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Útdráttur 
Hlutur íþróttakvenna í fjölmiðlum hefur verið mun minni en karla í gegnum tíðina. Sjálf 

umfjöllunin hefur líka verið ólík en kynjuð umræða hefur verið ráðandi. Í þessari ritgerð 

verða greinar um íþróttakonur skoðaðar í Íþróttablaðinu og Skinfaxa árin 1975 og 1985. 

Einnig verða skoðaðar valdar vikur í bæði Morgunblaðinu og Vísi sem hafði breyst í 

Dagblaðið Vísi árið 1985. Árið 1975 er kvennaár Sameinuðu þjóðanna og árið 1985 

lýkur kvennaáratug Sameinuðu þjóðanna. Reynt er að sjá hvort að kvennaáratugurinn 

hafi haft einhver áhrif á umfjöllun um íþróttakonur í blöðunum, hvort sem það er í 

fjölda greina eða hvort að orðræðan er ólík um íþróttakonur en karla. Munur á milli 

þessa ára liggur í að árið 1985 voru byrjaðar að heyrast gagnrýnisraddir á þennan 

mismun á umfjöllun á milli kynjanna. Konur voru farnar að veita því athygli bæði 

hvernig var talað um þær og hversu fáar greinar voru um íþróttakonur miðað við karla.    



 

 2 

 

 

Formáli 

Það er ekki neitt leyndarmál að umgjörð og umfjöllun um konur í íþróttum er töluvert 

minni en hjá körlum. Hér á Íslandi sjáum við kvennadeildir fá mun minna fjármagn frá 

sínum liðum samanborið við karlanna. Ekki er verið að draga úr vilja þeirra sem koma 

að kvennaliðum til að byggja upp sín lið en á mörgum stöðum er talsverður munur 

þegar kemur að umgjörð á karla og kvennadeildum.  

Mín upplifun hefur verið sú að þegar systir mín er að keppa í Grill66 deild í 

handbolta er það nánast ómögulegt að finna einhverja umfjöllun um leikina í 

fjölmiðlum. Þegar það koma síðan fréttir um leikina hafa nöfn leikmanna verið birt 

vitlaust. Einnig hafa nöfn leikmanna sem fylgja ljósmyndum ekki stemmt eða jafnvel 

ljósmyndir af leikmönnum sem hafa skipt um lið eða eru búnir að leggja skóna á 

hilluna. Þessi mismunum á umfjöllun um leiki karla og kvenna, ekki einungis í 

handbolta, finnst mér vera sýnileg í fréttamiðlum í dag. Samt sem áður hafa verið 

breytingar til hins góða, eins og með góðri umfjöllun um HM kvenna í fótbolta í sumar. 

Þetta er samt ennþá umræðuefni sem má ekki gleyma því við eigum langt í land með 

því að ná jafnrétti í þessum efnum.  

Ég vil þakka fyrrum leiðbeinanda mínum Guðna Th. Jóhannessyni fyrir að 

hvetja mig áfram í gegnum námið og sýna mér hvernig kennslustundir geta verið bæði 

skemmtilegar og fræðandi. Leiðbeinandi minn Erla Hulda Halldórsdóttir hefur verið 

viskubrunnur þegar það kemur að baráttu kvenna og vil ég þakka henni fyrir 

stuðninginn. Einnig vil ég þakka KKÍ og HSÍ fyrir upplýsingar sem þeir sendu mér.  

Lindu Ösp Grétarsdóttur vil ég þakka fyrir að hjálpa mér að rata í tíma þegar ég 

var algjörlega utan við mig og endalausan stuðning í sagnfræðinni. Einnig Stellu Sif 

Jónsdóttur bara fyrir að vera frábær. Ég vil þakka samstarfsfólki mínu í Áslandsskóla 

fyrir dyggan stuðning þá sérstaklega Kosegruppa og Vilborgu Birnu Þorsteinsdóttur 

íslenskukennara.  

Mestu þakkir fær fjölskyldan mín því þau þurfa að þola mig á hverjum degi. 

Pabbi fyrir hvatningarorð, mamma fyrir stuðninginn og bræður mínir fyrir að láta mig 

hlæja. Systir mín Arndís Sara ætti að fá orðu fyrir allan þann stuðning sem hún hefur 

veitt mér í gegnum árin, hún er einfaldlega best.     
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1 Inngangur 

Konur börðust ötullega fyrir fullu jafnrétti alla 20. öld eins og lesa má í bók Sigríðar Th. 

