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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um kynhlutverk í kvikmyndum sem streymisveitan Netflix framleiðir. Áhersla 

er lögð á unglingamyndir þar sem ungmenni er hópur fólks sem er áhrifagjarn og sækist 

mikið í kvikmyndir. Rannsóknarspurning sem verður leitast eftir að svara er: Hverjar eru 

birtingarmyndir kynhlutverka í unglingamyndum sem Netflix framleiðir? Kvenleiki og 

karlmennska verða greind ítarlega og borið saman við fræðileg hugtök sem fræðimennirnir 

Raewyn Connell, Mimi Schipper og Ingólfur Á. Jóhannesson hafa sett fram. Einnig verður 

athugað hvort að kvikmyndirnar standist hið þekkta Bechdel-próf. Kvikmyndirnar sem urðu 

fyrir valinu eru: Sierra Burgess is a Loser (2018), #realityhigh (2017), Alex Strangelove (2018), 

Dude (2018) og To All the Boys I've Loved Before (2018). 

Helstu niðurstöður eru þær að kvikmyndirnar sýna staðlaðar ímyndir af kynhlutverkum á 

borð við ríkjandi karlmennsku og styðjandi kvenleika. Mengandi kvenleiki var einnig áberandi 

þar sem kvenmannsímyndinni var ögrað og ímynd karla var íhaldssöm og á tímum skaðleg. Á 

Bechdel prófi féll ein kvikmyndin og var það Alex Strangelove. Niðurstöður mínar gefa innsýn 

á vandamál kvikmynda sem ungmenni eru að horfa á í dag. 
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Formáli 

Mikil áreynsla og erfiðleikar fylgdu þessu verkefni. Þetta er án efa það erfiðasta sem ég hef 

gert á ævi minni. Ég vil því þakka móðir minni fyrir að vera góður andlegur stuðningur og 

föður mínum fyrir að veita mér ávallt styrk á sjálfstraustið þegar kemur að námi. 

Leiðbeinandi minn gaf mér mjög góða leiðsögn og fær hann bestu þakkir fyrir það. Einnig vil 

ég þakka traustri vinkonu sem sá alltaf til að ég fékk minn skammt af dagsljósi. Þetta verkefni 

tók tól á andlegu heilsu mína og vil ég því þakka sjálfri mér fyrir að vera sterk og gefast aldrei 

upp þegar erfiðir dagar liðu hjá.  

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

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

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

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí 2019 

 

_________________________________  
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1 Inngangur  

 

Kvikmyndir er afþreying sem við flest þekkjum til og höfum gaman af. Mörg þúsund 

kvikmyndir eru framleiddar ári hverju og reynir þessi stóriðnaður að höfða til flestra. Margir 

markhópar eru til og er einn af þeim ungmenni. Unglingamyndir hafa lengi verið til og er 

Rebel Without a Cause (1955) kannski þekktasta kvikmyndin sem tilheyrir þeim flokki (Lewis, 

2008, bls. 250-258). Þegar hún kom út flykktust unglingar í kvikmyndahús til að sjá fleiri nýjar 

myndir (Capuzzo, 2001, bls. 157-158). Einnig var í boði að fylgjast með skipulagðri 

sjónvarpsdagskrá í heimahúsum (Lotz, 2009). Í dag er aðeins nóg að vera nettengdur við 

straumspilun eins og Netflix og er því hægt að horfa á kvikmyndir hvar og hvenær sem er 

(Hilderbrand, 2010; Lotz, 2013). Netflix er þekkt fyrir að hafa mikið úrval af kvikmyndum. 

Margar kvikmyndir eru heillandi en innihald þeirra getur verið vafasamt.  

 Í dag eru vinsælar myndir fyrir unga sem aldna að sýna staðlaðar ímyndir af 

kynhlutverkum (Richardson, 2014). Konur eru þar í minnihluta og finnast oftast í styðjandi 

hlutverki við karlmanns söguhetju (Smith, Choueiti, og Pieper, 2017; Richardson, 2014). 

Alison Bechdel (1986) bjó til próf varðandi vandamál kvikmynda. Skilyrði þess eru að í 

kvikmyndinni þurfa tvær konur eða fleiri að tala saman um eitthvað annað en karlmenn. 

Þrátt fyrir enföld skilyrði standast margar kvikmyndir ekki prófið (Dolan, 2013). Bechdel-

prófið gefur innsýni inn í kynjaslagsíð sem er að finna í kvikmyndum, en er ekki nóg að 

styðjast einungis við það. Önnur atriði koma til greina eins og valdastig kynja, skaðleg 

karlímynd, líkamsmynd og margt fleira.  

 Þegar ég var fimmtán ára man ég hvernig kvikmyndir höfðu áhrif á líkamsímynd mína, 

þar sem ég var sífellt að bera mig saman við konur í kvikmyndum. Þessi unglingsstúlka og 

forvitni um kynjafræði er því innblásturinn við þessa ritgerð. Í ritgerðinni ætla ég að greina 

hvernig hlutverk kynja standa í unglingamyndum í dag. Ég valdi kvikmyndir sem Netflix 

framleiðir og heita þær Sierra Burgess is a Loser (2018), #realityhigh (2017), Alex Strangelove 

(2018), Dude (2018) og To All the Boys I've Loved Before (2018). Söguhetjur verða skoðaðar 

út frá valdastöðu þeirra í kynjakerfinu og eru einnig borin saman við hugtökin styðjandi og 

mengandi kvenleika og ríkjandi og skaðlega karlmennska. Rannsóknin gefur innsýn í hvernig 

kvikmyndir unglingar eru að horfa á. Rannsóknarspurning sem verður leitast eftir að svara er: 

Hverjar eru birtingarmyndir kynhlutverka í unglingamyndum sem Netflix framleiðir? 
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2 Menning 

 

Menning er hugtak sem flestir ættu að þekkja en hafa ef til vill gefið því lítinn gaum hvað það 

í raun og veru þýðir eða stendur fyrir. Hugtakið menning hefur þó verið skilgreint á ýmsa 

vegu. Í Íslensku alfræðiorðabókinni er hugtakinu lýst svo: „sú heild þekkingar, siðferðis, trúar 

og tákna sem er undirstaða mannlegs samfélags““ (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir, 1990, bls. 492). Í Lögfræðiorðabókinni er skilgreiningin á menningu aðeins 

flóknari, en hún hún er skilgreind þannig:   

 

 Samheiti yfir þá þætti í innra jafnt sem ytra umhverfi manna sem rækta með þeim 

 mannlega eiginleika, kunnáttu og skilning, jafnt í verklegum sem andlegum efnum, og 

 telja má eins konar sameiginlegan arf kynslóðanna, hvort sem er í almennum efnum 

 eða á þrengra sviði.  

 (Páll Sigurðsson, 2008, bls. 285). 

 

Hofsted (2001), prófessor í menningarfræðum, álítur að menning samanstandi af gildum, 

venjum, söguhetjum og táknum. Auk þess lýsir hann menningu sem „sameiginlega forritun 

hugans sem aðgreinir meðlimi eins hóps frá meðlimi annarra hópa“ (bls. 9–11). Ef við tökum 

saman allar þessar skilgreiningar þá eiga þær það sameiginlegt að menning sé einhvers konar 

athöfn þar sem fólk kemur sér saman um gildi, siðferði og venjur. Þetta geta verið allt frá því 

að vera trúarbrögð yfir í að kaupa sér ís á sunnudögum. Í samfélagi eru til margir hópar með 

mismunandi menningu. Fólk hegðar sér t.d. ekki eins í vinnunni og þegar það er í 

fjölskylduboði. Þarna er ein manneskja partur af tveimur ólíkum hópum sem hafa ekki sömu 

gildi og venjur. Samfélög eru uppbyggð á svipaðan hátt sem skapa ólíkar menningar eins og 

stéttaskipting þar sem finna má bæði há- og lágmenningu. Hámenning er tengd við fólk af 

efri stéttum. Fólk af efri stéttum býr við góð efni og er oftast vel menntað og úr þeim 

aðstæðum myndast ákveðin menning. Lágmenning er tengd við fólk af lægri stéttum þar sem 

fólk hefur minni efni og/eða minni menntun og siðir þeirra og gildi mynda aðra menningu 

(Boëthius, 1995a, bls. 12–38). 
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2.1 Dægurmenning 

Dægurmenning hefur oft verið tengd við lágmenningu þar sem dægurmenningu er hvorki 

ætlað að vera flókin né gera kröfur um ákveðna þekkingu þeirra sem njóta hennar. 

Hámenning er því ekki hluti af dægurmenningu enda skapar hámenning menningarafurðir 

sem þarfnast ákveðinnar þekkingar. Höggmyndalist, málverk eða sinfónía eru því ekki talin til 

dægurmenningar. Hver sem er getur samt tekið þátt í dægurmenningu, hún á að höfða til 

fjöldans, sameina fólk og veita ánægju. Sem dæmi um dægurmenningu nútímans má nefna 

tónlist eftir Ariana Grande, Marvel-kvikmyndirnar og sjónvarpsþættina og bókaseríuna Game 

of Thrones. Afþreyingariðnaðurinn er því hluti af dægurmenningunni (Harrington og Bielby, 

2001, bls. 2). 

 Bandaríkin hafa verið einna mest allra landa verið tengd við afþreyingariðnaðinn eða 

dægurmenninguna. Í lok seinni heimstyrjaldarinnar höfðu Bandaríkin mikil áhrif á þróun 

dægurmenningar í Evrópu þegar heimsálfan náði efnahagslegum stöðugleika og fólk hafði 

efni á afþreyingu sem það hafði ekki haft áður. Fjöldaframleiðsla hófst á nýjungum eins og á 

kassettutækjum, sjónvörpum, geislaspilurum og tölvum. Fyrir tilstilli þessara nýjunga gat 

hver Evrópubúi upplifað „hinn fullkomna bandaríska lífsstíl“ í gegnum t.d. kvikmyndir, tónlist 

og bókmenntir. Fólk frá Evrópu byrjaði að dá til að mynda djass- og rokktónlist, lífsstíl og 

kvikmyndir Hollywood og rithöfundinn Ernest Hemingway svo eitthvað sé nefnt (Harrington 

og Bielby, 2001, bls. 2–8). 

 Bandaríkjavæðing dægurmenningar hafði fyrst áhrif á ungt fólk þar sem það hafði 

meiri frítíma eftir stríðið og var ekki með sömu fjárhagslegu skyldur og þeir sem eldri voru. 

Þessar kringumstæður bjuggu til fullkominn markað til þess að selja ungu fólki ýmiss konar 

afþreyingarefni (Capuzzo, 2001, bls. 157; Harrington og Bielby, 2001, bls. 2; Stephan, 2008, 

bls. 1). Ekki voru þó allir á þeirri skoðun að dægurmenning fyrir unga fólkið væri af hinu 

jákvæða. Álitu margir að dægurmenning gæti leitt ungmenni í glæpamennsku þar sem hún 

lækkaði siðgæðisþröskuld þeirra. Hún var talin höfða til tilfinningalegra og frumstæðra 

eðlishvata og bjóða upp á sambærilegan unað sem var að finna í kynlífi, eiturlyfjum eða 

áfengi. Dægurmenning var álitin óheilnæm og tælandi skemmtun sem siðspillti 

ímyndunarafli unga fólksins og raskaði hugmyndum þeirra um veruleikann (Boëthius, 1995b, 

bls. 45). 
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 Horkheimir og Adorno (1991, bls. 107) gengu jafnvel svo langt að telja 

dægurmenningu vera tól sem væri notað til þess að stjórna almenningi. Þeir töldu 

dægurmenningu vera eins og verksmiðju sem byggi til staðlaðar menningarvörur (s.s. 

kvikmyndir, sjónvarpsþætti, tímarit o.fl.) sem væru notaðar til þess að koma stóru samfélagi í 

ástand aðgerðaleysis. Sagt var að neysla á þægilegri skemmtun frá dægurmenningunni gerði 

fólk auðsveipt og horft væri fram hjá t.d. erfiðum efnahagsaðstæðum. Adorno (2001) sá 

þetta í bandarískum gamanleik þar sem ung kona, starfandi sem kennari, fékk ekki nægilega 

borgað og ofan á það var yfirmaður hennar alltaf að sekta hana og taka af henni meiri 

peninga. Húmorinn í söguþræðinum samanstendur af atriðum þar sem kennslukonan er að 

reyna að afla sér matar frá vinum og kunningjum. Adorno telur að í gamanleiknum felist 

dulin skilaboð:  Ef manneskja er fyndin, klár og heillandi eins og þessi kona þá skiptir engu 

máli að hún sé á launum sem svelta hana. Samkvæmt Adorno er þessi gamanleikur dæmi um 

hvernig þægileg skemmtun gerir fólk auðsveipt gagnvart einhverju eins og lélegum launum 

kennara með því að gera það að normi veruleikans (bls. 166–167). Aðrir geta samt túlkað 

þennan gamanleik sem nokkurs konar háð um efnahaginn og léleg laun kennara. 

 Dulin skilaboð má einnig finna í auglýsingum þar sem notast er við einhvers konar 

ímynd til þess að selja neytendum hluti. Ef við skoðum hvernig sígarettur voru auglýstar á 

sínum tíma þá notaði Malboro alltaf ímynd sterka kúrekans sem er bein vísun í karlmennsku. 

Fyrirtækið Virginia Slims byrjaði að framleiða sígarettur á sama tíma og reykingar voru ekki 

álitnar kvenlegar. Í auglýsingum Virginia Slims  var notuð ímyndin af sjálfstæðri konu að 

berjast fyrir réttindum kvenna og slagorð fyrirtækisins var: „Þú hefur komist langt, elskan“ 

(Kellner, 1995, bls. 336). Í auglýsingum er reynt að nota menningarlegar afurðir til að skapa 

jákvætt hugarfar gagnvart vörunni. Dæmi um þetta voru að Malboro gerði karla 

karlmannslegri og konur, sem reyktu Virginia Slims, mótmæltu þröngu kvenmannsímyndinni. 

Auglýsingar geta haft mikil áhrif og átt þátt í því að skapa með vörum sínum ímynd sem festir 

sig í sessi innan menningar okkar (Fiske, 1994, bls. 24–28).  

