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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hlutverk foreldra í uppeldi barna og 

uppeldisaðferðir í uppeldisfræðibókum frá 1973-2015. Farið verður yfir hvernig hlutverk 

karla og kvenna ásamt uppeldisaðferðum þeirra kemur fram í íslensku samfélagi. Í 

rannsókninni verður gengið út frá sjónarhorni mótunarhyggju.  

Rannsóknarspurningin er: Hvernig hafa hugmyndir í uppeldisfræðibókum um hlutverk 

foreldra í uppeldi barna breyst á tímabilinu 1973-2015? Og undirspurning er þessi: 

Hvernig hafa hugmyndir um uppeldi kynjanna breyst á tímabilinu 1973–2015? 

Gerð var rannsókn þar sem sex uppeldisfræðibækur frá árunum 1973-2015 voru skoðaðar 

og greindar. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að hlutverk foreldra hefur breyst 

úr því að móðirin sé heimavinnandi húsmóðir sem sér um börnin og faðirinn fyrirvinnan 

sem slappar af eftir vinnu í að móðirin vinni úti og faðirinn taki meiri þátt í uppeldinu. 

Hugmyndir um uppeldi kynjanna hafa einnig breyst þar sem ekki er lengur ætlast til að 

stúlkur séu heima að hjálpa móðurinni á meðan að drengir séu úti að leika en hins vegar 

eru staðalímyndir kynjanna ennþá til staðar um að stelpur eigi að fá bleikt og drengir 

blátt. 

Engar rannsóknir eru til þar sem hugmyndir uppeldisfræðibóka eru skoðaðar og bornar 

við íslenskt samfélag. Er þessi rannsókn því nýmæli og segir okkur að þótt að miklar 

breytingar á hlutverki foreldra og uppeldisaðferðum hafa orðið er baráttunni um 

staðalímyndir ekki lokið því ennþá er verið að skipta stúlkum og drengjum í dilka. 
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Formáli 

Hugmynd að þessu verkefni kviknaði þegar ég var í áfanganum Félagsfræði og saga 

menntunar og las Almenningsfræðsla á Íslandi 1880–2007 í ritstjórn Lofts Guttormssonar 

enda er vísað nokkrum sinnum í hana í þessari skýrslu. Ég hef í raun alltaf haft áhuga á 

hlutverkaskiptingu karla og kvenna en datt ekki í hug að nota það sem efni í BA-ritgerð 

fyrr en í þessu námskeiði.  

Ég vil nota tækifærið og þakka fjölskyldu minni og kærasta fyrir allan þann stuðning 

sem þau hafa veitt mér í gegnum námið og þá sérstaklega móður minni sem hefur 

stappað í mig stálinu þegar ég hef verið við það að gefast upp. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis, sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 9. janúar 2017 

 

_________________________________  
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1 Inngangur  

Með því að skoða samfélagslegar breytingar á Íslandi, út frá sjónarhorni 

mótunarhyggjunnar, frá 1900 til dagsins í dag sést hvernig ýmis félagsleg fyrirbæri hafa 

breyst eins og staða karla og kvenna (Burr, 2015). Þekkingin sem hefur fylgt nýrri tækni, 

her, skóla og fleira hefur gert það að verkum að gildi og viðhorf fólks breyttist og hefur því 

áhrif á fólkið í landinu og framtíð þess. 

Í byrjun 20. aldar og fram til 1960 voru hugmyndir um hlutverk foreldra ólíkar því sem 

við þekkjum í dag. Mæður unnu heima og voru miðpunkturinn í lífi barnsins eða barnanna 

en feður fyrirvinnur sem skiptu sér lítið af uppeldi barna sinna. Þeirra hlutverk var að sjá 

um að afla tekna fyrir heimilið (Hamner og Turner, 1985). Á þessum tíma var samfélagið 

einnig öðruvísi uppbyggt en núna, strjálbýli var meira, skólar voru færri og engir leikskólar, 

atvinnumöguleikar voru færri og fólk átti fleiri börn. En á þessum 60 árum urðu miklar 

breytingar sem urðu þess valdandi að konur sóttu í auknum mæli í menntun og atvinnu og 

feður tóku frekari þátt í uppeldi barna sinna (Helgi Skúli Kjartansson, 2003; Loftur 

Guttormsson, 2008). 

Með Bandaríkjaher á hernámsárunum komu vestræn áhrif til Íslands sem áttu eftir að 

lita íslenskt samfélag og þá helst unga fólkið en upp úr 1960 vildi það fara að sjá breytingu 

á samfélaginu. Þegar Rauðsokkahreyfingin lét svo í sér heyra 1970 í sambandi við jafnrétti 

kynjanna átti margt eftir að breytast á næstu 10–20 árum. En konur áttu eftir að sækja 

fram og sýna hvað í þeim býr. Hins vegar var alltaf talað um þær sem aðal-

umönnunaraðilann fram til ársins 1980 en karlar voru samt sem áður farnir að taka meiri 

þátt í heimilislífinu (Helgi Skúli Kjartansson, 2003; Statham, 1983).  

Einnig má segja að á þessum árum, frá 1900 til dagsins í dag, hafi uppeldi barna breyst 

í takt við samfélagslega stöðu kynjanna. Áður voru stelpur frekar látnar hjálpa til með 

heimilisverkin og gæta yngri systkina ef þau voru á heimilinu en drengir unnu frekar úti 

við í sveitinni eða gengu í skóla. En drengir fengu oft frekar að ganga í skóla en stelpur 

þangað til skólaskyldu var komið á 1907 (Loftur Guttormsson, 2008).  

Þessi viðhorf, að stúlkur ynnu heimilisverkin og sinntu börnunum á meðan drengirnir 

ynnu eða áttu frítíma, voru ríkjandi þangað til um 1970 en þá fóru foreldrar að verða 

meðvitaðri um að veita börnum líkara uppeldi og jafnari tækifæri án tillits til þess hvort 

um stúlku eða dreng var að ræða (Statham, 1983). Þær breytingar haldast í hendur við 

hvenær rauðsokkahreyfingin varð áberandi og konur fóru að berjast fyrir meira jafnrétti. 
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Ég ákvað að gera rannsókn og greina uppeldisfræðibækur frá 1973–2015 til að sjá 

hvaða hugmyndir koma þar fram um hlutverk mæðra og feðra og muninn á uppeldi 

kynjanna. Vitað er til dæmis að konur unnu heima áður fyrr og sáu meira um börnin 

heldur en karlar á meðan þeir unnu úti og öfluðu tekna (Hammer og Turner, 1985). 

Stúlkur áttu einnig frekar að hjálpa mæðrum sínum á meðan drengir voru frjálsari 

(Loftur Guttormsson, 2008). Er því gaman að skoða hvort og hvernig þessi viðhorf hafa 

breyst í gegnum árin í uppeldisfræðibókum og hvort sú breyting sé í takt við íslenskt 

samfélag.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða hugmyndir um hlutverk foreldra í 

uppeldi barna á áðurnefndu tímabili og hvernig þær hafa breyst. 

Uppeldisfræðibækurnar segja til um hvernig uppeldi átti að vera en ekki hvort foreldrar 

fóru alfarið eftir því. Einnig verða skoðaðar hugmyndir um uppeldi drengja og stúlkna, 

hvort gengið sé út frá því að foreldrar eigi til dæmis að ala drengi upp á annan hátt en 

stúlkur. Þótt hægt sé að finna einhverjar bækur um þetta efni frá því um 1920 eiga 

miklar breytingar sér stað um stöðu kynjanna á tímabilinu 1970 til 2015 sem er 

áhugavert að skoða og því einblíni ég á bækur frá því tímabili. 

Þessi rannsókn mun vonandi sýna hvernig hugmyndir í uppeldisfræðibókum hafa 

breyst í takt við breytingar í samfélaginu. Það er, hvernig hlutverk mæðra og feðra hafi 

orðið svipaðra og ekki eins kynjað og áður þegar konur sáu um heimili og börn en 

faðirinn var fyrirvinnan. Einnig vonast ég til að hugmyndir um hegðun og tækifæri 

stúlkna og drengja séu aðrar, að ekki sé ætlast til að stúlkur vinni heimilisstörf með 

mæðrum sínum á meðan drengirnir leiki sér úti eins og áður.  

Ég fann engar aðgengilegar íslenskar rannsóknir um svipað efni. Ég fann ekki heldur 

neinar enskar rannsóknir sem hæfa beint þessu viðfangsefni en hins vegar hef ég í 

fórum mínum greinar um rannsóknir sem eru tengdar efninu um móður- og 

föðurhlutverkið og mun ég vísa í þær í fræðilega hlutanum.  

Rannsóknarspurningin er: Hvernig hafa hugmyndir í uppeldisfræðibókum um 

hlutverk foreldra í uppeldi barna breyst á tímabilinu 1973-2015 

Og undirspurning er þessi: Hvernig hafa hugmyndir um uppeldi kynjanna breyst á 

tímabilinu 1973–2015? 
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1.1 Skipting verkefnis 

Þessu verkefni er skipt upp í sjö kafla. Fyrsti kaflinn er þessi inngangur. Annar kafli fjallar 

um mótunarhyggju sem er fræðilega sjónarhornið sem stuðst verður við. Þriðji kafli mun 

fjalla um hlutverk foreldra í uppeldi barna og breytingu þess. Fjórði kafli segir frá 

muninum á uppeldi kynjanna. Fimmti kafli fjallar um aðferðafræðina. Sjötti kafli segir frá 

niðurstöðunum. Að lokum kemur sjöundi kafli, sem er niðurlag, þar sem niðurstöðurnar 

eru útskýrðar, túlkaðar og farið yfir hvort niðurstöðurnar sýni það sem vonast var eftir.  
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2 Mótunarhyggja 

Í þessum kafla verður fjallað um mótunarhyggjuna en hún er það fræðilega sjónarhorn 

sem verður stuðst við í þessari skýrslu til að fá betri skilning á þeim hugmyndum sem 

koma fram í bókum um uppeldishlutverk foreldra og uppeldi kynjanna. Því er mikilvægt að 

útskýra mótunarhyggjuna nánar. 

