld endurtekning á þessum skilaboðum verður til þess að börn festast í þeirri trú að þannig 

geti heimurinn einungis orðið og viðhalda þannig þeirri ímynd að kynin séu í eðli sínu ólík 

(Witt, 2000).  Samkvæmt kenningu kennarans og rithöfundarins Kate Millet sem skrifaði 

meðal annars bókina Sexual Politics, upplifa konur og karlar heiminn á mjög mismunandi 

máta. Einstaklingar af gagnstæðu kyni sem búa í sama samfélagi munu upplifa það á 

mismunandi hátt og mótast þar af leiðandi af því á mismunandi hátt. Hugmyndir Millet um 

þroska kynjaímyndinar hjá börnum er ekki ólík því sem hér hefur fram komið. Hún telur að 
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börn byrji að mynda tengsl milli athafna og hluta um átján mánaða aldurinn og þrói þau áfram 

í gegnum æskuskeið sitt. Sérhvert augnablik barna kenni þeim hvernig þau eigi að haga sér 

eða hugsa með það að markmiði að halda jafnvægi í samfélaginu. Að síðustu færir Millet svo 

rök fyrir því hvers vegna það kyngervi sem við kennum börnunum okkar sé vafasamt. Millet 

aðhyllist mótunarhyggju og telur að þau kynjahlutverk sem sett eru fram af samfélaginu séu 

mótuð á þann hátt að það halli á kvenfólk og þannig ýtum við undir áframhaldandi kúgun 

kvenna. Konur séu steyptar í form sem óæðri einstaklingar (Millet, 1970). Þrátt fyrir að 

hugmyndafræði Millet hafi komið fram á síðari hluta sjöunda áratugarins er auðvelt að 

endurspegla hana í nútíma samfélagi. Í samfélagi þar sem enn er rætt um kvenna- og 

karlastörf er ljóst að jafnrétti hefur ekki verið náð. Á það ekki síst við þegar horft er til þeirra 

starfa sem flokkuð eru sem kvennastörf og eru iðulega lægra launuð umönnunarstörf til dæmis 

kennarar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar. Störf sem flokkast sem karlastörf eru hins vegar 

oftar en ekki hálaunuð störf líkt og stjórnunarstöður, verkfræðingar eða læknar. Það er því 

ljóst að í okkar nútímasamfélagi tórir enn sú hugsun að karlar séu með yfirburði fram yfir 

konur.        

Foreldrar, fjölskylda og vinir hafa mikil áhrif á hvernig börn upplifa kyngervi sitt en 

rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að helsti áhrifavaldurinn á upplifun kyngervis er það 

sjónvarpsefni sem börn horfa á. Sjónvarpsefni sem ætlað er börnum er sett þannig fram að 

auðvelt er að spegla sjálfan sig í þeim aðstæðum sem þar birtast. Sjónvarpsefnið hefur því 

mikil áhrif á hvernig börn ímynda sér það samfélag sem þau búa í og byggja einnig upp 

væntingar til framtíðarinnar eftir því hvaða sjónvarpsefni þau horfa á (Gökçearslan, 2010). 

2.4 Hugsanleg áhrif 

Hér á undan hef ég farið yfir það hvernig og hvenær kyngervi mótast. Ég hef einnig dregið 

fram rannsóknir sem sýna neikvæð áhrif staðalmynda. Í þessum kafla mun ég reyna að varpa 

enn betur ljósi á það hvaða áhrif staðalmyndir hafi á börn. Kyngervis hugmyndir samfélagsins 

eru oft mjög ómeðvitaðar og jafnvel rótgrónar í samfélagið og því mikilvægt að greina þær 

með þeim tilgangi að skoða hvaða áhrif þær hafa á samfélagið (United Nation, 2014). 

Staðalmyndir kynjanna eða kyngervis eru fyrirfram ákveðin ímynduð einkenni og athafnir 

einstaklinga út frá kyni þeirra. Þessar staðalmyndir eru margskonar og geta verið mjög 

skaðlegar fyrir ákveðna hópa innan samfélagsins þar sem þau takmarka getu einstaklingsins 

til að þróa og skapa sinn eigin persónulega hæfileika, ná árangri í námi og starfi og síðast en 

ekki síst tekið grundvallar ákvarðanir um eigið líf (United Nation, 2013). 
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Margar rannsóknir benda til þess að síendurtekin birting staðalmynda kynjanna hefur áhrif á 

sjálfsálit barna sem og val þeirra á viðfangsefni og leikjum.  Rannsókn sem gerð var á tveimur 

hópum af ungum stelpum sýndi fram á að síendurtekin birting kvenna sem skilgreindar eru 

fallegar af samfélaginu veldur því að stelpur leggja meiri áherslu á hvernig útlit þeirra birtist. 

