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Ágrip 
Í þessari ritgerð er rannsakað hverjar birtingarmyndir kynjanna eru í teiknimyndum (e. 

animated films). Notast verður við kvikmyndir leyfðar innan níu ára aldurs en börn á þessum 

aldri eru ekki með þroska til þess að sjá faldar staðalímyndir, kynhlutverk og kynjamisrétti í 

kvikmyndum. Notast er við þemagreiningu (e. thematic analysis) þar sem sjö kvikmyndir eru 

greindar í mynstur, þær flokkaðar og túlkaðar. Þemagreiningin er síðan fléttuð saman við 

lykilhugtökin karlmennska og kvenleiki og við fyrri rannsóknir á kynhlutverkum og stöðluðum 

kynjaímyndum í kvikmyndum. Það er einkum stuðst við rannsóknir frá Geena Davis Institute 

on Gender in Media sem hafa lagt til mikla þekkingu á sviði kynjamisréttis í kvikmyndum 

síðastliðin þrettán ár. Einnig verður dægurmenningin skoðuð á sviði fjölmiðla og snert á 

Disneymenningunni. Þá verður farið ofan í hugtök á borð við vitsmunaþroska, kyngervi, 

staðalímyndir og kynskemakenninguna. 

 

Helstu niðurstöður eru þær að kvikmyndir virðast skiptast upp í tvo flokka. Í fyrsta lagi í 

teiknimyndir þar sem vantar stelpur en þar er umhyggjumiðuð karlmennska í forystu og konur 

kyngerðar í aukahlutverkum sem kærustur. Í öðru lagi teiknimyndir þar sem aðalpersónan er 

kvenhetja sem finnur að öllum líkindum ást. Konur á fullorðinsaldri eru líklegar til að birtast 

sem mæður í teiknimyndum sem deyja eða koma lítið við sögu á meðan fullorðnir karlmenn 

eru mikið sýnilegri í teiknimyndum.
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Abstract 
This thesis explores the gender manifestations in animated films. Movies allowed within the 

age of nine will be used, but children of this age are not matured to see hidden stereotypes, 

gender roles and gender inequality in films, and it is therefore interesting to explore. Thematic 

analysis was used to identify pattern and or themes in seven animated films. The thematic 

analysis is then interlinked with the key concepts of masculinity and femininity, and in previous 

research on gender roles and standardized gender stereotypes in films. It is mainly supported 

by research from Geena Davis Institute for Gender in Media, but the organization has 

contributed extensively to researching inequality in films over the last 13 years. Popular culture 

and Disney’s pop culture will also be explored. The theories in this thesis will include concepts 

such as cognitive development theory, gender, stereotypes and gender schema theory. 

 

The main conclusion in this research are that movies tend to be divided into two categories. 

First, in animated films where there are no girls to be seen - there are caring men in the lead 

and women are staring in a supporting role as the girlfriend. Secondly animated films where 

the protagonist is a heroine that probably finds love. Women of adulthood are likely to appear 

as mothers in animated films that will die or fall short in the story, while adult men are highly 

visible in these films. 
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Formáli 
Þessi ritgerð er 14 ECTS lokaverkefni til BA-gráðu í Miðlun og almannatengslum við 

Félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Leiðbeinandi verkefnisins er Ásta 

Jóhannsdóttir. Þetta lokaverkefni var unnið á haustönn 2017 í Madrid, Spáni. 

 

Verkefnið ber titilinn ,,Hann er hetjan sem þú þarfnast”, Birtingarmynd kynjanna í 

teiknimyndum. Markmið verkefnisins er að kanna hvernig kynin birtast í kvikmyndum 

ætluðum börnum. Samhliða því eru skoðaðar staðalímyndir, kynhlutverk, kyngervi, 

karlmennska og kvenleiki í nútímasamfélagi. 

 

Ég vil sérstaklega þakka leiðbeinandanum mínum henni Ástu Jóhannsdóttur fyrir einstaklega 

góða og faglega leiðsögn, afar gagnlegar ábendingar og fyrir að veita mér innblástur við gerð 

verkefnisins. Ég vil einnig þakka Kristmundi Guðmundssyni fyrir yfirlestur á ritgerðinni. 
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1 Inngangur 
,,Hann er hetjan sem þú þarfnast” er tilvísun í eina af kvikmyndunum sem eru til 

rannsóknar í þessari ritgerð, og vísar til ríkjandi hugmynda í samfélaginu um kynhlutverk í 

kvikmyndum. Ef skoðaðar eru týpískar teiknimyndir (e. animated films) þá er hin ‘hefðbundna’ 

saga þegar karlhetja hittir prinsessu. Þau verða ástfangin, fara í gegnum aðskilnað og erfiðleika, 

sem að í flestum tilvikum reynir á og sannar trúfestu þeirra til hvors annars, þau eru sameinuð 

á ný og lifa hamingjusöm til æviloka (Davis, 2011). Karlar birtast þá oft í forystu, eru 

athafnasamir, sjálfstæðir, ævintýragjarnir og árásargjarnir á meðan konur birtast sem 

ástúðlegar ósjálfstæðar tilfinningaverur sem eru undirgefnar og veiklyndar (Michael, Bakar, 

Ibrahim, Veerappan, Noor, Heng, Latif og Yann, 2012). 

Börn mótast af samfélaginu og þar spila kvikmyndir gríðarlega stórt hlutverk þar sem 

börn eyða miklum tíma fyrir framan sjónvarpið. Börn horfa yfirleitt á sömu myndir eða 

sjónvarpsþætti margsinnis þar sem persónur fást við hin hefðbundnu kynhlutverk og þar með 

myndast hugmyndir barns á kynhlutverki sínu eða gagnstæða kyninu sem geta verið of 

einfaldar eða skakkar staðalímyndir (Michael, o.fl., 2012). Konur eru helmingur mannkyns en 

þegar kemur að kvikmyndum eru karlar miklu sýnilegri en þær. Persónur í sjónvarps- og 

kvikmyndum eru oft skrifaðar eftir stöðluðum steríótýpum, þeim kynhlutverkum sem 

menningin mótar. Börn sjá þessar staðalímyndir í flestu skemmtiefni sem hjálpar þeim að 

skilgreina kynhlutverkin og mynda sjálfsmynd út frá þeirri þekkingu (Baker, 2004). 

Ég hugsaði ekki mikið um kynhlutverk í Hollywood-kvikmyndum fyrr en ég fór að kynna 

mér jafnrétti kynjanna, femínisma og kynjahlutverk en þá tók ég eftir því hversu skökk mynd 

af konum er sett fram í kvikmyndum. Ég sem kvenmaður fór þá að velta fyrir mér öllum 

kvikmyndunum sem ég hafði horft á sem barn, eða þegar ég var einstaklega móttækileg fyrir 

öllum skilaboðum úr samfélaginu en sérstaklega úr uppáhaldsteiknimyndunum mínum. Þegar 

ég fór að nýta mér tól femíníska sjónarhornsins þá fór ég að skoða hvernig konur og karlar 

birtast í myndunum á annan hátt en ég hafði nokkurn tímann gert áður og fannst afar áhugavert 

að skoða þetta nánar og á kerfisbundnari hátt hver birtingarmynd kynjanna er í teiknimyndum. 

Ritgerðin skiptist niður í þrettán kafla. Að inngangi loknum eru fyrri rannsóknir á þessu 

sviði skoðaðar og hvernig staðalímyndir og kynhlutverk birtast í teiknimyndum. Það er einkum 

stuðst við rannsóknir frá Geena Davis Institute on Gender in Media sem innihalda miklar 

upplýsingar á sviði kynjamisréttis í kvikmyndum síðastliðin þrettán ár. Í þriðja kafla er farið 

yfir dægurmenninguna og skilaboð og áhrif. Einnig verður fjallað um Disneymenninguna og 

farið yfir nokkrar kvikmyndir og skilaboðin sem þær gefa. Í fjórða kafla er vitsmunaþroski 
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skoðaður og hvernig börn móta kynvitund og læra kynbundna hegðun. Í fimmta kafla er farið 

yfir hugtakið kyngervi og hvernig það skarast á við ólíka þætti og breytist í ólíku sögulegu 

samhengi. Ennfremur verður farið yfir hugmyndir um æskileg og hefðbundin kynhlutverk og 

kynjaaðgreiningu. Í sjötta kafla eru kynhlutverk skoðuð út frá kynskemakenningunni og farið 

yfir ólíkar væntingar sem eru bornar til kynjanna. Í sjöunda kafla er farið yfir ólíkar tegundir 

karlmennskuhugmynda og er sérstaklega notast við hugmyndir Connell. Í áttunda kafla eru 

kannaðar ríkjandi hugmyndir um kvenleika og hlutskipti stúlkna í gegnum kynbundin leikföng. 

Í níunda kafla er farið yfir skilgreiningar á staðalímyndum og þær eru skoðaðar í tengslum við 

hugmyndir um karlmennsku og kvenleika. Í tíunda kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknar, 

hvaða aðferðir eru notaðar, öflun og úrvinnslu. Í ellefta kafla er farið yfir sjö kvikmyndir sem 

eru notaðar í rannsókninni og kynjamisrétti er skoðað út frá Bechdel-prófinu. Í tólfta kafla eru 

niðurstöður túlkaðar og settar fram í þemagreiningu og bornar saman við fyrri rannsóknir og 

kenningar. Að lokum eru niðurstöður dregnar saman, athugað hvort birtingarmynd kynjanna 

endurspegli fyrri rannsóknir á þessu sviði og skoðað hvaða lærdóm má draga af þessari 

rannsókn. 

2 Fyrri rannsóknir 
Félagssamtökin Geena Davis Institute 1  standa fyrir fræðslu í kvikmynda- og 

skemmtanaiðnaðinum þar sem markmið þeirra eru að reyna að hafa áhrif á kynjajafnvægi með 

því að draga úr staðalímyndum og búa til fjölbreyttari hlutverk fyrir kvenpersónur í 

kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Stacy L. Smith kemur að nokkrum rannsóknum hér fyrir 

neðan en þær tengjast allar þessum samtökum. 

 Smith, Choueiti og Pieper (2014) rannsökuðu birtingarmynd kynja í kvikmyndum í yfir 

ellefu löndum. Þar voru rannsakaðar 120 kvikmyndir, allt kvikmyndir fyrir börn frá aldrinum 

12-16 ára eða yngri og voru gefnar út á tímabilinu 1. janúar 2010 til 1. maí 2013. Það var mikill 

kynjahalli í kvikmyndunum þar sem iðulega birtust þrír strákar á móti hverri stelpu. Þau komust 

að því að konur voru tvöfalt líklegri að birtast á kynferðislegan máta heldur en karlar. 

Ennfremur var fimm sinnum líklegra að vísað væri til útlits kvenna en karla. Þegar skoðuð voru 

störf kom í ljós að 69,1% karlpersóna voru í starfi á meðan 46,6% kvenpersóna voru í starfi í 

kvikmyndum í öllum löndunum samanlagt. Það gefur til kynna að meira en helmingur 

kvenpersóna í kvikmyndunum voru atvinnulausar eða 53% kvenmanna. Margar starfsgreinar 

                                                
1 Sjá nánar https://seejane.org/about-us/ 
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voru kynbundnar m.a. hjúkrunarfræðingar, þar sem 78-80% voru konur. Karlar voru tíu sinnum 

líklegri en konur að vera vélaverkfræðingar (Smith, Choueiti, & Pieper, 2014). 

Smith og Cook framkvæmdu fjórar sjálfstæðar rannsóknir í tengslum við 

birtingarmyndir kynjanna í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Fyrsta rannsóknin einblíndi á 

kvikmyndir leyfðar öllum aldurshópum (e. G-rated films) frá árunum 1990-2005 og náði yfir 

3000 persónur (sem tala) í kvikmyndum. Í ljós kom að einungis 28% persónanna voru konur 

(Smith & Cook, 2008). Í annarri rannsókn um kvikmyndir úr fleiri flokkum (G-, PG-, PG-13, 

R-rated2) sem var unnin frá árunum 1990-2006 kom í ljós að konur birtast á tvenna vegu í 

kvikmyndum, annars vegar hefðbundnar og hins vegar ofurkyngerðar (hyper sexual). 

Birtingarmynd kvenna í hefðbundnum skilningi markaðist af tengslum við foreldrahlutverk. 

Þær voru líklegri að vera foreldrar, eða með 52,2% líkur á meðan 40,4% líkur voru á að karlar 

birtust sem foreldrar í kvikmyndum. Ennfremur birtust konur í sambandi eða hjónabandi í 

59,9% tilvika á meðan karlar voru í 47,7% tilvika. Yfir helmingur kvenna í barna- eða 

fjölskyldumyndum var birtur í hefðbundinni staðalímynd, við umönnun eða með 

persónueinkenni tengd umhyggju. Einnig var áberandi hversu mikill hluti af konum voru með 

óraunhæf líkamshlutföll (vaxnar eins og stundaglas með mjótt mitti) og voru kyngerðar í 

gegnum tískufatnað. Ennfremur voru kvenmenn fimm sinnum líklegri til þess að klæðast 

djarfari og kyngerðari klæðnaði (dregur athygli af líkamspörtum fyrir neðan háls og ofan hné) 

miðað við karlmenn (Smith & Cook, 2008). Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem tengdar eru hlutverkum kvenna sem sýna að þær séu kyngerðar eða kenndar 

við heimilishald (Pilcher & Whelehan, 2017). Samkvæmt Collins (2011) og Tuchman (1981) 

eru konur sýndar í hefðbundnum stöðluðum ímyndum sem einkenndust af 

umönnunarhlutverkum, t.d. ófaglærðar, heimavinnandi húsmæður, kynverur, eiginkonur eða 

foreldrar (Collins, 2011; Pilcher & Whelehan, 2017).  

 Í þriðju rannsókn Smith og Cook (2008) var einblínt einungis á hvernig birtingarmynd 

kvenna er í G- myndum. Þar voru skoðaðar kvikmyndir þar sem konur voru í aðalhlutverkum, 

þetta voru þrettán kvikmyndir frá árunum 1937-2006. Næstum allar aðalpersónurnar í 

kvikmyndunum fengu hrós fyrir líkamseinkenni og fegurð.  

 Í fjórðu rannsókn sinni beindu Smith og Cook (2008) sjónum að sjónvarpsáhorfi barna 

11 ára og yngri. Rannsakendur greindu 1,034 sjónvarpsþætti sem samsvöruðu 534 klst. frá tólf 

                                                
2 Kvikmyndaskoðun. G (leyfð öllum aldurshópum), PG (getur innihaldið efni sem er ekki við hæfi ungra barna), 
PG-13 (ekki við hæfi 13 ára og yngri), R (ekki við hæfi barna undir 17 ára). Sjá svipað kerfi á Íslandi: 
http://kvikmyndaskodun.is/Page/Article/4  
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sjónvarpsstöðvum. Þessi rannsókn leiddi í ljós að það var tvöfalt líklegra að karlmenn birtust í 

sjónvarpsþáttum heldur en kvenmenn og þetta var sérstaklega áberandi í tengslum við 

teiknimyndir. Ennfremur var fjórum sinnum líklegra að kona væri kyngerð fremur en karl, þær 

birtust í óraunhæfum líkamsstöðlum, t.d. með alltof mjótt mittismál (Smith & Cook, 2008). 

Þetta samsvarar fyrri niðurstöðum þeirra um að konur séu mikið kyngerðar í kvikmyndum eins 

og kom fram hér að ofan. 