Út frá sjónarhorni mótunarhyggjunnar er skoðað hvernig hugmyndir manna um ýmis 

félagsleg fyrirbæri breytast. Til að útskýra þetta betur má segja að kyngervi, aldursskeið 

og fáttækt, svo dæmi séu nefnd, sé hægt að skilgreina á mismunandi hátt eftir því á hvaða 

árum fólk ólst upp. Er það því gjarnan misjafnt eftir löndum hver skilningur íbúa í 

viðkomandi landi sé miðað við menningu og sögulegt samhengi (Burr, 2015). Til dæmis 

má segja að í dag sé Ísland framarlega hvað jafnrétti kynjanna varðar; mældist til dæmis 

mesta jafnréttið árið 2013 vera á Íslandi af 136 löndum (Velferðaráðuneytið). Hins vegar 

hefur jafnrétti á Íslandi ekki alltaf verið svona ríkulegt. Í kringum 1900 fóru konur ekki í 

skóla, höfðu ekki kosningarétt, unnu yfirleitt ekki utan heimilis og fengu ekki sömu 

tækifæri og karlar. Þær voru heimavinnandi og sáu um börnin og heimilishaldið (Loftur 

Guttormsson, 2008). Þegar leitað er eftir skilgreiningu á móður er hægt að finna þá 

einföldu, að það sé kona sem eignast barn, upp í að það sé kona sem stjórnar og ber 

ábyrgð á barninu (Hamner og Turner, 1985). Enda, eins og kemur fram í kafla eftir 

Önnudísi Grétu Rúdólfsdóttur í Móðirin í íslenskum ljósmyndum (2000), var það að vera 

móðir skilgreint sem fullkomnun kvenleikans. 

Á meðan hlutverk móður var svona mikilvægt í uppeldi var orðið faðir í orðabók 

skilgreint sem skaparinn (creator) en ekki nefnt einu orði hvaða hlutverki hann gegndi í 

uppeldi barna. Faðirinn lék þó alltaf hlutverk í lífi barnsins þótt það væri ekki eins og 

móðurinnar. Hann var fyrirvinnan og höfuð fjölskyldunnar. Það var hins vegar ekki fyrr en 

um 1975 að fram kom skilgreining þess efnis að faðir væri karlmaður sem tæki þátt í 

sálrænu og líkamlegu uppeldi barna sinna (Hamner og Turner, 1985). Í skilgreiningu á 

móðurhlutverkinu stendur hins vegar að hún beri ábyrgð og stjórni uppeldinu og þá er 

gert minna úr hlutverki föður og einungis sagt að hann taki þátt í uppeldinu. Hann er ekki 

talinn bera ábyrgð á uppeldinu eins og móðirin og er eins og börnin eigi frekar að taka 

mark á orðum hennar og gjörðum en föðurins. 

En með litlum og miklum breytingum í samfélaginu eins og tilkoma kosningaréttar 

kvenna, stofnun leikskóla, lög um fæðingarorlof feðra, svo eitthvað sé nefnt, breytast 

tímarnir og fólkið með. Barnanna er þá gætt á daginn, feður eyða meiri tíma með þeim, 

konur fá aukin réttindi og fara út á vinnumarkaðinn. Allt þetta hefur áhrif. 
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Skilningur fólks á bernsku og hvað það þýðir að vera barn er allt annar en áður fyrr. 

Börn fá að vera börn lengur en áður þegar þau voru álitin litlir fullorðnir einstaklingar. Í 

samræmi við það eru skyldur foreldra aðrar nú en áður (Burr, 2015). Má til dæmis nefna 

að börn voru oft látin hjálpa til við heimilisstörf, sérstaklega í sveitum áður en skólaskyldu 

var komið á og áður en leikskólar þekktust. Má segja að ekkert annað hafi verið í boði þar 

sem mikið var að gera á heimilinu og börnin þurftu að læra störfin fyrir framtíðina þar 

sem á þeim tímum var ekki mikið um aðra atvinnu eða tækifæri fyrir ungt fólk að ræða 

heldur en að taka við af foreldrum sínum (Loftur Guttormsson, 2008). Í dag fara börn hins 

vegar til dagmömmu, í leikskóla eða grunnskóla og fá þar af leiðandi miklu meiri tíma til 

að njóta þess að vera börn. Einnig þurfa þau ekki að hjálpa eins mikið til heima og bíða 

þeirra fleiri möguleikar þegar þau verða eldri. Hefur því mikið breyst og má segja að börn 

nú á dögum fái frekar tækifæri til að leika sér og vera börn, þeim bjóðast fleiri möguleikar 

og þau vita að þau þurfa ekki að feta í fótspor foreldranna heldur hafa þau gjarnan 

möguleika í framtíðinni til að velja sér starfsvettvang að vild. 

Þegar notast er við sjónarhorn mótunarhyggjunnar sést að þegar margar stórar 

breytingar eiga sér stað í samfélaginu, til dæmis hvað varðar skólagöngu, fæðingarorlof, 

atvinnu kvenna og myndun meira þéttbýlis breytast gildi og viðhorf fólks með. Vegna þess 

að meiri þekking, sem kemur með öllum þessum þáttum, er aldrei „saklaus“ heldur hefur 

hún afleiðingar, skilgreinir, setur skorður og veitir fleiri tækifæri (Annadís Gréta 

Rúdólfsdóttir, 2000). Með lengri og bættri skólagöngu bætist við þekking og tækifæri, 

þátttaka kvenna á vinnumarkaði bætir einnig við þekkingu og breytir skilgreiningu fólks á 

konum, þéttbýli býður upp á önnur tækifæri en strjálbýli og skapar önnur tækifæri. Allt 

hefur þetta áhrif á samfélagið og gildi og viðhorf manna. 

Með því að styðjast við mótunarhyggju sem fræðilegt sjónarhorn í þessari skýrslu er 

farið yfir hvernig hugmyndir um hlutverk foreldra í uppeldi hafa breyst miðað við sögulegt 

og menningarlegt samhengi og einnig hvernig munur á uppeldi kynjanna kemur fram. 

Byrjað verður á að fjalla stuttlega um sögulegar breytingar á hlutverki mæðra og feðra á 

árunum 1900 til dagsins í dag en þær breytingar eru nátengdar hugmyndum um kvenleika 

og karlmennsku.  
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3 Hugmyndir um hlutverk móður og föður í uppeldi barna 

Hugmyndir um hlutverk foreldra í uppeldi barna sinna hefur tekið þónokkrum breytingum 

í gegnum árin. Með því að skoða gögn og bækur, sem fjalla um uppeldishlutverk foreldra 

og hlutverk kynjanna, má sjá mikinn mun á áherslum um staðalímyndir kynjanna. Í 

rauninni er hægt að skipta þessum árum í tvö tímabil, annars vegar tímabilið 1900 til 1960 

og hins vegar frá 1960 til dagsins í dag. 

Á árunum 1900 til 1960 breyttist margt. Á Íslandi var skólaskyldu komið á, þannig að 

öll börn áttu að ganga í skóla, strjálbýli minnkaði, iðnvæðing jókst og atvinnumöguleikum 

fjölgaði (Helgi Skúli Kjartansson, 2003; Loftur Guttormsson, 2008). Á þessum tíma var 

samt sem áður algengara að konur væru heima að sjá um heimili og börn enda leikskólar 

eða dagvistun ekki orðin algeng úrræði fyrir foreldra og konur ekki vanar að vera á 

vinnumarkaðnum. Á meðan unnu karlar úti og öfluðu tekna en voru ekki vanir að skipta 

sér af uppeldi barnanna (Hammer og Turner, 1985; Loftur Guttormsson, 2008). 

Í kringum 1960 og fram til dagsins í dag hafa viðhorf fólks breyst til muna. Konur eru 

farnar að fara í meira nám og vinna úti og karlar eru byrjaðir að taka þátt í lífi og uppeldi 

barna sinna (Hammer og Turner, 1985; Helgi Skúli Kjartansson og Jón Torfi Jónsson, 2008).  

Mun ég því segja stuttlega frá tímabilinu 1900 til 1960 en fjalla nánar um seinna 

tímabilið, frá 1960 til dagsins í dag, þar sem uppeldisfræðibækurnar, sem ég hef skoðað, 

eru frá 1973 og síðar. Hins vegar passar efni bókanna þó stundum við viðhorfin sem ríkja 

kringum 1930–1950, þótt þær séu frá 1973. En að minni hyggju er einnig nauðsynlegt að 

stikla á mestu breytingunum frá 1900 til að greina betur þróunina á hlutverkum foreldra. 

3.1 Hin heimavinnandi móðir og útivinnandi faðir 

Á fyrri hluta og fram á miðja 20. öld má segja að uppeldi hafi verið á verksviði móðurinnar. 

Bowlby ásamt fleirum fræðimönnum taldi samband móður og barns vera eitt það 

mikilvægasta fyrir þroska barns og áttu mæður að sjá um allt uppeldi, hvort sem það var 

vitsmunalegt, tilfinningalegt eða tengt hreyfingu. Var því móðurinni yfirleitt kennt um ef 

eitthvað var athugavert við þroska barnsins miðað við aldur (Hamner og Turner, 1985; 

Phoenix og Woollett, 1991a).  

Hér á landi var ennþá nokkuð um dreifbýli, þótt það væri að breytast, og þekktist það 

að móðirin sá um heimilið og börnin á meðan faðirinn vann úti (Loftur Guttormsson, 

2008). Á þessum tíma var ekkert um leikskóla og skólaskyldu var til dæmis ekki komið á 

fyrr en 1907. Þá var skólinn aðeins fyrir ákveðinn aldur, stuttur tími yfir árið og einungis 

fjögur ár.  
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Einnig voru það ekki endilega skólar sem störfuðu á hverjum degi heldur voru farskólar 

algengir vegna dreifbýlisins en þá kom kennari á ákveðinn sveitabæ og kenndi börnum úr 

sveitinni nokkrum sinnum yfir árið (Loftur Guttormsson, 2008).  