Þar að auki leggja þær meira upp úr því að finna sér góðan og fallegan mann og að stofna 

fjölskyldu eftir því sem slíkt sjónvarpsefni er þeim meira aðgengilegt (Martin and Gentry 

1997). Einnig sýna rannsóknir að börn aðlaga sig fljótt að kyngervishugmyndum í umhverfi 

þeirra og beina því áhuga þeirra að kyngerðu dóti. Til að mynda stelpur velja að leika sér með 

dúkkur og dúkkuföt en strákar með bíla og verkfæri. Þar með eru þau farin að samþykkja 

kyngervið. Samþykkja óraunverulegar staðalmyndir. Ímyndir sem setja um helmingi 

mannkyns þrengri skorður en hins. Um leið og börn hafa lært að stelpur leiki með dúkkur og 

strákar með bíla er búið að búa til vettvang fyrir einelti hjá börnum. Það er að segja ef einhver 

vogar sér að leika með dót sem ekki er ætlað hans eigin kyni má telja að auknar líkur séu á því 

að hann verði fyrir stríðni eða aðkasti annarra barna sem föst eru í staðalmyndum kynjanna 

(Ruble, 1981). 

Hvað ætlar þú að verða þegar þú ert orðin stór ? er spurning sem lögð er fyrir börn oft á 

lífsleiðinni. Rannsókn á fjögurra  og fimm ára börnum og atvinnutækifærum framtíðarinnar 

hefur sýnt fram á að börn á þeim aldri höfðu þegar myndað fordóma gagnvart störfum sem 

flokka mætti sem kvennastörf. Þetta gefur okkur til kynna að börn, óháð kyni allt niður í 

fjögurra ára gömul hafa þegar ákveðið að kvennastörf eru hvorki jafn mikilvæg né jafn 

eftirsóknarverð og störf sem tengja má við karlmenn (Care, 2011). Þær staðalmyndir sem 

börnin okkar læra af umhverfinu hafa gríðarleg áhrif á þeirra eigið kyngervi og hvernig þau 

upplifa sig sjálf. Út frá rannsókninni sem farið er í hér að ofan er ljóst að börn allt niður í 

fjögurra ára gömul hafa nú þegar myndað fordóma gagnvart ýmsu sem talið er tilheyra eða er 

tengt við konur. Þetta hefur áhrif á það hvernig ungar stúlkur upplifa sig sjálfar og getur fylgt 

þeim áfram í gegnum skólagöngu þeirra og í raun allt lífið sjálft. Samfélagið á það til að telja 

stelpur verr til þess fallnar að stunda raungreinar (McNair, Kirova-Petrova, & Bhargava, 

2001). Þau földu skilaboð sem samfélagið sendir þeim um getu þeirra til þess að leggja stund 

á stærðfræði, vísindi eða tækni hefur áhrif á getu þeirra í þeim greinum. Hátt hlutfall kvenna 

fer því að efast um sjálfan sig og getuna til þess að læra þessi fög þrátt fyrir að áhugi þeirra sé 

fyrir hendi. Sá efi skilar sér síðan í lægri einkunnum miðað við strákana. Ef þér er sagt aftur 

og aftur að þú sért lélegur í einhverju ferðu á endanum að trúa því sjálfur (Rasinen, o.fl., 

2009) Þrátt fyrir að þær stelpur sem haldast í þessum greinum og ná góðum árangri þá sýna 
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rannsóknir að væntingar á vinnumarkaði til kvenna í þessum geirum er ekki sá sami og 

væntingar til karla sem sinna sömu störfum (McNair, Kirova-Petrova, & Bhargava, 2001). 

Árið 2013 gáfu Sameinuðu Þjóðirnar út skýrslu þar sem varpað er ljósi á það hvernig 

staðalmyndir kynjanna beri ábyrgð á ýmsum mannréttindabrotum í heiminum. Skýrslan bar 

nafnið „ Gender stereotyping as human righ violation“ . Þar kemur fram að rekja megi minnst 

fjórar tegundir af mannréttindabrotum til neikvæðra staðalmynda kyngervis. Í lang flestum 

tilvikum snéri það að því hvernig brotið væri á réttindum kvenna en flokkarnir skiptust upp í 

heilsu,  menntun, frama og fjármál.   