 Fólk hefur mismunandi skoðanir þegar kemur að dægurmenningunni um hvort hún 

sé skaðleg, lastafull eða aðeins saklaus skemmtun sem allir geta haft ánægju af. Burtséð frá 

því er dægurmenning komin til að vera. Hún er eitthvað sem nánast allir geta tekið þátt í á 

hverjum degi og býður upp á hluti sem fólk getur átt sameiginlega. Allir geta treyst á 

dægurmenninguna til þess að tengjast öðru fólki á einn eða annan hátt. Það getur skreytt 
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vinnudag sinn með samræðum um nýjasta Game of Thornes þáttinn í pásunni sinni eða notið 

samveru með vinum þar sem horft er og hlustað á tónleika með Billie Eilish í beinni 

útsendingu. Sjónvarpið skapar mikið aðgengi að dægurmenningunni þar sem í dag eru 

nánast allir með sjónvarp heima hjá sér. 

 

2.2 Sjónvarp og kvikmyndir 

Í dag hefur umhverfi sjónvarpsins breyst talsvert frá því sem áður var. Tímabil sjónvarpsins, 

samkvæmt Amanda Lotz (2009), er talið hafa verið frá 6. til 9. áratugarins, tímabil sem fólk 

treysti á fáar ríkisreknar sjónvarpstöðva. Sjónvarpsefni var aðeins sýnt á ákveðnum tíma og 

dögum vikunnar. Einkastöðvar með fjölbreyttara efni birtust síðan í lok 9. áratugarins (Lotz, 

2009). Smám saman varð biðin eftir næsta þætti eða kvikmynd hjá sjónvarpsstöðvum úrelt 

og því kom upp möguleikinn á að borga fyrir hvern þátt eða mynd í gegnum innri vef 

sjónvarpsins (Hilderbrand, 2010). Umhverfi sjónvarpsins breyttist síðan enn fremur á 21. öld 

og sá ekki lengur eitt um afþreyingarefni fyrir almenning (Lotz, 2009). Mikið af efni, sem áður 

fyrr var að finna á sjónvarpsstöðvum, er komið inn á netið. Á netinu er hægt að horfa á alls 

konar efni í gegnum straumspilun (e. steam) (Hilderbrand, 2010; Lotz, 2013). Ein tegund 

straumspilunar eru síður með áskriftarform í óendanlega þætti og kvikmyndir. Þetta 

fyrirkomulag er mjög vinsælt í dag og á sinn uppruna í Bandaríkjunum (Hilderbrand, 2010; 

Khanna, 2017). 

 Bandaríkin hafa alltaf verið einu skrefi á undan öðrum í afþreyingariðnaðinum og eru 

fljótir að koma auga á möguleika markaðsins. Þeir hafa haft áhrif á það hvernig við horfum á 

þætti og kvikmyndir, það sem áður var í sjónvörpum er nú komið inn á netið. Áhrif 

Bandaríkjamanna ná einnig til framleiðslu kvikmynda og þáttaraða. Ef aðeins er horft á 

kvikmyndir þá eyddu bandarískar kvikmyndir allri samkeppni við aðrar þjóðir eftir seinni 

heimsstyrjöldina. Á 9. áratug græddu bandarískar kvikmyndir 85% meira en evrópskar 

kvikmyndir á alþjóðamarkaðinum (Crothers, 2010; Harrington og Bielby, 2001, bls. 8). 

Vinsældir bandarískra kvikmynda má sjá í á Íslandi í dag og ef fólk ætlar í kvikmyndahús þá 

eru oftast nær bandarískar myndir í miklum meirihluta þeirra sem í boði eru.  

 Bandarískar kvikmyndir eru byggðar upp á mjög svipaðan hátt – hvort sem um er að 

ræða gaman-, spennu- eða hryllingsmynd. Oft er beitt einhvers konar spennu sem heldur 
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athygli áhorfendans. Ofbeldi er eitt form spennu og getum við tekið ofurhetjumyndir sem 

dæmi. Þar sigrar hetja marga óvini með ofbeldi og sleppur oftast ómeidd eða smávægilega 

slösuð. Kynlíf og kynverund1 er líka dæmi um spennu í kvikmyndum. Nánast allar vinsælar 

kvikmyndir hafa einhvers konar þema sem tengist kynlífi og kynverund; það getur verið allt 

frá hrifningu á manneskju yfir í kynlífsatriði milli elskenda. Ákveðin óvissa um hvort tvær 

manneskjur munu ná saman þrátt fyrir erfileika eða slíta samvistum veldur oft spennu í 

kvikmyndum (Crothers, 2010).  

 Annað sem einkennir bandarískar myndir er hinn farsæli endir. Þegar spenna hefur 

myndast í kringum vandamál verður losun spennunnar í lok myndar þegar vandamálið 

leysist. Vandamálin einkennast oft af ofbeldi eða kynlífi og kynverund, hetjan sigrar óvininn 

og bjargar deginum eða manneskja byrjar með þeim sem hún var hrifin af. Annað gerist þó 

þegar um er að ræða framhaldsmynd; þá viðhelst spennan og og líkur aukast á því að 

áhorfendur vilji sjá framhaldið. Þetta má oft sjá notað í sjónvarpsþáttum til þess að 

áhorfendur verði nógu spenntir til að vilja sjá næsta þátt. Uppbygging kvikmynda og 

þáttaraða einkennist því mikið af að mynda spennu og síðan að losa um hana. Sem gott 

dæmi um kvikmyndir, sem búa yfir öllum þessum þáttum, má nefna Bond-kvikmyndirnar. Í 

hverri Bond-mynd slæst breski leyniþjónustumaðurinn James Bond við illmenni sem hafa það 

eitt í hyggju að eyða heiminum. Í svaðilför sinni hittir hann aðlaðandi kvenmenn og fellur það 

inn í þema kynlífs og kynverundar. Í lok hverrar myndar sigrar hann að sjálfsögðu óvinina og 

bjargar deginum og allt endar vel (Crothers, 2010). 

 Eins og sjá má hefur áhorf breyst talsvert frá því að byrja í skipulögðu sjónvarpsáhorfi, 

þar sem hver og einn beið spenntur eftir næsta þætti í heila viku, yfir í að geta valið sjálfur 

hvenær og hversu marga þætti hann vill horfa á (Hilderbrand, 2010; Khanna, 2017; Lotz, 

2009, 2013). Afþreyingariðnaðurinn virðist þekkja vel til neytandans, hvar spennan á að liggja 

og að allt endi vel að lokum (Crothers, 2010). Í dag er úr mörgu að velja í 

                                                      

 

 

 

1 Kynverund er heildarupplifun af manneskju sem kynveru og er samspil kyns, kyngervis, kyneinkenna, 

kynhneigðar og kynvitundar (Hinsegin frá Ö til A, e.d.). 
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kvikmyndarheiminum og getur hver og einn valið það sem honum hentar, allt frá spennu til 

gamans. 

 

2.3 Unglingamyndir 

Kvikmyndir hafa verið markaðssettar fyrir unga sem aldna en það var þó ekki fyrr en í 

kringum 1953 sem myndir voru gerðar og markaðssettar fyrir þrengri hópa samfélagsins. Þá 

skapaðist flokkur kvikmynda sem í dag kallast unglingamyndir (e. teen films) og var sá flokkur 

gerður sérstaklega fyrir þann aldurshóp. Unglingar voru nú þegar virkir neytendur 

dægurmenningarinnar og var því framleiðsla unglingamynda eitthvað sem hafði jákvæða 

útkomu (Harrington og Bielby, 2001, bls. 2; Lewis, 2008, bls. 250–258; Stephan, 2008, bls. 

1;). Fyrsta unglingamyndin, sem talin er vera vel heppnuð, heitir The Wild One (1953) og er 

hún um unga stráka sem eru saman í mótorhjólagengi sem setjast að á sveitabýlinu Hollister 

í Kaliforníu. Þar gera þeir allt vitlaust með því að vera algjörlega stjórnlausir og hlusta ekki á 

fullorðna fólkið í bænum (Lewis, 2008, bls. 250–258). 

 Mótþrói er sterkt þema í unglingamyndum eða ráðavilltir unglingar sem hafa ekki 

fundið sinn sess í heiminum. Í kvikmyndinni Rebel without a Cause (1955) er einnig að finna 

svipað efni um ungt fólk í leit að tilgangi með líf sitt. Aðalsöguhetjurnar í myndinni upplifa 

firringu í lífinu og reyna að takast á við það með mótþróa gagnvart foreldrum og öðru 

fullorðnu fólki. Söguhetjan Jim er sá sem allir unglingar áttu að geta tengt við og lendir hann í 

alls konar svaðilförum sem tengjast ást, ofbeldi og áfengisneyslu. Á þessum tíma voru 

unglingar álitnir frekar forvitnir og talið að þá hungraði í að njóta sinnar eigin menningar. 

Þessar tvær myndir sköpuðu grófa menningu unglinga með áfengi, kynlífi og ofbeldi en á 

sama tíma gengu söguhetjurnar í gegnum erfileika sem allir unglingar áttu að geta samsamað 

sig við (Lewis, 2008, bls. 250-258). 

 Á milli áranna 1956 og 1967 voru unglingamyndir frekar gleymdur flokkur og 

framleiddar voru lélegar og ódýrar unglingamyndir á skömmum tíma. Eftir 1967 urðu 

unglingamyndir aftur vandaðar og betur gerðar (Lewis, 2008, bls. 250–258). Unglingamyndir 

á þeim tíma fjölluðu um táninga sem vildu hafa einhvern tilgang í lífi sínu. Þeir sýndu líka 

mótþróa í þeim tilgangi að öðlast sjálfstæði frá foreldrum eða öðru fullorðnu fólki. Á 8. 

áratugnum voru skapaðar persónur sem áttu að tengjast unglingum eins og töffarinn, 
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gáfnaljósið eða nördinn og sá eða sú góða. Kvikmyndin American Graffiti (1973) er gott dæmi 

um slíka persónusköpun þegar góði strákurinn, sem er formaður nemendafélagsins, fer að 

hanga með nörd skólans (Lev, 2000, bls. 77–107). Þessi tengsl milli karaktera eru mjög 

áberandi í unglingamyndinni The Breakfest Club sem gerð var árið 1985. Þar lenda 

mismunandi karakterar allir í að sitja eftir í skólanum þar sem þeir uppgötva að þeir eigi 

margt sameiginlegt þó svo að þeir tilheyri ekki sömu klíkum í skólanum.   

 Klíkur eru áberandi í unglingamyndum sem ýmiss konar týpur tilheyra. Þetta er mjög 

stórt þema í unglingamyndinni Mean Girls (2004). Þar teiknar vinkona aðalsöguhetjunnar 

Katy kort af matsalnum og hvar hver klíka situr. Katy fer að njósna um vinsælu stelpurnar 

fyrir vini sína og endar með því að fá nýtt útlit frá toppi til táar eða „makeover“. Slík 

útlitsbreyting er áberandi þema í unglingamyndum en það er hægt að sjá í t.d. Princess 

Diaries (2011), Clueless (1995) og She's All That (1999). Útlitsbreyting er notuð til þess að ná 

einhverju sem allir þrá í unglingamyndum: að vera vinsæl/l í skólanum. Miðskóli (e. high 

school) er vettvangur sem er oftast notaður í unglingamyndum en þegar karakterar hittast 

utan skóla er það oftast í partýjum. Partýmenning er sjáanleg í unglingamyndum og er 

óhófleg drykkja undirþema hennar. Ekki sést mikið í foreldra í myndunum og mætti segja að 

þeir skipti sér lítið af unglingunum sínum (Lev, 2000, bls. 77–107). 

 Mörg atriði eru eftirminnileg úr vinsælum unglingamyndum og má enn sjá vísað í þau 

í öðrum myndum í dag. Atriði eins og þegar söguhetja úr Say Anything (1989) spilar lag með 

segulbandstæki fyrir utan glugga elskunnar sinnar eða þegar töffarinn úr The Breakfest Club 

(1985) steytir hnefann upp í loft í lokaatriði myndarinnar við lagið Don’t You (Forget About 

Me) með hljómsveitinni Simple Minds (Helga Jónsdóttir, 2013). Annað slíkt atriði má nefna  í 

aðeins nýlegri unglingamynd, Mean Girls (2004) þegar ein af vinsælu stelpunum spyr Katy af 

hverju hún er hvít úr því að hún er frá Afríku. 

 Allar þessar kvikmyndir tengjast formúlu vinsælla bandarískra kvikmynda og gæti þá 

vaknað spurningar um hvaða skilaboð fylgja unglingamyndum og hvort þær stuðli að velferð 

unglinga. Hafa þarf í huga að félagsmótun kyns myndast í gegnum menningu og er því 

áhugavert að skoða nánar kyn, kyngervi, kynhlutverk og hvernig þau birtast í 

dægurmenningunni (Connell, 1987, bls. 191–196). 
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3 Kyngervi 

 

Orðið kyn (e.sex) er eitthvað sem allir kannast við og nota en átta sig kannski ekki alveg á því 

hvernig það er skilgreint. Kyn felst í hinum líffræðilega hluta líkamans sem ákveður hvort um 

sé að ræða karl eða konu, sem sagt í hinum meðfæddu kyneinkennum einsog eggjastokk og 

eistum. Kyngervi (e. gender) er hugtak sem er ekki eins mikið notað og kyn. Kyngervi eru 

félaglegir áhrifavaldar, sem verka á kynið sem manneskjan fæðist með og hafa áhrif á við 

hverju er búist af henni sem karlmanni eða kvenmanni. Fyrir fæðingu eru hlutverk fyrir 

annaðhvort strák eða stelpu fyrir fram ákveðin og eiga þau að hegða sér á mismunandi hátt 

og hafa ólíkar langanir. Stelpur eru settar í bleik föt en strákar í blá föt (Connell, 1987, bls. 

191–196).  

 Samkvæmt félagslegri mótunarhyggju mótar félagslegt umhverfi hegðun, vilja og 

norm sem konur og karlar fara eftir. Kynin mótast út frá þeim hugmyndum sem eru í 

samfélaginu um hvað sé karlmennska og kvenleiki. Það þykir til dæmis ekki ásættanlegt í 

vestrænu samfélagi að strákur klæði sig í kjóla eða sýni of miklar tilfinningar. Stúlkan má 

aftur á móti sýna tilfinningar en á sama tíma á hún að vera hlédræg, prúð og láta lítið fyrir 

sér fara (Connell, 1987, bls. 191–196). Eðlishyggja er kenning sem er andstæða 

mótunarhyggju. Sú stefna gengur út frá því að kynin fæðist með ólíka eiginleika og er þeim 

oft stillt upp sem andstæðum hvort annars. Samkvæmt eðlishyggju er það í eðli karla að vera 

árásargjarnir og virkir og að konur séu þá í eðli sínu tilfinninganæmar og umhyggjusamar 

(Skewes, Fine og Haslam, 2018). 