Á þessum tíma var líka algengara að börn væru skilgetin eða fædd í hjónabandi og 

eignuðust hjón yfirleitt fleiri börn en tíðkast nú á dögum og var vel þekkt að sjö til níu 

manns væru saman á heimili (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). Var í rauninni talið að það 

væri eingöngu vegna hjónabandsins og barneigna sem konur væru einhvers virði (Annadís 

Gréta Rúdólfsdóttir, 2000). Skilnaður var heldur ekki orðinn algengur enda ekki talið að 

kona ætti að vera einstæð með börn því hún þyrfti þá að vinna sem kæmi niður á 

börnunum og gætu þau orðið til vandræða í samfélaginu (Phoenix og Woollett, 1991b). 

Voru því oftast hjón með heimili frekar en einstæð móðir eða faðir. Breyttist sá háttur 

ekki fyrr en komið var vel fram á 20. öldina þegar skilnaðir fóru að tíðkast að einhverju 

marki. Upp úr 1940 fór meðlimum á heimili einnig fækkandi og heimili með fimm 

fjölskyldumeðlimum eða færri urðu æ algengari (Helgi Skúli Kjartansson, 2002). 

Grunnskólinn lengdist með árunum, skólaskyldan byrjaði fyrr, sem hjálpaði konum að 

geta unnið úti. Til dæmis var árið 1936 grunnskólaskyldan orðin 7–14 ára og árið 1946 var 

grunnskólinn orðinn tíu ára nám og leikskóli fór að verða þekkt fyrirbæri. Þrátt fyrir þessa 

lengingu voru hins vegar einna helst ógiftar og barnlausar eða giftar og barnlausar konur 

sem ennþá unnu utan heimilis. Það þarf ekki að koma á óvart þar sem leiksólinn var ekki 

enn orðinn útbreiddur um allt land og því fá tækifæri fyrir konur með ungt barn, og 

jafnvel fleiri en eitt, að stunda vinnu (Helgi Skúli Kjartansson og Jón Torfi Jónsson, 2008; 

Loftur Guttormsson, 2008). Eftir fyrri heimsstyrjaöldina var einnig talið að konur sem ynnu 

úti fyrstu þrjú ár barna sinna stofnuðu tilfinningalegri og siðferðilegri heilsu barnsins í 

hættu. Fyrir barn var talið jafn hættulegt að eiga móður sem ynni utan heimilis og að 

missa hana (Annadís Gréta Rúdólfsdóttir, 2000). 

Með breytingum á viðhorfum í samfélaginu varð það viðhorf æ algengara að móðirin 

bæri ekki alla ábyrgð á uppeldi barnsins. Ef barnið þroskaðist ekki í samræmi við aldur 

gæti eitthvað líffræðilegt verið að, orsökin gæti verið genatengd eða jafnvel einhverjir 

umhverfisþættir hefðu áhrif. Hins vegar var það ennþá þannig að ef einhver 

hegðunarvankvæði komu fram hjá barni þá var hægt að kenna móðurinni um sem hefði 

átt að aga barnið betur (Hamner og Turner, 1985). Enda var það ennþá móðirin sem átti 

að sjá til þess að barnið myndi alast upp á „réttan“ hátt (Hardyment, 1990). 
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Á fyrri hluta 20. aldar og fram á miðja öld unnu feður frekar úti og öfluðu tekna sem 

var álitið þeirra framlag til uppeldis barnanna. Feður sáu til þess að það væri til peningar 

fyrir mat, klæðnaði og menntun en mæðurnar sáu meira um samskipti við börnin og 

heimilið sjálft (Hamner og Turner, 1985). Einnig var talið að faðirinn ætti að gæta þess að 

móðirin fyndi ekki fyrir streitu eða kvíða í sambandi við peningamál heldur nyti þess að 

eyða tíma með ungabarninu (Phoenix og Woollett, 1991a). Á Íslandi voru það einmitt 

karlmenn sem gegndu aðalhlutverkum í atvinnulífinu. Þeir skrifuðu í blöðin, töluðu á 

fundum, ráku fyrirtækin, gerðu út skipin og fluttu afurðirnar utan svo eitthvað sé nefnt 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2002).  

Má því sjá að fram á miðja 20. öld hafi hlutverk foreldra verið afar ólík þar sem mest 

öll ábyrgðin á uppeldi barnanna féll á móðurina. Staða kvenna í samfélaginu var sú að þær 

ættu að vilja vera heimavinnandi og þrá að eignast börn. Það var heldur ekki venjan að 

feður hefðu mikil samskipti við börn sín heldur nýttu þeir frekar tímann til að slaka á eftir 

vinnu og var litið á þá sem fyrirvinnu og höfuð heimilisins. Með þróun samfélagsins, nýrri 

tækni, lögum um skólaskyldu og meiri þéttbýlismyndun, svo eitthvað sé nefnt, hefur 

samfélagið umbreyst og lífið í dag er mjög frábrugðið því sem var. 

3.2 Breyttir tímar 

Segja mætti að hernámstímabilið hafi leikið ákveðið hlutverk í samfélagsbreytingunni 

á Íslandi. Með komu og veru hersins á Íslandi fluttu fleiri úr sveitum í borgina þar sem 

meiri atvinna skapaðist en einnig varð Ísland fyrir áhrifum frá Bandaríkjamönnum sem 

litaði líf unga fólksins. Rokk og popptónlist var vinsæl í kringum sjöunda áratuginn og 

sóttu ungmenni í að skemmta sér án hinna fullorðnu þar sem meira var orðið um sérstaka 

unglingatónlist og skemmtanir fyrir yngri kynslóðina en áður. Það var þó ekki aðeins í 

skemmtanalífinu sem breytingar urðu á hegðun unga fólksins í garð þess eldra heldur 

byrjaði það líka að hafna gildum hinna síðarnefndu og fyrirmyndum; það byrjaði að 

gagnrýna forræði „kerfisins“ og vildi komast út úr hinu úrelta samfélagi og móta sitt eigið 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2003).  

Lengi vel var ætlast til að sú framhaldsmenntun, sem konur fengju, væri í 

húsmæðraskólanum. Þar lærðu þær almenn fög eins og íslensku og landafræði en þess 

var gætt að þær lærðu einnig hvernig ætti að halda heimili. En með aukinni skólaskyldu og 

fleiri möguleikum í menntun fyrir konur í gegnum árin, ekki einungis í húsmæðraskólum, 

sóttu konur fram í framhalds- og háskólagöngu og héldu í auknum mæli út á 

vinnumarkaðinn.  
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Helstu störf kvenna á vinnumarkaði til að byrja með voru kennsla og ritarastörf en með 

tímanum ruddu þær sér braut og geta í dag orðið það sem þær vilja, hvort sem um er að 

ræða kennara, smið, lækni eða forseta , sbr. Vigdísi Finnbogadóttur árið 1980 (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2003; Helgi Skúli Kjartansson og Jón Torfi Jónsson, 2008). 

Samkvæmt mynd 1 frá menntamálaráðuneytinu má sjá að það var ekki fyrr en á milli 

1960 og 1980 sem 

greina mátti mikinn 

mun á stöðu kvenna á 

vinnumarkaðnum.  

En 1960–1970 er 

einmitt tímabilið þar 

sem yngri kynslóðin 

fór að hafna gildum 

og „úreltu“ samfélagi 

eldri kynslóðarinnar. 

Einnig gæti ástæðan 

verið sú að leikskólar voru ekki orðnir algengir fyrr og auðvitað tók tíma fyrir konur að 

byrja að sækja fram og mennta sig til þess að komast á vinnumarkaðinn. 

Í kringum 1960 var einnig byrjað að leggja meiri áherslu á hlutverk föður í uppeldinu. 

Bæði verið gerðar rannsóknir sem leiddu í ljós að ef faðirinn væri meira til staðar hefði 

hann jákvæð áhrif á myndun kynhlutverka hjá börnunum, námsárangur og siðferðiskennd 

þeirra en einnig voru háværar feminískar raddir sem bentu á hversu litlum tíma hann 

eyddi í raun með börnunum (Hamner og Turner, 1985; Phoenix og Woollett, 1991a). 

Faðirinn breyttist úr því að vera „bara líffræðilegi“ faðirinn í að vera sá sem gerði eitthvað 

með börnunum. Þessi þróun að faðir hafi meiri áhrif en áður gæti hafa haft eitthvað með 

atvinnu kvenna að gera, ef til vill voru feður farnir að eyða meiri tíma með börnunum sem 

gaf konum tækifæri til þess að mennta sig og fara á vinnumarkaðinn. Einnig gæti verið að 

hlutverk föðurins hlyti að breytast þar sem konur sóttu svona hratt fram á vinnumarkaði 

og vildu sömu réttindi og karlar (Statham, 1986).  

Þrátt fyrir niðurstöður þessara rannsókna tók þessi þróun nokkurn tíma og um 1967 

þótti ennþá eðlilegt á Íslandi að hlutverk konunnar væri að sinna heimilinu og börnum á 

meðan að karlinn væri fyrirvinnan; skipti menntun hans og starfsframi meira máli en 

konunnar. Hann ætti einnig frekar en konan rétt á að sinna sínum áhugamálum utan 

heimilisins.  

Mynd 1. Atvinnuþátttaka karla og kvenna frá 1920 - 2012 
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Samt þokaði jafnréttisbaráttuninni í rétta átt og unnu fleiri giftar konur en áður utan 

heimilis á þessum árum og enn fleiri ungar stúlkur gengu menntaveginn (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2003).  