Fyrsti flokkurinn fjallaði um heilsu en samkvæmt rannsókn Sameinuðu þjóðanna er ein af 

megin ástæðunum fyrir kynbundnu ofbeldi fordómar sem byggðir er á staðalmyndum 

kynjanna. Þessi flokkur er sá eini sem samtökin töldu að næðu yfir bæði kynin en í flestum 

tilvikum beinust fordómarnir þó gagnvart konum en einnig gegn karlmönnum sem þóttu búa 

yfir kvenlegum eiginleikum. Einnig var bent á að ekki einungis séu staðalmyndir kynjanna 

ástæðan fyrir verknaðinum heldur valda þær því líka að einstaklingar sem upplifað hafa 

ofbeldið eiga erfiðara með að fá réttmæta læknisþjónustu, ef þau sækjast eftir henni eftir að 

hafa upplifað kynbundið ofbeldi, sem og að leita réttar síns í dóms og lagakerfinu. Þetta er þó 

ekki eina vandamálið innan heilbrigðisgeirans sem Sameinuðu Þjóðirnar töldu stafa af 

staðalmyndum kynjanna heldur töldu þau að stærsta afleiðing þess væri það hvernig brotið er 

á rétti kvenna þegar kemur að kynlífi og þeirri læknisþjónustu sem konur gætu þurft að leita 

eftir vegna þess. Í því samhengi má nefna það þegar konum er neitað um að fara í 

fóstureyðingu og þar með gefið í skyn að konur ráði  ekki yfir líkama sínum og að þær hafi 

ekki getu til þess að taka ákvarðanir um eigin vilja og heilsu (United Nation, 2013). 

Annar flokkurinn þar sem staðalmyndir kynjanna valda því að brotið sé á réttindum ákveðinna 

hópa er menntun. Eins og áður hefur verið nefnt hafa staðalaðar væntingar til einstaklinga 

eftir kyni haft töluverð áhrif á konur og möguleika þeirra til náms og frama.  Í skýrslu 

Sameinuðu þjóðanna er einnig talað um þetta vandamál. Þar kemur fram að mikilvægt sé að 

einbeita sér að því að kynna það hvernig staðalmyndir byggi ekki alltaf á réttum upplýsingum 

strax í leikskóla og þannig sé hægt að hafa áhrif á framtíð þeirra kynslóða með það í huga að 

auka jafnrétti stúlkna á fullorðins árum (United Nation, 2013).   

Þriðji flokkurinn sem tekin var fyrir er svo frami á vinnumarkaði. Fyrr í ritgerðinni var bent á 

að börn allt niður í 4 ára gömul væru búin að byggja upp fordóma fyrir stöfum sem flokkuð 

væru sem kvennastörf. Þau væru ómerkilegri og minna spennandi. Þessi hugsun virðist halda 
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sér áfram, það er að segja, að konur séu minna virði í samfélaginu en karlar og því eru störf 

þeirra iðulega verr borguð. Þetta á þó ekki bara við um það hvernig störf sem skilgreind eru 

sem kvennastörf eru oftast verr borguð heldur einnig það að ef kona kýs að vinna við starf 

sem flokkað er sem karlægt starf er hún bæði ólíklegri til að hljóta það þrátt fyrir sambærilega 

menntun, reynslu og getu og sá karlmaður sem um starfið sækir. Ef hún er hinsvegar svo 

heppin að fá starfið þá sýna rannsóknir að væntingar atvinnurekenda eru töluvert lægri til 

konunnar heldur en karlkyns samstarfsfélaga hennar sem veldur því ójafnvægi að konur eru 

líklegri til þess að fá lægra borgað heldur en karlmaður fyrir sömu vinnuna (United Nation, 

2013).  