Thompson og Zerbinos gerðu rannsókn árið 1997 þar sem var kannað hvaða ímynd 

börn hefðu á karlpersónum í teiknimyndum. Helstu niðurstöðurnar voru þær að börnin tóku 

flest eftir því að fleiri karlpersónur væru í kvikmyndunum en þeir voru einnig 

ofbeldishneigðari, kjánalegri og virtust skemmtilegri en kvenpersónurnar. Þau börn sem vildu 

fá sér starf tengt staðalímyndum kynjanna voru í langflestum tilfellum þau sem tóku eftir 

staðalímyndum í teiknimyndum og völdu þau sér starf á grundvelli kyns (Thompson & 

Zerbinos, 1997). Baker (2004) rannsakaði hvernig hetjur birtast í teiknimyndum. Í þeim 24 

þáttum sem hetjur komu til sögu voru 46 þeirra  karlar og 24 þeirra konur. Kvenhetjurnar voru 

aðlaðandi, tilfinningasamar, yfirborðskenndar og hugsuðu mikið um útlit sitt á meðan 

karlhetjurnar birtust vöðvastæltir, sterkir og reiðir (Baker, 2004).  

Niðurstöður úr rannsóknum hér að ofan gefa til kynna að það sé mikill kynjahalli og 

staðalímyndir í kvikmyndum. Að konur séu að birtast í hefðbundnum umönnunarhlutverkum 

eða eru kyngerðar (óraunhæf líkamshlutföll) og hrósað mikið fyrir útlit. Þetta eru hugmyndir 

og skilaboð sem börn fá frá dægurmenningunni.  

3 Dægurmenning (e. popular culture) 
Menning (e. culture) er táknrænt kerfi sem hópur fólks á ákveðnum tíma hefur myndað til þess 

að auka samheldni og miðlun þekkingar. Þetta er hópur sem deilir ákveðinni trú, venjum, 

hefðum, listum, táknum, tungumáli, klæðnaði, fæði, tónlist, dans og allt annað sem tengist 

tjáningu, vitsmunum og mannlegum samskiptum. Dægurmenningin er ekki tengd neinum 

ákveðnum hópi eða menningu heldur hafnar hún, hunsar eða aðlagast slíkum hefðum. Hún 

kemur út frá nýjum straumum og þörfum samfélagsins og er stöðugt að endurnýjast. Hún felur 

í sér lýðhyggju (e. populist), er ófyrirsjáanleg og skammlíf, sem endurspeglar smekk frá einni 

kynslóð til annarrar (Dansei, 2015). Dægurmenning er uppspretta ríkjandi hugmynda sem 

samfélagið samsinnir á hverjum tíma fyrir sig og hún getur látið neytendur trúa á eitthvað eða 

hegða sér á ákveðinn máta (Sellnow, 2017).  

Ein skilgreining á dægurmenningu er í gegnum fjöldaframleiðslu fyrir fjöldamenningu (e. 

mass culture). Fjölmiðlar hafa vald til þess að gera róttækar hugmyndir að stöðlum í 
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samfélaginu, með því að birta slíkar hugmyndir eða gefa ,,samþykki” sitt fyrir því að slík 

fyrirmynd eða hegðun sé æskileg. Í fjölmiðlum getur þetta verið hvaða fréttaefni verður fyrir 

valinu, hvernig fólk eru klætt eða hvernig þau lýsa atburðum í fréttum (Richardson, 2014). Í 

gegnum dægurmenninguna berast skilaboð um hvað sé viðeigandi eða óviðeigandi, 

eftirsóknarvert eða óæskilegt, gott eða slæmt, o.s.frv. (Sellnow, 2017).  

Lýsandi dæmi um fjölmiðla og ,,samþykki” er morgunþátturinn Fox and friends á Fox 

News, en þar var Penny Young, framkvæmdarstjóri samtakanna Concerned Women for 

America að ræða um kvikmyndina Frosin og hvernig kynhlutverkin birtast. Þau byrja viðtalið 

á að nefna að móðurhlutverkið sé það erfiðasta jafnt og mikilvægasta starfið og hann þakkar 

börnunum hennar kærlega fyrir að leyfa henni að koma í þáttinn en undir venjulegum 

kringumstæðum ætti hún að vera að undirbúa þau fyrir skólann. Hún segir að ,,við viljum ala 

upp alvöru menn og við viljum byggja upp meiri karlmennsku”. Síðan heldur hún áfram og 

segir að það væri betra að hafa fleiri sterka karlmenn í Disneykvikmyndum og almennt í 

Hollywood-kvikmyndum (Barrell, 2015). Þetta virðist ekki endurspegla rannsóknir um 

kynhlutverk í kvikmyndum eins og mátti sjá í fyrri rannsóknum3 hér að ofan hjá Smith, 

Choueiti og Pieper (2014) en þar greindist mikill kynjahalli í kvikmyndum þar sem einungis 

var ein kona á móti hverjum þremur körlum. Baker (2004) segir að konur hugsi meira um útlitið 

á meðan karlar birtast vöðvastæltir og sterkir – sem vísar til þess að þeir eru karlmannslegir. Í 

viðtalinu virðast þau bæði gefa til kynna að karlmenn eigi að vera meira karlmannslegir í 

kvikmyndum á meðan konur eigi að hugsa um börnin og láta karlmenn hugsa um sig. Þessi 

orðræða endurspeglar ekki kvikmyndaiðnaðinn en hins vegar getur hún haft áhrif á viðhorf 

almennings. Þetta eru póstfemínísk skilaboð sem gefa til kynna að konur hafi náð fullu jafnrétti 

og núna eigi þær aðeins að ,,róa sig”, því mikilvægasta hlutverkið er að vera móðir og 

samfélagið á ekki að hefja upp tvær kvenhetjur með því að gera lítið úr körlunum í myndinni.  

Dægurmenningin tengist neyslu en miðlar framleiða efni, t.d. ef við skoðum kvikmyndir, 

en skilaboðin þar eru táknræn í orðræðu og myndum. Þær hafa ákveðinn tilgang, þær bera með 

sér skilaboð eða hugmyndir til neytenda (Milestone & Meyer, 2012).  

Hefðbundnar leiðir dægurmenningar voru áður fyrr í gegnum prent- og ljósvakamiðla 

(tímarit, dagblöð, bæklinga, auglýsingaskilti, útvarp eða sjónvarp) (Sellnow, 2017). Í rannsókn 

Rideout, Vandewater og Wartella (2003) var sjónvarpsnotkun barna frá sex ára og yngri skoðuð 

og kom í ljós að börnin eyddu að meðaltali einum klukkutíma á dag fyrir framan sjónvarpið og 

u.þ.b. 38 mínútum í að horfa á myndbönd. Ennfremur voru 25% af börnunum í rannsókninni 

                                                
3 Sjá fyrri rannsóknir nánar í 2. kafla 



 

  

 6 

sem horfðu á sjónvarpið í tvo tíma eða meira hvern dag. Þessi rannsókn var gefin út árið 2003, 

það eru 14 ár síðan og umfangsmiklar breytingar hafa orðið á þessu sviði. Í dag hafa ,,nýju 

miðlarnir” tekið við en það eru öll form af samfélagsmiðlum (Youtube, Facebook, Twitter, 

Snapchat, Instagram, Pinterest o.s.frv.) eða það efni sem við nálgumst í gegnum tölvur, síma 

og spjaldtölvur (Sellnow, 2017). Þetta eru stöðug skilaboð og áreiti allan sólahringinn, allt árið 

um kring sem jukust með tilkomu Netflix, Youtube og á Íslandi er Sjónvarp Símans og 

Vodafone Play. Ekki má gleyma hversu gríðarlegar breytingar hafa orðið á veraldarvefnum þar 

sem auðvelt er að nálgast kvikmyndir. Tilkoma spjaldtölvanna breyttu þar miklu, Apple gaf út 

Ipad árið 2010 og fyrsta daginn seldust yfir 300,000 eintök (Harrison & Kerris, 2010).  

Scott Richardson hefur áhyggjur af því hvernig dægurmenningin hefur áhrif á börn. Hann 

álítur að staðalímyndir um kvenleika og karlmennsku séu afurðir fjölmiðlaumhverfisins og að 

þær séu birtar ungum börnum á þröngsýnan hátt og endurspegli ekki raunveruleikann. 

Ennfremur telur hann að fjölmiðlar séu stöðugt að ýta hugmyndum um karlmennsku að körlum 

og hugmyndum um kvenleika að konum. Þetta er gert með stöðluðum hugmyndum um 

gagnkynhneigð, kynjamisrétti og kynlífsvæddri (e. sexualized) skemmtun, auglýsingum og 

fréttum (Richardson, 2014). Fjölmiðlar eru í eigu valdamikilla og ríkjandi hópa í samfélaginu 

sem hagnast af framleiðslu slíks táknræns efnis. Þeir hafa mikil völd í gegnum inntak efnis og 

þeirra skilaboða sem þeir standa fyrir, sem getur leitt til þess að þeirra hugmyndir verði að 

ríkjandi hugmyndum samfélagsins (Milestone & Meyer, 2012). Útfrá þessu er áhugavert að 

skoða hugmyndir Gramsci um yfirráð (e. hegemony). Þetta yfirráð er viðkvæmt og óstöðugt 

og þarf að vera í stöðugum samræðum frá öðrum hópum í samfélaginu. Ríkjandi hópar 

viðhalda þannig stöðu sinni með því að taka ný sjónarmið frá andstæðingum sínum eða nýjum 

hugmyndafræðum og gera að sínum eigin. Þannig vekja þeir áhuga á sér og komast hjá viðnámi 

í nýjum félagslegum aðstæðum. Dægurmenning, fjölmiðlar þar með taldir, taka til dæmis þátt 

í að viðhalda feðraveldinu með því að viðhalda misrétti í kynjasjónarmiðum (Milestone & 

Meyer, 2012). 

Dæmi má nefna auglýsingaherferð Dove sem stuðlar að ,,alvöru fegurð”. Þar má sjá 

fyrirsætur sem eru eldri og stærri samanbornar við hefðbundna staðla auglýsingafyrirtækja. 

Dove herferðin felur í sér ákveðin femínísk skilaboð og tekur á gagnrýni femínista um að 

samfélagið hafi einhæfa og óraunhæfa staðla yfir kvenlega fegurð – staðla sem erfitt er fyrir 

konur að fylgja. Í herferðinni er notast við heilbrigðar konur í öllum stærðum til þess að reyna 

að vekja athygli á óraunhæfum stöðlum samfélagsins. Póstfemínismi er sú hugmynd að 

jafnrétti kynjanna sé náð og að femínismi sé skaðlegur konum og hann sé farinn að halla á 

misrétti við karla. Herferð Dove tekur hins vegar ekki á því ágreiningsefni að það að skilgreina 
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og meta konur eftir útliti felur í sér kynjamisrétti. Hún er póstfemínísk að því leiti að Dove 

gefur til kynna að það sé til ,,alvöru fegurð” og að það sé valdefling kvenna að búa yfir 

líkamlegri fegurð (Milestone & Meyer, 2012). 

3.1 Disneymenning (e. Disney culture) 

Dægurmenningin kemur einnig fram í teiknimyndum, sérstaklega ef við skoðum Disney- 

myndir og óraunhæfa staðla fyrir kvenlega fegurð. Disney-prinsessurnar Mjallhvít, Öskubuska, 

Áróra og Aríel eiga það sameiginlegt að vera allar undir einhvers konar ,,álögum”. Þeim er 

bjargað af prinsi og giftast manni sem þær þekkja lítið. Ennfremur eru þær allar skilgreindar 

og verðlagðar í gegnum fegurð þeirra og var hún þess vegna eitt af því dýrmætasta sem þær 

áttu.  

Fyrstu þrjár kvikmyndirnar, Mjallhvít, Öskubuska og Þyrnirós eru nokkurra áratuga 

gamlar en lifa enn góðu lífi og hafa verið gerðar nýrri útgáfur af þeim. Stærstu þemun í 

kvikmyndunum eru fallegar prinsessur, myndarlegir prinsar og sönn ást. Mjallhvít (1937) var 

fyrsta Disney-prinsessan. Hún var ,,hefðbundin” kona sem bjó með sjö dvergum, sá um 

heimilisstörfin og var þeim eins og móðir. Á sama tíma var vond stjúpmóðir hennar að reyna 

að hafa upp á henni til þess að drepa hana. Hún var þekkt sem fegursta kona heimsins og það 

var útlitsdýrkun og öfundsýki stjúpmóður hennar sem varð henni til voða en fegurð hennar að 

sama skapi það sem bjargaði lífi hennar (Cottrell, Hand, Jackson, Morey, Pearce og Sharpsteen, 

1937). 

Öskubuska (1950) var ,,heimilisþræll” vondu stjúpmóður sinnar. Þökk sé álfadrottningu 

fór hún á ball í konungshöllinni, þar sem prinsinn varð samstundis ástfanginn af henni. Hann 

bjargaði henni að lokum úr þeim slæmu aðstæðum sem hún bjó við og hún varð prinsessa sem 

lifði hamingjusöm sem eftir var (Geronimi, Jackson, & Luske, 1950). Þegar Áróra (1959) 

prinsessa fæddist komu þrjár álfkonur með gjafir til hennar. Hún öðlaðist fegurð og fallega 

rödd en áður en sú þriðja komst að kom ill álfkona og lagði á hana þau álög að hún myndi 

stinga sig á snældu og deyja. Þriðja álfkonan mildaði álögin í ,,konungsríkið sofnar þangað til 

að prins kemur og kyssir hana” (Geronimic ofl., 1959). Þrjátíu árum síðar kom Disney með 

næstu prinsessuna sína, hana Aríel (1989). Eftir að hafa bjargað Eiríki prins frá drukknum þá 

verður Aríel ástfangin af honum. Örvæntingarfull gerir hún samkomulag við Úrsúlu, vondu 

nornina. Aríel yfirgefur fjölskylduna sína, gjörbreytir líkama sínum, fórnar rödd sinni og fær 

að launum þrjá daga til þess að vinna hjarta hans, ella eignast Úrsúla sál hennar (Clements & 

Musker, 1989).   
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Vald þeirra byggðist á fegurð og sönglist, Mjallhvít og Áróra fundu báðar ástina í gegnum 

ástardúett með prinsunum sínum og voru báðar í ,,djúpum” svefni þegar þeir komu og björguðu 

þeim. Aríel varð hins vegar að treysta á að Eiríkur yrði ástfanginn af henni án þess að hafa rödd 

(eina vopn hennar var útlit) og Öskubuska hefði ekki staðið upp úr og náð athygli prinsins ef 

hún hefði ekki verið svona falleg. Scott Richardson gagnrýnir Disney-kvikmyndir og það að 

fræða börn á fimm ára aldri um hinn flókna heim stefnumóta, hjónabanda og almennt um 

rómantík fullorðinna einstaklinga eins og má sjá í þessum kvikmyndum (Richardson, 2014). 

Einnig hefur verið ágreiningur hvort útlit Disney-prinsessanna sé við hæfi fyrir ung börn, þar 

sem prinsessur eru kyngerðar í klæðnaði og líkamsbyggingu (Do Rozario, 2004). Í rannsókn 

Dinella (2013) kom í ljós að konur sem samsama sig við Disney-prinsessur, voru líklegri að 

gefast upp á krefjandi verkefnum, ólíklegri til að vilja vinna og væru meira yfirborðskenndar 

en þær sem gátu ekki samsamað sig að prinsessum. Þessar niðurstöður gefa til kynna að mikil 

tengsl við kynbundnar staðalímyndir í barnæsku geta haft áhrif á hegðun síðar meir (Ward & 

Aubrey, 2017). 