Erlendsdóttur um sögu Kvenréttindafélags Íslands.1 Þrátt fyrir að konur hefðu fengið 

lagalegt jafnrétti á við karla á fyrstu áratugum 20. aldar var um 1960 enn talið að 

meginhlutverk kvenna væri móður- og húsmóðurhlutverkið. Slík viðhorf höfðu þau 

áhrif að konur voru ekki jafningjar karlmanna í samfélaginu.2 Þegar komið var fram á 

áttunda áratuginn var orðin mikil breyting frá því sem var þegar konur hófu baráttu sína 

en m.a. hafði konum fjölgað á vinnumarkaði og mun fleiri konur sóttu háskólanám. 

Þrátt fyrir framfarir var samt enn talsverður munur á réttindum og stöðu kynjanna,3 m.a. 

í því sem varðaði íþróttir. 

Það eru einmitt íþróttir kvenna sem eru til skoðunar í þessari ritgerð þar sem 

rannsökuð verða viðhorf til kvenna í íþróttum í völdum blöðum og tímaritum. Til 

skoðunar eru árin 1975 og 1985. Árið 1975 eru fimm ár frá því Rauðsokkahreyfingin 

var stofnuðu á Íslandi, kvennafrídagurinn var 24. október það ár og það var jafnframt 

kvennaár Sameinuðu þjóðanna.4 Kvennaárið 1975 markaði upphaf kvennaáratugarins 

sem lauk 1985. Þá voru fimm ár síðan Vigdís Finnbogadóttir var kosin forseti Íslands 

auk þess sem bæði Kvennaframboðið og Kvennalistinn voru komin fram.5 Hér verður 

leitast við að svara spurningunni um hvort og hvaða áhrif nýja kvennahreyfingin og 

kvennaáratugur Sameinuðu þjóðanna hafði á umfjöllun og orðræðu blaðanna um konur í 

íþróttum en einnig hvort greina megi áhrif í aukningu á íþróttaiðkun kvenna. 

Til að sjá hvort einhver greinanlegur munur er á umfjöllun um konur í 

keppnisíþróttum fyrir og eftir kvennaáratuginn, voru greinar í íþróttablöðum og á 

íþróttasíðum dagblaða skoðaðar með hliðsjón af aðferðum orðræðugreiningar.6 Ef 

einhver breyting varð á viðhorfi til kvennaíþrótta í kjölfar kvennaáratugarins má áætla 

að hana megi greina í orðræðu í íþróttagreinum sem snúa að konum. Einblínt verður á 

fótbolta, körfubolta og handbolta kvenna en einnig fjallað lítillega um aðrar íþróttir til 

að bera saman hvernig umfjöllun var um mismunandi íþróttir. 

Til skoðunar eru öll hefti Íþróttablaðsins og Skinfaxa sem komu út árin 1975 og 

1985 en umfangsins vegna er látið nægja að velja tilteknar vikur til að skoða í 

 
1 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil. 
2 Lbs-Hbs. Gerður Róbertsdóttir, Nútímavæðing kvenleikans, bls. 19-20. 
3 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 343-345. 
4 Edda Óskarsdóttir, Á rauðum sokkum, bls. 7. 
5 Kristín Jónsdóttir, „Hlustaðu á þín innri rödd“, bls. 11 og 26. 
6 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 123. 
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Morgunblaðinu og Vísi sem var orðið að Dagblaðinu-Vísi árið 1985. Þær vikur sem 

teknar voru til athugunar úr dagblöðum eru síðasta vika janúarmánaðar, fyrsta vikan í 

febrúar og fyrstu tvær vikurnar í júlí. Með þessu móti er tekin inn umfjöllun bæði um 

vetur og sumar. Allar greinar sem fjölluðu um konur í íþróttum voru skoðaðar. Einnig 

var sérstaklega litið á umfjöllum um landsleiki kvenna á þessum árum, orðræðuna um 

þá og hvort aukning hafi verið í umfjöllun miðað við leikjafjölda milli áranna 1975 og 

1985. 