Fjórða sviðið sem Sameinuðu þjóðirnar nefna þegar kemur að mismunun vegna staðalmynda 

á kyngervi einstaklinga eru fjármál. Töluvert hefur verið rætt um launamun kynjanna hér að 

ofan og hver sé hugsanleg skýring á honum. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna er lítið reynt að 

skilgreina hversvegna þessi munur er nema þá vegna þess að staðalmyndir kynjanna byggja 

upp samfélag þar sem konur eru minna metnar en karlar. Skýrslan staðhæfir að staðalmyndir 

kvenna snúi að því að vilja sinna umönnun, hvort sem það er heimilisins, barna sinna eða 

annarra fjölskyldumeðlima. Leiðir þetta til þess að konur eyða miklum tíma í ólaunaða vinnu 

innan veggja heimilisins og eiga því erfiðara með það að vinna hjá utanaðkomandi aðila fyrir 

peninga. Þar af leiðandi eru margar konur háðar eiginmanni sínum þegar kemur að húsnæði, 

mat og öðrum nauðsynjum (United Nation, 2013).  
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3 Dægurmenning á Íslandi; Birtingamyndir kynjanna í Krakkarúv 

3.1 Aðferðarfræði  

Til þess að komast að því hvernig kyngervi birtist í íslensku barnaefni var stuðst við 

orðræðugreiningu. Orðræðugreining er aðferðarfræði sem tilheyrir eigindlegri aðferðarfræði. 

Samhliða orðræðugreiningunni lagði ég mig einnig fram við að telja þær persónur sem birtust 

í efninu og flokka þær eftir því hvoru kyninu þau tilheyrðu. Megin ástæða þess að valið var að 

nota orðræðugreiningu í þessu verkefni er sú að með henni er hægt að skapa ákveðna 

þekkingu á því sem félagslegir þættir stjórna í lífi okkar (Þórunn Blöndal, 2005) og samsamar 

það sig mótunarhyggju nálguninni sem fyrri hluti verkefnisinns er byggður á. Þessa þætti er 

hægt að finna út vegna þess að orðræðan hefur ákveðið vald þar sem hún skilgreinir það hvað 

sé samþykkt innan þess samfélags sem orðræðan tilheyrir. Það verklag sem fellst í 

orðræðugreiningu er að farið er í gegnum gögnin með það að markmiði  að greina ákveðin 

þemu eða þrástef sem lýsandi eru fyrir efnið. Í orðræðugreiningu er einnig mikilvægt að skoða 

hvaða orðaval er notað sem og að skoða fjarverandi orðræðu, því að það má greina margt út 

frá því sem látið er kjurt liggja í orðræðunni (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2006). Í þessari 

rannsókn var greiningin ekki einvörðuð við talað mál sem birtist í efninu því einnig unnið út 

frá því sem er kallað orðræðubundin iðkun (e. discursive practice)  sem hentar vel þar sem að 

það er margt sem talmál nær ekki yfir en lýsir sér samt vel í hegðun og útliti einstaklinga, eða 

í mínu tilviki sögupersóna. (Macgilchrist og Van Hout, 2011).  

3.2 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Þegar kemur að orðræðugreiningu er mikilvægt að þrengja úrtakið vel þar sem mikil 

nákvæmni og vinna felst í því að nota orðræðugreiningu. Það getur leitt til þess að ef farið er 

yfir of mikið af efni er mikil hætta á því að ná ekki fram þeirri dýpt sem ætlast var til í upphafi 

og þannig verður meira rúm fyrir ákveðna skekkju í niðurstöðunum (Ingólfur Á. Jóhannesson, 

2006). Þess vegna var ákveðið að afmarka gagnasafnið við einungis teiknimyndir sem birtast 

á vefsíðunni http://www.krakkaruv.is. Til að þrengja efnið enn fremur, en í ljós kom að á 

vefsíðunni Krakkarúv eru yfir 1600 myndskeið, þá var ákveðið að einblína á einn aldursflokk;  

efni sem ætlað er 2-4 ára börnum. Þessi flokkur var valin með tilliti til rannsóknarinnar þar 

sem fyrri rannsóknir um skilning á kynjum og kyngervi barna bentu til þess að á leikskólaaldri 

væri þroskinn á kyni og kyngervi hvað mestur. Einnig var tekin ákvörðun um að greina 

einungis einn þátt af hverri sjónvarpseríu fyrir sig.  Ákvörðunin um að að nýta Krakkarúv 

vefsíðuna fram yfir aðra miðla var tekin vegna þess að síðunni er haldið úti af ríkisútvarpinu 

og þar af leiðandi ætti hún að vera aðgengileg flestum íbúum á Íslandi, að því gefnu að 
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einstaklingurinn hafi yfir að ráða annað hvort sjónvarpi eða tölvu. Farið var yfir fimmtíu og 

átta sjónvarpsþætti sem hafa samanlagðan spilunartíma upp á 6,4 klukkustundir og reynt að 

greina hvernig kyngervi birtist í efninu. Vefsíðan er þannig uppsett að þegar smellt er á 

ákveðna þáttaseríu fer sjálfkrafa í gang nýjasti þáttur hennar í sjálfvirkum spilara á vefnum. 