4 Vitsmunaþroski (e. cognitive development theory) 
Lawrence Kohlberg (1966) lagði fram kenningu sem byggði á vitsmunaþroskakenningu Jean 

Piaget’s (1896-1980). Þessi kenning gengur út á að þegar börn læra um kyn, þá er þeirra eigin 

kynvitund eitt helsta verkfærið við skipulag allra nýrra upplýsinga. Börn þróa með sér 

staðalímyndir, hugmyndir um kynin út frá hvað þau sjá og heyra í kringum sig. Um leið og þau 

hafa náð ,,kynstöðugleika” þá trúa þau að sitt kyn sé staðlað og óbreytanlegt. Þau kunna vel að 

meta kynvitund sína og reyna að hegða sér í samræmi við þær hugmyndir. Kynstöðugleiki 

myndast þegar barn gerir sér ljóst fyrir að kyn sé varanleg breyta og að það sé líffræðilegt en 

ekki tengt yfirborðskenndum hlutum. Samkvæmt þessari kenningu til þess að ná kynvitund þá 

þarf að vera hægt að flokka sig og aðra í kringum sig eftir kyni. Barn þarf líka að skilja að kyn 

helst stöðugt og að kyn einstaklings er það sama og það var þegar það var barn. Ekki er ætlast 

til að börnin taki upp kynbundna hegðun fyrr en um sex til sjö ára aldur þegar þau eru búin að 

átta sig á að kyn breytist ekki þó að breyting verið á útliti, fötum eða í athöfnum og þau vita 

hver kynvitund þeirra sé og að hún sé ekki að fara að breytast (Bussey & Bandura, 1999). Þessi 

kenning gerir þó ekki ráð fyrir að hægt sé að skipta um kyn þegar rætt er um að kyn sé 

óbreytanlegt. 
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5 Kyngervi (e. gender) 
Það eru tvö ríkjandi sjónarmið þegar talað er um kyn og kyngervi. Annars vegar er það 

eðlishyggjan (e. essentialism) en samkvæmt henni eiga konur og karlar heima í sitthvorum 

flokknum því þau séu í eðli sínu alltof ólík. Hugmyndin er sú að allar konur hafi svipuð 

persónueinkenni og allir karlar svipuð persónueinkenni. Hins vegar er það 

félagsmótunarkenningin (e. social constructivism) sem gengur út á að fyrirbæri, atburðir og 

sjálfsvitund séu uppsprottnar úr samfélaginu. Ennfremur er talið að greinarmunur sé á milli 

karls, konu, karlmennsku og kvenleika, en hann sé af orsökum samfélagsþróunar en ekki af 

,,eðlislægum” ástæðum. Samkvæmt henni eru karlmennska og kvenleiki ekki fyrirbæri sem eru 

algild heldur felast í orðræðu hverrar menningar fyrir sig (Milestone & Meyer, 2012). 

Kyngervi er félagslega og sálfræðilega áunnin staða sem er menningarbundin (West & 

Zimmerman, 1987; Kessler & McKenna, 1985; Lindsey, 2016). Kyngervi skarast á við ólíka 

þætti eins og kynþátt, þjóðerni, stéttaskiptingu, fötlun og kynhneigð. Kyngervi er ekki alltaf 

stöðugt og allstaðar eins því það breytist í ólíku sögulegu samhengi og því er ómögulegt að 

aðskilja kyngervi frá pólitískum og menningarlegum þáttum (Butler, 2010). Goffman (1977) 

er sammála þessu og lýsir því að hvert samfélag skapar sinn eigin skilning á því hvað sé 

,,nauðsynlegur” þáttur og persónueinkenni beggja kynjanna og þessi skilningur nær yfir bæði 

hvaða eiginleikar séu lofaðir og lastaðir af samfélaginu (Goffman, 1977). Hugtakið hefur þá 

merkingu sem samfélagið hefur gefið orðinu á hverjum tíma fyrir sig. Þessar hugmyndir koma 

frá fjölskyldum, skólum og fjölmiðlum.  Þetta eru sameiginlegar hugmyndir, skilgreindar af 

heildinni en samfélag og menning hafa ákveðin viðmið um ,,æskilega” hegðun (Lindsey, 

2016). Kessler og McKenna (1985) gera ráð fyrir því að flestir viðurkenni að það séu ákveðnir 

staðfastir karllægir og kvenlægir eiginleikar en að skilningur á ,,hefðbundnum” karli og konu 

sé breytilegur eftir tíma og stað. Þessi hugmynd er mitt á milli eðlishyggjunnar og 

félagsmótunarkenningarinnar (Kessler & McKenna, 1985).  

Einstaklingar eru flokkaðir eftir kyni á forsendum kynfæra þeirra. Þeir eru samstundis 

flokkaðir (af öðrum) jafnvel þó einstaklingar feli kynfæri sín undir klæðnaði (West & 

Zimmerman, 1987). Garfinkel (1967) telur að kynbundin flokkun feli í sér ásýnd og 

aðgreiningu í gegnum útlitseinkenni sem er félagslega stjórnað og birtist í táknrænum myndum 

kynjanna t.a.m. klæðnaði, framkomu og hegðun (West & Zimmerman, 2009). Einstaklingum 

er raðað í kynflokkanna ef þeir líta út fyrir að passa í þá, sú greining byggir á útlitseinkennum, 

klæðnaði, líkamshárum, málrómi og öðru sem við teljum karlmannlegt eða kvenlegt (West & 

Zimmerman, 1987). 
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Ef transfólk vill flokkast sem slíkt þá þurfa þau að láta aðra trúa að þau eigi heima þar. 

Það er að segja, hegða sér eftir því sem samfélagið telur vera hefðbundið fyrir þeirra kyngervi 

(West & Zimmerman, 1987). Kynjuð sjálfsmynd (e. gender identity) mótast þegar börn gera 

greinarmun á kynjunum og er umbunað fyrir viðeigandi hegðun og síðan athafna sig samkvæmt 

þeim skilningi. Foreldrar og kennarar eru fyrirmyndir kynhlutverka á viðkvæmum og 

mikilvægum aldri þar sem börn eru á því skeiði herma eftir umhverfinu. Þetta verður til þess 

að kynvitundin styrkist enn frekar (Lindsey, 2016).  

Goffman (1959) álítur að karlar og konur séu stöðugt að leika þau kynhlutverk sem eru 

álitin hefðbundin eða æskileg fyrir sitt kyn. Konur sýna kvenleika með klæðaburði (kjólar eða 

pils), sitja með leggi krosslagða og sinna heimilisstörfum og sjá um börn. Karlmenn sýna 

karlmennsku einnig með klæðaburði (jakkaföt eða buxur), sitja með langt bil á milli lappa og 

starfa fyrir utan heimilið. Goffman kallaði þetta kynímynd (e. gender display), hina hefðbundnu 

staðalímynd á menningarlegri hugsjón um karlmennsku og kvenleika (Milestone & Meyer, 

2012). 

Hugtakið hlutverk hefur verið notað í félagsfræðinni sem ákvæði og fordæmi fyrir 

hegðun – og til þess að varpa ljósi á hvaða væntingar eru gerðar til einstaklinga. Kynhlutverk 

er þar af leiðandi kynbundnar væntingar um hegðun sem einstaklingar ,,eiga” að fylgja eftir 

(Kessler & McKenna, 1985). Kynjaaðgreining hefst áður en börn fæðast og kynið eitt og sér 

er helsta vísbending hvernig uppeldinu er háttað (Lindsey, 2016). Þegar börn fæðast eru þau 

klædd í bleik eða blá föt og hárið er auðkenni (stelpur með teygju eða slaufu í hárinu). Stöðug 

skilaboð koma frá samfélaginu um að einstaklingur sé stelpa eða strákur, þar sem stelpum er 

sagt að þær séu sætar og strákum er sagt að þeir megi ekki klæðast kjólum því þeir eru strákar. 

Mætti þá segja að kyngervi sé sköpun efnisheimsins (Scarbrough, 2016). Lýsandi dæmi eru 

þær hugmyndir að strákar séu ,,betri” í íþróttum heldur en stelpur og fá að heyra það ef þeir 

standa sig ekki, að þeir kasti eins og stelpur eða ef þeir þora einhverju ekki þá eru þeir 

hræðslupúkar sem er ekki eftirsóknarlegur eiginleiki í karlmennsku. Þegar einstaklingar 

þroskast þá ákveða þeir hvað sé viðeigandi hegðun og hvað ekki í gegnum sína eigin kynvitund 

(Lindsey, 2016). Hvernig eða hversu mikið kynin sýna karlmennsku eða kvenleika er oft háð 

því hvernig þau eru dæmd af öðrum í samfélaginu (Richardson, 2014). 

Einstaklingar eru því flokkaðir eftir kyngervi (sem og stétt, kynhneigð o.fl.) og áunninni 

stöðu (Kessler & McKenna, 1985). Kynjamunur er sérstaklega áberandi á vinnumarkaðinum, 

þar eru sum störf karlleg á meðan önnur störf eru kvenleg. Þessi hlutverk eru markaðsvædd 

eftir kynjum. Lýsandi dæmi um það eru flugfreyjur og hjúkrunarfræðingar, störf sem hafa í 

fortíðinni tilheyrt konum. Þegar karlmenn stíga inn á þann starfsvettvang þá verða þeir 
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flugþjónar eða karlkyns hjúkrunarfræðingar og það er ekki talið vera karlmannslegt (West & 

Zimmerman, 1987). 

6 Kynskemakenning (e. gender schema theory)  
Einungis færni barnsins til þess að skilgreina kynvitund sína og annarra er nauðsynleg til þess 

að kynskema eigi sér stað (Bussey & Bandura, 1999). Skeming eru hugrænar leiðir til þess að 

skilja heiminn, túlka skynjun og ferli til þess að meðtaka nýjar upplýsingar. Um leið og barn 

skilur menningarlega skilgreiningu á kyni, þá verða þessar hugrænu leiðir kjarni þess hvernig 

allar upplýsingar eru flokkaðar (Lindsey, 2016). Skemað safnar saman upplýsingum um 

afhafnasemi, áhugamál, persónuleika og félagslega eiginleika (Bussey & Bandura, 1999). 

Kynskema segir börnum hvaða hegðun sé viðeigandi samkvæmt þeirra kyni, jafnvel hvaða liti 

þau eiga að nota í litabókinni sinni. Þegar stúlka lærir hvað er að vera kona í hennar menningu, 

sem er m.a. að vera kurteis og blíð þá er það kynskemakenningin sem gerir það að verkum að 

hún byrjar að hegða sér samkvæmt þessum stöðlum. Kynskemakenningin er besta kenningin 

til þess að útskýra hvernig einstaklingar þróa með sér persónueinkenni en einnig til þess að sjá 

hvernig hægt er að breyta staðalímyndum (Lindsey, 2016). 

Í auglýsingum eru stúlkur gjarnan sýndar sem háðar annarri manneskju eða með dúkku 

að leika sér. Þær læra hvernig þær eiga að hjálpa mæðrum sínum, t.d. með því að aðstoða við 

heimilisstörf, þjóna körlum og strákum, sérstaklega þar sem matur er auglýstur. Þær læra 

hvernig þær eiga að vera fallegar eða halda áfram að vera litlar og sætar. Auglýsingarnar 

einkennast af rólegri og mjúkri tónlist og nota draumkennt efni en áherslan er ekki á sjálfstæði 

ungra stúlkna. Öfug aðferð er notuð þegar á að ná til stráka en þar er áherslan lögð á árásargirni, 

athafnarsemi, stjórnun og sjálfstæði. Auglýsingar ætlaðar stelpum eru teknar innan heimilisins 

á meðan auglýsingar ætlaðar strákum eru flestar fyrir utan heimilið (Lindsey, 2016). Í 

fjölmiðlum eru karlmenn og kvenmenn sýnd í hefðbundinni staðalímynd karlmennsku og 

kvenleika, stöðlum sem samfélagið hefur formað. Börn líta upp til þessara staðalímynda þegar 

þau er að læra hvernig kynin eigi haga sér. Þegar persónur eru sýndar stanslaust í sömu 

kynjahlutverkum, að hafa sérstaka hegðun og persónueinkenni eftir kyni þá líta börn á það sem 

endurspeglun á raunveruleikanum – sem getur mögulega haft áhrif á hvaða hlutverk þau taka 

sér sjálf fyrir hendur (Baker, 2004). En til þess að skilja kynjatengsl og kynhlutverk þá þarf að 

skoða það í tengslum við hugmyndir um karlmennsku og kvenleika.  



 

  

 12 

7 Karlmennska (e. masculinity) 
Karlmennska (e. masculinity) snýst fyrst og fremst um kynbundna stöðu karlmanna. Það eru 

til margar gerðir karlmennsku en þeim er skipt upp í stigveldi og byggir slík skipting á stétt, 

kynþætti og þjóðerni svo eitthvað sé nefnt  (Connell, 2000). Raewyn Connell er mikilvægur 

fræðimaður á þessu sviði og hefur unnið rannsóknir, gefið út bækur og fræðigreinar um 

kynjatengsl og karlmennskuhugmyndir í gegnum árin. Því er mikilvægt að skoða hugmyndir 

hennar þegar er rætt um karlmennsku. Stigveldi karlmennskunnar eru ólík á meðal 

menningarhópa og tíðaranda en samkvæmt hugmyndum Connell þá hafa ákveðnar tegundir 

karlmennsku verið taldar meira félagslega miðlægar og tengdar félagslegum völdum og 

yfirráðum fremur en aðrar (Connell & Messerschmidt, 2005). Hér verða skoðaðar kenningar 

hennar um ríkjandi karlmennsku, samsektarkarlmennsku og undirskipaðrar karlmennsku.  

Ríkjandi karlmennska (e. hegemonic masculinity) er æðst í stigveldinu en hún er ekki talin 

tölfræðilega algeng á meðal manna. Hún er hinsvegar forskrift að fyrirmyndar karlmennsku og 

samanstendur af æðstu eiginleikum sem karlmenn eiga að geta búið yfir. Ríkjandi karlmennska 

er eftirsóknarverð og allir karlar ,,eiga” að staðsetja sig í tengslum við hana (Connell & 

Messerschmidt, 2005). Hugtakið yfirráð (e.  hegemony) á sér rætur að rekja í rannsóknir 

Antonio Gramsci á stéttaskiptingu og vísar til þeirra menningarlegu krafta sem fylgja hópum 

þegar þeir rísa upp og ná yfirráði yfir öðrum hópum í samfélaginu. Á hverjum tíma er eitt form 

af karlmennsku ríkjandi eða sú ,,ímynd” sem samfélagið samþykkir sem lögmætt vald sem sér 

til þess að karlmenn viðhaldi yfirburðarstöðu yfir undirráðandi stéttum og konum (Connell, 

2005). bell hooks (1981) líkir ríkjandi karlmennsku við pólitískt kerfi feðraveldis, hóp hvítra 

auðvaldsinna sem telja sig æðri öðrum. Þetta kerfi heldur því fram að karlar séu í eðli sínu 

ríkjandi og æðri öllu og þar af leiðandi verði þeir að stjórna þeim veikburða í samfélaginu, sem 

eru sérstaklega konur. Þegar hvítir karlar hafa það á tilfinningunni að þeir séu byrjaðir að missa 

ríkjandi stöðu sína í samfélaginu þá er oft notast við ofbeldi (Richardson, 2014).  

Eins og komið hefur fram búa aðeins fáir karlmenn yfir eiginleikum ríkjandi karlmennsku 

en þeir karlmenn sem njóta ávinnings af feðraveldinu án þess að bera þá sterku eiginleika sem 

flokkast undir ríkjandi karlmennsku eru þeir sem sýna samsektarkarlmennsku (e. complicity 

masculinity). Það er í tengslum við þennan hóp karlmennsku sem ýtir undir vald ríkjandi 

karlmennskunnar og vald þeirra sést mikið í gegnum menningu og stofnanir (Connell & 

Messerschmidt, 2005). 