Ritgerðin er byggð upp þannig að á eftir inngangi tekur við umfjöllun um 

fræðilegar undirstöður ritgerðarinnar þar sem fjallað er um hugtökin kyngervi, 

kvenleika og karlmennsku. Farið er yfir rannsóknir og skýrslur um konur í fjölmiðlum 

m.a. umfjöllun um íþróttakonur sem sýnir að efnið hefur verið rannsakað víða um 

heiminn og á mismunandi tímabilum. Því næst er kafli þar sem farið er í stuttu máli yfir 

kvennabaráttuna á Íslandi og hver staða kvenna var árið 1975. Eftir umfjöllun um 

kvennahreyfingar á Íslandi er fjallað um sögu kvennaíþrótta hér á landi til að sýna 

hvernig íþróttir kvenna hafa þróast í gegnum 20. öldina og hver staða þeirra er hér á 

landi árið 1975. Því næst er fjallað um hið eiginlega rannsóknarefni og gerð grein fyrir 

umfjöllun um íþróttakonur í völdum tímaritum og dagblöðum árin 1975 og 1985. Síðan 

er fjallað um hvort nýja kvennahreyfingin hafði einhver áhrif á umfjöllun íþróttakvenna 

í blöðum og að lokum niðurstöður. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Kyngervi, kvenleiki og karlmennska 

Hugtakið kyngervi sem félagslega og menningarlega mótað kyn liggur til grundvallar 

rannsókninni. Með því er átt við þær hugmyndir sem fólk hefur um hvað það þýðir að 

vera karl eða kona.7 Í rannsókninni er stuðst við skilgreiningar og notkun Sigríðar 

Matthíasdóttur á hugtakinu en Sigríður hefur í bók sinni Hinn sanni Íslendingur fjallað 

um kyngervi og hlutverk kvenna á fyrstu áratugum 20. aldar, einkum hvað felst í 

kvenleika og hvaða hlutverk hann hefur átt í að móta stöðu kvenna í samfélaginu. Hvað 

telst kvenlegt og hvað telst karllægt er í stöðugri mótun og tekur því stöðugum 

breytingum í tíma. Móður- og húsmóðurhlutverkið var nátengt ríkjandi hugmyndum um 

kvenleika.8 Erfitt er að skilgreina nákvæmlega hvað er að vera kvenlegur en oftar en 

ekki er lýst hvað felst í að vera „ókvenlegur“.9 Þessi lýsing að vera ókvenleg passar vel 

við konur sem æfðu íþróttir sem voru taldar vera fyrir karlmenn.10 Konur sem stunduðu 

íþróttir voru þá ókvenlegar en sagt var að þær ættu í hættu að fá stórar fætur, sem þótti 

ekki kvenlegt.11 Hægt er að lýsa kvenleika sem samansafn af hugmyndum um hegðun 

kvenna og hverjir eiginleikar þeirra eru.12 Hugmyndin um kvenleika er margbrotið 

hugtak sem hefur tekið á sig margar myndir í gegnum tíðina.13  

Einnig er stuðst við bók Erlu Huldu Halldórsdóttur, Nútímans konur, en þar er 

fjallað um kyngervi og kvenleika á seinni hluta 19. aldar.14 Meistararitgerð Gerðar 

Róbertsdóttur í sagnfræði frá 2015 fjallar um viðhorf kvenna til jafnréttismála á árunum 

1960-1969. Gerður greinir orðræðuna í samfélaginu með því að beita 

kyngervishugtakinu og skoða hvað taldist kvenlegt og hvað taldist karlmannlegt. Gerður 

fjallar um viðhorf kvenna til jafnréttis á áratugnum fyrir nýju kvennahreyfinguna. Stuðst 

verður við rannsókn Gerðar þar sem rannsóknin sýnir hvernig samfélagið leit á konur og 

hvernig þær litu á sig sjálfar.15 Bækur Sigríðar Matthíasdóttur og Erlu Huldu 

Halldórsdóttur og ritgerð Gerðar fjalla um hugmyndir um kvenleika og hvaða áhrif þær 

 
7 Scott, Joan W. „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“. 
8 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 29, 35, 179-180. 
9 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 181. 
10 Vef. Bryson, Lois, „Sport and the maintenance of masculine hegemony“, bls. 349. 

11 Lbs-Hbs. Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hitt kynið“, bls. 32; Lbs-Hbs. Oddur Sigurjónsson, Höfuðvígi 

karlmennskunnar, bls. 8. 
12 Gender. The Key Concepts, bls. 59. 
13 Sjá bók Erlu Huldu Halldórsdóttur Nútímans konur og Sigríðar Matthíasdóttur Hinn sanni Íslendingur 

um nánanri skilgreiningu á hugtakinu kvenleika. 
14 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur. 
15 Lbs-Hbs. Gerður Róbertsdóttir, Nútímavæðing kvenleikans, bls. 2. 
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höfðu á íslenskar konur, fyrir það tímabil sem fjallað er um í þessari rannsókn, 1975–

1985. Úr þeim má hins vegar draga mikilvægar upplýsingar um viðhorf til kvenna og 

hvernig hugmyndir um kvenleika þróuðust fyrir tíma nýju kvennahreyfingarinnar við 

lok sjöunda áratugsins. Þessi rit eru því hjálpleg við að setja rannsóknina í sögulegt 

samhengi. 