Því var tekin  ákvörðun um að nýta alltaf einungis þann þátt sem spilast sjálfkrafa og greina 

hann. Með því er einnig komið í veg fyrir að hægt sé að útiloka þætti sem henta ekki þeim 

niðurstöðum sem höfundi hugnast best og þannig mögulega skekkt niðurstöður 

rannsóknarinnar. Efnið var skoðað dagana 16-19 október. Mikilvægt er að taka það fram 

vegna þess að á vefsíðunni er eldra efni fellt út af síðunni þegar nýju efni er hlaðið inn. Að 

jafnaði eru um fjórir þættir af hverri þáttaröð inni í einu og hver þáttur birtist á vefnum í um 

30 daga í senn.   

Eiginleg greining verkefnisinns fór fram í nokkrum þrepum. Ég byrjaði á því að horfa á allt 

efnið sem greina átti með það fyrir augum að þekkja söguþráð þáttanna ögn betur og kynnast 

efninu sem ég myndi greina. Á meðan þessari fyrstu umferð stóð ákvað ég að fara út fyrir svið 

orðræðugreiningunnar og skráði hjá mér nokkrar tölulegar staðreyndir er varða efnið. Eftir að 

hafa farið einu sinni yfir efnið skrifaði ég niður athugasemdir sem ég vildi skoða betur auk 

þess að skrifa úrdrátt um það hvernig mér fannst kyngervin birtast. Í annað skiptið sem ég 

horfði á efnið byrjaði eiginleg þemagreining þar sem ég horfði á efnið á markvissari hátt með 

það fyrir augum að greina alla þá orðræðu sem þar birtist. Í þessari umferð ákvað ég að greina 

bara talmál. Í þriðju og síðustu yfirferð á efninu reyndi ég að greina hegðun, umhverfi og 

fjarverandi orðræði. Ég skráði allt niður hjá mér jafn óðum og bætti við þá punkta og þemu 

sem ég hafði þegar skráð niður eftir umferð tvö.  
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Niðurstöður 
Þar sem greininginn var tvíþætt verður niðurstöðum rannsóknarinnar skipt í tvennt. Fyrst mun 

ég fara yfir tölulegar niðurstöður sem sína hvernig kynjahlutfall í þáttunum skiptist og draga 

ályktanir út frá því. Í þessum hluta mun ég nýta myndir til að skýra niðurstöðurnar enn 

fremur. Í síðari hlutanum eru síða birtar niðurstöður orðræðugreiningarinnar sem sýnir hvaða 

kyngervishugmyndir voru mest áberandi í efninu sem farið var yfir.   

 

Mynd 1 - Hlutfall kynja í efni Krakkarúv 

Á mynd 1 hér að ofan má sjá hvernig hlutfall kynjanna skiptist í þeim þáttum sem farið var 

yfir. Í efninu er að finna 176 mismunandi persónur sem skiptast þannig að 58 eru kvenkyns en 

118 karlkyns. Það þýðir að í því efni sem greint var eru um 67% karlar og 33% konur. 
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Mynd 2 - Hlutfall sögumanna í efni Krakkarúv 

Í 27 þáttum af 58 þáttum sem farið var yfir var sögumaður sem sagði söguna en birtist ekki 

sem slíkur í efni þáttana.  Í 83% tilvika var sá einstaklingur karlkyns en í 17% tilvika 

kvenkyns 

 

Mynd 3 – Hlutfall aðalpersóna eftir kyni í efni Krakkarúv 

Aðalpersónur skiptast nokkuð jafnt. Í 31 þætti var aðalpersónan karlkyns eða  í um 54% þátta. 

Í 25 þáttum er aðalpersónan kvenkyns eða rúm 42%. Það er svo í einungis 3 þáttum þar sem 

aðalpersónur eru 2 eða fleiri og tilheyra ekki einvörðungu öðru kyninu eða í um 4% tilvika.  
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Niðurstöður orðræðugreining 

Efnið sem farið var yfir var mismunandi enda skrifað af mörgum mismunandi einstaklingum. 

Við yfirferð verkefnisinns var ég búin að ákveða að skoða þrjá mismunandi hluti sem allir 

endurspeglast í kyngervi þeir voru persónueinkenni, staða innan samfélagsins og útlit og 

umhverfi.  