Ríkjandi karlmennska telur sig æðri öðrum tegundum karlmennsku en sérstaklega 

undirskipaðri karlmennsku (e. subordination hegemony) sem hefur yfirleitt verið yfirráð 
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gagnkynhneigðra manna yfir undirskipuðum samkynhneigðum mönnum. Samkynhneigðir 

menn kljást við mikið misrétti sem getur birst í andlegu ofbeldi, menningarlegu ofbeldi, 

trúarlegum áróðri og takmörkuðu aðgengi í stjórnmálum og ekki má gleyma líkamlegu ofbeldi. 

Samkynhneigðir karlmenn eru kúgaðir og teljast neðstir þegar kemur að stigveldi 

karlmennskunnar. Samkvæmt hugmyndafræði feðraveldisins þá búa samkynhneigðir menn 

yfir eiginleikum sem eru ósamboðnir gagnkynhneigðum karlmönnum og eigi meira líkt með 

kvenleika (Connell, 2005). Þeir líta á það sem ógn við feðraveldið þar sem karlmennskan er 

æðri og mikilsverðari en kvenleikinn (Richardson, 2014; Lindsey, 2016).  

Það eru ekki einungis samkynhneigðir menn sem tilheyra þessum flokki en það eru einnig 

karlmenn sem þykja ekki nógu karlmannslegir. Þeir eru bendlaðir við kvenleikann og iðulegar 

uppnefndir sem skræfur, gungur, mömmustrákar, aumingjar eða stelpur svo eitthvað sé nefnt 

(Connell, 2005). 

Þar af leiðandi geta karlmenn upplifað mikla togstreitu þegar þeir lenda í erfiðum 

tilfinningaþrungnum aðstæðum. Þar sem karlmenn sem sýna kvenlega hegðun eiga í hættu á 

því að flokkast í hóp undirskipaðrar karlmennsku, eiga því margir oft erfitt með að opna sig 

(Lindsey, 2016). Slík togstreita hjá karlmönnum getur haft hamlandi áhrif á þá en aðstæður og 

kröfur til karlmanna eru líklegast miskrefjandi eftir menningarheimum. Líkt og karlmennskan 

þá raðast kvenleikinn einnig upp í stigveldi en munurinn á þeim er sá að kvenleikinn nær aldrei 

að vera jafn ríkjandi og yfirráðandi eins og karlmennskan (Connell, 1987). 

8 Kvenleiki (e. femininity) 
Samkvæmt Connell þá styðja allar tegundir kvenleika þá hugmynd að konur séu undirgefnar 

körlum sem leiðir til þess að kvenleiki hefur ekki getu til þess að ríkja á sama hátt og ríkjandi 

karlmennska. Af þeirri ástæðu er talað um styðjandi kvenleika (e. emphasized femininity) í 

stað ríkjandi kvenleika. Hugmyndin er sú að stigveldi kvenleikans var komið á til þess að 

aðlagast völdum karla. Dyggðir kvenleikans snérust í kringum uppeldi, umhyggju, hlýðni og 

samúð en kvenleikinn var ekki hugsaður sem leið til að ríkja yfir öðrum (Connell, 1987).  

Kvenleikinn styður við feðraveldið með hugmyndum og viðhorfum sem hvetja konur til þess 

að setja starfsferla sína á bið, snúa sér að móðurhlutverkinu og sinna heimilisstörfum, sem 

leiðir til þess að þær verði fjárhagslega ósjálfstæðar. Styðjandi kvenleiki er ekki efstur í 

stigveldinu vegna valds því hann hefur ekkert stofnunarvald líkt og karlmennskan, heldur 

vegna þess hversu kvenleikinn er útbreiddur og er það fjölmiðlum mikið að þakka (Milestone 

& Meyer, 2012). Connell talar helst um styðjandi kvenleika en segir þó að það séu til aðrar 

tegundir og í framhaldinu kom Schippers fram með hugmyndir mengandi kvenleika (e. pariah 
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femininity). Hann er ekki undirvíkjandi karlmennskunni á sama hátt og styðjandi kvenleikinn, 

fremur hefur hann mengandi áhrif á samband karlmennskunnar við kvenleikann. Mengandi 

kvenleikinn svipar til ríkjandi karlmennsku en karlmennskan hefur ávallt skilgreint sig sem 

andstæða kvenleikans og eru því svipuð einkenni eða praxís (framkvæmdir) brennimerkt sem 

kvenleg. Dæmi um það er þegar karlmenn og kvenmenn gegna stjórnunarstörfum og þurfa að 

vera ákveðin. Við þær aðstæður er konan oft flokkuð sem tík (bitch) á meðan karlmenn eru það 

ekki (Schippers, 2007). 

Simone De Beauvoir (1908-1986) sagði hin frægu orð að við fæðumst ekki konur heldur 

verðum konur (one is not born, but rather becomes, a woman). Konur eru ávallt skilgreindar út 

frá karlinum, hann er kynið og hún er hitt kynið, kynveran. Karlkynið er þekkt og yfirráðandi 

á meðan kvenkynið þarf stöðugt að vera að bera sig við ‘eina kynið’ því að það myndi aldrei 

skilgreina sig við það sem er framandi og ekki eðlilegt. Beauvoir lítur á það sem svo að það að 

vera karlmaður sé ekki sérkenni, þeir mótuðu söguna og þurfa ekki að gera grein fyrir kyni sínu 

líkt og kvenkynið. Konan er Hinn í heild þar sem hvorugt kynið getur verið án hvors annars 

(Beauvoir, 1953/1999). Kynjaundirskipun kemur fram í ýmsum myndum sem geta verið bæði 

augljósar og óljósar, dæmi um þetta er þegar kona er ávörpuð og skilgreind út frá eiginmanni 

sínum. Táknrænn mismunur getur verið á milli kynjanna sem birtist í gegnum kjóla, förðun, 

líkamsbyggingu, líkamstjáningu, raddblæ o.s.frv. (Connell, 2000) 

Hugmyndir tengdar kvenleika hafa verið þær að konur tilheyri lægri valdastöðu en karlar. 

Þetta voru ríkjandi hugmyndir í bæði fyrri og seinni heimstyrjöldinni þegar herþjálfun var 

,,leið” til þess að byggja upp karlmennsku landsins. Mennirnir fóru í stríð og konurnar hjúkruðu 

þeim. Þeir voru í valdastöðu sem hugrökku mennirnir og þær voru í lægri valdastöðu, sem 

aðstoðarmenn þeirra. Ríkjandi hugmyndir um kvenleikann hafa verið þær að konur séu í eðli 

sínu blíðar og ástúðlegar og að starfsvettvangur þeirra sé í kringum fjölskylduna. Konur eru 

sagðar vera viðkvæmar og veiklyndar. Þær eru taldar vera óskynsamar vegna þess að þær séu 

knúnar áfram af tilfinningum fremur en rökhyggju. Þær séu ekki jafn vitsmunalegar eða 

tæknilega jafnhæfar og karlmenn (Milestone & Meyer, 2012). Samkvæmt þessu þá eru konur 

veiklyndar og óhæfar til þess að hafa jafnmikið vald og karlar.  

Leikföng geta haft mikil áhrif á hvernig stúlkur upplifa sitt hlutskipti, t.a.m. kynbundin 

leikföng. Leikföng eru t.a.m. Barbie dúkkur sem að fæst við margvísileg störf þ.á.m. flugfreyja, 

ballerína, fyrirsæta, kennari og þolfimiþjálfari (Lindsey, 2016). Stúlkur mega sýna 

karlmannslega hegðun sem er yfirleitt kallað að vera ,,tomboy” eða ,,strákastelpa”, þær sem 

klæðast strákalega, leika fremur við drengi heldur en stelpur, spila íþróttir o.s.frv. Þetta er 

samfélagslega samþykkt svo lengi sem þær bera einnig með sér kvenlega eiginleika 
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(Richardson, 2014). Þessar ríkjandi hugmyndir um einkenni og ásýnd karlmennsku og 

kvenleika eru lýsingar á staðalímyndum kynjanna. 

9 Staðalímyndir (e. stereotype) 
Staðalímyndir eru einfaldar hugmyndir sem gera ráð fyrir að fólk sem tilheyrir sama hópi beri 

með sér svipuð einkenni. Hugtakið kemur frá Lippmann árið 1922 sem lýsti að þetta væru 

,,okkar” hugmyndir sem gæfu skýrari og stöðugri mynd af heiminum. Hann þróaði hugtakið 

síðar sem staðlaðar hugmyndir, viðhorf eða væntingar varðandi einstaklinga sem eru notaðar 

til þess að mynda skoðanir (Schweinitz, 2011). Staðalímyndir hjálpa við að greina tiltekin hóp 

frá öðrum hópum, þeim er gefin ákveðin persónueinkenni, til dæmis, að greina rauðhært fólk 

frá ljóshærðu og dökkhærðu fólki. Síðan er þeim gefin nokkur einkenni, t.d. rauðhært fólk er 

fljótt að verða reitt. Staðalímyndir geta einnig verið að eldra fólk hefur grátt hár. Þessi persónu- 

og líkamseinkenni eru síðan færð yfir á stóran hóp. Síðan þegar við hittum einstakling með 

rautt hár þá heimfærum við okkar staðalímynd yfir á hann (Hinton, 2000).  Staðalímyndir eru 

algengar þegar er rætt um kynþátt, þjóðerni eða kyn. Þær geta borið með sér jákvæðar ímyndir 

en samanstanda yfirleitt af neikvæðum ímyndum sem eru notaðar til þess að réttlæta ójöfnuð 

eða misrétti gegn einstaklingum sem tilheyra umræddum hópi. Neikvæðar staðalímyndir 

kynjanna geta því leitt til kynjamisréttis (Lindsey, 2016). Margar rannsóknir hafa verið gerðar 

um staðalímyndir kynjanna. Tuchman (1981) skoðaði amerískar konur í fjölmiðlum frá 1950 

þar sem konur voru birtar sem kynverur, húsmæður eða í störfum sem endurspegla heimilis- 

og fjölskyldustörf (Pilcher & Whelehan, 2017). 

Goðsögnin um fegurðina er gömul hugsjón sem kveður á um að til sé hlutdræg fegurð í 

heiminum, fegurð sem konur eiga að þrá og fegurð sem karlar leita eftir í konum. Ástæðan fyrir 

mikilvægi fegurðarinnar er sögð vera líffræðileg, kynferðisleg og þróunarleg. Að sterkir karlar 

leiti sér að fallegri konu því að hún er frjósamari. Þetta eru svipaðar hugmyndir og sú 

samfélagshugsun að karlar verði virðulegri með árunum á meðan konur eiga að eltast við 

æskuna (Wolf, 1991/2002). 

Staðalímyndir kynhlutverka eru samansafn af kynbundnum eiginleikum, hefðum og 

venjum sem aðgreina einkennandi kvenlega og karllega hegðun í samfélaginu (Baker, 2004). 

Til þess að skilja hvernig við mótum þessar stöðluðu ímyndir kynjanna þá má bera þær saman 

við hugmyndir Said (1979) um viðhorf vestursins til austursins. Hugtakið orientalismi 

samanstendur af occident sem stendur fyrir vestrænum þjóðum og oriental fyrir austrænar 

þjóðir. Orientalismi er orðræða occident á oriental, þar sem þeir fyrirnefndu lýsa menningu frá 

austri. Í orðræðu Vesturlanda þá er Vestrið við og Austrið hinir. Vestrið og Austrið er þarna 
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tvíhyggjupar og því andstæður. Menning vesturlanda er skilgreind sem þekkt og góð á meðan 

austræn menning er óþekkt og slæm (Said, 1979). Þessi orðræða mótast með sögunni, hefðum 

og þekkingu. En mótast einnig af viðhorfi Vesturlanda til Austurlanda sem er byggð á 

valdamisvægi occident yfir oriental, þeir nota andstæðu sína til þess að skilgreina sig. Orðræða 

vesturlanda byggist þar af leiðandi af staðalímyndum sem við sjálf höfum myndað af hinu 

óþekkta (Said, 1979). Jacques Derrida notaðist við hugtakið andstæðuvensl (e. binary 

opposition) til þess að greina á milli andstæðna á borð við karlar og konur – og karlmennska 

og kvenleiki. Hann tók hinsvegar fram að það er í mjög fáum tilfellum að andstæðuvensl væru 

jafnstæð, það eru alltaf valdabarátta á milli þeirra og það er oftast einn þeirra sem er ráðandi 

(Hall, 1997). Eins og Simone De Beauvoir talaði um að karlar væru í forræðisstöðu gegn 

undirráðandi konum (Beauvoir, 1953/1999). 

10 Aðferðafræði 

10.1 Lýsing á aðferðafræði rannsóknar  

Í þessari rannsókn er notast við þemagreiningu (e. thematic analysis) til þess að greina gögnin. 

Þessi aðferð er notuð til þess að finna mynstur, greina og túlka gögn (Braun & Clarke, 2006). 

Rannsóknin var einnig framkvæmd út frá femínísku sjónarhorni sem er hægt að nota samhliða 

öðrum rannsóknaraðferðum (Reinharz, 1992). Ein tegund af áherslum í femínískum 

rannsóknum beinist að kynferði, en slíkar rannsóknir víkja að kvenmönnum, veröld og 

reynsluheimi þeirra í tengslum við karlmenn og kynjamisrétti. Ákaflega mikið af femínistum 

álíta að kynferði sé kerfi valdatengsla sem er skapað af félagslegum og menningarlegum 

þáttum og að í samskiptum á milli kynjanna sé þetta kerfi stöðugt að endurnýja sig og þess 

vegna er áhugavert í femínískum rannsóknum að skoða þessi félagslegu tengsl (Rannveig 

Traustadóttir, 2013). 

 

10.2 Öflun og greining gagna 

Notast var við sjö teiknimyndir (e. animated films)  sem höfðu allar náð gríðarlega miklum 

vinsældum á alþjóðavísu og því mögulega haft mikil áhrif á börn. Þegar kom að velja 

kvikmyndirnar var notast við Box Office Mojo4 sem er fyrirtæki sem heldur uppi heimasíðu 

sem greinir frá kvikmyndum, tekjum þeirra á frumsýningu, útbreiðslu á alþjóðavísu, o.s.frv. 

Þegar þessar myndir urðu fyrir valinu hafði ég ekki séð þær allar og gerði ég mér grein fyrir að 

                                                
4 http://www.boxofficemojo.com 
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þær væru ekki allar með sama sniði, fyrir sama aldurshóp eða með sömu tegund ævintýris. Það 

var reynt að hafa ekki áhrif á form myndarinnar til þess að sjá einungis hvernig þessar 

toppkvikmyndir sýndu kynin, sama fyrir hvaða hóp þær væru fyrir.  

Horft var á allar kvikmyndirnar einu sinni og skrifaðar niður hugmyndir, hvað væri 

áhugavert, spurningar sem vöknuðu upp sem og möguleg þemu. Eftir það ferli voru hugmyndir 

skrifaðar upp í Word og athugað hvort það væru sameiginleg mynstur á ferð. Í næstu umferð 

var öllum kvikmyndunum halað inn í greiningarforritið AtlasTi þar sem upplýsingarnar voru 

flokkaðar (Hwang, 2008). Að því loknu var horft á allar kvikmyndirnar aftur og þá bættust við 

nýir kóðar. Þegar horft var á hverja mynd fyrir sig þá var einnig notast við handrit 

kvikmyndanna því það auðveldaði vinnuna við að skrifa niður samtal persóna þegar bútur úr 

kvikmynd var kóðaður. Þetta gerði mér einnig auðveldara fyrir þegar búið var að fara yfir öll 

gögnin og leitað var eftir stikkorðum. Þegar nýir kóðar mynduðust í ferlinu þá var farið til baka 

og gáð hvort þeir ættu sameiginlegt með öðru efni.  