Til að lýsa karlmennskuhugtakinu, hvað er karllægt, verður hugtakinu forræði (e. 

hegemony) beitt. Skilgreining á forræði er þegar ákveðinn hópur, karlar í þessu 

samhengi, eru yfir öðrum hópi. Karlmenn halda sínum yfirráðum með samfélagslegu 

samþykki að þeir hafi yfirburði yfir konum án þess að nota ofbeldi. Eins og með 

kvenleika er skilgreining á karlmennsku breytileg á hverjum tíma. Það sem einkennir 

karlmennskuímyndina er að hið karllæga ríkir yfir hinu kvenlæga.16 

Karlmennskuhugtakið má skilgreina sem „menningarvenjur og samfélagsleg viðmið 

sem tengjast því að vera karlmaður“.17 

Þessi skipting á hlutverkum kynjanna gerir konum sem stunda íþróttir með 

karllægum eiginleikum erfitt fyrir að vera samþykktar af samfélaginu. Íþróttir voru tákn 

karlmennskunnar en það er talin ein af ástæðum þess að konur áttu erfitt uppdráttar 

innan íþróttaheimsins.18 Íþróttir snúast um karlmennsku eða það sem karlmennska er 

talin vera. Þessi hugsunarháttur um íþróttir gerir lítið úr konum og útilokar þær frá 

þessum vettvangi.19 Hugmynd um eðli kynjanna hefur mikil áhrif á þessa rannsókn þar 

sem litið verður á hvaða áhrif hugmyndin um eðli kvenna, hið kvenlega, hafði á konur í 

keppnisíþróttum. Konur sem, sem taldar voru hafa það í eðli sínu að sinna 

móðurhlutverki og vera inni á heimilinu, brutu þann ramma. Þær gerðu það með því að 

stunda íþróttir þar sem líkamleg átök áttu sér stað, það taldist ekki í hinu kvenlega eðli. 

2.2 Nýja kvennahreyfingin 

Til að setja íþróttir í samhengi við nýju kvennahreyfinguna árið 1975 var stuðst við 

fræðiverk um kvennahreyfingar og rit sem baráttukonur hafa sjálfar skrifað um reynslu 

sína. Þar er mikilvæg bók Sigríðar Th. Erlendsdóttur, Veröld sem ég vil, um sögu 

Kvenréttindafélags Íslands. Þar er ítarlega fjallað um nýju kvennahreyfinguna. Einnig 

bókin Konur hvað nú? þar sem fjallað er um stöðu kvenna eftir kvennaáratug 

 
16 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 185-186.  
17 Pilcher, Jane og Whelehan, Imelda, 50 Key Concepts in Gender Studies, bls. 82. Á frummálinu: 

„Masculinity is the set of social practices and cultural representation associated with being a man.“ 
18 Lbs-Hbs. Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hitt kynið“, bls. 7. 
19 Vef. Bryson, Lois, „Sport and the maintenance of masculine hegemony“, bls. 349. 
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Sameinuðu þjóðanna 1985. Í bókinni Á rauðum sokkum lýsa rauðsokkur upplifun sinni á 

þeirra baráttu. Loks er það bók Kristínar Jónsdóttur sagnfræðings, „Hlustaðu á þína 

innri rödd“, þar sem hún fjallar um Kvennaframboðið í Reykjavík og Kvennalistann. 

Hún beinir m.a. sjónum að þeim málefnum sem konur börðust fyrir í nýju 

kvennahreyfingunni og hvernig samfélagið sá konur á þessum tíma, hvert þeirra 

hlutverk átti að vera í samfélaginu.20 

2.3 Konur í íþróttum 

Í bókinni Ártöl og áfangar í sögu íslenskra kvenna er fjallað um helstu áfanga kvenna í 

íþróttum í gegnum árin. Fjallað hefur verið um konur í handbolta og fótbolta í nokkrum 

ritum. Bókin Stelpurnar okkar sem kom út í janúar 2018 eftir Sigmund Ó. Steinarsson 

fjallar um konur í fótbolta frá upphafi á Íslandi. Steinar J. Lúðvíksson gaf út bókina 

Handknattleiksbókin. Saga handknattleiksins á Íslandi 1920-2010 í tveimur bindum árið 

2012 þar sem handboltanum á Íslandi er gerð góð skil, bæði kvenna- og karlaliðum. 