Í fyrsta flokknum persónueinkenni var orðræðan á þann veg að karlar þóttu fyndnir og voru 

úrræðagóðir og klárir. Töluverður munur var á fullorðnu karlmönnum og drengjum en 

drengirnir birtust oft sem stríðnir og hvatvísir.  Sú orðræða sem snéri að persónueinkennum 

kvenna í þáttunum sýndi þær sem góðar, duglegar, hugulsamar en þó oft á tíðum mjög 

einfaldar og skildu oft á tíðum ekki þær athafnir sem karlar í þáttunum stunduðu. Bæði kynin 

birtust sem klár eða gáfuð og stangast það á við þá kynjaímynd sem farin var í hér að ofan og 

hafa birst í öðrum erlendum rannsóknum.  Þetta má telja mjög jákvæða þróun, þrátt fyrir að 

það hafi verið meira áberandi í fleiri þáttum að þessir eiginleikar hafi átt við um karlmenn.  

Þegar litið var á flokk númer tvö, samfélagslega stöðu, var orðræðan mjög lituð af þeirri 

ímynd sem við höfum á kynjunum í samfélaginu. Konur voru uppalendur, sinntu ummönnun 

og heimilinu. Þær voru sjaldan útivinnandi eða ef þær voru sýndar sem útivinnandi þá sinntu 

þær iðulega störfum sem flokkuð eru sem í daglegu tali eru flokkuð sem kvennastörf, það er 

við aðhlynningu, kennslu eða þrif. Í þáttunum var einnig oft minnst á útlit kvenna hvort sem 

það var til þess að hrósa þeim eða lasta og samtal á milli kvenna snérist í flestum tilvikum um 

útlit, karlmenn eða börn. Þegar skoðuð var sú orðræða sem snéri að körlum var aftur á móti 

aldrei minnst á útlit þeirra. Þeir voru höfuð fjölskyldunnar og tóku yfirleitt lokaákvarðanir. 

Þeir voru sjaldan sýndir í kringum börn og í þeim þáttum sem þeir komu nálægt þeim var það 

í flestum tilvikum til þess að sýna hversu erfitt karlmenn eiga með að sinna börnum, atriðin 

voru þá yfirleitt sett upp með þeim tilgangi að fá áhorfanda til þess að hlæja að þeim 

samskiptum sem birtust á milli karla og barna. Fullorðnir karlmenn voru ávalt sýndir sem 

útivinnandi og sinntu þeir gjarnan sérfræðistörfum þar sem þeir ganga út af heimilinu í frakka 

og með skjalatösku. Þá eru strákar oftar sýndir stunda íþróttir og skara framúr á einhverjum 

sviðum.  

Þriðji flokkurinn sem ég ákvað að greina var útlit og umhverfi einstaklingana. Í þessum flokki 

reyndi mikið á að greina orðræðubundna iðkun sem og þau orð sem voru látin kjurr liggja. 

Við greiningu á útliti og umhverfi komu litir mjög sterk fram en þeir voru iðulega nýttir til 

þess að skilgreina hvort ákveðnir hlutir voru ætlaðar konum eða körlum. Bleikur og fjólublár 

litur einkenndi það sem tilheyrði stúlkum en blár eða grænn það sem tilheyrði körlum. 



 
 

33 

Líkamar kvenna voru einnig mjög einhæfir en konur birtust aðeins í þremur tilvikum sem 

feitar og í tveimur af þeim þrem voru þær konur aðhlátursefni annara í þáttunum.  Fatnaður 

virtist líka skipta konur töluvert meira máli en karla í þáttunum því þær skiptu ítrekað um 

fatnað í mörgum af þáttunum en aldrei sást karlmaður koma fram í nýjum fötum. Í flestum 

tilvikum höfðu karlar töluvert meira val en konur hvað varðar útlitið þeir birtust í fjölbreyttum 

litum og það líkamsform sem karlar birtust í var líka töluvert fjölbreyttara en hjá konum. Þrátt 

fyrir það var lítið um feita karlmenn og þegar þeir birtust voru þeir einnig aðhlátursefni annara 

í þáttunum.  

Rannsóknarspurninginn sem varpað var upp í byrjun var: Hver er birtingarmynd kyngervis í 

íslensku barnaefni? Þessar niðurstöður eiga einungis við um það kyngervi sem byrtist á 

vefsíðunni http://krakkaruv.is fyrir börn á aldrinum 2-4 ára en það gefur þó ákveðna hugmynd 

um hvernig kyngervi birtist í öðru íslensku barnaefni.  