Notaðar voru sjö kvikmyndir: Skrímsli, hf (Monsters, Inc, 2001) 1 klst. og 32 mínútur, 

Ísöld (Ice Age, 2002)1 klst. og 21 mínútur, Leitin að Nemo (Finding Nemo, 2003) 1 klst. og 40 

mínútur, Shrek 2 (2004) 1 klst. og 33 mínútur, Frosin (Frozen, 2013) 1 klst. og 42 mínútur, 

Legomyndin (The Lego Movie, 2014) 1 klst. og  40 mínútur og Vaiana (Moana, 2016) 1 klst. 

og 47 mínútur. Efnið var samtals 11,25 klst. fyrir hverja umferð og samtals 22,5 klst. fyrir 

báðar umferðirnar og var efnið talsvert umfangsmikið og margir kóðar notaðir til þess að sjá 

samstæður í gögnum. Þegar búið var að kóða í yfir- og undirflokka þá var athugað hvaða kóðar 

gegndu ekki sínu hlutverki og þeim var eytt út koll af kolli til þess að hafa rannsóknina 

hnitmiðaða. Unnið var úr efninu og skrifað niður og greint. Þegar komin var ágætis mynd á 

greininguna var farið yfir kóðana aftur, sumir kóðar sameinuðust og aðrir breyttu um heiti. 

Þegar heildarmynd tók að skýrast voru öll handritin lesin yfir einu sinni enn og athugað hvort 

það væri eitthvað sem yfirsást í fyrri umferðum og því þá bætt inn í rannsóknina. Þemun byggja 

á lýsandi mynstrum, mynstrin geta verið áberandi yfir heildina eða áberandi mikið í einni 

tegund af kvikmynd, í niðurstöðum er því oft vísað í lýsandi dæmi en ekki farið ofan í öll 

dæmin fyrir hvert þema. 

 

10.3 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Í vísindaheiminum hefur oft verið lögð áhersla á að rannsóknir séu hlutlausar og réttmætar. Í 

eigindlegum rannsóknum þá getur reynsluheimur manneskju haft áhrif á hvað honum eða henni 

þykir áhugavert, merkilegt og hvernig greiningu gagna sé háttað (Rannveig Traustadóttir, 
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2013). Að því sögðu þá eru gögnin og aðferðirnar greindar á skýran hátt þannig að ef annar 

rannsakandi vildi sannreyna slíka rannsókn þá gæti hann fylgt skýrum skrefum, en rannsóknin 

væri þá jafnframt frá hans eða hennar sjónarhorni. 

Femínistar gagnrýna og afhjúpa þann menningarlega skilning sem samfélagið hefur 

mótað um aðstæður kvenna (Rannveig Traustadóttir, 2013). Birtingarmynd kynja í 

teiknimyndum er einn af þessum lærða skilningi sem við hljótum ómeðvituð í barnæsku og 

áttum okkur ekki alveg á að það sé misjafnrétti í birtingarmynd kynjanna og þær staðalímyndir 

sem birtast okkur þar endurspegli ekki raunveruleikann.  

Markmið femínískra rannsókna hefur oft haft þann tilgang að draga konur fram í 

sviðsljósið og leita að því sem hefur verið falið eða verið vanrækt (Rannveig Traustadóttir, 

2013). Í þessari rannsókn er einblínt á birtingarmynd kynjanna og kynhlutverk. Þá eru konur 

dregnar inn í sviðsljósið en einnig birtingarmynd karla og karlmennskuhugmyndir. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að einblína á birtingarmyndir og kynhlutverk í kvikmyndum sem hafa oft 

verið taldar eðlilegar og/eða ófrásagnarhæfar.  

10.4 Staða rannsakanda innan rannsóknarinnar 

Bakgrunnur og reynsla rannsakanda getur haft áhrif á innsýn og túlkun rannsóknarinnar, svo 

sem kynþáttur, þjóðerni og staða (Rannveig Traustadóttir, 2013). Reynsluheimur kynjanna 

getur haft áhrif á túlkun gagna þar sem má álykta að konur og karlar upplifa birtingarmynd í 

fjölmiðlum á ólíkan hátt. Ég er femínísk kona sem kem frá vestrænum heimi og er þessi 

rannsókn gerð út frá femínísku sjónarhorni, þar er einblínt á veröld kvenna og tengsl þeirra við 

karlmenn og kynbundið misrétti. 

11 Kvikmyndir 
Í þessum kafla mun ég segja stuttlega frá hverri og einni kvikmynd fyrir sig áður en ég greini 

innihald þeirra frekar í næsta kafla. Þetta eru sjö kvikmyndir frá árunum 2001-2016. Þær hafa 

allar náð miklum vinsældum bæði hérlendis og erlendis. Skrímsli, hf (e. Monsters, Inc, 2001) 

er kvikmynd um vináttu Sully og Mike sem vinna í skrímslaverksmiðju. Þeir komast að því að 

barn hafi sloppið inn í skrímslaheiminn  og reyna að hugsa um barnið á meðan þeir finna leiðir 

til þess að skila því til baka (Docter, Silverman, & Unkrich, 2001).  Ísöld (e. Ice Age, 2002) er 

kvikmynd um loðfíl, lamadýr og tígrisdýr sem finna barn og reyna að skila því til föður síns. 

Á leiðinni tengjast þeir órjúfanlegum böndum sem ,,hjörð” (Wedge & Saldanha, 2002). Leitin 

að Nemo (e. Finding Nemo, 2003) er ferðalag þar sem Marlin leitar að syni sínum. Marlin er 

trúðafiskur sem er hræddur við hættur hafsins en þegar kafari nær syni hans þá leggur hann í 
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för yfir hafið til þess að bjarga honum. Hann kynnist Dóru sem er ekki með skammtímaminni. 

Saman fara þau í björgunarleiðangur og lenda í ýmsum ævintýrum á leiðinni (Stanton & 

Unkrich, 2003). 

Shrek 2 (2004) er framhaldsmynd þar sem Shrek og Fiona eru nýkomin úr brúðkaupsferð 

og fá boð um að hitta fjölskylduna hennar til þess að fagna hjónabandi þeirra. Foreldrar hennar 

vita ekki að hún er orðin okri og er gift slíkum (Adamson, Asbury, & Vernon, 2004). Frosin 

(e. Frozen, 2013) fjallar um nýkrýnda drottningu sem missir stjórn á kröftum sínum og frystir 

konungsríkið sitt. Systir hennar, Anna, fer að leita að henni með hjálp Kristoff og hreindýrs 

hans (Buck & Lee, 2013).  Legomyndin (e. The Lego movie, 2014) er um venjulega 

byggingaverkamanninn, Hemma, sem fylgir öllum reglum, hefur ekkert ímyndunarafl né 

frjálsan vilja en er talinn vera sá ,,útvaldi” sem völuspáin spáði fyrir um að myndi bjarga 

heiminum. Þetta er Legoheimur fullur af hetjum en ungur drengur að nafni Finn er að leika sér 

með þær í Legokubbunum hans pabba síns. Hann á ekki að vera að leika sér með þá því pabbi 

hans er búinn að byggja heila borg og vill ekki að hann sé að eyðileggja hana (Lord & Miller, 

2014). Vaiana (e. Moana, 2016) er dóttir leiðtogans í þorpinu og er sjálfstæð og hugrökk stúlka. 

Þessi mynd er ólík öðrum myndum að því leyti að þetta er um stúlku sem leitast ekki eftir að 

finna karlmann og leitar til ömmu sinnar til þess að fá ráðleggingar. Það er ætlast til þess að 

hún sé góð dóttir sem muni leiða þorpið sitt eftir tíma föður síns. Hún reynir að gera fólki til 

geðs og haga sér eins og ætlast er til af henni en hún endar alltaf við ströndina þar sem hana 

dreymir um hafið. Þó að faðir hennar hafi bannað henni að fara út fyrir haflínuna þá gerir hún 

það samt sem áður til þess að bjarga þorpinu frá hungursneyð. Henni við hlið er hann Maui, 

hálfguð vinds og hafs. Hann getur skipt um ham og er hetja mannkynsins (Clements, Musker, 

Hall, & Williams, 2016). 

 

11.1 Niðurstöður Bechdel-prófsins 

Samfélagið gerir ekki sömu kröfur til kvenmanna og karlmanna, konur eiga að leitast eftir 

fegurð á meðan mennirnir leitast eftir fallegum konum (Wolf, 1991/2002). Í rannsókninni var 

einungis einn þriðji persónanna kvenmenn eða 91 karlpersóna á móti 30 kvenpersónum. 

Bechdel-prófið5 er leið til þess að koma auga á kynjaójöfnuð í kvikmyndum. Þetta próf er 

þríþætt og til þess að standast prófið þá þurfa allir þrír liðirnir að vera til staðar: 

1) Kvikmynd hefur a.m.k. tvær [nafngreindar] konur 

                                                
5 https://bechdeltest.com 
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2) Sem tala við hvora aðra 

3) Um eitthvað annað en karlmenn 

Í kvikmyndinni Skrímsli hf þá eru aðalpersónurnar karlmenn sem vinna á ,,hugrökkum 

starfsvettvangi”. Þeir sjá um að hræða ,,vondu-hættulegu” börnin til þess að framleiða rafmagn 

fyrir skrímslaheiminn en án þeirra verður heimurinn rafmagnslaus. Kvenpersónurnar í 

myndinni eru allar í aukahlutverkum sem kennari, móttökudama, barnapía eða í bókhaldi. 

Kvenpersónurnar eru allar hlutgerðar og eru mjög ólíkar í útliti. Kvikmyndin náði einungis 

einum af þremur stöðlum Bechdel-prófsins þar sem kvenpersónur voru til staðar en töluðu ekki 

hver við aðra.  

Ísöld féll einnig á Bechdel-prófinu því þar voru engar kvenpersónur nafngreindar. Þrjár 

konur komu til sögunnar en ein af þeim var mállaus og ónafngreind móðir sem fórnaði sér fyrir 

barnið sitt í byrjun myndarinnar og hinar tvær voru að keppast um athygli karlpersónunnar og 

samtal þeirra snérist um hann. Það er einkennilegt hversu mikið af karldýrum eru í myndinni 

þar sem að kvendýr ættu að vera í hjörðunum t.d. hjá tígrisdýrunum. Þetta á einnig við hjá 

mannfólkinu en þar ferðuðust saman margir karlmenn og ein kona.  

Í kvikmyndinni Nemo tóku karlmenn yfir kvenhlutverk, ein kvenpersóna var í 

aðalhlutverki en hún átti aldrei í samtali við aðra kvenpersónu. Fiskarnir í myndinni ferðuðust 

saman í ,,hjörðum” en rákust ekki á kvenfiska á leið sinni til Nemo’s. Í búrinu hans Nemo voru 

tveir kvenfiskar en þeir áttu aldrei samtal við hvorn annan, heldur tóku einungis þátt í 

hópsamtölum. Þessi kvikmynd náði einungis einum af þremur stöðlum Bechdels-prófsins og 

féll þar af leiðandi. Í þessari mynd ólíkt Skrímsli og Ísöld, þá er kona komin í aðalhlutverk, en 

samt sem áður falla þessar þrjár myndir á Bechdel-prófinu. 

Shrek 2 náði öllum þremur stöðlum Bechdels-prófsins. Þar talar aðalkvenpersónan við 

móður sína og við guðmóður sína um eitthvað annað en karlmenn. Samt sem áður voru þessi 

samtöl frekar lítill partur af myndinni þar sem aðalatriði myndarinnar snerust um ástarlíf 

aðalkvenpersónunnar og öll samtöl voru umvafin því þema. 

Frosin náði öllum þremur stöðlum Bechdel-prófsins, þar eru tvær aðalkvenpersónur 

sem tala um karlmenn og ástina en þær ræða einnig um e-ð annað en karlmenn. Það er frekar 

mikið af karlmönnum á móti kvenmönnum í þessari kvikmynd en í þessari mynd eru tvær 

aðalkvenpersónur sem er mikil breyting frá áðurnefndum myndum. 

Í Legomyndinni er mikill kynjahalli en hún náði samt sem áður öllum þremur stöðlum 

Bechdel-prófsins vegna þess að í þessari kvikmynd, sem er ein klukkustund og 40 mínútur þá 

eiga tvær nafngreindar kvenpersónur samtal, um e-ð annað en karlmann. Þar talar önnur þeirra 

til hópsins þar sem hún er að kynna ,,reglur” lands síns og hin kvenpersónan segir að hún sé í 
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mótsögn við sjálfa sig og fær svar frá henni til baka að það eigi ekki að vera samkvæmni í 

þessu landi. 

Kvikmyndin Vaiana stóðst alla þrjá staðla Bechdel-prófsins. Þar eru fjórar 

kvenpersónur nefndar á nafn. Vaiana ræðir við móður og ömmu sína um hugrekki, hafið, föður 

sinn og hlutverk hennar sem höfðingja. Hún og amma hennar ræða um Maui, en það er í þeim 

tilgangi að hann sé ,,vondi” maðurinn og hún þurfi að koma honum á sinn stað og sýna honum 

hver ráði. Það er mikill munur á þessum kvikmyndum og hvernig þær hafa þróast í gegnum 

tíðina, frá því að fyrstu þrjár myndirnar féllu á prófinu og síðustu fjórar náðu prófinu.   
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12 Niðurstöður þemagreiningar 
Við greiningu gagna komu í ljós þrjú yfirþemu og fjögur undirþemu. Fyrsta þemað var 

,,staðalímynd kvenleikans” og undirþemun þar eru; ,,ástsjúka konan” og ,,konur sem 

tilfinningasamar barnagælur í leit að öryggi”. Næsta þemað var ,,togstreita hjá kvenhetjum”. 

Þriðja þemað var ,,týpískar staðalímyndir eða breytt mynstur?” sem hafði tvö undirþemu; 

,,stigveldi karlmennskunnar” og ,,umhyggjumiðuð karlmennska”. 

 

12.1 Staðalímynd kvenleikans 

Staðalímynd kvenleikans ber með sér tvö undirþemu, ,,ástsjúka konan” og ,,konur sem 

tilfinningasamar barnagælur í leit að öryggi”. Konur eru birtar í mjög kynbundnum 

hlutverkum, þær eru á yngri árum sínum kyngerðar og eru fallegar, aðlaðandi og ástfangnar, 

en þegar þær eldast þá verða þær mæður. Í kvikmyndunum höfðu mæður hinsvegar lítilvæg 

hlutverk. Í sumum tilfellum er gert grein fyrir þeim eða þær kynntar stuttlega til sögunnar en 

þær hafa samt ekkert hlutverk, hafa ekkert fram að færa og gera lítið fyrir söguna. 

Í rannsókn sem var gerð árið 2003 voru birtingarmyndir kynjanna kannaðar í 26 

Disney- kvikmyndum og þar birtist kvenleiki á fjóra vegu. Í fyrsta lagi þar sem útlit konu skiptir 

meira máli en vitsmunir hennar, konur sem eru hjálparvana og þarfnast björgunar, konur sem 

eru heimakærar og líklegar til þess að giftast – og konur sem eru í yfirþyngd, óaðlaðandi, 

fráhrindandi og eru ólíklegar til þess að giftast (Michael, o.fl., 2012). Lýsandi dæmi um þetta 

í mínum gögnum má finna í kvikmyndinni Skrímsli, hf en þar má sjá Mike reyna að nota 

kynþokka sinn, til þess að tala Roz, samstarfskonu sína til, með því að tala um ,,fegurð hennar” 

– fá hana til þess að breyta ákvörðunum sínum og beygja reglurnar fyrir hann vegna þess að 

hann hrósaði henni fyrir útlitseinkenni sín. Ef við skoðum það í tengslum við fyrsta flokkinn 

af kvenleika þá væri útlit hennar meira virði en starfið hennar og slíkt hrós gæti leyft honum 

að fara framhjá reglunum. 