 Umhverfi samfélags býr aðeins til tvær brautir sem kynin eiga að fylgja. Þegar börn 

byrja að leika sér eru leikföng þeirra oft kyngerð og eru annaðhvort fyrir stráka eða stelpur. 

Strákar fara í árásargjarnan leik með byssur á meðan stelpur fara í móðureðlisleik með 

dúkkur. Þetta má líka finna í lífi fullorðinna á atvinnumarkaðinum og skapast þá karlkyns- og 

kvenkynsvænar vinnustéttir eins og hjúkrunarfræðingar eða verkfræðingar (Eliot, 2009, bls. 

103–155). Margt fólk reynir samt að brjóta þessar tvíhyggjuhugmyndir kyns og velja sér 

ódæmigerð leikföng eða atvinnu. Samfélagið okkar er byggt í kringum tvíhyggju þess 

gagnvart kyni en samt sem áður er margt í umhverfi okkar sem vinnur á móti þeirri hugsmíði. 

Heilbrigt fólk fæðist með ódæmigerð líffræðileg kyneinkenni og transfólk tengir ekkert við 

kyn sitt eða kyngervi (OII Australia, 2013; Samtökin78, 2015). Þetta getur reynst erfitt fyrir 
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samfélag að samþykkja því að það fyrsta sem menn gera þegar þeir hitta nýtt fólk er að 

flokka það sem karl eða konu (Geir Svansson, 1998, bls. 124).   

 Þörfin á að skipta mannkyninu í konur og karla byggist á samfélagslegu kerfi sem er 

nefnt kynjakerfi. Kynjakerfið er rótgróið í samfélaginu, er félagslegur veruleiki sem fólk setur 

ekki spurningamerki við heldur telur hann vera sjálfsagðan hlut (Geir Svansson, 1998, bls. 

124). Þegar kynjunum er sífellt stillt upp sem andstæðum verður annað kynið hærra í 

virðingarstiganum en hitt og verður það því meira ráðandi og sýnilegra. Karlmenn ríkja yfir 

daglegum félagslegum vettvangi eins og heimili og atvinnu. Karlmenn eru ráðandi inni á 

heimilunum þar sem þeir eru oftast fyrirvinna heimilis. Konan sér um ummönnun barna, 

heimilishald og er líka úti á vinnumarkaði. Á vinnumarkaði eru karlar einnig ráðandi og eiga 

konur erfiðara með að fá hagstæðari störfum þar sem góð laun bjóða upp á betri 

fjárhagslegan stöðugleika. Konur fá þá minna borgað á vinnumarkaði og eiga einnig að sinna 

ógreiddri vinnu innan heimilis (Walby, 1990) 

 

3.1 Kynhlutverk 

Kenning um kynhlutverk er í meginatriðum nálgun á samfélagsgerð sem er aðþrengd fyrir 

tilstilli staðalímynda um félagslegar væntingar kynjanna. Það þýðir að kynin eru sett í 

hlutverk eftir venjum og normum sem fylgja því að vera karl eða kona í samfélagi. Connell 

telur að kynhlutverk skapist út frá eðlishyggjuhugmyndum um líffræðilega eiginleika 

kynjanna og styrki því tvíhyggju kynjanna og þess vegna eru hlutverk þeirra mjög ólík 

(Connell, 1987, bls. 47–54). Ortner (1972) telur að sú hugmynd ríki að konur séu annars 

flokks kynið. Líkamar kvenna og æxlunarkerfi þeirra gera það að verkum að þær eru taldar 

vera nær náttúrunni. Þetta veldur því að konur sinna oftast umönnunarstarfi inni á vettvangi 

fjölskyldunnar. Karlar eru oftast fyrirvinnur heimilis og fá að virða fyrir sér vettvang 

menningar. Menning er því talin vera sköpuð af karlmönnum og er æðri en náttúran. 

 Þessi kynhlutverk geta samt verið talin ósönn og að líkamsbygging og æxlunarkerfi 

kvenna eigi ekki að stuðla að ákveðnu kynhlutverki þeirra. Margt getur verið talið sem bendir 

til þess. Ef samkynhneigðir karlmenn vilja stofna fjölskyldu er engin leið til þess að skipta 

þessum íhaldssömu kynhlutverkum þeirra á milli. Samt sem áður eru kynhlutverk í 
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fjölskyldum svo rótgróin í samfélaginu að fólk heyrist oft spyrja samkynhneigð pör hver sé 

konan og hver sé karlinn í sambandi þeirra (Connell, 1987, bls. 47–54). 

 

3.2 Karlmennska 

Connell (2005) talar um að það séu til margar ímyndir karlmennsku. Sú ímynd felst í samspili 

milli t.d. kynþáttar og stéttarskiptingar, þar sem einn karlmaður getur tilheyrt fleiri en einni 

tegund karlmennsku eins og hvítri og millistéttarkarlmennsku. Karlmennskan er bundin 

stigveldi sem veldur því að ein tegund karlmennsku er æðri annarri. Þetta er flókið kerfi sem 

er mismunandi eftir menningu og tíma. Karlmennskan, sem er æðst í stigveldi kynja, kallast 

ríkjandi karlmennska (e. hegemonic masculinity). Konur og karlar, sem tilheyra ekki ríkjandi 

karlmennsku, eru því undirskipuð ríkjandi karlmennsku. Ríkjandi karlmennska gæti samt 

breyst og nýir og öðruvísi hópar geta eignað sér hana og verið ríkjandi. Karlmenn, sem eru 

gagnkynhneigðir, hvítir, ófatlaðir og sískynja,2 ná að falla undir ríkjandi karlmennsku. Ríkjandi 

karlmennska er talin hafa þróast í gegnum kynhlutverk samfélagsins þar sem karlinn er 

fyrirvinna heimilis og konan ummönnunaraðili fjölskyldu og heimilis (bls. 76–80).  

 Samsektarkarlmennska (e. complicity masculinity) er undirskipuð ríkjandi 

karlmennsku og heyra undir hana. Þeir karlmenn, sem heyra undir samsektarkarlmennsku,  

ná ekki öllum eiginleikum ríkjandi karlmennsku en njóta samt sem áður ávinnings af 

kynjakerfinu og undirskipun kvenna. Undirskipuð karlmennska (e. subordination masculinity) 

nær ekki að njóta ávinnings kynjakerfis þar sem þeir karlar, sem flokkast undir slíka 

karlmennsku, eru taldir komnir út fyrir ramma kynjakerfis. Samkynhneigðir karlmenn eru 

dæmi um samsektarkarlmennsku og upplifa þeir mikla skömm og mismunun. 

Samkynhneigðir karlmenn eru útilokaðir frá stjórnmálastöðum, njóta ekki sömu réttinda og 

aðrir karlmenn og upplifa menningarlegt ofbeldi. Í heimi, þar sem kynjakerfið er ríkjandi, er 

                                                      

 

 

 

2 Fólk sem upplifir sjálfa sig þannig að það tilheyri því kyni sem því var úthlutað við fæðingu (Hinsegin frá Ö til A, 

e.d.). 
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undirskipuð karlmennska álitin vera kvenleg. Karlar, sem flokkast undir slíka karlmennsku, 

eru kallaðir alls konar illum nöfnum eins og aumingi, nördi eða pussa (e. pussy) sem er 

augljós fyrirlitning gagnvart kvenleika (Connell, 2005, bls. 76–80). Þetta er eitt merki um 

hvernig karlmennskan getur verið skaðleg fyrir karlmenn og samfélagið í heild (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 63–67). 

 Skaðleg karlmennska (e. toxic masculinity) verður til samkvæmt Ingólfi Ásgeiri 

Jóhannessyni (2004) þegar fyrirkomulag og atferli karlmennskunnar í samfélaginu verða 

skaðleg. Ingólfur telur að tvær gerðir séu til af skaðlegri karlmennsku, þ.e. ofbeldi karla og 

launamunur kynja. Rangt væri að segja að ofbeldi sé grundvallarhugmynd karlmennskunnar. 

Samt sem áður er horft fram hjá ofbeldi karla eða ekki er gert nógu mikið til þess að stöðva 

það. Ofbeldi vegna karlmennskunnar getur leynst hvar sem er. Ofbeldi inni á heimilum er því 

miður algengt og draga bjargir eins og Kvennaathvarfið og Stígamót þann vanda fram í 

dagsljósið. Önnur gerð ofbeldis er í grófu samtali milli karla um konur sem kynverur og inni á 

verkstæðum eru hengdar upp ósmekklegar myndir af konum sem sinna kynhvöt 

karlmennskunnar. Þetta er kallað óbeint ofbeldi þar sem þetta er í raun valdbeiting karla 

gagnvart konum. Klám og vændi eru líka ofbeldi og eru til staðir sem sinna þessu daglega og 

kallast nektardansstaðir eða klámbúllur eins og Ingólfur Ásgeir kýs að kalla það (bls. 63–67). 

 Launamunur kynja er annað dæmi sem gerir karlmennsku skaðlega. Eitt af 

forréttindum karla er að fá hærri laun heldur en konur fyrir svipuð störf og jafn langt 

vinnutímabil og er þetta sjálfsagður hlutur í samfélagi þar sem kynjakerfi ríkir. Launamunur 

kynja er ekki aðeins skaðlegur fyrir konur heldur skaðar það karlmenn líka. Þetta 

fyrirkomulag veldur því að karlar verða oft fyrirvinna heimilis og vinna meira en þá langar 

eða er gott fyrir þá. Þetta veldur því að feður eyða ekki eins miklum tíma með börnum sínum 

og þeir vilja og nýbakaðir feður sleppa eða taka mjög stutt fæðingarorlof. Ofan á allt er það 

mjög streituvaldandi að vera fjárhagslega ábyrgur fyrir heila fjölskyldu (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls. 63–67). 

 

3.3 Kvenleiki 

Þegar valdaskipting kvenleikans er athuguð telur Connell (1987) að það sé enginn kvenleiki 

sem samsvarar ríkjandi karlmennsku af því að kvenleikinn er þannig uppbyggður að konur 
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eru undirskipaðar körlum. Enginn kvenleiki heldur því jafn mikilli valdastöðu hjá konum eins 

og ríkjandi karlmennska gerir hjá körlum. Ástæða fyrir þessu er sú að ekkert rými hefur 

skapast til þess að þróa eitthvað sem heitir ríkjandi kvenleiki vegna áherslu á félagsleg völd 

karla. Einnig er ekkert í félagsmótun kvenna sem einblínir á yfirráð eða veldi. Tvær tegundir 

kvenleikans hafa skapast út frá þessu og byggjast þær á því hvort um er að ræða 

undanlátsemi eða mótspyrnu gagnvart yfirráði karla (bls. 186–188) 

 Undanlátsemi valdakerfis tilheyrir kvenleika sem kallast styðjandi kvenleiki (e. 

emphasized femininity). Styðjandi kvenleiki er mest áberandi af tegundum kvenleikans og 

einkennist hann af stuðningi menningar og hugmyndafræði nútímans varðandi kynjakerfið. 

Styðjandi kvenleiki styður þess vegna hugmyndafræðina á bak við ríkjandi karlmennsku og 

styrkir því yfirráð karla yfir konum. Til þess að styðja þessa hugmyndafræði er hlýðni (e. 

complience) kvenna mikilvæg og er því hlýðni miðlæg styðjandi kvenleikans. Birtingarmyndir 

styðjandi kvenleikans geta komið fram í konum sem halda því fram að það sé í eðli karla að 

vera ráðandi og eru því undirgefnar þeim. Þessi undirgefni gefur samþykki gagnvart 

mismunun á vinnumarkaði vegna viðhorfa til starfsskiptingar innan hjónabands eins og 

ummönnunar barna. Birtingarmyndir styðjandi kvenleikans myndast í gegnum kynferðislegan 

móttækileika kvenna, eins og að ung kona eigi að vera sæt, grönn og kynþokkafull eða að 

eldri kona í hjónabandi eigi að sjá um börnin. Þessar birtingarmyndir sjást mjög mikið í 

sjónvarpinu, tímaritum og kvikmyndum þar sem karlar eru oftast að dreifa og framleiða. Til 

þess að halda uppi styðjandi kvenleika þarf nefnilega að forðast að dreifa annars konar 

hugmyndum um konur eins og um samkynhneigð kvenna, konur í iðnaði, piparmeyjar og 

konur sem andmæla menningu og hugmyndafræði nútímans varðandi kynjakerfið (Connell, 

1987, bls. 186–188). 

 Kvenleiki, sem er ekki í samræmi við styðjandi kvenleika og er í andstöðu við 

menningu og hugmyndafræði kynjakerfis, kallast mengandi kvenleiki (e. pariah femininity). 

Mengandi kvenleiki er sagður menga sambandið milli styðjandi kvenleika og ríkjandi 

karlmennsku. Mengandi kvenleiki sýnir mótþróa gagnvart ríkjandi karlmennsku og er því 

undirskipaður styðjandi kvenleika. Mengandi kvenleiki ber með sér hegðun eins og ákveðni 

og myndugleika, hegðun sem er oftast bundin við ríkjandi karlmennsku. Þetta hefur í för með 

sér galla í kynjakerfinu og fylgir því mengandi kvenleiki oft ofbeldi. Konur, sem hafa einkenni 

mengandi kvenleika, eru kallaðar tíkur (e. bitch) þegar þær eru ákveðnar og sýna 
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myndugleika. Þær eru kallaðar druslur (e. slut) þegar þær sýna kynferðislegar langanir eins 

og karlmenn gera. Birtingarmyndir mengandi kvenleika má finna t.d. hjá opinberum 

kvenpersónum. Frægir kvenkyns grínistar verða oft fyrir gagnrýni þar sem grínatriði þeirra 

felst í því að tala um hluti sem flokkast undir hegðun mengandi kvenleika; þarna má nefna 

Amy Schumer og Kathy Griffin sem dæmi. Kvenkyns femínistar geta líka verið flokkaðar undir 

mengandi kvenleika þar sem þær mótmæla yfirráði karla yfir konum og eru því kallaðir 

öfgamenn eða femínasistar (e. feminazi) (Schippers, 2007). 