Samantekt og lokaorð 

Í byrjun rannsóknarinnar var velt upp tveimur spurningum; Hver er birtingarmynd kyngervis í 

íslensku barnaefni? og hver væru hugsanleg áhrif þess á börn og framtíð þeirra. 

Niðurstöðurnar eru því í tveimur hlutum. Talið er að dægurmenning endurspegli samfélagið 

og þau gildi sem eru við líði í því hverju sinni. Eitt af megin markmiðunum sem Rúv hefur 

sett sér er að endurspegla íslenska menningu og stuðla að varðveislu tungunnar. Þegar skoðað 

er hvert sé hlutfall kynjanna kemur snemma í ljós að í flestum þáttana hallar verulega á 

kvenkyns söguhetjur og ef horft er á heildina eru þær aðeins 32% á móti 67%. Einnig er stór 

hluti sögumanna karlkyns og því ljóst að heimur teiknimyndanna endurspeglar ekki 

raunverulega kynjaskiptingu en í heiminum er jú nokkuð jafnt hlutfall af einstaklingum eftir 

kyni.  

Einnig er stór hluti sögumanna karlkyns og því ljóst að heimur teiknimyndanna endurspeglar 

ekki raunverulega kynjaskiptingu en í raunheimum er jú nokkuð jafnt hlutfall af 

einstaklingum eftir kyni. Því ætti að gefa meira rími til þess að birta konur til jafns við karla. 

Þegar tölfræði kynjanna í íslensku barnaefni var skoðuð kom einnig í ljós að þrátt fyrir að það 

hallaði á konur í tveimur  af þremur liðum sem skráðir voru niður, þá er mikið jafnræði þegar 

kemur að aðalpersónum í þáttum. Einnig er athyglisvert þegar horft er á tölfræði þáttanna að 

þar brýst tvíhyggjan aldeilis í gegn því hugmyndin um að einungis væru til tvö kyn var að 

finna í öllum þeim þáttum sem farið var yfir.   

http://krakkaruv.is/
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Hugmyndin um að konan eigi að vera dugleg þegar kemur að því að sinna börnum og uppeldi 

þeirra en karlmaðurinn að vera útivinnandi og bjarga málunum má rekja til eðlishyggjunnar. 

Þessar hugmyndir eru sprell lifandi í því barnaefni sem greint var hér.  Þar sem fæðing barna 

er eitthvað sem konur geta einungis gert og því sé það eðli hennar að sinna barninu og hún sé 

því betri uppalandi en karlmaðurinn. Af þessu leiðir svo líka að karlmaðurinn er útivinnandi 

og sér um þá hluti sem konan getur ekki sinnt vegna þeirra kröfu að hún sé í eðli sínu betur til 

þess fallin að sinna börnum og heimili. 

Þegar litið er til seinni hluta verkefnisins; Hver er birtingarmynd kyngervis í íslensku 

barnaefni?, er svarið ögn flóknara. Ljóst er að dægurmenning barna ein og sér hefur ekki bara 

áhrif á kyngervi þeirra og hvað þá þessi eini miðill. Rannsóknir gefa aftur á móti til kynna að 

með aukinni tækni og meira aðgengi fyrir börn að dægurmenningu í gegnum internetið og 

snjalltæki fari hlutverki foreldrar og annar uppalenda minnkandi og erfiðar sé orðið fyrir þau 

að veita börnum tilsögn um hvað séu eðlilegar væntingar til kynjanna. Rannsóknir sína að 

börn allt niður í 3 ára aldur hafi á einhverjum tímapunkti nýtt sér internetið til afþreyingar, þar 

að auki er talið að börn á leikskólaaldri eyði um 30 tímum á viku í það að horfa á sjónvarpið. 

Börn gera ekki greinamun á því sem birtist í sjónvarpinu og raunveruleika og því má áætla að 

þessir miðlar hafi töluvert mikil áhrif á það kyngervi sem börnin okkar þróa með sér.  