Þú lítur frábærlega út í dag. Er þetta ný klipping? Segðu mér það. Það hlýtur að vera 
ný klipping! Nýjar snyrtivörur? Þú fékkst þér andlitslyftingu. Þú fórst í fitusog. Þú 

fékkst þér eitthvað. Eitthvað var sett inn í húðina á þér sem lætur þig líta út eins og... 

Hinsvegar er Roz óaðlaðandi, feitlagin eldri kona sem er alltaf kvartandi í Mike um að hann 

eigi að sinna starfinu sínu betur. Hún er nöldurseggurinn í lífi hans og er andstæðan við ástina 

hans, bæði í útliti og viðmóti. Vonda og ófríða konan á móti fallegu og góðu kærustunni.  
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12.1.1 ,,Ástsjúka konan” 

Ástsjúka konan var misáberandi (hvort sem um manneskjur eða dýr var um að ræða) en þessi 

kóði hefur mikil áhrif á birtingarmynd kvenna í teiknimyndum. Rannsókn Smith og Cook 

(2008) um birtingarmynd kvenna í G- myndum leiddi í ljós að ástin virtist vera óaðskiljanlegur 

partur af kvenpersónum. Þegar kemur að ástarsamböndum þá verða sumar kvenhetjurnar 

ástfangnar við fyrstu sýn á meðan aðrar verða ástfangnar við fyrsta dans eða söng þeirra saman. 

Við fyrstu kynni þá læra þau stundum smá um hvort annað á meðan í öðrum tilfellum þá 

kynnast þau hvort öðru sáralítið. Þrátt fyrir þetta þá játa þau sína eilífu ást hvort fyrir öðru og 

skuldbinda sig (Smith & Cook, 2008). Í kvikmyndunum Frosin, Skrímsli, Legomyndinni og 

Shrek 2 má finna ástsjúkar konur sem tala mikið um ástina og kærasta eða eiginmenn sína.  

Í Frosin þá var aðalpersónan Anna alltaf kennd við karlmann. Hún kynntist Hans í 

byrjun myndarinnar þar sem þau trúlofuðu sig samdægurs. Anna var yfir sig ástfangin af 

unnusta sínum og treysti honum til þess að ,,stjórna” ríkinu sínu á meðan hún fór á eftir systur 

sinni. Henni var sama hvort þau vissu ekki mikið um hvort annað vegna þess að þetta var ,,sönn 

ást”. Anna og Hans voru ekki búin að vera lengi trúlofuð þegar þau slíta henni en þá verða hún 

og Kristoff par. Í Legomyndinni á Wyldstyle það sameiginlegt með Önnu að hún er alltaf kennd 

við karlmann. Hún skilgreinir sig sem kærustuna hans Batmans í gegnum alla kvikmyndina en 

í lok myndarinnar tekur hún saman við Hemma. 

Í Skrímsli, hf er ástsjúka konan Cecilia. Hún er skilgreind sem kærastan hans Mike. 

Hún tekur ekki þátt í ævintýrum þeirra við að reyna að hjálpa barninu heldur er hún 

aukapersóna, fallega móttökudaman í verksmiðjunni,  tilfinningasama kærastan sem notar 

,,barnarödd” þegar hún talar við kærastann sinn. Hún er í raun ,,tæki” til þess að sýna 

rómantísku hliðina á Mike. Í Skrímsli, hf, heimi þar sem flest skrímslin eru ekki í fötum heldur 

loðin, hræðileg eða krúttleg, þá er Cecilia hlutgerð. Hún er hávaxin, grönn, með langa leggi og 

í þröngum grænum kjól með stór brjóst. Hún er tilfinningasöm og er annað hvort að tala við 

hann með ,,barnarödd” eða skammast í honum. Richardson (2014) skoðar Skrímslaháskólann 

(2013) sem er framhaldsmynd þessarar myndar og hann greinir að konur sem koma til sögu í 

þeirri mynd séu hlutgerðar á kynæsandi hátt, með löng augnhár, varalit og í stuttum pilsum á 

meðan skrímslin eru rándýr (e. predators) sem hræða börn (Richardson, 2014). Þarna er á ferð 

framhaldsmynd sem er gerð 12 árum eftir Skrímsli, þar sem aðrar konur koma til sögu en í 

fyrstu myndinni sem gefur til kynna að í þessum flokki eru konur enn mikið kyngerðar. 

 Fiona í Shrek 2 er einnig ástsjúk kona og sagan snýst í kringum ást Fionu og Shrek’s á 

hvort öðru. Ást er mjög stórt þema í þessari mynd þar sem sönn ást á að geta breytt öllu. Þau 

reyna að fá blessun fjölskyldu hennar á hjónabandi þeirra en þau samþykkja ekki sambandið 
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og reyna að ýta að henni myndarlegum prins til þess að hún verði ,,hamingjusöm”. Hún hefur 

ekki hitt foreldra sína í mörg ár, eða síðan þau læstu hana í turni og biðu eftir að myndarlegi 

prinsinn myndi bjarga henni. Eftir að hafa sameinast dóttur sinni á ný virðist umræðuefnið 

einungis snúast um ástarlíf hennar en ekki um þá staðreynd að hún hafi verið einangruð í kastala 

umkringd dreka í mörg ár. Þessi mynd gefur frá sér þau skilaboð að það sé samasemmerki á 

milli fegurðar og hamingju sem samræmist niðurstöðum í rannsókn Smith og Cook að einungis 

aðlaðandi persónur finni ást við fyrstu sýn (Smith & Cook, 2008). 

 

12.1.2 ,,Konur sem tilfinningasamar barnagælur í leit að öryggi” 

Þema sem kom sterkt fram í gegnum kvikmyndirnar var hversu sjaldan mæður komu til sögu. 

Davis (2011) benti á að í Disney-kvikmyndum eru mæður aðalpersónanna ósjaldan fallnar frá 

eða koma einfaldlega ekki við sögu (Davis, 2011). Þetta mátti sterklega sjá í þessum 

kvikmyndum þar sem mæðurnar spiluðu ekki stór hlutverk. Bæði móðir hans Nemo og móðir 

drengsins sem Manny, Sid og Diego björguðu í Ísöld, fórnuðu sér fyrir börnin og karlmennirnir 

sáu síðan um að bjarga þeim. Í Ísöld var móðirin nægilega sterk til þess að halda sér á floti og 

rétta þeim barnið sitt en ekki nægilega sterk til þess að lifa sjálf af á meðan móðir Nemo átti 

enga möguleika á að komast af. Í Legomyndinni þá var einungis minnst á móður drengsins 

þegar hún kallaði á eiginmann sinn og son að það væri kominn matur. Mæðurnar eru notaðar 

til þess að kynna sögusviðið en konurnar birtast í hefðbundnu kynhlutverki að því leyti að þær 

eru aðeins mæður, jafnvel þótt að þær séu ekki sýnilegar við að stunda heimilisstörf þá virðist 

sem megintilgangur þeirra sé að huga að börnunum sínum og umhyggjan þeirra er það sterk að 

þær fórna lífi sínu fyrir börnin sín. 

Í kvikmyndinni Ísöld voru tvær ónafngreindar konur (einu konurnar í kvikmyndinni) 

greindar sem tilfinningasamar barnagælur. Þær voru að tala við karlmann (og við hvora aðra 

um karlmann). Sú umræða átti sér stað í heitum potti þar sem þær kepptust við að ná athygli 

karlmannsins Sid. Þær eru kyngerðar með stór löng augnhár, mikið málaðar og með 

óraunhæfan líkamsvöxt miðað við Sid. Hann notar barnið til þess að ná athyli þeirra og þær 

horfa á hann með dreymnum augum og dást að hugrekki hans. Þær eiga samtal við hvora aðra 

þegar hann fer úr pottinum: ,,Hann er ekki það aðlaðandi, en það er svo erfitt að finna 

fjölskyldumann”. Það lítur út fyrir að þær hugsi bara um að finna einhvern mann til þess að 

stofna fjölskyldu, því það sé eina sem að konur sækjast eftir. Það er hægt að álíta að þær séu 

kyngerðar konur sem eru að leita sér að eiginmönnum til þess að stofna fjölskyldu sem leiðir 

til þess að þær flokkast undir mæður og að ímynd þeirra muni þá taka stakkaskiptum. 
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12.2 ,,Togstreita hjá kvenhetjum” 

Fyrri rannsóknir og kenningar hafa gefið til kynna að konur gegni oft lægri valdastöðu en 

karlmenn eins og í stríðinu þar sem mennirnir börðust og konurnar gegndu umönnunarstörfum 

(Milestone & Meyer, 2012). Það eru þó kvenhetjur í nokkrum af þeim kvikmyndum sem 

greindar eru í þessari ritgerð, en togstreitan sem fylgir því að vera kvenhetja er stórt þema. 

Kvenhetjurnar gegna aðalhlutverkum (fyrir utan Wyldstyle sem er í aukahlutverki) þar sem 

þær eru bjargvættirnir og hafa ,,aðstoðarmann” til þess að hjálpa sér en þær eru ekki í 

umönnunarhlutverki gagnvart þeim. Þær eru ákveðnar, hugrakkar og hugmyndaríkar og bíða 

ekki eftir að fá hlutina í hendurnar heldur sækja þær þá sjálfar. Í þremur af sjö kvikmyndum 

má finna kvenhetjur. Kvenhetjuna Wyldstyle í Legomyndinni, Önnu í Frosin og Vaiönu í 

Vaiana. 

Það virðist vera ákveðin togstreita að vera kvenhetja í teiknimyndum þar sem sögurnar 

eru fléttaðar í kringum ástarlíf þeirra. Í rannsókn Smith og Cook (2008) voru markmið og 

draumar kvenmanna skoðuð í kvikmyndum leyfðum öllum aldurshópum. Þær greindu þrjár 

gerðir kvenmanna. Þær með dagdrauma sem voru ekki með neina drauma eða markmið í lífinu 

fyrir utan rómatík. Þær sem fara út af sporinu, eru með markmið eða drauma en ástarlífið setur 

þau markmið út af sporinu og þær færa miklar fórnir fyrir ástina. Síðast en ekki síst þær 

hugrökku, sem hafa markmið og drauma. Þær geta átt í ástarsamböndum en fórna ekki sínum 

eigin áætlunum fyrir ástina eins og þær sem fara út af sporinu (Smith & Cook, 2008).  

Togstreitan er augljós í Legomyndinni þar sem Wyldstyle er kvenhetjan sem bjargar 

Hemma en hún finnur samt þörfina til þess að leggja honum línurnar við fyrstu kynni, að hún 

sé í alvarlegu sambandi og ráðleggur honum að abbast ekki upp á kærastann sinn. Hún 

skilgreinir sig sem kærustuna hans Batmans og samband þeirra kemur mjög oft til tals og einnig 

er mjög áberandi hversu hugfanginn Hemmi er af útlitinu hennar. Hún er kyngerð sem 

kynþokkafull kvenhetja og mjög lýsandi dæmi um það er þegar hún er að útskýra fyrir Hemma 

ástæðuna fyrir því að heimurinn sé að farast. Hann horfir dreyminn á hana og heyrir 

eftirfarandi: 

Bla bla bla, viðeigandi nafn, nafn á svæði, hlutir um baksögu [Hann horfir á hana þar sem 
röddin hennar er eggjandi og það eina sem hann heyrir er] Ég er svo falleg. Mér líkar vel 

við þig. En af einhverri ástæðu er ég reið við þig 

 Það virðist sem það skipti ekki máli hvað hún hefur að segja því hún er falleg og það sé eina 

sem skipti máli. Samkvæmt Richardson þá „eiga“ börn að haga sér eftir stöðlum samfélagsins 

en ef stúlkur klæða sig í strákaföt og spila ,,strákaíþróttir” þá eru þær oft stimplaðar sem 

,,tomboys” sem er talið krúttlegt og leyfilegt svo lengi sem þær bera einnig með sér kvenlega 
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eiginleika. Samfélagið samþykir hins vegar ekki jafn auðveldlega að strákar sýni of mikla 

kvenlega hegðun þar sem slík hegðun er ógn við feðraveldið sem lítur svo á að karlmennskan 

sé æðri og mikilsverðari (Richardson, 2014). Spurning hvort það sé ástæðan fyrir því að 

Wyldstyle býr yfir karllægum eiginleikum en er einnig sýnd á kvenlegan máta sem kynvera. 

Hún bjargar Hemma ítrekað í gegnum kvikmyndina, hún er sterkari og hæfari en hann. Hann 

hefur ekki styrk, gáfur eða getu til þess að bjarga heiminum en hann er þó ,,hinn útvaldi” og 

fær lof fyrir að bjarga heiminum. Hún telur sig vera hæfari en hann og í byrjun myndarinnar 

vildi hún vera ,,sú útvalda”. Þegar þau byrja að mynda tengsl við hvort annað telur hún hann 

einan vera hæfan til þess að bjarga heiminum. Hún var hans helsta hjálparhella en lofaði hann 

fyrir verkið. Þetta samsvarar niðurstöðum Smith og Cook (2008) um tegundir kvenhetja sem 

fara út af sporinu og ,,fórna” markmiði sínu fyrir karlmenn (Smith & Cook, 2008). 

Í lok myndarinnar þá eru komnir neistar á milli Wyldstyle og Hemma eftir að hann 

,,bjargaði” heiminum. Batman kemur að þeim þar sem þau haldast í hendur og horfir á 

Wyldstyle og segir ,,Hann [Hemmi] er hetjan sem þú þarfnast!”. Hemmi og Batman eru 

karlhetjur og í gegnum alla myndina er það ljóst að þeir vilja báðir vera í sambandi með henni 

en á endanum þá ,,bjargaði” Hemmi heiminum og þá virðist vera að hann eigi Wyldstyle meira 

skilið en Batman. Það minnir á eldri myndirnar þar sem prinsessurnar eru sofandi og hetjurnar 

sem koma að bjarga þeim ,,eigi” þær skilið, að sú björgun sé skrefið á undan giftingu. Þetta eru 

ákveðin skilaboð að hún sé ,,verðlaun” fyrir mestu hetjuna í kvikmyndinni. 

Anna fer á eftir systur sinni Elsu til þess að binda enda á veturinn og sættast við systur 

sína. Karlmennirnir í kringum hana bjóðast til þess að fara í þessa för en hún tekur það ekki í 

mál. Hún er úrræðagóð og fær Kristoff til þess að fylgja sér upp á fjall en ólíkt öðrum 

prinsessumyndum þá bjargar Anna honum einnig nokkrum sinnum í myndinni. Hann býst við 

því í fyrstu að hún sé hefðbundin prinsessa sem þarfnast björgunar en í gegnum myndina sannar 

hún fyrir honum að hún geti séð um sig sjálf. Anna sýnir ,,árásargirni” sem hefur einkum verið 

kennd við karlmenn þegar hún kýlir fyrrverandi unnustann fyrir að hafa svikið sig og reynt að 

myrða systur sína. Það er ákveðin togstreita á ferðinni þar sem Anna er að reyna að sanna að 

hún geti verið sjálfstæð og tekist á við erfið verkefni en á sama tíma þráir hún ást og 

viðurkenningu frá öðrum. Anna var ekki með neina drauma eða stór markmið í lífinu fyrir utan 

að hún var einmana og alltaf með hugann við ástina. Þá er hægt að flokka hana sem konu með 

dagdrauma. Hún fer hins vegar að bjarga systur sinni, er ákveðin að láta ekkert stöðva sig og 

færir sig yfir í hugrökku hetjuna þegar hún ,,fórnar” sér til þess að bjarga systur sinni. Í þessari 

kvikmynd eru tvær sterkar konur í aðalhlutverkum, Anna og Elsa. Það virðist sem kvikmyndin 

hafi verið svo mikil framför á staðalímyndum vegna þess að Elsa var aldrei kennd við karlmann 
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og fann ekki ástina í kvikmyndinni eins og allar prinsessur/drottningar gera. En að sama skapi 

er Anna sett í tvö ástarsambönd. Munurinn á þeim tveimur er sú að Elsa er mjög sterk persóna 

sem lætur engan segja sér til. Hún er mjög sjálfstæð og lokuð á meðan Anna er mjög áhrifagjörn 

og persónuleiki hennar er ,,kvenlegri” en Elsu, sem gæti verið ástæðan fyrir að hún fer alltaf í 

sambönd en ekki Elsa. Anna fórnaði lífi sínu til þess að bjarga systur sinni og það gerir hana 

að alvöru kvenhetju og það er í raun óþarfi fyrir boðskap sögunnar að hún endi strax í öðru 

sambandi. 