 Ef litið er á valdaskiptingu kynja er ljóst að mengandi kvenleiki er á botni kynjakerfis. 

Það þýðir að þegar konur berjast fyrir réttindum sínum er oft þaggað niður í þeim (Schippers, 

2007). Ríkjandi karlmennska hefur mikil áhrif á heiminn og eru eiginleikar hennar taldir 

endurspegla völd. Ríkjandi karlmennska getur því verið talin sem vopn til þess að halda 

yfirráðum yfir aðeins litlum hluta heimsins. Þetta verður mögulegt með stuðningi styðjandi 

kvenleika og samsektarkarlmennsku sem halda þá í og samþykkja hugsmíðina á bak við 

ríkjandi karlmennsku (Connell, 1987, bls. 47–188). Fólk telur þessa afurð kynjakerfis 

áskapaða og gerir sér ekki grein fyrir því að yfirráð karlmennskunnar geta verið skaðleg 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 63–67).  

 

3.4 Staðalímyndir 

Staðalímyndir kynja koma frá rótgrónum hugmyndum kynjakerfis og er oft hægt að finna í 

hinum ýmsum fjölmiðlum. Ef við skoðum hugmyndir um karlmennsku og kvenleika í gegnum 

kvikmyndir endurspegla flestar söguhetjur í vinsælum kvikmyndum ríkjandi karlmennsku, 

þ.e.a.s. karlar sem eru hvítir, gagnkynhneigðir, ófatlaðir og sískynja. Mótleikarar þeirra eru 

oftast kvenmenn sem endurspegla styðjandi kvenleika og eru í hlutverki ástkonu 

söguhetjunnar (Connell, 1987, bls. 186–188, 2005, bls. 76–80; Richardson, 2014). Scott 

Richardson (2014) telur að það sé nánast alltaf hægt að finna þema kynlífs og kynverundar í 

kvikmyndum, þ.e.a.s í umhverfi persóna má finna eitthvað sem tengist t.d. hrifningu, kynlífi 

eða hjónabandi. Hann telur að úr þema kynlífs og kynverundar myndist síðan staðalímyndir 

kynja í gegnum kynlífsvæðingu. Kynlífsvæðing er ríkjandi í kvikmyndum og er meðal annars 

að finna í barnamyndum. Ef við tökum mjög ódæmigerða Disney-mynd eins og Monsters 

University (2014), sem fjallar um heim þar sem aðeins skrímsli ríkja, er hægt að sjá dæmi um 

hvernig staðalímyndir verða til úr kynlífsvæðingunni. Í einu atriði í myndinni starir 



21 

gagnkynhneigt karlkyns skrímsli nánast slefandi yfir hóp af kvenkyns skrímslum. Kvenkyns 

skrímslin voru ekki eins fjölbreytilegar í útliti og karlkyns skrímslin og voru með 

kynferðislegan (e. sexualized) líkama í mynd mannslíkama kvenna. Þær voru í mínípilsum, 

með varalit og löng flöktandi augnhár (Richardson, 2014).  

 Kynlífsvæðingin selur ekki einungis kynlíf heldur selur hún kynferðislegar þarfir 

gagnkynhneigðra karla. Staðalímynd kvenna verður því sú að þær eiga að vera kynþokkafullir 

hlutir sem mótast út frá kynferðislegum fantasíum karla. Þetta hefur þær afleiðingar að 

konur í kvikmyndum fylgja oftast fegurðarstuðlum í útliti, þ.e.a.s eru fríðar, með sítt og flott 

hár, fullkomna húð og grannvaxnar. Á meðan eru karlmenn með miklu meiri fjölbreytileika í 

útliti. Þetta má einmitt sjá í kvikmyndinni Monters University þar sem karlkyns skrímslin geta 

tekið hvaða form sem er en kvenkyns skrímslin þurfa enn þá að fylgja fegurðarstuðlum. Það 

er samt ekki aðeins útlitið, sem myndast út frá kynlífsvæðingunni, heldur skapast 

staðalímyndir varðandi persónuleika þar sem kvenmenn eru óvirkir og hugsa einungis um 

útlit sitt. Karlar fá aftur á móti að vera virkir og djarfari í að sækjast eftir ævintýrum 

(Richardson, 2014). 

 Unglingamyndin Superbad (2007) er gott dæmi um það hvernig staðalímyndir verða 

til út frá kynferðislegum fantasíum gagnkynhneigðra karla. Superbad fjallar um þrjá 

gagnkynhneigða félaga sem eru að fara að hitta sætar stelpur í unglingapartýi með því 

skilyrði að útvega öllum í partýinu áfengi. Þeir félaganir, leiknir af Jonah Hill, Michael Cera og 

Christopher Mintz-Plasse, eru ekki vinsælustu strákarnir í skólanum og eru með frekar 

fjölbreytt útlit innan vinahópsins. Einn er frekar kjabbalegur með þykkar krullur sem standa 

upp í loftið, annar er mjög grannur og slánalegur, sá þriðji er meðalmaður að vaxtarlagi en á 

það sameiginlegt með félögum sínum að vera frekar ófríður. Í leit að áfenginu lenda 

félagarnir í ýmsum ævintýrum. Að lokum tekst ætlunarverk þeirra og þeir komast í eftirsótta 

partýið þar sem stúlkurnar taka fagnandi á móti þeim. Stelpurnar eru frekar líkar og í 

samræmi við fegurðarstuðla, þær eru allar fríðar með fagurt hár og grannvaxnar. Stúlkurnar 

þjóna því hlutverki að vera eins konar kynferðisleg verðlaun fyrir afrek strákanna og að 

lokum sofa nokkrir þeir hjá þeim. Í þessari kvikmynd má sjá gott dæmi um hvernig 

staðalímynd kvenna er byggð á kynferðislegum þörfum karla.  

 Staðalímyndir karla mótast út frá kynlífsvæðingunni en eru þá í hlutverki 

veiðimannsins eins og Richardson (2014) kýs að kalla það. Í umhverfi karla í kvikmyndum er 
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mikið  um kynlíf. Þeir hugsa mikið um kynlíf og taka þátt í grófu tali um kvenmenn (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 63–67; Sarah, 2018). Hugmyndin er sú að karlar vilji alltaf 

kynlíf og er mjög sjaldgæft að þeir neiti tækifæri til þess (Sarah, 2018). Þessi hugmynd gæti 

verið ástæðan fyrir því að í mörgum myndum verða karlar fyrir kynferðislegu ofbeldi en það 

er álitið vera grín. Dæmi má taka úr kvikmyndinni Wedding Crashers (2005) þar sem 

söguhetja myndarinnar er sofandi þegar ástkona hans kemur og vekur hann. Hún bindur 

hann við rúmið og segist ætla að kveikja í honum kynferðislega á nýjan máta. Þegar 

söguhetjan neitar og segist ekki vilja það treður hún sokki upp í munninn á honum og heldur 

áfram. Þegar karlmenn neita kynlífi er eitthvað talið vera að þeim og geta þeir jafnvel sært 

ástkonu sína (Sarah, 2018). 

 

3.5 Samantekt 

Kynin er sett í hlutverk sem geta skapað ójafnrétti í samfélaginu. Ortner (1987) telur að 

konur séu taldar vera annars flokks kynið og Connell (1987) talar um að þær séu oft 

útilokaðar frá mörgum tækifærum. Þrátt fyrir að jafnrétti sé stefna sem allir vilja fylgja finnst 

mörgum óþægilegt þegar að fólk fer út fyrir kynhlutverk sín. Ingólfur Ásgeir (2004) telur að 

þessi fastheldni í kynhlutverk geti verið skaðleg fyrir marga eða samfélagið sem heild. Það er 

því mikilvægt að leyfa börnum og ungmennum að prófa sig áfram í mismunandi hlutverkum 

og að þau átti sig á að það sé ekki rangt að hegða sér á ákveðin hátt sem kunna að vera í 

andstöðu hugmynda við líffræðilega meðfædd kyneinkenni.  
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4 Framkvæmd og Bechdel-próf 

 

Í kvikmyndum er hægt að finna alls konar ummerki um kynhlutverk. Unglingar sækja mikið í 

kvikmyndir og markmiðið með þessari rannsókn er að greina kynhlutverk sem birtast í 

unglingamyndum. Kynhlutverk verða greind út frá hugmyndum sem skapast út frá 

kynjakerfinu og verða því skoðaðar birtingarmyndir ríkjandi og skaðlegrar karlmennsku og 

mengandi og styðjandi kvenleika. Rannsóknarspurning sem verður leitast við að svara er: 

Hverjar eru birtingarmyndir kynhlutverka í unglingamyndum sem Netflix framleiðir?  

 Finna má talsverða kynjaslagsíðu í kvikmyndum í dag. Konur skipuðu aðeins þriðjung 

allra hlutverka í vinsælustu kvikmyndunum 2007–2014 og voru að auki miklu líklegri til þess 

að vera sýndar á kynferðislegan hátt (Smith, Choueiti, og Pieper, 2017). Alison Bechel (1986) 

teiknimyndasöguhöfundur gerði skaup um kynjahlutföll vinsælla kvikmynda í einni af 

myndasögu sinni. Þar voru tvær vinkonur í göngutúr og önnur þeirra stakk upp á því að fara í 

bíó. Hin svaraði að kvikmyndir þyrftu að uppfylla þrjú skilyrði til þess að hún hefði áhuga á að 

sjá þær. Fyrsta skilyrði var að í kvikmyndinni væru minnsta kosti tvær konur. Annað skilyrði 

var að tvær eða fleiri konur þyrftu að eiga samtal sín á milli og þriðja skilyrði var að samtalið 

væri um eitthvað annað en karlmann. Þessi þrjú skilyrði fengu síðan heitið Bechdel-prófið 

sem sumir kannast ef til vill við. 

 Þetta próf er mjög einfalt og á ekki að vera erfitt að uppfylla en þrátt fyrir það eru 

mjög margar kvikmyndir sem komast ekki nálægt því að standast það. Bechdel-prófið hefur 

þann kost að það dregur skökku kynjahlutföllin fram í dagsljósið og skapar umræður um 

hlutverk kvenna í kvikmyndum (Dolan, 2013). Prófið hefur þó verið gagnrýnt fyrir að vera 

ekki nógu ítarlegt og eigi því ekki heima í fræðilegri deilu um það sem varðar kyn í 

kvikmyndum. Kvikmyndir geta líka staðist prófið einfaldlega með því að hafa einungis eina 

senu þar sem samtal milli kvenna stenst skilyrðin. Prófið setur engin skilyrði hvað varðar 

húðlit, stétt, aldur eða grefur dýpra inn í valdaskiptingu kynjakerfis og spyr ekki hvernig, hvar 

eða hvenær samtalið á sér stað og hvernig viðbrögðin eru við samtalinu (O’Meara, 2016). 

 Þrátt fyrir þá vankanta, sem á prófinu eru, verða þær kvikmyndir, sem hér eru til 

rannsóknar, prófaðar í Bechdel-prófinu. Ég tel að það geti gefið áhugaverða sýn á hvort þær 

kvikmyndir standist það próf ásamt því að rýna enn frekar í birtingarmyndir kynhlutverka. 
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Þær kvikmyndir, sem hér verða skoðaðar, eru: Sierra Burgess is a Loser, Dude, #realityhigh, 

To All the Boys I've Loved Before og Alex Strangelove. Myndirnar voru framleiddar af 

streymisveitunni Netflix milli 2017 og 2018. Allar myndirnar fimm fjalla um unglinga sem 

stunda nám við miðskóla (e. high school) og deila því hefðum og venjum sem mótast í 

kringum skólagöngu þeirra í Bandaríkjunum. Þessar unglingamyndir er hægt að finna undir 

flokknum Teen Film inni á straumspilunarvefnum. Netflix er mikið tengt við dægurmenningu 

nútímans og er vettvangur sem unglingar nota mikið.  Er því vert að skoða hvernig 

kvikmyndir Netflix framleiðir fyrir ungu kynslóðina. Áður en lengra er haldið mun ég segja 

stuttlega frá hverri og einni kvikmynd fyrir sig áður en ég fer í greiningu og máta Bechdel-

prófið við kvikmyndirnar. 
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5 Kvikmyndir 

 

5.1 Sierrra Burgess is a Loser 

Sierra Burgess is a Loser (2018) fjallar um gáfaða stelpu að nafni Sierra sem er frekar óvinsæl 

í skólanum sínum. Hún er fyndin með hrífandi persónuleika en líkami hennar fellur ekki inn í 

hefðbundna ímynd fegurðar. Vinsæla stelpan í skólanum, Veronica, reynir stöðugt að 

niðurlægja Sierru og er dugleg að minna hana á hvernig hún lítur út. Þegar Jamey, 

myndarlegur ruðningsspilari frá öðrum skóla, vill fá símanúmer Veronicu gefur hún honum 

númer Sierru í staðinn. Jamey byrjar að senda Sierru SMS, haldandi að hún sé Veronica. Eftir 

að þau er búin að senda SMS og daðra hvort við annað í nokkurn tíma byrjar Sierra að vera 

hrifin af Jamey en áttar sig á því að hann heldur að hún sé Veronica. Sierra fer þá til Veronicu 

og biður hana um hjálp til þess að halda sambandi við Jamey. Veronica, sem er mjög sár yfir 

því að kærastinn hennar, Spence, hætti með henni vegna þess að hún sé ekki nógu gáfuð, 

samþykkir að veita Sierru hjálp sína ef hún hjálpar henni að láta sig virðast vera gáfaðri en 

hún er. Þær byrja að eyða miklum tíma saman og smám saman myndast sterk vinátta milli 

þeirra. Að lokum kemst þetta allt upp og Jamey segir stelpunum að láta sig í friði. Sierra var 

mjög sár yfir öllu sem gerðist og finnst eins og hún hefði aldrei átt „séns“ í Jamey vegna 

útlitsins. Sierra semur lag um það hvernig henni líður og þegar Jamey heyrir það ákveður 

hann að fyrirgefa henni. Að lokum játar hann að hann sé hrifinn af henni og þau fara saman á 

lokaball (e. prom) skólans. 