Saga Landsmóta UMFÍ 1909-1990 eftir Viðar Hreinsson, Jón Torfason og Höskuld 

Þráinsson fer yfir sögu landsmóta Ungmennafélag Íslands og keppendur þeirra, þar á 

meðal afrek kvenna á mótunum. Í tímaritinu Veru, sem var stofnað árið 1982, var 

reglulega fjallað um stöðu kvenna í íþróttum og bent á mismun í umfjöllun fjölmiðla um 

íþróttakonur- og karla.21 

Fjallað hefur verið um bæði upphaf kvennaíþrótta á Íslandi og umfjöllun fjölmiðla 

á íþróttakonum í lokaverkefnum nemenda frá háskólum landsins. Hafdís Erla 

Hafsteinsdóttir skoðar upphaf kvennaíþrótta hér á landi í BA ritgerð sinni í sagnfræði 

„„Hitt kynið“: Kvennaíþróttir, feðraveldi og þjóðernishyggja, 1900-1961“ og birti grein 

um efnið í tímaritinu Sögnum. Þar fjallar Hafdís um hvaða íþróttir þóttu hæfa konum, 

einkum fimleika, sund og handbolta. Oddur Sigurjónsson fjallar um baráttu kvenna til 

að stunda fótbolta hér á landi í BA ritgerð sinni í sagnfræði „Höfuðvígi 

karlmennskunnar. Viðhorf knattspyrnusambands Íslands og íslenskra fjölmiðla til 

kvennaknattspyrnu á Íslandi 1970 – 2007“. Ólíkt íþróttum sem Hafdís Erla fjallaði um, 

þ.e. sund, fimleika og handbolta, var fótbolti ekki talin henta konum þar sem íþróttin var 

tengd við karlmennskuímyndina og því þurftu konur að berjast til að fá að spila 

 
20 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil.; Jónína Margrét Guðnadóttir, Konur hvað nú?; Edda 

Óskarsdóttir, Á rauðum sokkum; Kristín Jónsdóttir, „Hlustaðu á þín innri rödd“. 
21 Ártöl og áfangar; Sigmundur Ó. Steinarsson, Stelpurnar okkar; Steinar J. Lúðvíksson, 

Handknattleiksbókin; Ártöl og áfangar; Sigmundur Ó. Steinarsson, Stelpurnar okkar; Steinar J. 

Lúðvíksson, Handknattleiksbókin; Viðar Hreinsson o.fl., Saga landsmóta UMFÍ; Vera, „Íþróttir“, 1. 

febrúar 1983, bls. 8. 
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íþróttina. Í BSc lokaverkefni Alexöndru Sifjar Herleifsdóttur í íþróttafræði í 

Háskólanum í Reykjavík, BA ritgerð Garðars Stefáns Nikulásar Sigurgeirssonar á Hug- 

og félagsvísindasviði á Háskólanum á Akureyri, MA ritgerð Kolbeins Tuma Daðasonar 

á félagsvísindasviði í Háskóla Íslands og BA ritgerð Sigríðar Grétarsdóttur í 

fjölmiðlafræði á Háskólanum á Akureyri er fjallað um birtingarmyndir íþróttakvenna í 

mismunandi fjölmiðlum hér á landi. Niðurstöður allra þessara rannsókna sýna að 

umfjöllun um íþróttakonur er minni en íþróttakarla í fjölmiðlum, hvort sem það er í 

sjónvarpi, fréttamiðlum á netinu eða blöðum.22 

2.4 Rannsóknir og skýrslur um umfjöllun á konum í íþróttum 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á umfjöllun fjölmiðla á íþróttakonum í gegnum 

árin. Það sem er sameiginlegt með þessum rannsóknum er að niðurstaðan er ætíð sú 

sama. Umfjöllun um íþróttakonur er mun minni en íþróttakarla og hvernig er fjallað um 

kynin er ólíkt en oftar en ekki ýta fjölmiðlar undir staðalímyndir um karla og konur.   