Kvenhetjan Vaiana er næst í röðinni að verða höfðingi eyjunnar sinnar. En allt líf á 

eyjunni er að deyja, erfitt gengur að rækta mat og fiskeldi minnkar og minnkar í kringum 

eyjuna. Eldra fólkið veit af fyrri reynslu að það er lífshættulegt að fara yfir haflínuna til þess 

að veiða fisk. Vaiana er hinsvegar ekki eins og hefðbundnar, prúðar stúlkur, hún vill fara og 

kanna hafið og athuga hvort þau geti veitt fisk og bjargað eyjunni sinni. Hún finnur fyrir 

miklum þrýstingi frá samfélaginu um hvernig hún eigi að hegða sér, hana langar að vera góð 

dóttir sem fólk getur verið stolt af en á sama tíma þá finnst henni erfitt að binda sig niður og 

hefja ,,hefðbundið” líf.  

Hún er óviss um sjálfsvitund sína, samfélagið ber væntingar til hennar og hún vill vernda 

fólkið sitt en á sama tíma vill hún eitthvað meira út úr lífinu; hana langar að skoða heiminn. 

Þessar ólíku tilfinningar valda togstreitu innra með henni en hún þarf að trúa á sjálfa sig þar 

sem fólk er stöðugt að segja henni hvað hún eigi að gera. Maui er ekki sáttur með að ung kona 

sé að reyna að segja honum fyrir verkum og notar ýmsar leiðir til þess að reyna að losa sig við 

hana. Hann segist ekki skilja af hverju leiðtoginn hafi ákveðið að senda hana í þessa hættulegu 

för, hann myndi nú halda að hún ætti nú betur heima í þorpinu að kyssa börn. Vaiana er hugrökk 

kvenhetja sem hefur sterkt markmið frá upphafi og hélt sig við það. Hún var aldrei kennd við 

ástina og fór aldrei út af sporinu fyrir karlmann.   

Það virðist vera ákveðin togstreita þegar konur eru hetjur, það er alltaf verið að reyna að 

móta þær í sambönd, ráðskast með þær og bera þær saman við aðrar konur. Þær takast á við 

verkefni sem eru ekki heiglum hent, en á sama tíma er reynt þröngva þeim að ríkjandi 

hugmyndum um kvenleika, þ.e. að konur eigi ekki heima í ,,hættulegum heimi”.  

 

12.3 ,,Týpískar staðalímyndir eða breytt mynstur?”  

Kvikmyndin Shrek sýnir týpískar staðalímyndir og breytt mynstur á sama tíma. Hér eru tveir 

hamingjusamir okrar sem fá þau skilaboð frá samfélaginu að þau geti ekki verið hamingjusöm 

nema þau séu falleg. Shrek reynir að breyta þeim til þess að gera líf þeirra betra á meðan þau 
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voru hamingjusamari áður en allir fóru að skipta sér af þeim. Það er sterkt þema í myndinni að 

það sé komið betur fram við þá sem eru fallegri og að fegurð skiptir meira máli en allt annað. 

Fiona er annars vegar hin hefðbundna prinsessa sem er falleg, viðkvæm og veikburða og hins 

vegar sterkur og ákveðinn okri. Í byrjun myndarinnar sést greinilega að hún er karlmannslegri 

í formi okra, þar sem hún stendur við hlið eiginmanns síns þar sem þau raka bæði á sér 

yfirvaraskeggið. Þetta brýtur gegn ákveðnum staðalímyndum um hvernig konur eigi að haga 

sér og sérstaklega að kona sé að raka á sér andlitið, því það er karlmannslegt. Þau eru jafningjar 

sem berjast hlið við hlið á móti óvinum og ef Shrek lendir í klípu þá á Fiona í engum 

vandræðum að slást við fjóra karlmenn ein síns liðs og koma síðan og bjarga honum.  Þegar 

hún breytist í manneskju þá virðist eins og auðveldara sé að ráðskast með hana og hún er 

veikbyggðari. Goffman (1977) bendir á að hvert samfélag hefur sinn skilning á hvað er að vera 

kona og karl – og hvaða persónueinkenni fylgja þeim hlutverkum (Goffman, 1977). Fiona 

tilheyrir tveimur ,,heimum” í kvikmyndinni. Annars vegar þar sem hún er okri og býr í mýri 

og hins vegar þar sem hún býr í höll í samfélagi sem setur kröfur á hana að hún sé prinsessa og 

eigi að haga sér á þann máta. Þessi skipting Fionu milli hlutverka sýnir vel það sem Goffman 

(1959) heldur fram, að við séum stöðugt að leika þau kynhlutverk sem eru álitin ,,hefðbundin” 

eða æskileg í samfélaginu (Milestone & Meyer, 2012). Í einu atriði má sjá þau berjast við fjóra 

menn, þeir ná að draga Shrek upp í tré með snöru en hún heldur áfram að slást við þá og sigrar 

þá. Hún labbar síðan til Shrek, þurrkar drulluna af andliti hans og kyssir hann. Þetta sýnir að 

hún er sterk, þarf ekki mann til að bjarga sér og hér hafa staðalímyndir um kynin breyst aðeins. 

En þegar hún breytist yfir í manneskju þá er eins og hún hafi misst allan styrk sinn. Í 

kvikmyndinni er stöðugt verið að hamra á því að falleg prinsessa og fallegur prins – elska hvort 

annað meira og lifa hamingjusamara lífi. Skilaboðin þar að baki eru goðsögnin um fegurðina, 

að það sé í raun til hlutdræg fegurð í heiminum og eins og Wolf (1991/2002) heldur fram að 

konur eigi að þrá hana og karlar eigi að leita eftir konum sem búa yfir þessari fegurð. Shrek 

reynir að breyta sér og Fionu til þess að þóknast þessari stöðluðu ímynd því hann trúir því að 

fegurð gerir fólk hamingjusamara. Allir í kringum Fionu eru að reyna að hafa áhrif á hvernig 

hún eigi að lifa lífi sínu. Fiona sem manneskja er stöðluð mynd af fallegu prinsessunni sem 

allir þekkja en hún fer á móti staðalímyndinni og vill frekar vera orki því hún var hamingjusöm 

þá. Skilaboðin sem hún sendir frá sér eru að útlitið skiptir ekki öllu máli. 

Það virðist sem að Vaiana sé fyrsta konan að taka við höfðingjaembættinu í þjóðflokki 

sínum. En samkvæmt hefðum þá hefur höfðingjaembættið gengið í ættir (karlkyns) forfeðra 

hennar en nú virðist sem það séu breyttir tímar. Ef þeir hefðu ekki gert hana að höfðingja eða 

beðið eftir að hún eignaðist mann til þess að taka við af föður sínum þá hefði þessi mynd ekki 
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gefið frá sér jafn góð skilaboð, þó að hún sjáist aldrei taka formlega við embættinu. Tímarnir 

hafa breyst ef aðstæður Vaiönu eru bornar saman við Jasmín6 prinsessu. Þær koma báðar úr 

ættum þar sem völd ganga frá föður til sonar en þær tvær eru einu erfingjarnir sem verður til 

þess að Jasmín þarf að ganga í hjónaband en þær kröfur eru hins vegar ekki settar á Vaiönu. 

Þessi kvikmynd brýtur á hefðbundnum staðalímyndum um prinsessur og hlutskipti þeirra. 

Konur geta verið kvenhetjur án þess að ástarlíf þeirra verði að miðpunkti sögunnar. 

Legomyndin er lýsandi dæmi um að staðalímyndir kynjanna séu enn í dag ljóslifandi í 

kvikmyndum. Í kvikmyndinni talar ein kvenhetjan t.d. einungis um barnalega hluti, um 

hamingju, regnboga og sykurpúða. Hún fær það mikilvæga hlutverk að tefja fyrir óvinunum 

ásamt Batman. Hún stendur við hlið hans, hann er klæddur í jakkaföt og með bindi og hún er 

aðstoðarmanneskjan hans og hlutverk hennar er að taka undir allt sem hann segir. Í næsta atriði 

er hann farinn í annað ,,verkefni” og hún er í því hlutverki að blekkja og tefja vondu mennina. 

Hún stendur upp á borðinu, búin að teikna á sig bindi og gleraugu, hoppar og kallar: ,,Viðskipti, 

viðskipti, viðskipti, tölur”. Hún horfir í kringum sig og spyr þann sem er næst sér hvort þessi 

,,truflun” sé að virka. Hann játar því og hún hoppar ánægð á borðinu og fagnar. Þetta atriði 

rímar mjög vel við þær kenningar í samfélaginu að konur séu ekki jafn vitsmunalegar og 

tæknilega jafnhæfar og karlmenn (Milestone & Meyer, 2012). Þetta virðist gefa til kynna að 

hún geti ekki ,,tafið” þá án þess að líkjast ‘karlmanni’ með bindi, sem er tákn fyrir karlmenn. 

Einnig að hún sé ekki nægilega gáfuð til þess að tefja fyrir þeim og þurfi að grípa til einhvers 

konar táknræns gildis sem gefur henni meira lögmæti, með öðrum máta að nota stikkorð sem 

hafa í raun enga þýðingu. Það er athyglisvert að í Legomyndinni reyna hetjurnar að finna 

,,hugmynd” sem er það góð og óútreiknanleg að illi harðstjórinn myndi aldrei átta sig á 

brögðum þeirra. Það má sjá að hugmyndirnar eru ólíkar þar sem tveir karlmenn stinga upp á 

að byggja geimskip eða drepa kjúkling á meðan kvenmaðurinn stingur upp á að ,,giftast 

sykurpúða”. Hugmyndir karlmanna eru af allt öðrum toga en konan sem hugsar um hjónaband 

sem hugmynd til þess að koma illa harðstjóranum á óvart í baráttu þeirra við að bjarga 

heiminum úr höndum hans. Þetta tengist stöðluðum ímyndum um að konur hugsi um giftingar 

og karlmenn um að ,,leika sér” og að þeir séu árásagjarnir. Það virðist vera að raunhæfari 

myndir séu að skína í gegnum kvikmyndina Vaiönu og togstreituna í Shrek 2 en að sama skapi 

eru staðalímyndirnar í Legomyndinni festar rækilega í sessi. 

                                                
6 Skoða nánar í kafla 3.1 Disneymenning 
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12.3.1 ,,Stigveldi karlmennskunnar” 

Í kvikmyndinni Ísöld mátti sjá mikilvægi gagnkynhneigðar karlmennsku í tengslum við 

kenningar Connell7 um karlmennsku. Aðalpersónurnar sýna á sér mjúkar hliðar með því að 

hjálpa barni en á sama tíma taka þeir skýrt fram að þeir eru samt ekki samkynhneigðir, með 

bröndurum og athugasemdum við hvorn annan. Mikið var um einlæg andartök sem voru eftir 

á eins og að bæta gráu ofan á svart. Það má sjá sérstaklega hjá honum Sid er hann segir: ,,Þú 

hefur falleg augu”. Manny svarar honum: ,,Farðu af andlitinu á mér!”. Manny og Diego sýna 

sterkari hliðar karlmennsku á meðan Sid sýnir undirskipaða karlmennsku, hann er oft í 

aðstæðum þar sem hann er einlægur við þá, að hrósa útliti þeirra eða sýna umhyggju og þá 

svara þeir honum á karlmennskulegan máta til þess að gefa til kynna að þeir eru ekki 

samkynhneigðir. Það eru samkynhneigðir brandarar um Sid og Manny. Sid: ,,Þetta litla bleika 

tilheyrir okkur!”. Diego: ,,Ykkur? Þið tveir eruð mjög skrítið par. Ég skil, þið getið ekki eignast 

ykkar eigin svo þið viljið ættleiða”. Einnig koma fram brandarar um Sid og Diego þar sem 

Manny kallar þá ástarfugla (e. lovebirds) en það eru hins vegar aldrei samkynhneigðir 

brandarar einungis um Manny og Diego. Sid sýnir undirskipaða karlmennsku og þeir eru með 

sterkari karlmennskuímynd svo það getur verið ástæður fyrir að Manny og Diego er aldrei 

ruglað saman við að vera samkynhneigðir.  

Ef Legomyndin er skoðuð í sambandi við kenningar Connell um karlmennsku má sjá 

tvær tegundir karlmennsku í tengslum við ,,illa harðstjórann” annars vegar og hins vegar 

,,vondu lögregluna”. Illi harðstjórinn býr yfir einkennum sem flokkast undir ríkjandi 

karlmennsku og er efst í stigveldi karlmennskunnar. Hann er ráðandi og yfir aðra hafinn. Hans 

hægri hönd er vonda lögreglan sem fellur undir flokk samsektarkarlmennsku þar sem hann 

styrkir vald illa harðstjórans. 

 

12.3.2 ,,Umhyggjumiðuð karlmennska” 

Umhyggjumiðuð karlmennska var sterkt þema sem birtist í kvikmyndum frá árunum 2001-

2003 þar sem karlmennirnir sáu um börnin. Í teiknimyndum hafa feður oftar komið til sögu 

heldur en mæður – þeir birtast í þeim tilgangi að veita börnum sínum ráð, sýna kærleik og veita 

stuðning (Davis, 2011). Í kvikmyndinni Leitin að Nemo er mikil umhyggjumiðuð 

karlmennska. Eftir að hafa misst alla aðra í fjölskyldunni snýst líf Marlins í kringum Nemo og 

hann er mjög hræddur um að missa son sinn. Hann gerir allt sem í hans valdi stendur til þess 

                                                
7 Sjá nánar um kenningar Connell um karlmennsku í 7. kafla. 
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að vernda hann frá umheiminum – en hann er mjög hræddur við hafið sjálfur. Þegar Nemo er 

tekinn af kafara þá getur Marlin ekki ímyndað sér líf sitt án hans og leggur af stað yfir hafið. 

Hann kynnist Dóru á leiðinni og hún býðst til þess að hjálpa honum að leita af Nemo. Dóra er 

hins vegar eins og barn vegna skammtímaminnis hennar og Marlin stendur uppi með að þurfa 

að hugsa um hana. Hún skilur ekki og skynjar hættuástand og þarf þar af leiðandi einhvern til 

þess að leiðbeina henni og hjálpa. Marlin er hetja kvikmyndarinnar en þrátt fyrir það 

endurspegla persónueinkenni hans ekki ríkjandi staðalímyndir um karlmennsku. Eins og fyrri 

rannsóknir hafa leitt í ljós þá birtast karlar oft í karlmennskustaðalímyndum (sterkir og 

hugrakkir) í kvikmyndum en karlar eiga einnig til með að birtast sem ósjálfstæðir, 

kvörtunarsamir, óttaslegnir eða umhyggjusamir (Fischer, 2010). Þær niðurstöður eru lýsandi 

fyrir Marlin en hann sýnir miklar tilfinningar og er hræðslugjarn, uppstökkur og vænisjúkur. 