Bechdel-próf: Sierra Burgess is a Loser (2018) stóðst prófið og uppfyllir öll skilyrði þess. Hún 

stenst prófið í fyrsta samtali myndarinnar þar sem mamma Sierru, Jules, spyr hana hvernig 

hún hafi sofið og lætur hana vita að hún hefur tannkrem í andlitinu. Sierra og Veronica 

gleyma sér líka oft í viðræðum um heimspeki. Ástæðan fyrir því að þær eru að fræðast um 

heimspeki er sú að reyna að auka gáfur Veronicu  –  fyrir Spence. Sierra kennir Veronicu 

heimspeki vegna þess að sú síðarnefnda er að hjálpa Sierru með Jamey. Þó svo að 

samræðurnar milli þeirra séu ekki beint um karlmenn eru samskipti þeirra vegna karlmanna. 
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5.2 #realityhigh 

#realityhigh (2017) fjallar um vandræðalega unglinginn, Dani, sem hefur þann draum að 

verða dýralæknir. Hún er frekar óvinsæl en á samt einn vin sem heitir Fred. Fred er mjög 

hrifinn af Dani og vinnur með henni í sjálfboðastarfi á dýraspítala. Dani hefur ekki áhuga á 

Fred og er að fara í viðtal hjá draumaháskólanum sínum og stefnir að því að koma vel fyrir 

við fyrstu kynni til þess að auka líkurnar á því að hún komist inn. Yfirmaðurinn hennar, Fiona, 

hjálpar henni því að finna föt fyrir viðtalið. Dani mætir í skólann í fötunum, sem Fiona keypti 

fyrir hana. Cameron, vinsælasti strákurinn í skólanum, byrjar að sýna henni athygli sem endar 

með því að þau byrja að hittast. Þetta líkar Alexu, fyrrverandi kærustu Camerons, ekki vel við. 

Alexa er vinsæl raunveruleikastjarna inni á samfélagsmiðlum með vefþáttinn #realityhigh. 

Alexa fór í heimsókn til þess að ná sáttum við Dani og biðjast afsökunar á því hvernig hún 

hefur látið við Dani í skólanum. Eftir þetta er Dani tekin inn sem meðlimur í vinahóp Alexu 

sem samanstendur af henni, Holly og Miguel. Þessi vinahópur hefur slæm áhrif á Dani þar 

sem hún byrjar að drekka mikið og skrópa í skólanum. Hún er alveg að missa tök á því hver 

hún er og Cameron segist ekki þekkja hana lengur og hættir með henni. Alexa hefur fengið 

það sem hún vildi og lætur Dani líta verr út með því að setja hana í þáttinn sinn þar sem Dani 

lítur út fyrir að vera eltihrellir Alexu. Dani útskýrir sjálfan sig fyrir framan alla á Facebook Live 

og segist vera mjög miður sín yfir öllu sem gerðist. Að lokum kemst upp um Alexu. Dani hittir 

síðan Cameron í strandpartýi og hún biður hann afsökunar á því hvernig hún hefur hagað sér. 

Cameron fyrirgefur henni og segist vilja aftur frábæru manneskjuna, sem hann þekkti, til 

baka. Dani lofar því og þau byrja aftur saman.  

Bechdel próf: #realityhigh (2017) stenst prófið í fyrstu mínútum myndarinnar þegar Dani 

segir við Taylor, systur sína, að hætta að horfa á þáttinn hennar Alexu. Dani finnur sig líka oft 

í samræðum við Fionu um málefni sem varða dýraspítalann. Prófið miðar bara að því að 

finna að minnsta kosti eina samræðu sem stenst skilyrðin. Dani er í fleiri samræðum sem eru 

ekki byggðar í kringum karla þar sem hún á litla systur og kvenkyns yfirmann. Þetta má t.d. 

ekki finna í Sierra Burgess is a Loser. Þar hefur Sierra einungis móður sína til þess að hafa 

samræður við sem eru engan veginn byggðar á körlum.  
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5.3 Dude 

Dude (2018) fjallar um vinkonurnar Lily, Chloe, Ameliu og Rebeccu sem eru alveg að fara að 

útskrifast úr miðskóla (e. high school). Thomas, sem er bróðir Chloe og kærasti Lilyjar, lendir í 

bílslysi og deyr áður en að stelpurnar byrja á lokaári sínu. Stelpurnar stunda það mikið að 

reykja gras en standa sig samt vel í skólanum og takast á við mismunandi erfileika í lífinu. Lily 

er forseti nemendaráðs og er að skipuleggja lokaball skólans með hjálp frá Noah. Rebecca er 

hrifin af kennaranum sínum, sem heitir Bremis, og Amelia er að ganga í gegnum skilnað 

foreldra sinna. Lily og Chloe eru enn þá í mikilli sorg eftir dauða Thomasar og talar Lily oft um 

hann í myndinni. Lily er búin að ráðgera að hún og Chloe muni fara í háskóla sem eru ekki í 

mikilli fjarlægð hvor frá öðrum og einnig sér hún fyrir sér að hún og stelpurnar fari saman á 

lokaballið án þess að taka stráka með. Þegar stelpurnar eru ekki alveg á sömu skoðun með 

þetta verður Lily mjög fúl. Lily vil beina huga sinn eitthvað annað og fer með strák upp í 

herbergi í partýi þar sem hann nauðgar henni að lokum. Þegar stelpurnar hittast aftur eftir 

þetta er Lily mjög reið út í þær. Í miðju rifrildi nefnir hún Thomas og Chloe finnst hún hegða 

sér á óviðeigandi hátt í tengslum við dauða Thomasar. Lily mætir ein á lokaballið og fer inn á 

salerni og byrjar að gráta. Hún sér eftir því hvernig hún hefur hagað sér, biður stelpurnar 

fyrirgefningar en opnar sig aldrei alveg um það sem gerðist í partýinu.  

Bechdel próf: Dude (2018) stenst prófið í fyrsta samtali myndarinnar þar sem Lily, Amelia, 

Rebecca og Chloe tala um brjálað kvöld þar sem Chloe komst ekki inn á bar, stelpurnar 

þurftu að lyfta henni yfir vegg til þess að koma henni inn og hún datt á kaktus í kjölfarið. 

Stelpurnar tala líka mjög oft um hluti sem tengjast háskólagöngu þeirra, dópi og lokaballi 

skólans.  

 

5.4 Alex Strangelove 

Alex Strangelove (2018) fjallar um ráðvillta unglinginn Alex sem er mikill aðdáandi 

dýraríkisins. Alex hittir Claire sem deilir þessu dýraáhugamáli og verða þau bestu vinir en 

byrja síðan að lokum saman. Alex hefur ekki enn þá stundað kynlíf og verður fyrir miklum  

þrýstingi frá bæði Claire og vinum hans, Dell, Blake og Josh, um að missa sveindóminn. Hann 

ákveður að bóka hótelherbergi fyrir þau í vikulokin þar sem hann mun loksins stunda kynlíf í 

fyrsta sinn. Áður en að það gerist hittir Alex samkynhneigðan strák, Elliot, í partýi og þeir 

verða góðir félagar. Alex nær loksins að tala við einhvern um þá kynlífspressu sem honum 
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finnst vera sett á unglinga. Þegar Alex hittir Elliot af tilviljun einn daginn endar það með því 

að Alex kyssir hann allt í einu. Alex forðar sér frá honum og byrjar að efast um kynhneigð 

sína. Dell gerir lítið úr þessu og sannfærir hann um að ekkert sé breytt og að hann sé enn þá 

gagnkynhneigður. Fyrsta kynlífsreynslan hjá Alex og Claire mistekst frekar illa. Claire verður 

mjög sár og Alex missir út úr sér að hann sé hrifinn af öðrum og þá rekur Claire hann út úr 

herberginu. Til þess að gleyma þessu öllu verður Alex mjög drukkinn í partýi og reynir að sofa 

hjá stelpu sem hann þekkir ekki. Claire sér hann með stelpunni og hleypur í burtu frá Alex. 

Alex eltir hana og viðurkennir fyrir henni að hann sé samkynhneigður. Þau verða mjög 

sorgmædd en sættast og ákveða að fara á lokaballið saman. Þar hefur Claire smáglaðning 

fyrir Alex, hún hefur boðið Elliot á lokaballið og vil að þeir eyði kvöldinu saman. Alex verður 

mjög stressaður yfir að allir muni stara á þá en að lokum kyssir hann Elliot fyrir framan alla. 

Bechdel próf: Alex Strangelove (2018) stenst aðeins tvö skilyrði af þremur og fellur því á 

prófinu. Claire á vinkonu sem heitir Sophie og þær tala aðeins um Alex og hvernig þær ætla 

að njósna um hann í partýinu þar sem Claire sér hann með annarri stelpu. Á einum 

tímapunkti myndarinnar spyr Lina, mamma Alex, hvort Claire hafi komist inn í Colombia-

háskóla en þær hafa eiga ekki samtal sín á milli þótt þær skiptist á orðum, heldur kallar Lina á 

föður Alex og hann á stutt samtal við Claire. 

 

5.5 To All the Boys I've Loved Before 

To All the Boys I've Loved Before (2018) fjallar um bókaorminn Löru sem elskar að lesa 

ástarsögur. Á síðustu árum hefur hún verið hrifin af fimm strákum og skrifað tilfinningarík 

ástarbréf til þeirra en hún hefur aldrei þorað að senda þau. Eitt kvöldið þegar Lara og litla 

systir hennar Kitty eru saman læðist Kitty inn til hennar og nær í ástarbréfin. Næsta skóladag 

kemur einn viðtakandi ástarbréfanna, Peter, upp að Löru og spyr út í bréfið sem veldur  því 

að það líður yfir hana. Þegar hún vaknar sér hún að annar viðtakandi bréfanna, Josh, er að 

koma til hennar og er líka með ástarbréf hennar í höndunum. Josh er fyrrverandi kærsti 

Margot, stóru systur hennar. Til þess að forðast Josh kyssir hún Peter og stingur af frá þeim 

báðum. Peter er ráðvilltur eftir kossinn en Lara útskýrir fyrir honum að hún hafi einungis 

verið að láta Josh halda að hún hefði ekki áhuga á honum. Peter leggur til að hann og Lara 

taki upp þykjustusamband til þess að láta Gen, fyrrverandi kærustu hans og óvinkonu Löru, 

verða afbrýðisama. Næstu mánuðir líða og allir í kringum þau, meðal annars fjölskylda og 
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vinir, halda að þau séu í alvörusambandi. Þegar þau átta sig á því að þarna eru alvöru 

tilfinningar að myndast milli þeirra kyssast þau í heitum potti í skíðaskála. Þegar þau eru 

komin heim segir Gen henni að Peter hafi gist í sama herbergi og hún. Þetta veldur því að 

Lara hættir með Peter. Þegar Lara fer í skólann er eitthver búinn að hengja mynd af Peter og 

henni í heita pottinum á skápinn hennar. Lara veit að Gen gerði þetta og vill að Gen játi sök 

sína á þessu. Lara drífur sig síðan og hittir Peter og segir honum hvernig henni líður og Peter 

segir að hann sé ástfanginn af henni, þau kyssast og ganga kát saman í burtu. 

Bechdel próf: To All the Boys I've Loved Before (2018) stenst prófið í fyrsta samtali 

myndarinnar þar sem Kitty spyr Löru hvort þær eigi að hanga saman og Lara segist ætla að 

klára einn kafla í bókinni sinni. Eftir að Margot flytur í burtu tala þær saman um hversu skrítið 

sé að hún sé ekki lengur hjá þeim. Lara talar líka við vinkonu sína Chrissy um spaugilega hluti 

og Gen hefur móðgandi ummæli um tískuákvarðanir hennar ásamt öðru sem tengist ekki 

karlmönnum.  

 

Kvikmyndirnar komu nokkuð vel út úr Bechdel-prófinu. Alex Strangelove var eina myndin 

sem féll og náði aðeins tveimur skilyrðum prófsins. Hún var eina kvikmyndin sem hafði strák í 

aðalhlutverki og kvenkynshlutverk myndarinnar voru aðeins í rómantískum tilgangi. Í 

kvikmyndunum, sem stóðust Bechdel-prófið, var samt mikið einblínt á stráka og mætti segja 

að í hverri mynd var einn strákur miðpunktur sögunnar þó svo að þær næðu prófinu. Bechdel 

prófið er því sniðugt í grófum dráttum en sýnir ekki heildarmyndina af kynjaslagsíðu 

kvikmynda. Þess vegna er betra að fara dýpra í efnið og skoða hvaða hlutverk kyn gegna í 

kvikmyndunum.   
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6 Niðurstöður 

 

6.1 Styðjandi kvenleiki 

Kvikmyndirnar, þar sem strákur var í miðpunkti, gætu haft innsýn inn í kynjakerfið, þar sem 

karlmenn eru ráðandi og konur undirskipaðar þeim (Walby, 1990). Þessir strákar geta þá 

verið æðstir í kynjakerfinu og borið með sér ríkjandi karlmennsku. Ríkjandi karlmennska er 

talin vera æðst í kynjakerfinu og getur verið breytileg eftir tíma og menningu (Connell, 2005, 

bls. 76–80). Á vettvangi skólans, sem allar kvikmyndirnar hverfðust um, er hægt að sjá að 

vinsælu strákarnir eru æðstir í stigveldi kynja.  

 Vinsælustu strákarnir í kvikmyndunum stunda íþróttir og eru þeir íþróttamenn. 

Cameron er sundmaður, Jamey er ruðningsspilari, Thomas spilar hafnabolta og Peter er 

fótboltamaður. Líkamlegur styrkur fylgir íþróttum og er það oft ímynd karlmennskunnar. 

Ríkjandi karlmennska getur fylgt þeirri hugmynd að karlar, sem búa yfir líkamlegum styrk, 

séu valdameiri en aðrir (Connell, 2005, bls. 76–80). Allir íþróttastrákarnir tengjast 

aðalsöguþræðinum á einn eða annan hátt og hafa þannig áhrif á framvindu sögunnar. Í 

kvikmyndinni Sierra Burgess is a Loser hefði aldrei orðið vinátta á milli Sierru og Veronicu ef 

Jamey hefði ekki beðið um símanúmer Veronicu. Peter í To All the Boys I've Loved Before 

stingur upp á því að byrja í þykjustunni í sambandi með Löru og í #realityhigh þegar Dani 

hittir Cameron byrjar hún að umgangast vinsælustu klíkuna í skólanum og mætir í 

eftirsóttustu partýin. Í Dude verða mikil rifrildi milli vinkvenanna Chloe, Ameliu, Lily og 

Rebeccu eftir að Lily tapar sér vegna þess að líf þeirra hverfist ekki lengur um Thomas. Hún 

segir á einum tímapunkti í myndinni að hún skilji ekki hvernig stelpurnar geti eignast nýja vini 

sem þekktu hann ekki. Alex Strangelove er undantekning þar sem enginn íþróttastrákur fylgir 

sögunni. Það er hins vegar alltaf verið að þrýsta ímynd ríkjandi karlmennsku yfir á Alex. 