Frá 1970 vann hreyfing, sem kallast Rauðsokkahreyfingin, að vitundarvakningu um 

jafnrétti kynjanna. Markmiðið með henni var að konur og karlar bæru sömu ábyrgð innan 

heimilis, á vinnumarkaðnum og í samfélaginu öllu. Þau áttu að hafa sömu tækifæri í lífinu 

og vera metin að verðleikum en ekki út frá því hvort þau væru karl eða kona. Þessi 

jafnréttisbarátta var kærkomin og breytti miklu á næstu 10–20 árum. Annað sem breyttist 

á þessum árum var fjöldi barna sem konur eignuðust. Hann minnkaði en það hélst í 

hendur við útbreiðslu getnaðarvarna; einnig ruddu sér til rúms ýmis tæki til að gera 

heimilislífið auðveldara og eins og áður hefur komið fram urðu leikskólar algengari (Helgi 

Skúli Kjartansson, 2003). Fram til 1980 var hins vegar enn talað um að móðirin væri 

aðalumönnunaraðilinn í lífi barns (Statham, 1986). 

Upp úr 1980 til 1990 fóru konur að taka meiri þátt í framfærslu heimilisins og unnu úti 

ásamt því að hugsa um að mennta sig. Jafnframt hófu karlmenn að axla sína ábyrgð á 

heimilinu en þó ekki til jafns við konuna (Helgi Skúli Kjartansson, 2003). Phoenix og 

Woollett (1991a) eru á sama máli og hjá þeim kemur fram að þótt feður væru taldir taka 

meiri þátt í heimilishaldinu en áður var sú þátttaka einungis á takmörkuðum sviðum og 

tóku þeir ekki eins mikla ábyrgð eða þátt í lífi barna sinna og móðirin. 

Með þessari viðamiklu þróun, að konur fara út á vinnumarkaðinn til jafns við karla, að 

heimilislífið var orðið „auðveldara“ með ýmsum tækjum og tólum og að feður tóku meiri 

þátt í verkefnum inni á heimilinu og í uppeldi barnanna, var farið að tala um hlutverk 

kynjanna í uppeldinu sem sameiginlegt. Það var ekki lengur um að ræða móðurhlutverk 

og föðurhlutverk heldur foreldrahlutverk (Phoenix og Woollett, 1991a) . 

Sama er hvað það var sem olli breytingu á hlutverki föður þá má sjá á þessum árum, 

það er á seinni hluta 20. aldar eða upp úr 1960 til 1980, að faðirinn var farinn að taka 

meiri þátt í uppeldi barnanna, móðirin farin að vinna meira utan heimilis en áður og 

hlutverk foreldra orðið sameiginlegra.  

Í dag er móðurhlutverkið orðið tímabil í lífi kvenna frekar en lífsköllun eins og áður. 

Þær líta á það sem eitt af mikilvægum verkefnum í þeirra lífi en sinna öðrum verkefnum 

samtímis eins og vinnu og félagslífi (Annadís Gréta Rúdólfsdóttir, 2000). Eftir að konur 

eignast barn eru þær jafnvel farnar að viðurkenna að þær upplifi missi og sorg. Í rannsókn, 

sem Barclay, Everitt, Rogan, Schmied og Wyllie (1997) gerðu, kom fram að konum fannst 

þær hafa tapað hluta af sjálfum sér þegar að þær eignuðust barn.  
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Þær söknuðu oft frelsisins, sjálfstæðis og lífsins eins og það var. Þær syrgðu breytingu á 

líkamanum, samböndum, persónulegu lífi, jafnvel hreyfingu, sem þær voru vanar að 

stunda, og aðallega syrgðu þær hvernig þær upplifðu lífið áður (Solchany, 2001).  

Sést með þessu hversu langt konur eru komnar, í íslensku samfélagi, frá tímanum þar 

sem móðurhlutverkið var áður heilög skylda kvenna og voru þær ekki taldar konur með 

konum ef þær voru ekki heimavinnandi húsmæður með börn. Sú breyting hefur orðið í 

dag að móðurhlutverkið er orðið frjálst val en ekki eitthvað sem skilgreinir konur og þora 

konur að viðurkenna að móðurhlutverkið sé erfitt og breytir mörgu í þeirra lífi.  

Þrátt fyrir þessa þróun í hlutverki foreldra virðist það viðhorf enn koma fram í bókum 

og skoðunum fólks að uppeldi barna skuli taka mið af því hvort um sé að ræða stúlku eða 

dreng og hvernig best sé að ala þau upp með hliðsjón af kyni þeirra. Hér verður því skoðað 

hvort greina megi mun á hugmyndum um uppeldi kynjanna frá 1900 til dagsins í dag.  
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4 Stúlkur og drengir 

Það er erfitt að vita nákvæmlega hvað veldur kynjamuninum á dreng og stúlku, þá er hér 

átt við burðunum sem þau hafa en ekki útlitinu. Margar rannsóknir eru til um mun 

kynjanna og eru rannsakendur ekki sammála um hvað veldur muninum eða hvort 

munurinn sé svo mikill (Statham, 1986). Fundist hefur munur eftir kynjum á virkni heilans 

en oftast hefur komið fram að samspil umhverfisþátta og líffræðilegra þátta sé það sem 

hafi áhrif á kynin (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011). 

Við fæðingu barna og jafnvel á meðgöngutímanum eru foreldrar og aðrir 

aðstandendur farnir að velta fyrir sér kyni barnsins og eru jafnvel með væntingar um 

ákveðið kyn, svo fólk viti hvernig lit á klæðnaði það á að kaupa áður en barnið fæðist 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011). Þegar foreldrar vonast eftir barni af öðru kyninu er það 

oft vegna hugmynda þeirra um hvernig kynin eru, staðalímynd kynjanna (Statham, 1986). 

Flestir eru fastir í því að stelpur skuli fá bleikan eða fjólubláan fatnað á meðan drengir eigi 

að fá bláan eða dekkri lit. Jafnvel fólk í blómabúðum vill fá að vita kynið svo það geti raðað 

blómum í „réttum“ lit saman (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011). Eins og komið hefur fram í 

textanum hér að ofan, hafa ákveðnar hugmyndir um kynin gengið í tugi ef ekki hundruði 

ára og litast væntingar fólks af þeim. Foreldrar halda að með stelpu eignist þau ljúfari, 

viðkvæmari og stilltari barn en ef það er drengur sé hann sjálfstæður, athafnasamur og 

harður af sér. Enn þann dag í dag má sjá þessum staðalímyndum um kynin viðhaldið hjá til 

dæmis leikfanga-, fata- og bókaframleiðendum sem hefur þá áhrif á hugsun fólks um 

ímynd kynjanna (Statham, 1986). 

Á endanum, þegar barnið er komið, er fólk einfaldlega ánægt ef barnið er heilbrigt 

með tíu tær og tíu fingur. Ef maður veit ekki kynið fyrir fram er samt sem áður oft spurt 

um það áður en spurt er hvort allt hafi ekki gengið vel (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011). 

Þar sem ákveðnar hugmyndir virðast ríkja um hvernig stúlka og drengur eiga að vera 

og haga sér getur verið misjafnt hvernig komið er fram við þau og hvernig uppeldi þau fá. 

Verður aðeins fjallað um uppeldi drengja og stúlkna frá 1900 til dagsins í dag til að sjá 

hvort einhver munur sé á hvernig kynin eru alin upp og hvort og þá hvernig uppeldið hafi 

breyst í gegnum árin. 

4.1 Uppeldi stúlkna og drengja 

Í byrjun 20 aldar voru það aðallega drengir sem foreldrar sáu ástæðu til að senda í skóla. 

Enda, eins og kemur fram í kafla 3.1, sátu karlar í öllum „mikilvægu“ stöðunum í 

atvinnulífinu á þessum tíma (Helgi Skúli Kjartansson, 2003). 
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Með lögum um skólaskyldu 1907 áttu öll börn á vissum aldri að ganga í skóla, jafnt 

drengir og stúlkur. Skólinn var þó ekki alltaf álitinn mikilvægari en vinna og voru börn oft 

tekin úr skóla ef þau gátu fengið einhverja vinnu. Einnig var framhaldsskólamenntun ekki 

algeng hjá stúlkum, nema þá húsmæðraskólamenntun, þar sem þær áttu að verða 

heimavinnandi húsmæður. Sá fólk ekki ástæðu til þess að þær færu í langt framhaldsnám 

til að mennta sig (Loftur Guttormsson, 2008). 

Voru ungar stúlkur því aldnar upp í að hjálpa til við heimilisverkin og sjá um yngri börn 

á heimilinu ef þau voru til staðar. Þessi viðhorf gengu í dágóðan tíma og um 1950 þurftu 

stúlkur oft að fara heim eftir skóla til þess að hjálpa til við heimilisverk á meðan drengirnir 

fengu frekar að fara út að leika sér, allavega í dreifbýli sem þá var orðið algengara en að 

búa í sveit (Loftur Guttormsson, 2008). Það var ennþá venjan að ala stúlkur upp með 

hliðsjón af því að þær yrðu heimavinnandi húsmæður á sínu heimili þegar þær yrðu eldri 

og þyrftu að kunna til verka. Hins vegar þyrfti að efla metnað drengja og voru þau viðhorf 

ríkjandi fram að 1970. Þá fór unga fólkið að vilja róttækar breytingar á samfélaginu eins og 

kemur fram hér að framan, bæði vegna áhrifa frá Bandaríkjaher og 

Rauðsokkahreyfingunni (Helgi Skúli Kjartansson, 2003. 

Upp úr 1970 má einmitt sjá að foreldrar verða meðvitaðri um þessi hlutverkaskipti og 

reyna að veita börnum sínum líkara uppeldi þar sem þau verði þá fyrir samskonar upplifun 

og fái sömu tækifæri hvort sem barnið er drengur eða stúlka. Barn eigi að fá að leika sér 

með dúkkur, gera húsverk, fara í búningaleik o.s.frv. sama hvort kynið barnið er (Statham, 

1986). 