Hann reynir að láta leiðir skiljast við Dóru en honum þykir vænt um hana og sýnir mikla 

umhyggjusemi í garð hennar og Nemo. Dóra þekkir ekki fjölskylduna sína og endar á því að 

flytja heim með feðgunum. Fjölskylda hans Nemo virðist ekki vera sú eina þar sem móðirin er 

ekki til staðar en það virðist vera að karlar í hafinu taki upp umönnunarhlutverk almennt. Í 

skólanum má sjá að kennarinn er karlmaður og börnunum er fylgt í skólann af feðrum sínum. 

Í ferðalagi þeirra yfir hafið hitta þau einnig marga fiska sem flestir eru karlar,  þetta eru hópar 

sem ferðast saman og virðist sem að börnin haldi áfram með feðrum sínum á meðan konurnar 

eru ekki sýnilegar. 

Sully í Skrímsli, hf kynnist barninu þegar hún sleppur inn í skrímslaheiminn. Hann gerir 

sér grein fyrir þeim hættum sem fylgja að vera í kringum hættulegt barn og hann ætlar sér að 

koma barninu út út skrímslaheiminum áður en önnur skrímsli taka eftir henni. Hann reynir að 

halda henni í fjærlægð frá sér en myndar náin tengsl við hana afar fljótt. Hann sýnir henni 

föðurlega umhyggju og er hálfgerður staðgengill föður hennar á meðan hlutverk Mike í lífi 

hennar líkist meira hlutverki frænda. Líf hans tók stakkaskiptum og hlutir sem áður skiptu máli 

virtust ekki vera jafn mikilvægir. Stóra karlmannslega skrímslið, var orðið tilfinningarhrúga á 

hlaupunum á eftir litlu barni, dauðhræddur um að barnið myndi slasa sig eða að aðrir myndu 

skaða það. Mike annast einnig um barnið en ekki á þennan föðurlega máta, hann vill skila því 

sem alla fyrst svo að þeir tveir vinirnir lendi ekki í veseni. Þegar Sully er dæmdur í útlegð er 

honum alveg sama um allt það sem hann hefur áorkað eða misst, fyrir utan barnið. Hans 

umhyggja er svo sterk að ,,föðureðlið” hans kemur honum í gegnum snjóstorm og til björgunar.  

Í kvikmyndinni Ísöld þá finna Manny og Sid ungabarn. Sid vill skila því til föður síns 

en hefur ekki getu til þess að gera það sjálfur, þar sem hann er langt frá því að vera sterkasta 

dýrið. Manny er hinsvegar stór og sterkur. Þegar Manny sér að Diego hefur áhuga á barninu 
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ákveður hann að kannski væri best að skila barninu til föður síns. Sid er veikasti meðlimur 

hópsins og er þar af leiðandi látin hugsa um barnið. Þeir tengjast barninu böndum, þessi bönd 

er ekki jafn sterk og böndin á milli Sully og Boo, eða bönd Marlins við Nemo og Dóru. En 

þeim fer þó öllum að þykja vænt um barnið þegar dregur á myndina. Þeir koma allir úr sitthvorri 

áttinni, Manny á enga fjölskyldu, fjölskylda hans Sid’s skildi hann vísvitandi eftir en Diego 

tilheyrir hinsvegar hjörð. Þemað umhyggjumiðuð karlmennska beinist því að þeirra þörf fyrir 

að vernda barnið en einnig umhyggju þeirra til hvors annars. Þetta eru þrír karlmenn sem 

kynnast í gegnum umsjá barnsins og virðast ekki eiga mikið sameiginlegt en mynda síðan mikla 

væntumþykju fyrir hvorum öðrum. 

13 Umræður og ályktanir 
Við upphaf rannsóknar þá ákvað ég að hafa tímabilið á milli áranna 2001-2016. Fyrstu fjórar 

myndirnar Skrímsli, Ísöld, Leitin að Nemo og Shrek 2 eru frá árunum 2001-2004 og síðan liðu 

níu ár þangað til að Frosin var gefin út og síðar Legomyndin og Vaiana. Ég vildi hafa bil á 

milli þessara kvikmynda til þess að athuga hvort það væri haldbær munur á kvikmyndunum og 

hvort birting kynjanna og staðalímyndir hefðu breyst á þessum árum. Fyrstu þrjár 

kvikmyndirnar, Skrímsli, Leitin að Nemo og Ísöld náðu ekki Bechdel-prófinu, þær voru um 

umhyggjumiðaða karlmennsku og konur voru lítið sjáanlegar í þeim kvikmyndum. Næst kom 

Shrek 2. Hún náði prófinu og í þeirri kvikmynd sáust fleiri kvenmenn en í fyrri myndunum en 

myndin snérist um ástarlíf Fionu. Mikil breyting virðist hafa átt sér stað næstu níu árin þar sem 

síðustu þrjár kvikmyndirnar náðu allar Bechdel-prófinu og fleiri konur birtust í 

kvikmyndunum, sérstaklega kvenhetjur en þrátt fyrir það þá eru enn miklar staðlaðar 

kynímyndir í kvikmyndunum.  

Staðalímynd kvenleikans samanstóð af annars vegar ástsjúkri konu sem var aðlaðandi 

og kyngerð og hins vegar hugmyndinni um hina hefðbundnu húsmóður sem er ekkert nema 

tilfinningasöm barnagæla í leit að öryggi. Samkvæmt Collins (2011) og Tuchman (1981) eru 

konur sýndar í hefðbundnum stöðluðum ímyndum sem einkennast af umönnunarhlutverkum 

t.d. ófaglærðar, heimavinnandi húsmæður, kynverur, eiginkonur eða foreldrar (Collins, 2011; 

Pilcher & Whelehan, 2017). Þetta birtist með sama móti í kvikmyndunum ef við skoðum yngri 

konurnar sem eru kyngerðar og leita sér að kærasta eða eiginmanni og eru skilgreindar sem 

ástsjúku konurnar eins og Wyldstyle, Fiona, Anna og lamadýrin í Ísöld. Lamadýrin í Ísöld eru 

kyngerðar ungar konur en eru að leita sér að maka, langar að verða mæður og þar af leiðandi 

skipta þær um hlutverk en eru samt sem áður undir staðalímynd kvenleikans. Eins og áður kom 

fram þá voru húsmæður lítið sjáanlegar en hugmyndin um þær voru til staðar í kvikmyndunum 



 

  

 33 

eins og sást í Legomyndinni þar sem faðirinn var að leika við son sinn og þá mátti heyra móður 

hans kalla á hann að það væri kominn matur, sem gaf til kynna að hlutverk hennar var einungis 

að elda á meðan eiginmaður hennar lék sér við son sinn. 

Hugrakkar kvenhetjur birtast sterkt í gegnum teiknimyndirnar þar sem konur fylgja 

markmiðum sínum og draumum og sitja ekki og bíða eftir að aðrir reddi málunum. Þær fara 

allar í leiðangur til þess að bjarga einhverju (heiminum, eyjunni sinni eða konungsríki sínu). 

Björgunarför þeirra snýr að allri heildinni en ekki að eigin hagsmunum. Kvenhetjurnar eru þó 

allar með karlmann við hlið sér, hvort það sé vinur eða kærasti. Það er einkum áberandi hvað 

það fylgir mikil togstreita við að vera kvenhetja þar sem þær eru stöðugt kyngerðar og dæmdar 

af útliti sínu. Það er reynt að stýra þeim og setja þær í ástarsambönd en eins og kom fram í 

rannsókn Smith og Cook (2008)8 er hægt að skipta kvenhetjum upp í þrjá flokka þegar kemur 

að markmiðum og draumum, þá eru konur með markmið en það er oft eitthvað sem kemur í 

veg fyrir það, mjög oft ást. 

Ríkjandi hugmyndir um staðalímyndir kvenleika og karlmennsku eru ótvírætt til staðar 

í kvikmyndunum en sumstaðar er eins og mynstrið sé aðeins að breytast til hins betra. Eins og 

ég kom inn á áðan þá fengu Fiona og Shrek val um að lifa eins og okrar eða sem fallegt fólk 

(útlit og hegðun sem samfélagið styður). Shrek upplifði ákveðna togstreitu annars vegar að 

hann og Fiona eru hamingjusamlega gift og hins vegar þau skilaboð úr þjóðfélaginu sem segja 

að fólk sé hamingjusamara ef það er fallegt og ef Fiona væri ekki gift honum (og okri) að þá 

væri hún falleg og hamingjusöm. Hann var að kljást við þessar ríkjandi hugmyndir í 

samfélaginu þegar hann áttaði sig á því að það skiptir ekki máli hvað öðrum finnst og hvað 

samfélagið ætlast til af þeim ef þau eru sjálf hamingjusöm. Þetta eru mjög góð skilaboð og þau 

brjóta á staðalímyndum. Þau gátu lifað hamingjusöm sem eftir var þó þau væru ekki eins og 

samfélagið bjóst við að þau væru. Það eru hins vegar sterkar staðalímyndir í Legomyndinni. 

Myndin var gefin út árið 2014 en það var eins og hún hafi farið nokkur ár aftur í tímann þegar 

kynhlutverk og staðalímyndanir voru skoðaðar en í myndinni eru litum að meira segja gefið 

sitt ,,kyn”. Þessar staðalímyndir má sjá í gegnum hugmyndir persónanna í kvikmyndinni þar 

sem þeirra hugmyndir virðast vera afar ólíkar eftir kyni. Konur vilja hjónaband og sykurpúða 

á meðan karlar leika sér. Vaiana virðist koma með mestu breytinguna af þeim öllum. Hún er 

kvenhetja sem er að fara að taka höfðingjaembætti án karlmanns, fyrsta konan til að gegna því 

embætti. Hún er miklu eðlilegri í líkamsburði en allar hinar konurnar. Hún er ekki jafn hávaxin, 

mittislítil eða með stór brjóst. 

                                                
8 Fyrri rannsóknir 2 kafli 
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Karlmennskan í teiknimyndunum var skoðuð út frá kenningum Connell (2005) um 

ríkjandi, samsektar-, og undirskipaða karlmennsku. Það virtist vera sem að þeir sem flokkuðust 

undir ríkjandi karlmennsku voru ,,vondu” persónurnar í kvikmyndunum eða þeir sem voru 

sterkastir en samsektarkarlmennskan virtist vera til staðar í kvikmyndum almennt. Þeir sem 

sýndu undirskipaða karlmennsku voru oft góðu persónurnar, þeir sem sýndu kvenleika eða þeir 

,,veikustu” líkamlega séð og voru þeir yfirleitt ,,látnir” gera eitthvað fyrir sterku persónurnar. 

Í Ísöld var Sid ,,kvenlegur” og látinn gera öll skítaverkin fyrir aðra. Því stærri og sterkari sem 

þeir voru því ,,karlmannslegri” voru þeir. Það mátti einnig sjá í Nemo þar sem Marlin var lítil 

og hræddur fiskur á móti stórum hákarli sem sýndi ríkjandi karlmennsku. Í Legomyndinni voru 

allir ríkjandi karlmennskueiginleikarnir tengdir við hetjur og ,,vondu” karlanna.  

Umhyggjumiðuð karlmennska virðist vera ein af birtingarmyndum karlmanna sem má 

sjá í teiknimyndum. Þetta eru karlmenn sem lenda í aðstæðum þar sem engar konur eru til 

staðar og þeir taka að sér þá ábyrgð að sjá um börn eða hugsa um hvora aðra. Umhyggjumiðuð 

karlmennska felst í umönnun á annarri manneskju, miklar áhyggjur af því hvort sú manneskja 

sé að fara sér að voða og löngun til þess að hjálpa þessari manneskju. Ekki hjálpa manneskju í 

hefðbundnum karlhetjuskilningi þar sem hugrakkur prins bjargar prinsessu, heldur felur þetta 

í sér meiri umhyggju, sterkari tengslum og breytir lífi þeirra til hins betra. Umhyggjumiðuð 

karlmennska er brot á staðalímyndum karlmennskunnar og felur í sér jákvæð skilaboð að 

strákar megi vera umhyggjusamir og að hlutverk þeirra getur verið meira en að sjá mestmegnis 

um fjölskyldur sínar fjárhagslega. 

Birtingamyndir kynjanna virðast skiptast í tvo flokka. Í fyrsta lagi í teiknimyndir þar 

sem vantar stelpur en þar er umhyggjumiðuð karlmennska í forystu og konur kyngerðar í 

aukahlutverkum sem kærustur. Í öðru lagi teiknimyndir þar sem aðalpersónan er kvenhetja sem 

finnur að öllum líkindum ást. Konur á fullorðinsaldri eru líklegar til að birtast sem mæður í 

teiknimyndum sem deyja eða koma lítið við sögu á meðan fullorðnir karlmenn eru mikið 

sýnilegri í teiknimyndum.  

Það er hægt að draga lærdóm af þessum staðalímyndum og kynhlutverkum í 

teiknimyndum en við sem samfélag þurfum að vera meðvituð um skilaboðin sem 

dægurmenningin er að gefa frá sér. Kvikmyndirnar sýna jákvæða þróun þó hún sé ekki línuleg 

jákvæð þróun eins og sést í Legomyndinni þar sem fyrri kvikmyndir virtust vera að þróast í 

áttina að jafnrétti en síðan kom Legomyndin og sýndi mikið kynjamisrétti í gegnum 

staðalímyndir og kynhlutverk.  

Karlmenn eru mikill meirihluti í flestum tegunda kvikmynda og sérstaklega í 

teiknimyndum og það hefur áhrif á stúlkur þegar þær hugsa um sín hlutverk og 



 

  

 35 

framtíðarmöguleika. Það þarf að hugsa um hvaða skilaboð er verið að senda til stelpna í 

gegnum teiknimyndir, til dæmis að stelpur í hetjuhlutverki kljást við togstreitu. Hvað eru þessi 

skilaboð að segja stelpum? Eiga stelpur að bíða eftir ástinni eða eiga þær þá að búast við að 

karlmaður komi og bjargi þeim þegar þær lenda í hættu? Það er mjög jákvætt að kvikmyndir 

nái Bechdel-prófinu en hins vegar hefur prófið það lága staðla að það á að vera sjálfsagt og 

ekki frásagnarhæft að allar myndir standist prófið. Börn eiga að geta horft á kvikmyndir þar 

sem eru tvær kvenpersónur tala við hvora aðra um annað en karla, sérstaklega ef við horfum á 

kvikmyndirnar frá fyrra tímabilinu sem eru ætlaðar kornungum börnum sem eiga ekki að þurfa 

að hugsa til þess að konur séu ósýnilegar eða tali bara um karlmenn. Skilaboðin frá 

kvikmyndunum til stelpna eru oft á þann veg að fegurð sé ein af undirstöðuþáttum eða 

grundvallarþáttum þegar kemur að mótun sjálfsmyndar. Ennfremur að fallegar stelpur séu 

hamingjusamari og finna alltaf ástina. Stelpur eiga að geta verið kvenhetjur án nokkurs konar 

togstreitu. Það þarf að framkvæma fleiri rannsóknir á þessu sviði og halda áfram að skoða 

kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Það þarf að hafa hærri markmið og hærri staðla til þess að færast 

nær kynjajafnrétti í kvikmyndum, sem er markmið samtakanna Geena Davis Institute on 

Gender in Media og er það mín von að rannsóknir þeirra hvetji til meiri breytinga í 

kvikmyndaiðnaðinum. 
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