Hugmyndin um ríkjandi karlmennsku stýrir því söguþræðinum. 

 Til þess að ríkjandi karlmennska sé æðst í kynjakerfinu þarf undirskipun kvenna að 

vera til staðar (Conner, 2005, bls. 76–80). Konur, sem eru undirskipaðar karlmönnum eða 

ögra ekki hugmyndasmíðinni á bak við ríkjandi karlmennsku, eru sagðar bera með sér 

styðjandi kvenleika. Styðjandi kvenleiki styður karlmenn með ákveðinni hegðun og sækjast 

ekki eftir því að vera í sama stigveldi og ríkjandi karlmennska. Til þess að sýna styðjandi 
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kvenleika þarf því að sýna hegðun sem styrkir ríkjandi karlmennsku (Connell, 1987, bls. 186–

188). Í kvikmyndunum bera íþróttastrákarnir með sér ríkjandi karlmennsku, eins og komið 

hefur fram. Til þess að sýna styðjandi kvenleika þarf þá að styrkja ímynd strákanna sem 

íþróttamanna. Lily, Dani og Sierra eru klaufskar, vita lítið eða eru óöruggar í íþróttum. Lily 

skilur ekki mikið í hafnabolta og þarf Thomas að útskýra fyrir henni leikinn, Cameron kennir 

Dani að synda og Sierra tekur þátt í prufum fyrir karlkyns frjálsíþróttir og verður svo þreytt í 

lokin að hún kastar upp. Með því að sýna svona hegðun ögra stelpurnar ekki ríkjandi 

karlmennsku heldur styrkja þær hana. 

 Styðjandi kvenleiki er æðri öðrum tegundum kvenleika þar sem ákveðið samband er 

milli ríkjandi karlmennsku og styðjandi kvenleika (Connell, 1987, bls. 186–188). Ef litið er á 

vinsælu stelpurnar í kvikmyndunum á vettvangi skólans þá sýna þær með hegðun sinni 

styðjandi kvenleika. Veronica, sem er mjög vinsæl stelpa í skólanum sínum, er með 20.000 

fylgjendur á Instagram og er klappstýra fyrir ruðningsliðið. Klappstýrur og ruðningsspilarar 

eru gott dæmi um samband á milli styðjandi kvenleika og ríkjandi karlmennsku. 

Ruðningsspilararnir eru hetjurnar og ástæðan þess að fólk mætir á leikinn; á meðan styðja 

klappstýrurnar þá áfram á hliðarlínunni. Klappstýrur eru háðar spilurunum en 

ruðningsleikurinn getur alltaf haldið leiknum áfram án þess að hafa klappstýrurnar. 

 Konur, sem sýna styðjandi kvenleika, vita hver staður þeirra í kynjakerfinu er og ögra 

því ekki. Þær samþykkja menninguna á bak við hugmyndina um að konur séu veikara kynið 

og gefa því ákveðið samþykki fyrir undirskipun sinni. Þetta samþykki getur verið ómeðvitað 

þar sem hegðun sem þessi er álitin norm í nútímasamfélögum (Connell, 1987, bls. 186–188). 

Í stað þess að einblína á drauma Dani í #realityhigh þar sem hún vill verða dýralæknir, er ekki 

einu sinni sýnt viðtalið í háskólanum sem hana langar í. Frekar er einblínt á samband hennar 

við Cameron og drauma hans um að verða sjávarlíffræðingur ásamt því að keppa á 

Ólympíuleikunum sem sundmaður. Á meðan Dani styður dyggilega við drauma Camerons 

gerir hann ekki hið sama gagnvart henni. Dani tekur aldrei eftir þessu og setur hún hann og 

drauma hans í forgang. 

 Til þess að halda sér undir körlum í valdastiganum þurfa konur, sem bera með sér 

styðjandi kvenleika, að forðast að sýna hegðun sem fellur undir ríkjandi karlmennsku og 

einkennist t.d. af ákveðni, sjálfsöryggi eða völdum. Styðjandi kvenleiki endurspeglar því 

óöryggi, valdleysi og viðkvæmni (Connell, 1987, bls. 186–188). Í kvikmyndunum er eins og að 
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strákarnir, sem bera með sér ríkjandi karlmennsku, þurfi að gefa stelpunum ákveðið leyfi til 

þess að vera öruggar með sjálfar sig. Þær þurfa að heyra það frá strákum að þær séu 

frábærar, flottar og frábrugðnar öðrum stelpum. Lara úr To All the Boys I've Loved Before er 

ung stúlka sem hefur lítið sjálfstraust og gerir sér ekki grein fyrir öllum þeim kostum sem hún 

býr yfir. Hún misskilur mjög margt og tekur öllu sem höfnun á sér sem persónu. Þegar Josh 

spyr af hverju hún sé með Peter þá spyr hún hann til baka hvort það sé svona óraunverulegt 

að eitthver vilji vera með henni. Hún sér aldrei ummerkin um að Peter sé í raun hrifinn af 

henni og neitar að trúa því. Það er ekki fyrr en að Peter segir það hátt og skýrt við hana 

hversu fyndin, frábær og falleg hún sé þegar hún áttar sig loksins á því. Lara forðast að sýna 

hegðun sem ögrar ríkjandi karlmennsku, hún er óörugg með sjálfa sig og þarf að fá samþykki 

Peters til þess að gera sér grein fyrir kostum sínum. Þegar Lara hættir með Peter minna 

fjölskylda hennar og vinir hana oft á hversu gæfusöm hún var meðan þau voru saman. Fólk 

sá mun á Löru þegar hún hætti með Peter. Það er eins og Lara leyfði sér ekki að vera alveg 

hún sjálf án hans. 

 Hugmyndir um hvernig konur eigi að hegða sér eiga rót sína að rekja til tengsla 

kvenna við náttúruna, til þeirra viðhorfa að konur tengist frekar en karlar náttúrunni vegna 

líkamsbyggingar og æxlunarkerfis kvenna. Sú skoðun er áberandi að móðureðli kvenna sé 

ríkjandi og að þær hafi meðfæddan hæfileika til að sýna tilfinningar og eigi því að sýna meiri 

umhyggju og finna fyrir fólki eða dýrum í meiri mæli en karlar. Karlar aftur á móti er sagðir 

tilheyra frekar menningunni og finna sig á vettvangi sem tengist síður umhyggju eða 

tilfinninganæmi (Ortner, 1972). Þetta má sjá í kvikmyndunum þegar kemur að dýrum. Dani 

vill verða dýralæknir vegna þess að hún finnur fyrir mikilli umhyggju gagnvart dýrum og 

Sierra á skjaldböku sem henni þykir vænt um. Strákarnir hafa öðruvísi tilfinningar gagnvart 

dýrum sem tengjast frekar fræðunum á bak við þau. Alex veit mikið um dýr og kemur oft 

fram með skemmtilegar staðreyndir um þau. Hann og Cameron stefna báðir að því að verða 

sjávarlíffræðingar. 

 Konur enda frekar í ummönnunarstörfum vegna ofangreindra hugmynda um 

móðureðli þeirra. Sagt er að ríkjandi karlmennska og styðjandi kvenleiki hafi þróast út frá 

heimilis- og fjölskyldustörfum kynja (Connell, 2005, bls. 76–80). Hugmyndin byggist á því að 

konur eigi að vera heima með börnin og að karlar séu fyrirvinnur heimilis. Konur sem sýna 

styðjandi kvenleika samþykkja þessa hugmyndasmíð og finna sig því oft í 
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ummönnunarstörfum (Ortner, 1972). Í gegnum umræddar kvikmyndir má finna stelpurnar í 

ýmiss konar ummönnunarstörfum. Margot í To All the Boys I've Loved Before tók yfir 

móðurhlutverk heimilisins eftir að móðir hennar féll frá og sá um systur sínar. Hún heldur 

heimilinu stöðugu og þegar hún fer að heiman byrjar alls konar klandur að myndast en þegar 

hún kemur heim leysir hún öll vandamál heimilis. Lily þarf einnig að sinna hálfgerðu 

móðurhlutverki í Dude. Hún skutlar vinkonu sinni, sem er mjög drukkin, heim og kemur við í 

leiðinni að sækja systur sína sem hafði lent í vandræðum vegna bróður þeirra. Þegar hún 

kemur heim þarf hún síðan að skamma hann. 

 Móðurhlutverk felur í sér mikla ábyrgð í nærumhverfi sínu. Þar sem konur eru ekki 

tengdar við menningu eins og karlmenn er ekki búist við að þær fari að skoða sig um í 

fjærumhverfi sínu. Konur, sem sýna styðjandi kvenleika, eru því ólíklegri en aðrir til þess að 

taka áhættu og sína djarfleika (Connell, 1987, bls. 186–188; Ortner, 1972). Allar stelpurnar í 

kvikmyndunum eru mjög gáfaðar og fara mikið eftir reglum skólans og heimilis. Þær standa 

sig mjög vel í námi og eru ólíklegri til þess að taka áhættu í lífinu. Sierra spilar mjög mikið 

eftir bókinni og er með allt það sem hún heldur að þurfi til þess að komast inn í Stanford-

háskólann sem er mjög eftirsóttur og virtur skóli í Bandaríkjunum. Þegar hún fer til 

námsráðgjafans spyr hann Sierru hvort að hún sé búin að stofna samtök (e. movement) á 

samfélagsmiðlum sem hvetur til félagslegra breytinga (e. social change). Þegar Sierra neitar 

þá heldur ráðgjafinn áfram að spyrja hver hún sé og hvað hún hafi áorkað í lífi sínu. Sierra er 

mjög ráðvillt, því hún telur að góðar einkunnir eigi að vera nóg til þess að vera tekin inn í 

háskólann. Það að taka ekki áhættu eða stíga út fyrir þægindaramma sinn þá viðheldur Sierre 

stöðu sinni innan styðjandi kvenleika og ögrar þar af leiðandi ekki kynjakerfinu.  

 Þegar kynjakerfi skólans í kvikmyndunum er skoðað er ljóst að strákarnir, sem sýna 

ríkjandi karlmennsku, eru íþróttastrákarnir. Stelpurnar, sem eru í hlutverki styðjandi 

kvenleikans, eru því stelpurnar sem styrkja þeirra ímynd og ögra ekki kynjakerfi skólans. 

Stelpur geta samt sýnt fleiri en eina tegund kvenleika (Connell, bls. 186–188). Sierra sýnir 

styðjandi kvenleika þegar kemur að námi en hún fer úr hlutverki styðjandi kvenleika á annan 

hátt. Hún er örugg með sjálfa sig og veit hversu fyndin og gáfuð hún er. Hún sýnir hegðun 

sem ögrar kynjakerfinu og sýnir þannig mengandi kvenleika. 
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6.2 Mengandi kvenleiki 

Mengandi kvenleiki er andstæða styðjandi kvenleikan og sýnir því meðvitaða eða 

ómeðvitaða hegðun sem ögrar kynjakerfinu (Schipper, 2007). Ef hlutverk styðjandi 

kvenleikans sýnir óöryggi og valdaleysi er hlutverk mengandi kvenleika að vera með 

sjálfsöryggi og völd (Connell, 1987, bls. 186–188; Schipper, 2007). Á einhverjum tímapunkti í 

öllum kvikmyndunum fóru stelpurnar út fyrir ramma styðjandi kvenleikans og sýndu 

sjálfsöryggi. Gott dæmi um það er Lily úr Dude. Hún er forseti nemendaráðsins í skólanum 

sínum og er með allt á hreinu sem viðkemur því. Hún segir fólki fyrir verkum, er að 

skipuleggja stærsta ball skólans og hefur því ákveðin völd. Á einum tímapunkti myndarinnar 

biður strákur hana um að tilkynna nemendum skólans að hann ætli að halda partý. Lily 

hugsar sig ekki tvisvar um og stígur upp á stein, þar sem allir geta heyrt í henni, og tilkynnir 

öllum um partýið. Á meðan hún talar hlusta allir á hana og er strákurinn henni mjög 

þakklátur fyrir þetta. Lily er mjög virt og strákar treysta á hana í tengslum við marga hluti. 

Þetta vekur upp spurningar um hvernig valdastaðan er í skólanum og hvort Lily sé frekar 

ofarlega í valdastiganum. Hún er í það minnsta vön því að fá það fram sem hún vil. Dæmi um 

slíkt er þegar Chloe ákvað að fara ekki í háskólann sem Lily vildi að hún færi í; Lily varð alls 

ekki sátt við þá niðurstöðu. Þetta dró úr valdastöðu Lilyjar þar sem hún ætlaði að snúa alveg 

baki við  Chloe eftir þetta.  

 Vinkonurnar í kvikmyndinni Dude sýna mikið sjálfsöryggi og eru t.d. mjög ófeimnar 

við að tala opinskátt um blæðingar. Rebecca skammast sín ekki fyrir að hafa óvart notað tvo 

túrtappa og Chloe tilkynnir fyrir framan allan bekkinn að hún þurfi að fara á klósetið vegna 

blæðinga. Blæðingar eru frekar feimnismál í samfélaginu og er talið að stelpur eiga að fara 

leynt með það ástand. Blæðingar er eitt af því sem hefur verið notað til að draga konur nær 

náttúrunni og hefur verið hindrun gegn margs konar möguleikum kvenna (Ortner, 1972). Það 

er því mjög jákvætt að upplifa svona opinskáa umræðu um blæðingar þar sem engin skömm 

fylgir þeim. Segja má að hegðun stelpnanna stríði gegn normum samfélagsins og ögri því í 

leiðinni kynjakerfinu.  

 Sierra úr kvikmyndinni Sierra Burgess is a Loser er örugg með sjálfa sig og er mjög 

ákveðin. Hún er feit og henni er nokkurn veginn sama um hvernig hún lítur út. Þegar 

Veronica reynir að niðurlægja hana fyrir það er Sierra fljót að koma með andsvör. Veronica 

kallar einu sinni Sierru Frodo (úr Hringadrottinssögu), þá svarar hún á móti að Veronica sé að 
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ruglast á Frodo og Quasimodo en Frodo er lítill hobbitasnáði en Quasimodo er þekktur fyrir 

að vera ófríðasta sögupersóna Frakklands. Veronica segist þá hafa átt við að þegar að hún 

horfir á Sierru vill hún taka úr sér augun af viðbjóði. Sierra segist vita hvað hún hafi átt við og 

yppir öxlum og er alveg sama. Sierra lætur ekki stjórnast af þeim útlitskröfum sem gerðar eru 

til kvenna. Til þess að kona gegni hlutverki styðjandi kvenleikans þarf hún að sýna 

kynferðislegan næmleika með því að vera sæt, grönn og kynþokkafull (Connell, 1987, bls. 