Með rauðsokkahreyfingunni og jafnréttisbaráttu kvenna mátti sjá mikla breytingu 

sérstaklega á uppeldi stelpna. Þær gátu menntað sig ef þær vildu og það var ekki litið 

niður á þær ef þær unnu úti í stað þess að vera heimavinnandi. Uppeldi drengja breyttist 

ekki mikið en helsta breytingin er örugglega sú að ekki var ætlast eins mikið til og áður að 

drengir tækju við af föður sínum. Nú var bæði meiri atvinna í boði og minna um strjálbýli 

þannig að ekki áttu eins margir að taka við býli á eftir föður sínum og gátu einbeitt sér 

meira að því sem þeir höfðu áhuga á (Helgi Skúli Kjartansson, 2003). 

Þrátt fyrir þessa ávinninga í jafnrétti kynjanna eru kynin samt sem áður enn í dag 

greind í sundur sem styður við þær hugmyndir að kynin séu ólík. Stelpur eru frekar í 

bleikum fötum og drengir í bláum, stelpur fá „Frozen“ en drengir „Spiderman“, stelpur 

leika prinsessur en drengir ofurhetjur og svona má lengi telja.  
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Þrátt fyrir þessar staðalímyndir eru til miklu fleiri bækur en áður um sams konar uppeldi 

kynjanna og eru foreldrar meðvitaðri um að líta eigi sömu augum á börnin þeirra óháð 

kyni (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011). Þessar staðalímyndir um að kynin séu ólík eru á 

einhvern hátt rótgrónar í mönnum og er rannsakandi þessa verkefnis ekkert síður sek um 

slíkt en aðrir. En ég tel að svo lengi sem aðalboðskapurinn komist til skila til barnanna að 

leika megi með öll leikföng, klæða sig í bleikt eða blátt, vera læknir eða 

hjúkrunarfræðingur í hlutverkaleikjum óháð kyni þá held ég að við séum á réttri leið. 

Foreldrar mega sannarlega klæða stelpur í bleikt og stráka í blátt en ef þau vilja sjálf fara í 

bleikan eða bláan bol að þá skuli ekki segja: „En það er stelpu-eða strákalitur“. 
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5 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Hér mun verða fjallað um aðferð og gögn, sem voru notuð við þessa rannsókn, ásamt því 

að farið verður yfir hvernig gagnasöfnun og gagnagreining átti sér stað. 

5.1 Aðferð 

 Við þessa rannsókn voru notuð fyrirliggjandi gögn en með fyrirliggjandi gögnum er átt við 

efni sem almenningur getur nálgast auðveldlega, eins og til dæmis skýrslur, greinar eða 

bækur. Hins vegar er mikilvægt að gögnin, sem eru notuð, séu viðeigandi þannig að 

innihald þeirra eigi við efnið, sem ætlunin er að skrifa um, og geti veitt svör við 

rannsóknarspurningunum. Mikilvægt er að flest gögnin séu aðgengileg áður en 

rannsakandinn fer að vinna að sinni rannsókn (Baxter og Jack, 2008). 

Rannsakandi vildi skoða hvernig hugmyndir um hlutverk foreldra hafa breyst í gegnum 

árin og jafnframt hvernig hugmyndir um uppeldi kynjanna hafa breyst. Því fannst 

rannsakanda best að nota uppeldishandbækur, sem þegar eru til, svo hægt væri að sjá 

hvernig þær skilgreindu hlutverk foreldra. Þær bækur eru aðgengilegar, hægt er að skoða 

þær eftir aldri þeirra og því auðvelt að sjá hvernig hugmyndir um uppeldi breytast í 

gegnum árin. Auk þess er uppbygging þeirra skipulögð sem gerir auðveldara að finna 

ákveðin atriði og viðfangsefni í þeim.  

Bækurnar, sem urðu fyrir valinu, hjálpuðu rannsakanda að átta sig á hugmyndum um 

hlutverk foreldra í gegnum tíðina og sjá hvernig það og uppeldisbækur hafa breyst á 

þessum stutta tíma. Reynt var að velja bækur, sem væru í takt við íslenskt samfélag og 

einnig sem væru í takt við tíðarandann og viðhorfin sem koma fram á því tímabili sem 

rannsóknin spannar.  

5.2 Gagnasöfn og gagnagreining 

Fundnar voru sex uppeldisfræðibækur sem nýttust við gerð þessarar rannsóknar og sjást 

þær í töflu 1. Einhverjar sögðu frá hugmyndum um uppeldishlutverk foreldra, aðrar frá 

muninum á uppeldi kynjanna og einhverjar fjölluðu um hvort tveggja. Sú elsta er frá 1973 

og sú nýjasta frá 2015.  

Eldri bækur voru ekki notaðar bæði þar sem mér fannst þær flestar fjalla einungis um 

uppeldi á fyrstu mánuðum eða árum barnsins en ekki almennt og þar sem mesta 

breytingin á hlutverkum foreldra og uppeldi barna virðist eiga sér stað á áðurnefndu 

tímabili.  
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      Tafla 1. Uppeldisfræðibækur, höfundar og útgáfuár bóka sem greindar voru.  

Heiti Höfundur Útgáfuár 

Bókin um barnið           Spock, B 1973 

Mothers, Fathers, and 

Children: Practical Advice 

to Parents 

        Furútan, A. 1980 

Uppeldishandbókin: 

Foreldrar og börn: Nýjar 

lausnir gamalla vandamála 

Ginott, H. G. 1982 

SOS Help for Parents: A 

Practical Guide for 

Handling Common 

Everyday Behavior 

Problems 

           Clark, L. 2005 

Superpower for 

Parents: The Psychology of 

Great Parenting and Happy 

Children 

Briers, S. 2008 

Gleðilegt uppeldi: 

Góðir foreldrar 

Margrét Pála 

Ólafsdóttir 

2015 

Rannsakandi fann allar uppeldishandbækurnar á Landsbókasafni Íslands – 

Háskólabókasafni nema eina sem hún fékk á bókasafni Háskóla Íslands í Stakkahlíð. Við 

leitina að bókunum voru slegin inn orð á leitir.is. Orðin voru til dæmis: móðurhlutverk, 

uppeldi, hlutverk föður, foreldrar, upbringing, parenthood, bringing up boys, bringing up 

girls ásamt fleiri orðum. Rannsakandi las svo ákveðna kafla í hverri bók fyrir sig sem hann 

taldi eiga við, eins og kafla um móðurhlutverkið, og sleppti þá til dæmis kafla sem var 

sérstaklega um bleiuskipti.  

Við greiningu gagna var farið eftir sex þrepum í þemagreiningu. Í þeim felst að lesa vel 

yfir gögnin sem rannsakandi hefur aflað sér, síðan eru gögnin kóðuð og sameiginlegir fletir 

fundnir í gögnunum, næst er leitað eftir þemum sem koma fram, þemun skilgreind og 

gefin nöfn og loks eru niðurstöðurnar skrifaðar (Braun og Clarke, 2013) .  
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5.3 Siðferðisleg álitamál 

Rannsakandi telur að sérstakur kafli um siðferðisleg álitamál eigi ekki við í þessari 

rannsókn þar sem unnið er með fyrirliggjandi gögn sem eru „opinber“ og því aðgengileg 

öllum.  
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6 Niðurstöður 

Með því að greina bækurnar sést að þær sem eru á fyrri árabilinu, frá 1973 til 1982, ber 

saman um hlutverk föður og móður, það er að faðirinn sé fyrirvinnan en móðirin 

heimavinnandi húsmóðir. Þegar bækur frá því um 2000 til dagsins í dag eru skoðaðar sést 

hins vegar að ákveðin breyting á sér stað. Bækurnar tala frekar um báða foreldra og 

aðferðir við uppeldið heldur en ábyrgð hvors aðila fyrir sig og mikilvægi hans. Mun ég 

bera þemun saman og sjá hvaða breyting hefur átt sér stað í uppeldisfræðibókum frá 

þessum árum. 

Þrjú þemu, sem tengjast hugmyndum um hlutverk foreldra, komu í ljós við greiningu 

bókanna og voru þau atriði  gegnumgangandi í öllum bókunum. Þau eru: 1) Mikilvægari 

aðilinn í uppeldinu, 2) Fyrirvinnan, 3) Sameiginleg ábyrgð. 

Þemað, sem tengist því hvort munur sé á uppeldi drengja og stúlkna, er 1) Kvenleg 

iðja og karlmannlegar athafnir. En ég ákvað að hafa einungis eitt þema þar sem kaflinn er 

stuttur og fannst mér vera óþarfi að skipta honum í of mörg þemu. 

Farið verður ítarlega í þessi þemu hér á eftir og verða dæmi tekin úr 

uppeldisfræðibókunum til að varpa skýrara ljósi á þemun. Niðurstöðurnar verða svo 

einnig tengdar við fræðilega hlutann hér á undan. 

Rannsakandi vill taka fram að þar sem þetta er lítil rannsókn ber að taka 

niðurstöðunum með fyrirvara en þó gefa þær ákveðnar vísbendingar um efnið. 

6.1 Mikilvægari aðilinn í uppeldinu 

Í bókunum frá 1973 til 1982 kemur fram sama viðhorf um að hlutverk móðurinnar sé það 

veigamesta þegar kemur að uppeldi barna og passar því vel við þær hugmyndir hér að 

ofan um samband móður og barns og að móðirin ætti að sjá um allt uppeldi hvort sem 

það væri vitsmunalegt eða tengt hreyfingu (Hammer og Turner, 1985). 

Í uppeldishandbókinni eftir Ginott frá árinu 1982 kemur greinilega fram hlutverk 

móður og hversu mikilvægt það er talið fyrir barnið: 

 

...Að njóta móðurástar þýðir að láta hafa sig á brjósti, skipta á bleyju, kjassa sig og 

sýna sér kærleikshót, leika við sig, brosa við sér, tala til sín og sýna sér umönnun. 