Komið hefur fram að það kyngervi sem birtist í dægurmenning barna er mjög litað af 

staðalmyndum kynjanna. Þessar staðalmyndir geta haft víðtæk áhrif á þroska barna allt fram á 

fullorðinsár og eru rót margra vandamála þar sem brotið er á grundvallar mannréttindum 

einstaklinga. Dæmi um þau áhrif sem þetta getur haft á börn seinna meir í lífinu er til að 

mynda þau skilaboð sem samfélagið sendir stúlkum um getu þeirra til raunvísinda. Oft er talið 

að raunvísindi séu stráka geiri, að það sé ekki eðlislægt fyrir stúlkur að leggja stund á slíkar 

greinar. Þetta veldur því að þær stúlkur sem stunda þær, þrátt fyrir áhuga eiga það til með að 

vanmeta sjálfan sig og þar af leiðandi hljóta þær lægri einkunnir. Annað dæmi er móðureðli 

kvenna. Strákur sem alin er upp við það að hlutskipti kvenna sé að sinna börnum og þær séu 

með þetta svokallaða móðureðli sem gerir þær mun hæfari til slíkra verka en stráka er líklegur 

til þess seinna meir þegar hann eignast barn að áætla að tenging hans við barnið sem föður 

þess sé á einhvern hátt minni eða minna merkileg heldur tengingin á milli móður og barns. 

Þess vegna er mikilvægt að strákar sjái karla og stráka líka í umhyggjuhlutverki, sem er ekki 

til staðar í því efni sem hér er til umfjöllunnar.  

Ef við horfum svo á samfélag sem byggt er upp á slíkum gildum, það er að segja 

staðalmyndum kynjanna, koma nokkur mjög greinileg vandamál í ljós sem hafa áhrif á alla þá 



 
 

35 

einstaklinga sem búa í því samfélagi. Ítarlega er farið yfir þau vandamál í kaflanum um 

hugsanleg áhrif en hér  í samantekt og niðurstöðum vill ég þó nefna eitt dæmi sem ég tel að 

snerti okkur í hinu vestræna samfélagi hvað mest. Eitt af stærstu jafnréttismálum á Íslandi í 

dag er launamunur kynjanna. Hann er staðreynd og vandamál sem nauðsynlegt er að reyna 

taka á. Þegar kemur að launamun kynjanna spila staðalmyndir þeirra lykilatriði. Konur fá ekki 

jafnt kaup á við karla á íslenskum vinnumarkaði þrátt fyrir sambærilega menntun og reynslu. 

Þetta vandamál má að vissu leiti rekja til þeirra staðalmynda að konur séu  ekki taldar jafn 

færar og karlar þegar kemur að störfum utan heimilisins og séu því ekki jafn góðir starfsmenn 

og karlmenn sem vinna sömu vinnu. Einnig ber hér að geta að vegna staðalmyndar um 

móðureðli kvenna er búist við að  konan taki sér frí úr vinnu þegar börn eru veik, eyði meiri 

hluta í fæðingarorlof og sé því óáræðanlegri vinnukraftur. Þetta bitnar ekki bara á konunum 

heldur líka þeim körlum sem vilja eyða meiri tíma með börnunum sínum og sjá um þau þegar 

þau þurfa hvað mest á því að halda.  

Ljóst er að það kyngervi sem birtist í efni Krakkarúv byggir að miklum hluta á staðalmyndum 

kynjanna. Stelpur eru álitnar eiga að vera góðar, einfaldar og hugulsamar. Þrátt fyrir það eiga 

þær að vera duglegar en þá aðallega þegar kemur að umönnun og uppeldi barna. Strákar aftur 

á móti birtast helst sem fyndnir, stríðnir og hvatvísir. Þetta er sú mynd sem Rúv leggur upp 

með að sé endurspeglun á íslenskri menningu og samfélagi. Hér er aftur á móti ekkert rúm 

gefið fyrir stelpur sem eru hugrakkar, hvatvísar og sjálfstæðar eða stráka sem eru viðkvæmir 

og umhyggjusamir. Efnið sem farið var yfir er markaðsett fyrir börn á aldrinum 2-4 ára.  Börn 

á þeim aldri eru ekki fær um að greina hvað tilheyri hinum ímyndaða heimi og hvað séu 

eðlilegar væntingar til þeirra í raunveruleikanum. Börn á þessum aldri eru að skapa sitt eigið 

kyngervi á miklum hraða með það fyrir sjónum að passa inní það samfélag sem þau búa í. 

Með ítrekuðum birtingum á heftandi staðalmyndum viðhöldum við samfélagi þar sem kynin 

eru ekki jöfn og einstaklingurinn því ekki metin á eigin verðleikum.   
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