186–188). Sierra er því að ögra kynjakerfinu með því að hunsa þessar óskrifuðu reglur 

kvenleikans (Schipper, 2007).  

 Sierra er djörf og tekur áhættu hvað Jamey varðar. Hún heldur enn þá sambandi við 

hann vitandi það að hann telur að hún sé Veronica. Hún fær síðan Veronicu, óvinkonu sína, 

til þess að hjálpa sér að fara með honum á stefnumót. Sierra er tilbúin til þess að ganga 

hæstu hæðir til að halda í Jamey og fara út fyrir þægindarammann og að taka áhættu. 

Samkvæmt styðjandi kvenleika eiga konur að halda sér í nærumhverfi sínu og forðast að taka 

áhættu (Connell, 1987, bls. 186–188; Ortner, 1972). Þetta er skylt við tengingu konunnar við 

náttúru og starf hennar með börnum og við umönnun heimilis. Karlar eru frekar bundnir við 

menningu þar sem þeim er ætlað að sækjast eftir fjærumhverfi sínu og skapa úr því 

óhlutstæð fyrirbæri (Ortner, 1972). Þrátt fyrir að sambandið milli Sierru og Jamey sé byggt á 

lygum, skapar hún eitthvað úr því eina skilaboði sem hún fékk sent af tilviljun. Hún skoðar sig 

um í fjærumhverfi sínu, tekur áhættu og skapar óhlutstætt fyrirbæri. Sierra ögrar því 

normum konunnar og er komin í hlutverk mengandi kvenleikans. 

 Stelpurnar í Dude sýna ákveðna áhættuhegðun í tengslum við eiturlyf og áfengi. Í 

fyrsta atriði myndarinnar eru þær allar inni í bíl að reykja gras og rappa. Þær halda síðan 

áfram að reykja gras og drekka í partýjum og í einu slíku taka þær allar e-pillur. Vinkonurnar í 

Dude eru ófeimnar að tala um kynlíf og tala um það á frekar grófan hátt. Í einu samtalinu tala 

stelpurnar um hvað kennari Rebeccu sé kynþokkafullur og í eitt skipti lætur Rebecca sig 

dreyma dagdrauma um hann á kynferðislegan hátt. Eftir dagdrauminn fer hún inn á bað til 

þess að stunda sjálfsfróun. Hún segir vinkonum sínum frá þessu og er ekki dæmd fyrir það. 

Lily segist fróa sér oft í skólanum og finnst það vera góð leið til þess að skerpa einbeitingu 

sína. Þessi hegðun gagnvart kynlífi er frekar sýnd í tengslum við stráka í kvikmyndum. 

 Tvískinnungur (e. double standard) er það kallað þegar að öðruvísi reglum er beitt á 

mismunandi fólk eða hópa á ósanngjarnan hátt. Tvískinnungur ríkir milli kynja varðandi 
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bannað efni í bandarískum kvikmyndum. Kvikmynd, sem greinir frá fullnægingu hjá konu, er 

bönnuð börnum yngri en 16 ára, en ef hún greinir frá fullnægingu hjá karli er hún aðeins 

bönnuð innan 13 ára. Dude er bönnuð innan sextán ára. Þetta þýðir að mynd, sem segir frá 

konum sem njóta kynlífs, er ekki fyrir viðkvæma, að slíkar konur ögra normum samfélagsins 

og reyna að setja sig á sama stað og karlinn í kynjakerfinu. Þær eru því mjög mengandi. Lily 

er með mikið sjálfstraust þegar kemur að kynlífi. Hún vill ekki stunda kynlíf með Noah í einu 

partýi heldur vill hún frekar gera það í dagsbirtu svo að hann missi ekki af fallega líkamanum 

hennar. Konur eiga samkvæmt styðjandi kvenleika að sýna viðkvæmni, þegar kynlíf er annars 

vegar, og vera undirgefnar körlum (Connell, 1987). Lily fylgir ekki þessari reglu og er hún 

mjög áköf þegar hún og Noah byrja að stunda kynlíf. Hún segir honum hvað hún vill og sýnir 

oft frumkvæði í ástarleikjum.  

 Í Alex Strangelove hefur Claire mikinn áhuga á að afsveina Alex og er orðin frekar 

óþolinmóð vegna þess hversu lengi Alex vill bíða með það. Þegar þau eru í partýi fer hún með 

hann inn á baðherbergi þar sem hún vill stunda kynlíf með honum. Hún ýtir honum niður í 

baðkar og kallar hann baðtíkina sína. Þarna má segja að kynhlutverkum sé víxlað í sambandi 

Claire og Alex. Claire hefur mikinn áhuga á því að stunda kynlíf með Alex. Alex er hreinn 

sveinn en Claire þrýstir samt á hann að stunda kynlíf. Það má velta því fyrir sér hvort hún 

komist upp með þessa hegðun þar sem hún er stelpa. Konur, sem eru sýndar í þessum 

hlutverkum, virðast komast upp með meira en karlinn og eru ekki álitnar árásarkenndar eða 

ofbeldisfullar. Ef til vill á þetta að vera fyndin hegðun þar sem konur eru ekki álitnar ógn þar 

sem þær eru sagðar líkamlega meira veikburða en karlinn.  

 Claire og stelpurnar í Dude eru með kynlíf á heilanum og eru ófeimnar við að sækjast 

eftir því. Þetta er ekki samþykkt hegðun kvenleikans og eru konur oft kallaðar druslur ef þær 

sýna kynferðislegar langanir sem samkvæmt norminu á að vera frekar bundið við karlmenn 

(Schipper, 2007). Konur eiga að sýna hlýðni við styðjandi kvenleikann og eiga því að vera 

fylgjendur kynlífs, ekki gerendur (Connell, 1987). Konur verða fyrir aðkasti frá umhverfi sínu 

ef þær sýna mengandi kvenleika. Þær geta jafnvel orðið fyrir einelti ef þær sýna t.d. ákveðni, 

sjálfsöryggi eða beita valdi (Schipper, 2007). Þetta má sjá þegar Sierru í Sierra Burgess is a 

Loser er nokkurn veginn sama um hvernig hún lítur út eða klæðir sig. Veronica stríðir henni 

stöðugt fyrir það og er hún kölluð lesbía nokkrum sinnum í myndinni. Staðalímynd 

samkynhneigðra kvenna er sú að þær hugsi ekkert um útlit sitt og sýni karllæga hegðun sem 



37 

karlmenn telja vera óaðlaðandi. Konur eru því taldar vera samkynhneigðar ef þær reyna ekki 

að tæla karlmenn með útliti sínu og eru kallaðar lesbíur eða lessur (Schipper, 2007). 

 Dani úr #realityhigh fylgir heldur ekki tískunni og er henni strítt af Miguel vegna 

þessa. Hann tekur myndir af henni án leyfis og setur þær inn á Instagram-ið sitt með 

niðurlægjandi titlum. Dani lendir aftur í svipuðum aðstæðum þegar hún er í fyrsta skipti mjög 

drukkin og er búin að reykja gras. Alexa tekur það upp á myndband og lætur hana líta mjög 

illa út í augum samnemenda sinna. Þarna verður Dani fyrir neteinelti fyrir að hegða sér ekki 

eftir normum styðjandi kvenleikans. Slíkt neteinelti kemur líka fyrir í To all the Boys I've 

Loved Before þegar Lara er djörf og fer ofan í heitan pott til Jamey og kyssir hann. Einhver 

tekur myndband af því og er látið líta út fyrir að meira hafi gerst. Þegar stelpurnar ganga inn í 

hlutverk mengandi kvenleika þá er meiri hætta á því að þær verði fyrir einhvers konar 

aðkasti (Schipper, 2007). Enda sést að Dani færmjög góð viðbrögð frá nemendum skólans 

þegar hún byrjar að klæða sig á kvenlegri hátt. Stelpurnar brosa framan í hana og strákarnir 

stara á fegurð hennar. Þarna fylgir Dani normum styðjandi kvenleika sem eru samþykkt af 

nemendum skólans. 

 Í Dude var mikið um mengandi kvenleika og kom á óvart hversu virtar stelpurnar voru 

þrátt fyrir það. Samt sem áður niðurlægja þær sjálfar sig eins og þegar Lily og Noah tala 

saman um þegar hún neitaði boði hans á lokaballið. Þá kallar Lily sjálfa sig tussu nokkrum 

sinnum. Noah sýnir ríkjandi karlmennsku með því að bjóða henni á ballið og þegar hún neitar 

honum sýnir hún mengandi kvenleika vegna þess að hlýðni er einkennandi fyrir styðjandi 

kvenleika. Þegar Lily kallar sjálfa sig tussu er hún líklega með samviskubit yfir að sýna 

mengandi kvenleika. Hún fer út fyrir mengandi kvenleika, lítillækkar sjálfa sig og færir sig yfir 

í styðjandi kvenleika.  

 Stelpurnar í kvikmyndunum sýna oft hegðun sem er álitin vera karlmannleg. Þeim er 

sama um hvernig þær líta út, þær dýrka kynlíf, reykja grass og búa yfir miklu sjálfsöryggi. 

Konur, sem hegða sér í takt við ríkjandi karlmennsku, fara í hlutverk mengandi kvenleika. Það 

þýðir að konur þurfa stundum að ganga inn í hlutverk karlsins til þess að haga sér í samræmi 

við mengandi kvenleika. Þær þurfa þess samt ekki alltaf, þær geta t.d. talað opinberlega um 

blæðingar eða geta elskað sjálfar sig þrátt fyrir að fylgja ekki fegurðarstuðlum. Það er nóg að 

brjóta niður norm, sem eru mynduð af styðjandi kvenleika og samþykkt af samfélaginu, til 

þess að ganga inn í hlutverk mengandi kvenleikans (Schipper, 2007). 
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6.3 Ríkjandi karlmennska 

Eins og fram hefur komið þá er ríkjandi karlmennska æðst í kynjakerfinu og er breytileg eftir 

menningu og tíma. Þetta þýðir að ákveðinn hópur karlmanna, sem deila sömu einkennum, 

eru efstir í valdastiga kynjanna. Þessir karlar eru oftast hvítir, gagnkynhneigðir, ófatlaðir og 

sískynja karlmenn (Connell, 2005). Í kvikmyndunum eru þetta vinsælu íþróttastrákarnir sem 

bera með sér ríkjandi karlmennsku. Þeir eru allir með mikið sjálfstraust og áhrifavald. Peter í 

To All the Boys I've Loved Before æfir fótbolta og sýnir mikið sjálfstraust, hann veit að hann 

er fyndinn og myndarlegur. Þegar Kitty segir að einhver leikari sé myndarlegur þá svarar 

Peter að hann sjálfur sé miklu glæsilegri. Hann er mjög virtur og hlustað er á hann. Gott 

dæmi um það er þegar sett er myndband af honum og Löru inn á Instagram. Hann hótar 

ofbeldi ef einhver skyldi minnast á þetta atvik. Myndbandið er minni ógn fyrir Peter heldur 

en Löru og verður hann því fyrir minna aðkasti en hún. Þarna má sjá kynjamisréttið þar sem 

myndbandið eflir Peter en í tilviki Löru sýnir þetta ósæmilega hegðun og er reynt að lítillækka 

hana fyrir það.  

 Eitt af því sem einkennir sterka karlímynd er að sýna frumkvæði í einu og öllu. 

Strákar, sem eru með stelpum á rómantískan hátt, þurfa að taka fyrsta skrefið. Þeir bjóða 

stelpunum fyrst á stefnumót, senda SMS og hringja í þær, kyssa þær eða tjá ást sína fyrst. 

Þetta má tengja við sambandið milli ríkjandi karlmennsku og styðjandi kvenleika, þar sem 

karlar eiga að ráða og konur eiga að fylgja (Connell, 1987, bls. 186–188). Strákarnir fá að velja 

sér stelpur og stelpurnar fylgja þeim ef þær hafa áhuga. Það er svo í höndum strákanna að 

telja stúlkunum trú um að þær séu einstakar, að láta þeim líða vel og sjá alfarið um 

rómantíkina í sambandinu. Dæmi um það er þegar Noah í Dude býður Lily á lokaballið með 

því að semja lag á ukulele og þegar Peter úr To All the Boys I've Loved Before keyrir langa 

vegalengd til þess að kaupa uppáhaldsjógúrt Löru. Þetta er einnig gott dæmi um hvernig 

þetta getur gefið unglingum ranghugmyndir um ástarsambönd í raunveruleikanum. Stelpur 

geta öðlast óraunhæfar væntingar til ástarsambands og þróað með sér óraunverulegar 

væntingar til stráksins og á sama tíma valdið strákum miklum kvíða yfir að þurfa að standast 

allar þessar kröfur. 

 Karlar í hlutverki ríkjandi karlmennsku komast upp með ákveðna hegðun. Þeir fá að 

taka áhættu, fara út fyrir þægindarammann og skapa sínar eigin reglur (Connell, 2005, bls. 

76–80; Ortner, 1972). Í kvikmyndunum komust strákarnir gjarnan upp með ákveðna 
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áhættuhegðun. Dæmi um það er í Alex Strangelove þegar vinir Alex vilja sleikja frosk í einu 

partýi til þess að komast í vímu. Dell sleikir froskinn en missir hann síðan og verða hinir 

strákarnir ekki eins brenglaðir og Dell verður. Hann svitnar mikið, borðar nokkur kíló af 

gúmmíormum og öskrar á garðálfa. Þessi hegðun kemur honum hvorki í klípu né bitnar hún á 

orðspori hans. Kringumstæðurnar leyfa Dell að prófa nýja hluti án þess að það hafi 

afleiðingar fyrir hann. Annað dæmi um þetta má sjá í #realityhigh. Prakkarinn Broussard er 

alltaf að koma sér í vandræði og atast mikið í skólastjóranum sínum. Eitt skipti sér 

skólastjórinn hann vera að reykja gras. Í stað þess að skamma hann þá hlær skólastjórinn 

bara og reykir með honum. Viðbrögð við grasreykingum hjá stelpum í kvikmyndunum er 

önnur. Þegar Dani í #realityhigh reykir gras er það tekið upp á myndband og þar með hefur 

orðspor hennar beðið hnekki. Lily í Dude fær viðvörun frá lögreglu fyrir að hafa vatnspípu í 

bílnum sínum og mamma hennar refsar henni mikið fyrir það. Á meðan stelpurnar þurfa að 

sýna ábyrgð gagnvart eiturlyfjaneyslu þá sleppa strákarnir algjörlega við afleiðingar. ,„Strákar 

verða strákar“ er ríkjandi hugsun þegar strákar og agaleysi er annars vegar. Þeir fá að vera 

ábyrgðarlausir og sýna áhættuhegðun. Þeir eiga umfram allt að forðast hlýðni, sem er talin 

kvenleg, og þá tilhneigingu stúlkna að laga sig að kröfum samfélagsins (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls. 44–55).  