Þörfin fyrir móðurumhyggju er lífeðlislæg. Vanti hana, er geðheilsa ungbarnsins í 

húfi og sjálf tilvera þess í hættu ... 
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Hér má sjá hugmyndir um nauðsyn myndunar geðtengsla eins og hjá Bolwby en hann 

ásamt fleiri fræðimönnum taldi samband móður og barns vera eitt það veigamesta fyrir 

þroska barns (Phoenix og Woollett, 1991a). 

Einnig segir Ginott (1982): 

 

...Af þessu leiðir, að móðirin verður meginpersóna fjölskyldunnar og í hennar hlut 

fellur að mestu eða öllu leyti að halda uppi aga á heimilinu. 

 

Einnig kemur þetta skýrt fram í Mothers, Fathers and Children eftir Furútan frá 1980 þar 

sem móðirin fær allan heiðurinn af uppeldinu: 

 

...The duties and responsibilities of the mother of the family are, of course, more 

demanding than those of the father. It is the mother who sets the moral standards 

of her children and establishes their conduct....she should strive to demonstrate 

maturity and praiseworthy characteristics, so that her children may regard her as 

their example and follow in her footsteps ... 

 

Hugmyndin um uppeldishlutverk mæðra á þessum tíma er þess efnis að mæður séu 

mikilvægari aðilinn í uppeldi barna var því nokkuð gegnumgangandi í bókunum (Furútan, 

1980; Ginott, 1982). Móðirin virðist ekki hafa átt að eiga sér líf utan heimilisins og 

barnanna enda var talið að hún væri lítils virði án hjónabands og barna þar sem kvenleiki 

konunnar var skilgreindur fullkominn í móðurhlutverkinu (Annadís Gréta Rúdólfsdóttir, 

2000) 

 Í köflum 3.1 og 3.2 kemur fram að hlutverk móður – eða einfaldlega konu – var að sjá 

um heimilið og var ekki algengt að mæður eða giftar konur ynnu úti. Einnig var talið á 

tímabili að móðir, sem ynni utan heimilis, stefndi siðferðilegri og tilfinningalegri heilsu 

barnsins í hættu og væri það sambærilegt við að missa móður sína. Þar að auki gætu 

börnin orðið vandamál í samfélaginu af því að þau fengju ekki „rétt“ uppeldi (Annadís 

Gréta Rúdólfsdóttir, 2000; Helgi Skúli Kjartansson, 2003; Phoenix og Woollett, 1991b). 

Þessu er Spock sammála í sinni bók, Bókinni um barnið frá 1973, en þar setur hann 

útivinnandi mæður í þann hluta bókarinnar sem flokkast undir sérstök vandamál en það 

gefur til kynna að slíkt þurfi að laga þar sem staður kvenna sé heima með börnunum. 

Spock segir: 

 

...Það mundi verða þjóðfélaginu til mikils sparnaðar, ef það greiddi öllum slíkum 

mæðrum ungra barna sæmilegan lífeyri svo þær þyrftu ekki að vinna úti ... 
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Einnig segir hann: 

 

... Það er ekkert vit í því að láta mæður þræla í verksmiðjum eða pikka á ritvél í 

skrifstofu og láta þær svo borga öðru fólki fyrir að vinna lélegt uppeldisstarf í þeirra 

stað ... 

 

Hérna fjallar Spock um að móðirin eigi að vera heima og hugsa um barnið því að annað 

fólk vinnur lélegt uppeldisstarf. Hann telur að verið sé að setja börnin í hættu og enginn 

geti unnið uppeldisstarfið eins og sjálf móðir barnsins. Hérna sést því aftur hvernig 

móðirin er skilgreind sem móðir og virðist móðurhlutverkið vera eina hlutverkið sem hún 

eigi að gegna. 

6.2 Fyrirvinnan 

Í þremur af bókunum er sérstakur kafli um hlutverk föður þar sem kemur fram hvað hann 

gerir í fjölskyldunni og hvernig eigi að koma fram við hann. Faðirinn var ekki talinn með 

eins mikilvægt hlutverk og móðirin í uppeldi barnanna heldur var hann sá sem vann utan 

heimilisins og aflaði tekna (Hammer og Turner, 1985). 

Í uppeldishandbókinni eftir Ginott frá 1982 kemur fram í kafla sem tengist því þegar 

faðirinn kemur heim eftir vinnu: 

 

.... Börn hafa fá tækifæri til að blanda geði við feður sína eða ganga í störf með 

þeim ... 

... Þegar faðirinn kemur heim að kvöldinu, þarfnast hann rólegs aðlögunartímabils 

frá kröfum heimsins til kröfu heimilisins. Kvartanir og kvabb má ekki hellast yfir 

hann, um leið og hann stígur inn úr dyrunum ... 

... Frá fyrstu tíð læra börnin það, að þegar pabbi kemur heim, þarf hann að eiga 

friðsæla og notalega stund ... 

 

Má því áætla að þótt faðirinn sé kominn heim þurfi hann „frí“ eftir erfiðan vinnudag og 

eiga börnin ekki að trufla. Er því líklegt að móðirin hafi þurft að gæta þess að börnin létu 

föður sinn í friði því eins og kemur fram hér á undan var það hennar hlutverk. Faðirinn er 

búinn með sitt hlutverk yfir daginn sem er að vinna og afla tekna sem talið er mikilvægara 

en hlutverk móðurinnar. 
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Þessu er bókin Mothers, Fathers and Children eftir Furútan (1980) sammála en segir 

hins vegar að þessu þurfi að breyta. Hún fjallar um í einum kafla hvernig þessu sé varið og 

hvernig þetta þurfi að vera: 

.....the fathers, neither take note of the conduct of their children nor pay sufficient 

attention to their training. Most of these fathers‘ free time is spent outside the 

home in the service of society, while no time is devoted to their own families. They 

return home, tired and weary, for the sole purpose of resting and replenishing their 

energy ... 

... As their first duty they must attend to their children and, according to their 

means, provide for their training and education ... 

 

Einnig er í Bókinni um barnið frá 1973 eftir Dr. Spock ersérstakur kafli um hlutverk föður. 

Spock er þó kominn aðeins lengra og segir að faðirinn eigi að taka smávægilegan þátt í 

uppeldinu: 

 
... Vitanlega á ég ekki við að faðirinn þurfi að gefa pelann eða skifta jafn oft um 

bleyjur á barninu og móðirin, en hann hefur gott af því að gera þetta við og við. 

Hann gæti vel bundið það við sunnudagana ... 

 

Hins vegar heldur Spock svo áfram og segir: 

 

... Auðvitað eru til feður sem fá gæsahúð af tilhugsuninni um að fást við börn, og 

þá er enginn greiði gerður með því að pína þá til þess ... 

 

Þessar bækur eru því samhljóða um að faðirinn skuli ekki ekki taka þátt í uppeldi barna 

sinna en tvær þeirra vilja þó að það breytist eins og sést í Bókinni um barnið eftir Spock 

(1973), þar sem hann hvetur þá til að reyna að taka þátt í uppeldinu, og í bókinni eftir 

Furútan þar sem höfundur heldur því fram að þetta þurfi að breytast enda eru þessar 

bækur frá 1970 til 1980 þegar þátttaka feðra í uppeldi var orðin viðurkenndari. 

Má því sjá að á þessum tíma eru samfélagslegar breytingar farnar að hafa áhrif á 

hvernig horft er á hlutverk feðra í uppeldinu. Skilgreining á því hlutverki fór smátt og 

smátt að breytast.  
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6.3 Sameiginleg ábyrgð 

Með breyttu samfélagi, þar sem konur ruddust út á vinnumarkaðinn, feður fóru að taka 

meiri þátt í uppeldi barna, skólar lengdust og leikskólum fjölgaði breyttust hlutverk 

foreldra. Hlutverkin hættu að vera skipt og báru báðir aðilar jafna ábyrgð (Hamner og 

Turner, 1985; Loftur Guttormsson, 2008; Phoenix og Woollett 1991a). Þessar breytingar 

eru einmitt í takt við breytingarnar sem urðu á uppeldisbókum, þeim sem voru notaðar í 

þessari rannsókn. Menn hættu að tala um hlutverk móður og föður heldur var rætt um 

þau sem foreldra og um leiðir til að ala barn upp. 

Má taka dæmi úr Uppeldishandbókinni eftir Ginott frá 1982 en hann virðist hafa verið 

meðvitaður um að hlutverk foreldra væru að breytast. Hann sagði: 

 

... Margar konur vinna utan heimilisins í „heimi karlmannsins“, og margir karlar 

grípa inn í hlutverk móðurinnar, þeir gefa barninu að borða, skipta um bleyjur og 

baða það, svo eitthvað sé nefnt ... 

 

Hins vegar virðist Ginott ekki alveg tilbúinn í breytinguna sem má sjá í þemanu um 

mikilvægari aðilinn í uppeldinu, fyrirvinnan og í því sem hann segir hér: 

 

... Þótt sumir feður grípi þessi tækifæri fegins hendi til þess að komast í nánari 

kynni við afkvæmi sín, er sú hætta á ferðum að barnið eigi að lokum tvær mæður, 

en ekki móður og föður ... 

 

Þessi setning segir okkur að þótt hlutverkin hafi verið að breytast og fólk komið auga á 

það sé ekki alveg búið að sleppa hendinni af stöðluðum hlutverkum foreldra. Það að feður 

gætu breyst í móður er talið lítillækkandi og að þeir missi þá sitt hlutverk sem höfuð 

heimilisins þar sem faðirinn og móðirin eru orðin jöfn innan þess. 

Í bókinni SOS Help for Parents eftir Lynn Clark (2005) sést hins vegar að bókin er ætluð 

báðum foreldrum enda er hún 23 árum yngri en bókin eftir Ginott og gott að sjá að 

uppeldisfræðibækurnar hafa þróast áfram. Þegar talað er um aðferðir í SOS Help for 

Parents, er alltaf notað orðið foreldrar eða þú en ekki móðir eða faðir. Ekki er heldur hægt 

að finna neina sérstaka kafla um hlutverk móður eða föður: 

 

... Some parents are stingy with their praise and attention ... Parents who are 

stingy with smiles, hugs and words ... 

... Some parents use fines for bad behavior ... 

...You need to select a target behavior and make up a menu of rewards ... 
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Það sama kemur fram í bókinni Superpowers for parents eftir Dr. Stephen Briers frá 2008 

þar sem hann segir í innganginum: 

 

... This book is designed to help parents equip children to cope with better life ... 

 

Einnig notar hann svo „you“ (þú eða þið) þegar hann vísar í foreldra í bókinni: 

 

... You can‘t tell children what to feel, but you can steer them towards 

interpretations of reality that are likely to promote their happiness ... 

... Showing your child how to manage their thoughts, feelings and actions puts 

them in control of a situation and gives them a real alternative to destructive 

behavior ... 

 

Stundum notar Briers líka „we“ (við) þegar hann talar um hvernig á að hjálpa börnum: 

 

... If we are to help children master themselves we need to adopt a holistic 

approach that recognizes the way these different systems connect up and 

influence each other ... 

 

Bækurnar frá 2005 og 2008 eru báðar skrifaðar fyrir foreldra og greina frá aðferðum til 

þess að ala barn upp en fjalla ekki um hvert hlutverk foreldris er í uppeldinu eins og í 

bókinni frá 1982. Í bókinni SOS Help for Parents eru tekin nokkur dæmi þar sem 

annaðhvort móðirin eða faðirinn eru notuð nokkuð jöfnum höndum. Í allri bókinni eru 

ekki einungis tekin dæmi um móðurina eða föðurinn.  

Í bókinni Superpowers for Parents frá 2008 er fjallað um líðan barnsins við ýmsar 

aðstæður ásamt fleiri atriðum og hvernig foreldrið á að bregðast við því. 

Rannsakandanum fannst sú setning, sem var valin og kemur fram í innganginum, lýsa því 

best hvernig höfundurinn ætlar að ábyrgðin sé sameiginleg: ...This book is designed to 

help parents equip children to cope with better life... en eins og sést notar hann svo einnig 

„you“ eða þú/þið í staðinn fyrir móður eða föður. 

6.4 Kvenleg iðja og karlmannlegar athafnir 

Eins og kom fram í textanum í kafla 4.1 var hlutverk stúlkna á árum áður að hjálpa til við 

húsverkin eða sjá um yngri systkini ef þau voru á heimilinu.  
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Áttu þær með þessu að læra að sjá um heimili enda átti það að verða þeirra framtíðarstarf 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2003). 

Má sjá samkvæmt Uppeldishandbókinni eftir Ginott (1982) að hann sé sammála þeim 

viðhorfum en þar segir: 

 

... Nú er kominn tími til að kynna stúlkum matreiðslu og önnur heimilisstörf. Stúlkur 

geta lært að elda , baka og framreiða einfaldar máltíðir og enn fremur að sauma, 

prjóna og halda heimilinu í lagi ...  

... Þetta er hið gullna tækifæri móðurinnar til að færa dóttur sinni heim sanninn um 

unað þess að vera kona, eiginkona og móðir ... 

 

Sést hér að stúlkur eiga að feta í fótspor móður sinnar og verða heimavinnandi húsmóðir. 

Ætlast er til að móðirin kenni dóttur sinni allt sem hún kann svo að dóttirin geti einnig 

uppfyllt skilyrði samfélagsins um að vera heimavinnandi húsmóðir. 

Eins og kemur fram í Almenningsfræðsla á Íslandi 1880–2007 eftir Loft Guttormsson 

(2008) og í Ísland á 20. öldi eftir Helga Skúla Kjartansson frá 2003 þurftu stelpur, upp úr 

1950, oft að fara heim eftir skóla til þess að hjálpa við heimilisverk á meðan drengirnir 

fengu frekar að fara út og leika sér. Það var enn þá venjan að ala stúlkur upp til þess 

hlutverks að verða heimavinnandi húsmæður á sínu heimili þegar þær yrðu eldri og þyrftu 

að kunna til verka en efla þyrfti metnað drengja.  Voru þau viðhorf ríkjandi fram að 1970. 

Sjást hér dæmi úr Uppeldishandbókinni eftir Ginott frá 1982 sem styðja þessa hugsun: 

 

... Eftir að skólaganga hefst, er áherzla lögð á mun kynjanna. Til þess er ætlazt að 

áhugamál og framtíðaráform pilta og stúlkna þróist í ólíkar áttir. Drengir þurfa að 

vinna sér álit í karlmannlegum athöfnum en stúlkur í kvenlegri iðju ... 

 

Og hefur hann þetta að segja um drengi: 

 

... Við eigum ekki að ætlast til að þeir séu eins snyrtilegir og þjálir og stúlkur eða 

hafi kvenlega framkomu ... 

 

Með þessu styður hann það sem kemur fram í textanum að það sé í lagi að drengirnir fari 

út að leika sér eftir skóla en stelpur fari heim til heimilisstarfa. Einnig kemur fram hjá 

Helga Skúla Kjartanssyni (2003) að drengir eða karlar hefðu verið álitnir mikilvægari í 

atvinnulífinu. Ginott segir (1982): 
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... Drengjum á að leyfast að vera fyrirferðarmeiri en stúlkur bæði vegna þess að 

lífsfjör þeirra er meira og vegna þess að samfélagið ætlast til að þeir láti meira til 

sín taka ... 

 

Má því sjá að hugmyndir Ginotts 1982 eru í takt við hugmyndir á Íslandi frá um 1950 til 

1980. Eftir þann tíma breyttist ýmislegt í íslensku samfélagi og jafnrétti kynjanna í skóla og 

á vinnumarkaði jókst en samt stóðu staðalímyndir í fatnaði og leikföngum eftir (Margrét 

Pála Ólafsdóttir, 2011). Í bók, sem heitir Gleðilegt Uppeldi – góðir foreldrar, eftir Margréti 

Pálu Ólafsdóttur frá 2015 má sjá að það á sér ennþá stað í dag að fólk aðgreini kynin eftir 

litum og leikföngum: 

 

... við kaupum kynbundin leikföng án þess að hika í verslunum sem flokka stelpu- 

og strákadót í bláar og bleikar deildir ... 

... þau örfáu börn sem hafa ekki tileinkað sér „réttu“ línuna fá gjarnan harkaleg 

viðbrögð úr umhverfinu .... 

 

Margrét Pála spyr hvort hægt sé að breyta þessu: 

 

... Geta ungabörn verið klædd í fatnað í öllum regnbogans litum? Mætti auka 

framleiðslu og kaup á leikföngum sem ekki eru kynbundin og gefa í staðinn tónlist, 

bækur án kynjaniðurlægingar, föndurefni eða ferðalag? Hvernig væri að auka kaup 

á fatnaði sem felur ekki í sér kynjaímyndir af verstu gerð? ... 

 

Þetta eru góðar pælingar og má með réttu hugsa um af hverju menn halda í svona miklum 

mæli í staðalímyndirnar, er þetta ómeðvitað eða viljum við halda í breytileikann hjá 

stúlkum og drengjum?  

Þessar staðalímyndir hafa að sjálfsögðu fylgt íslensku samfélagi lengi og því erfitt 

verkefni fyrri höndum að ætla að reyna að breyta því og hætta að skipta stúlkum og 

drengjum í dilka. Því – eins og hefur komið fram í þessari rannsókn – við höfum verið 

skilgreind og fengið hlutverk eftir kyni frá því um 1900 og löngu fyrir þann tíma. En þessar 

breytingar sem Margrét spyr hvort hægt sé að gera eru góðar og ágætt að fólk velti þeim 

fyrir sér og hugsi um hvort því finnist þetta í lagi eða vilji taka þátt í að breyta þessum 

ímyndum. 
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7 Niðurlag 

Hér mun ég taka saman niðurstöður rannsóknarinnar í einfaldara máli og svara 

rannsóknarspurningunum. Einnig verður kafli með umræðu um niðurstöðurnar og efni 

rannsóknarinnar almennt og loks lokaorð þar sem farið verður yfir hvort niðurstöðurnar 

séu eins og óskað var eftir og hvort eitthvað hefði mátt fara betur. 

Eins og fram kom í innganginum er rannsóknarspurningin þessi: Hvernig hafa 

hugmyndir uppeldisfræðibóka um hlutverk foreldra í uppeldi barna breyst á tímabilinu 

1973-2015? 

Ein undirspurning var sett fram: Hvernig hafa hugmyndir um uppeldi drengja og 

stúlkna breyst á tímabilinu 1973-2015? 

7.1 Samantekt á niðurstöðum rannsóknar 

Til að svara fyrri spurningunni um hvernig hugmyndir um hlutverk foreldra í 

uppeldisfræðibókum hafa breyst verður byrjað á að skoða þemað um mikilvæga aðilann í 

uppeldinu. Þar endurspegla bækurnar viðhorf og skilgreiningu samfélagsins um 

móðurhlutverkið, að móðirin sé aðaluppeldisaðilinn. Hún á að sjá um að börnin fái næga 

ást og umhyggju, vera alltaf til staðar og fæða þau og klæða. Þá má einnig sjá að Spock 

taldi að hlutverk móðurinnar væri heima en ekki á vinnumarkaðnum.  