 Birtingarmyndir ríkjandi karlmennsku í kvikmyndunum voru margar. Íþróttastrákarnir 

voru vinsælastir í skólanum og sýndu af sér mikið sjálfstraust og vald. Einnig var hlustað 

mikið á þá og sýndi fólk þeim virðingu. Þegar strákar voru með stelpum í ástarsamböndum 

þurftu þeir að taka öll fyrstu skrefin. Þeir þurftu líka að sinna öllum rómantískum atburðum 

sambandsins og láta stelpunum líða vel með sjálfar sig. Einnig fengu þeir að komast upp með 

alls konar áhættuhegðun og ábyrgðarleysi sem stelpurnar komust ekki eins auðveldlega upp 

með. 

 

6.4 Skaðleg karlmennska 

Ímynd ríkjandi karlmennsku getur verið skaðleg fyrir samfélagið eða karlmennina sjálfa og er 

hún þá kölluð skaðleg karlmennska (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 63–67). 

Kvikmyndirnar sýndu tvær tegundir af skaðlegri karlmennsku. Önnur þeirra fól í sér hunsun 

tilfinninga og hin einkenndist af staðalímyndum stráka gagnvart kynlífi. Í kvikmyndinni 

#realityhigh eru tilfinningar Camerons hunsaðar af pabba hans. Eftir að Alexa hættir með 
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Cameron verður hann mjög dapur og langar ekki að gera neitt. Faðir hans er ekki sáttur við 

þessa hegðun og sýnir henni lítinn skilning. Hann gerir lítið úr henni og minnir hann á að til 

þess að komast í fyllingu tímans á Ólympíuleikana geti hann ekki kúrt allan daginn undir 

teppi. Einnig vísar hann í Michael Phelps, frægan sundkappa, um að hann æfi sig oft þegar 

honum líður illa og það besta sem hann geti gert er að drífa sig á æfingu því hún muni hjálpa 

honum að jafna sig á ástarsorginni. Allir þurfa sitt rými til þess að vinna úr tilfinningum sínum 

og er þessi hegðun föður Camerons skaðleg og virðir ekki þarfir hans. Til þess að vera 

íþróttamaður og sýna ríkjandi karlmennsku hefur Cameron ekki tíma fyrir tilfinningar. Að 

sýna tilfinningar er talið vera kvenleg hegðun og er frekar viðurkennd þar sem slík hegðun er 

talin eiga heima. Pabbi Camerons vill ekki að sonur sinn sé neðarlega í kynjakerfinu, hann vill 

að sonur sinn nái langt með ríkjandi karlmennsku og lokar því á allt sem ýtir undir kvenlega 

hegðun. 

 Hin tegund skaðlegrar karlmennsku er staðalímynd karla gagnvart kynlífi. 

Staðalímyndin felur í sér að karlar vilja endalaust kynlíf og geta varla neitað tækifæri til þess 

að stunda það (Sarah, 2018). Alex í kvikmyndinni Alex Strangelove er mikið gagnrýndur af 

vinum sínum og kærustu fyrir að vilja ekki missa sveindómi sinn strax. Vinir hans stríða 

honum mikið vegna þessa og segja að hann hafi misst typpið sitt og að hann sé pottþétt 

hommi. Það að vilja bíða með kynlíf hefur meira verið tengt við kvenlega hegðun. Í rauninni 

kalla strákarnir Alex konu þegar þeir segja að hann sé ekki með typpi og vilji frekar stráka. 

Fyrir að sýna kvenlega hegðun verða strákar fyrir aðkasti frá umhverfi sínu á sama hátt og 

þegar konur sýna mengandi kvenleika. Þeir falla inn í undirskipaða karlmennsku og eru þeir 

því kallaðir ýmsum uppnefnum, eins og t.d. hommar (Connell, 2005, bls. 76–80). 

 Claire tekur þátt í því að niðurlægja Alex fyrir löngun sína til að bíða með kynlíf. Hún 

segir honum að hætta að vera svona dramatískur og sýnir honum lítinn skilning. Claire er ekki 

vön því að karlar neiti sér um kynlíf. Hún er vön staðalímynd karlsins, þ.e. að þeir eigi að vera 

helteknir af kynlífi (Sarah, 2018). Þegar þau stunda síðan kynlíf í fyrsta sinn saman þá gengur 

það alls ekki upp. Claire er mjög sár og heldur að sökin liggi hjá henni eða að Alex sé hommi. 

Alex er orðinn leiður á því að allir kalli hann homma, þar sem hann er í mikilli afneitun að 

vera samkynhneigður og vill ekki falla undir undirskipaða karlmennsku. Þar sem Alex kemur 

síðan úr skápnum er hægt að velta fyrir sér hvort kvikmyndin ýti undir þá skoðun að sá sem 

vill bíða með kynlíf sýni kvenlega hegðun. Birtingarmyndir kvikmyndarinnar Alex Strangelove 

eru nefnilega í samræmi við það sem Connell segir um undirskapaða karlmennsku (Connell, 
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2005, bls. 76–80), þ.e. að karlmenn, sem vilja bíða með kynlíf, séu kallaðir samkynhneigðir og 

sýni því kvenlega hegðun.  

 Strákarnir í kvikmyndunum ganga inn í staðalímynd karla gagnvart kynlífi og eru því 

frekar ónæmir fyrir kynferðislegum atvikum. í kvikmyndinni To All the Boys I've Loved Before 

er atriði þar sem Lara kyssir Peter til þess að forðast samtal við Josh. Lara fékk ekki samþykki 

fyrir þessum kossi og á þessum tíma hélt hún að Peter væri ekki á lausu. Í kvikmyndinni 

furðar sig enginn á þessu atviki eða finnst það vera rangt. Þessi koss er gerður að eðlilegum 

hlut í myndinni vegna þess að Peter sýnir engin ummerki um að honum finnist þetta 

óþægilegt. Annað dæmi um þetta er að finna í kvikmyndinni Sierra Burgess is a Loser þegar 

Veronica fer á stefnumót með Jamey fyrir Sierru. Þegar stefnumótinu er að ljúka vill Jamey 

kyssa Veronicu en hún lætur hann loka augunum og Sierra kemur í staðinn og kyssir hann. 

Þetta er mjög umdeildur koss og hefur fólk mismunandi skoðanir á þessu. Þarna kyssir Sierra 

Jamey án leyfis og því má túlka þetta atvik sem kynferðislegt áreiti. Í lok myndarinnar kyssast 

þau aftur og Jamey spyr Sierru hvort þau hafi gert þetta áður. Sierra svarar ekki heldur brosir 

sakleysislega. Jamey hlær bara og gleymir því sem hann sagði. Jamey gengur hér inn í 

staðalímynd karla gagnvart kynlífi. Hann sýnir enginn viðbrögð við því að Sierra hafi kysst 

hann í óleyfi og er ónæmur fyrir svona kynferðislegum atvikum.  

 Þessi staðalímynd er skaðleg og einkennist af þeirri hugsun að kynlíf sé eitthvað sem 

karlar gera við konur. Henni fylgir sú hugsun að karlar hafi óstjórnandi löngun til kynlífs en 

konur hafi stjórn á þessari löngun eða ef til vill lítinn áhuga á kynlífi. Karlar eru því álitnir 

kynferðislega ráðandi eða ágengir og konur eru ekki tengdar við slíka hegðun. Karlar eru því 

ekki taldir geta orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Kynferðislegir atburðir ákvarða í staðinn virði 

karlmanna (McKeever, 2018). Samkvæmt þessu er Sierra engin ógn og gerir í rauninni ekki 

neitt til þess að niðurlægja Jamey.  

 Tilfinningar meðal karla eru ekki mikið sýndar í kvikmyndunum. Þegar þeir sýna 

tilfinningar verða þeir fyrir aðkasti frá umhverfi sínu þar sem slík hegðun er talin vera 

kvenleg. Staðalímynd karla gagnvart kynlífi er ríkjandi í kvikmyndunum þar sem karlar eiga að 

vera með kynlíf á heilanum. Kynlífspressu var því að finna í kvikmyndunum þar sem strákar 

þurftu að sinna hlutverki staðalímyndarinnar. Stelpur komust upp með kynferðislegt áreiti og 

árásagirni í kvikmyndunum sem er í samræmi við þá hugsmíð að – andstætt körlum –konur 

hafi stjórn á kynferðislegum löngunum sínum og eru því ekki taldar vera ógn við karlmenn  
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7 Lokaorð 

 

Markmið mitt með rannsókninni er að fá innsýn inn í kvikmyndir sem unglingar horfa á. 

Skoða hlutverk kynja í unglinamyndum og hvort þar sé að finna kynjaslagsíðu. Ég setti því 

fram rannsóknarspurninguna: Hverjar eru birtingarmyndir kynhlutverka í unglingamyndum 

sem Netflix framleiðir? Connell setti fram hugtökin styðjandi kvenleiki og ríkjandi 

karlmennska sem stuðla við kynjakerfið. Þegar ég reyndi á þessi hugtök við kvikmyndirnar 

komu nokkrar birtingarmyndir í ljós. Ríkjandi karlmennska var ráðandi í skólunum þar sem 

íþróttastrákarnir fengu að vera miðpunktur í flestum kvikmyndunum. Þeir sýndu hugrekki, 

sjálfsöryggi og völd. Alex Strangelove var eina kvikmyndin sem hefur strák sem aðalhlutverk 

og var þar enginn íþróttastrákur í miðpunkti. 

  Hlutverk umkringd áhættuhegðun voru örðuvísi meðal kynja. Mikil neysla var á 

eiturlyfjum hjá báðum kynjunum en afleiðingarnar voru ekki þær sömu fyrir stúlkurnar og 

piltana. Strákarnir nutu eiturlyfja án þess að fá skammir eða vonbrigði. Hér eru settar 

mismunandi reglur fyrir kynin, ýtt er undir að strákar mega vera kærulausir og taka minni 

ábyrgð en stúlkur. Slík skilaboð geta verið skaðlegt fyrir ungmenni  þar sem þau ýta undir 

misrétti kynjanna. Stúlkurnar í kvikmyndunum sýndu styðjandi kvenleika með aga og aðlögun 

á kröfum samfélagsins. Þær áttu erfitt að skoða sig um í fjærumhverfi sínu og sýndu því litla 

áhættuhegðun. Með þessu ögra þær ekki kynjakerfinu og ganga frekar inn í hefðbundin 

hlutverk konunnar, þ.e. móðurhlutverkið og ummönnunarstörf. Helsti tilgangur þeirra var að 

styðja við bakið á piltunum og þeirra draumum. Einungis þannig gátu þær upplifað öryggi og 

festu í lífi sínu.  

 Þegar stelpunar fóru út fyrir hlutverk styðjandi kvenleikans urðu þær fyrir aðkasti frá 

umhverfi sínu. Það er í samræmi við það sem Schipper segir um mengandi kvenleika. 

Birtingarmyndir mengandi kvenleikans fólst því þegar þær sýndu hegðun sem er ekki álitnar  

kvenlegar. Í kvikmyndunum eru þetta stelpurnar sem eru sjálfsöryggar, voldugar og að taka 

áhættur í fjærumhverfi sínu. Stelpur sem tóku skref í átt að karlmannslegri hegðun urðu fyrir 

stríðni og sumar hverjar lentu í neteinelti þegar þær fóru út fyrir kvenmannsímyndina. Þær 

voru niðurlægðar fyrir að vera djarfar eða fyrir að fylgja ekki fegurðarstuðlum. Í 

kvikmyndunum mátti sjá að slík hegðun var ekki viðurkennd og var meira ýtt undir 

íhaldsamar ímyndir um kynin. Þær stúlkur sem ögruðu kvenhlutverkinu þuftu að lokum að 
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viðurkenna ósigur. Annað hvort fóru þær í útlitsbreytingu (e. make over) eða þurftu að axla 

sjálfar ábyrgð á aðkastinu sem þær urðu fyrir.  

 Það sama mátti sjá með hlutverk drengjanna, minna var um svigrúm til að fara út fyrir 

hið hefðbunda hlutverk karlsins. Lítið var um tilfinningar og ef þeir sýndu kvenlega hegðun 

voru þeir niðurlægðir. Í kvikmyndunum eru strákar helteknir af kynlífi. Ef þeir fylgldu ekki 

þeirri ráðandi hugmynd urðu þeir fyrir aðkasti og voru kallaðir hommar. Þessi staðalímynd 

ýtir undir að strákarnir geta ekki sagt nei við kynferðislegum atburðum. Í kvikmyndunum 

kyssa stelpurnar strákana í leyfisleysi, en strákarnir bregðast ekki illa við því. Stelpurnar fá því 

að halda sakleysi sínu þrátt fyrir að beita kynferðislegu áreiti. Það ríkir því sjálfgefin hugmynd 

í kvikmyndunum að konur geta ekki beitt ofbeldi eða kynferðislegu áreiti.  

 Þessar fimm kvikmyndir sem eru tiltölulega nýjar sýna frekar einsleita og íhaldsama 

mynd af kynjunum. Í ljósi þess að mikil vitundarvakning hefur verið um kynjajafnrétti er 

sorglegt að sjá hve lítið hefur breyst í heimi kvikmyndanna. Þar sem enn má sjá hvernig 

kvikmyndir falla á jafn einföldu prófi og Bechdel. Ég vona að ungar stúlkur og ungir piltar geta 

í framtíðinni notið kvikmynda án þess að þurfa að upplifa nokkurs konar kynjaslagsíð. 
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