Í þemanu um fyrivinnuna sést einnig að bækurnar eru í samræmi við ríkjandi viðhorf 

samfélagsins á þeim tíma en talað er um að faðirinn vinni úti og afli tekna. Hins vegar 

virðast viðhorfin í bókunum vera að breytast og talað er um að gott sé ef faðirinn geti 

tekið smávegis þátt í lífi barnsins, skipt um eina og eina bleiu. En þær breytingar eru líka í 

takt við samfélagið þar sem þessar bækur eru frá árunum 1973–1982. Upp úr 1960 var 

fjallað um að fólk sé að átta sig á mikilvægi föður og jafnréttisbaráttan var farin að segja til 

sín um 1970. Því er skiljanlegt að í uppeldisfræðibókum kæmi fram að gott væri ef faðirinn 

gæti tekið þátt í uppeldi barna.  

Þegar lengra er litið fram í tímann og þemað sameiginleg ábyrgð er skoðað sést að 

bækurnar eru farnar að breytast og má taka bók Ginotts frá 1982 sem dæmi. Þar sést að 

fólk er meðvitað um að hlutverk foreldra sé að breytast en er ekki endilega tilbúið í þá 

breytingu. Svo má sjá á bókunum frá 2005 og 2008 að þær passa betur við 

nútímasamfélagið dagsins í dag þar sem uppeldið á að vera á sameiginlega ábyrgð móður 

og föður. Annar aðilinn á ekki að sjá um meira en hinn heldur er talað um að foreldrar 

þurfi að vinna saman. En bækur í dag virðast fjalla meira um hvernig takast eigi á við 

vandamál barna heldur en hlutverk foreldra í daglegu lífi barns.  



33 

Í þeim eru frekar ýmsir kaflar um hvernig foreldrar eigi að takast á við vissar aðstæður 

þegar barnið hagar sé á ákveðinn hátt; til dæmis hvernig eigi að bregðast við árásargirni 

eða frekju barns. Í bókunum er ekki talað um að móðirin eða faðirinn eigi að sjá um barnið 

heldur foreldrarnir eða þá að notað er orðið „you“ sem merkir þú eða þið. 

Þegar svara skal undirspurningunni um hvernig hugmyndir um uppeldi kynjanna hafi 

breyst í gegnum árin kemur í ljós að það er einungis eitt þema: Kvenleg iðja og 

karlmannlegar athafnir– enda stuttur kafli sem um ræðir. 

Sjá má að fyrstu hugmyndir voru þær að stúlkur hjálpuðu til heima við bæði með 

heimilisverk og uppeldi yngri systkina. Sést að Ginott (1982) var sammála þeim 

hugmyndum. Stúlkur áttu að læra að elda og sauma og var þetta kjörið tækifæri fyrir 

móðurina að sýna dóttur sinni eða dætrum hvernig ætti að vera eiginkona og móðir. Á 

meðan stelpur fóru heim eftir skóla að hjálpa til var í lagi að drengir léku sér úti enda kom 

fram hjá Ginott (1982) að ekki sé ætlast til að drengir séu eins þjálir og stúlkur enda sé 

lífsfjör þeirra meira og samfélagið ætlist til meira af þeim í framtíðinni.  

Í ljós kemur að í nýlegum uppeldisfræðibókum eru ekki gerðar beinar kröfur til stúlkna 

og drengja um ákveðna hegðun. Þar er frekar fjallað um hvernig foreldrar geri muninn á 

kynjunum sýnilegan allt of snemma í lífi barnanna. Í bókinni Gleðilegt Uppeldi- góðir 

foreldrar eftir Margréti Pálu Ólafsdóttur frá 2015 kemur fram að fólk kaupir kynbundin 

leikföng án þess að hika og að þeir sem þori að vera öðruvísi séu gagnrýndir. Hins vegar 

kemur Margrét Pála fram með hugmyndir að nokkrum breytingum sem væri gaman að 

prófa og sjá hvernig þær myndu skila sér.  

7.2 Umræður 

Í þessu verkefni má sjá hvernig hlutverk kvenna og karla í íslensku samfélagi eru rakin frá 

1900 til dagsins í dag og hvernig þau samræmast hugmyndum í uppeldisfræðibókum frá 

1973 til 2015. 

Byrjað er að segja frá heimavinnandi húsmæðrum þar sem líf þeirra snýst um heimilið 

og börnin og felst hlutverk þeirra í því að halda heimilinu hreinu, sjá um matinn, ala upp 

börnin, gæta þess að þau séu hrein og hagi sér vel. Á meðan eru karlar fyrirvinnur, sem 

þurfa að slaka á eftir vinnu, þar sem hlutverk þeirra er að vinna úti og afla tekna fyrir 

heimilið. Þessi atriði eru í samræmi við uppeldisfræðibækurnar í kringum 1970 til 1980 

þótt ekki sé lengra síðan. En þar eru oft sérstakir kaflar sem fjalla um að móðirin sé 

mikilvægasti aðilinn í uppeldinu en í köflum um föðurinn kemur fram að hann afli tekna 

og þurfi að slappa af eftir vinnu.  
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Um þetta leyti er uppeldi barnanna þannig háttað að stúlkur fara sjaldan í framhaldsnám 

nema ef vera skyldi húsmæðraskóla, og þegar þær eru ungar eiga þær að hjálpa til heima 

og læra af móður sinni til að geta staðið undir væntingum samfélagsins um heimavinnandi 

húsmóður síðar á ævinni. Á meðan fá drengirnir að vera frjálsari enda gert ráð fyrir að 

þeir séu ekki eins þjálir og stúlkurnar þar sem þeir verða athafnamiklir karlmenn. 

Í kringum áttunda áratuginn fara hins vegar breytingar í samfélaginu að eiga sér stað. 

Konur eru leiðar á að fá ekki jöfn tækifæri á við karla og hefja jafnréttisbaráttu. Þær 

skunda út á vinnumarkaðinn um 1980 og feður fara að taka meiri þátt í lífi barna sinna. 

Uppeldisbækurnar benda einmitt á þetta en í þeim kemur fram að þetta sé breyting sem 

þurfi að fylgjast með því ekki megi barnið eiga tvær mæður. Einnig fara þá að sjást 

breytingar á uppeldi barna. Þau fá frekar en áður að leika sér með leikföng sem eru 

„ætluð hinu kyninu“ og ekki er ætlast til að stelpur feti í fótspor móður sinnar og verði 

heimavinnandi húsmæður. Í dag má svo segja að hlutverk foreldra í uppeldi sé orðið 

jafnara, konur eru orðnar vel sýnilegar á vinnumarkaðnum og móðurhlutverkið, sem var 

einu sinni talin skylda er orðið frjálst val. Í uppeldisfræðibókum er talað um foreldra eða 

þú/þið í stað móður eða föður og er enginn sérstakur kafli um hlutverk þeirra. 

Eftir að hafa farið yfir sögu kvenna og karla sést að hlutverk kvenna hefur tekið meiri 

breytingum en karla í gegnum árin. Miklu meira efni er fyrirliggjandi um hvernig hlutverk 

kvenna og stúlkna breyttist heldur en karla og drengja þar sem þær þurftu að berjast fyrir 

réttindum sem karlar höfðu þegar öðlast eins og réttinum til skólagöngu og að komast á 

vinnumarkaðinn.  

7.3 Lokaorð 

Í þessari rannsókn vildi ég sýna fram á hvernig bæði uppeldishlutverk foreldra og uppeldi 

stúlkna og drengja hefur breyst í íslensku samfélagi samkvæmt hugmyndum 

uppeldisfræðibóka.  

Má segja að niðurstöðurnar sýni fram á þónokkrar breytingar eins og vonast var 

eftir, bæði hvað varðar hlutverk foreldra og uppeldi barnanna, og sést að 

uppeldisfræðibækurnar fylgja taktinum í samfélaginu nokkuð vel. Gaman er að sjá að 

ábyrgð foreldra er orðin sameiginleg í nýjustu bókunum og ekki er lengur talað um 

hlutverk hvors foreldris fyrir sig. Hins vegar er slæmt að sjá að munurinn á uppeldi 

kynjanna virðist enn vera til staðar. Þótt við séum komin langt og hætt að ætlast til að 

stúlkur hjálpi til heima og alist upp við að verða húsmæður er leiðinlegt að sjá að flest allt 

efni ætlað börnum, leikföng, dvd-diskar, föt o.fl., er ennþá flokkað eftir því hvort það sé 

ætlað stelpu eða strák.  
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En eins og við sáum í niðurstöðunum og í bókinni Gleðilegt uppeldi: Góðir foreldrar eftir 

Margréti Pálu Ólafsdóttur, þá eru settar fram hugmyndir sem sporna gegn þessu.  

Ef við hugsum hversu langt við höfum náð á síðustu 20 til 30 árum þá ættum við að 

vera komin enn lengra eftir 10 til 20 ár í viðbót. Hins vegar vaknar sú spurning hvort við 

munum einhvern tímann hætta að pæla í hvort eitthvað sé stelpu -eða strákalegt. En það 

er annað mál. 

Í þessari rannsókn sáum við því hvernig hugmyndir um hlutverk foreldra og uppeldi 

barna eftir kyni hefur breyst í gegnum árin á Íslandi og getum verið ánægð með að 

uppeldisfræðibækur fylgja takti samfélagsins. Það væri áhugavert að gera stærri 

rannsókn, með fleiri uppeldisfræðibókum, jafnvel út frá lengra tímabili til að sjá hvort 

þær niðurstöður væru í samræmi við þær sem fengust hér. Einnig væri gaman að gera 

rannsókn og sjá hvernig Íslendingar fylgdu ákveðnum straumum í uppeldi eins og 

myndun geðtengsla eða hreinlæti barna en hér var einungis skoðað uppeldi almennt. Að 

lokum væri áhugavert að gera rannsókn og spyrja foreldra sjálfa um hlutverk þeirra á 

heimili og í uppeldi til að komast að raun um hvort það sé orðið eins jafnt og bækur og 

fræðigreinar halda fram eða hvort konum finnist ennþá hvíla meiri ábyrgð á þeim en 

körlum varðandi heimili og uppeldi barna. 
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