Fyrstu fimm ár Ríkissjónvarpsins frá því það tók til starfa 1966, var ekki talað við eina 

konu í fréttum en 1986 voru þær 13%.23 Í bókinni Women, Media and Sports sem kom 

út árið 1994 er m.a. fjallað um mun á umfjöllun um konur og karla í íþróttum í 

fjölmiðlum. Þar kemur fram að umfjöllun fjölmiðla styrkir hugmyndir um eðli kynjanna 

með því að ýta undir staðalímyndir um karla og konur.24 Niðurstöður skýrslu sem kom 

út 1997 sýndi aukningu á umfjöllun um íþróttakonur úr 1% árið 1990 upp í 5% árið 

1996.25 Skýrsla Nefndar um konur og fjölmiðla (2001) sýndi að hlutur kvenna óx en var 

enn aðeins 27% í fréttatímum.26 Ísland tók þátt í samvinnuverkefni með Austurríki, 

Litháen, Noregi og Ítalíu þar sem hlutur íþróttakvenna í íþróttafréttum var skoðaður og 

hvernig umfjöllunin um þær var. Einnig var leitað að leiðum til að vinna gegn 

staðalímyndum kvenna og karla í íþróttum. Niðurstaða þessa verkefnis var að umfjöllun 

um konur var enn töluvert minni í fjölmiðlum en einnig var ólík umræða um kynin í 

íþróttafréttum þar sem staðalímyndir tengdar kynjunum voru hafðar hátt undir höfði.27 

 
22 Lbs-Hbs. Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hitt kynið“; Lbs-Hbs. Oddur Sigurjónsson, Höfuðvígi 

karlmennskunnar; Lbs-Hbs. Alexandra Sif Herleifsdóttir, Umfjöllun um kvennaíþróttir í fjölmiðlum; Lbs-

Hbs. Garðar Stefán Nikulás Sigurgeirsson, Upplifun íþróttakvenna á fjölmiðlaumfjöllun; Lbs-Hbs. 

Kolbeinn Tumi Daðason, Íþróttamennska á Íslandi; Lbs-Hbs. Sigríður Grétarsdóttir, Fá konur 

verðskuldaða athygli í fjölmiðlum? 
23 Vef. Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir. „Konur og karla í 

fjölmiðlum“, bls. 35. 
24 Creedon, Pamela J., „Women, Media and Sport“, bls. 30. 
25 Vef. Rafhlaðan, „Skýrsla nefndar um stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna“, bls. 8. 
26 Vef. Rafhlaðan, „Nefnd um konur og fjölmiðla“, bls. 7. 
27 Vef. Jafnrétti, „Sports, Media and Stereotypes“, bls. 123, 125. 

https://www.amazon.com/Women-Media-Sport-Challenging-Gender/dp/0803952341/ref=sr_1_1?keywords=9780803952348&linkCode=qs&qid=1565704976&s=books&sr=1-1
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Sameinuðu þjóðirnar hafa einnig rannsakað þennan mun á umfjöllun kynjanna. Árið 

2007 gáfu Sameinuðu þjóðirnar út bækling þar sem fjallað var um jafnrétti í íþróttum. 

Þar kemur fram að enn ýta fjölmiðlar undir staðalímyndir kynjanna í umfjöllum sínum. 

Umfjöllun um íþróttakonur er enn mun minni en umfjöllun um íþróttakarla, en sem 

dæmi má nefna að í rannsókn frá Ástralíu 2006 kom í ljós að umfjöllun um íþróttakonur 

var aðeins 4,1% af íþróttafréttum í prentmiðlum. Þar er rætt um að breyta verði þeim 

hugsunarhætti að konur hafi minni áhuga á íþróttum en karlar en engar rannsóknir 

styðja við þá fullyrðingu. Dæmi er um að einstaklingar sem skrifa íþróttafréttir trúa því 

að konur hafi ekki áhuga á að lesa um íþróttakonur sem leiðir til þess að minna er 

skrifað um konur í íþróttum. Það sem hefur einnig skaðleg áhrif á konur í íþróttum er 

tilhneiging fjölmiðla að kynvæða (e. sexualize) íþróttakonur út frá líkamsvexti þeirra 

heldur en að fjalla um getu þeirra í sinni íþrótt. Meira að segja í blöðum sem eru stíluð 

fyrir börn eins og Sports Illustrated for Kids byggist umfjöllunin að miklu leyti á 

staðalímyndum kynja. Fjölmiðlar virðast ekki sjá neinn gróða í því að markaðssetja 

íþróttakonur þar sem horft er á getu þeirra í íþróttum heldur er íþróttakonan markaðssett 

á því hvernig hún lítur út. Ekki er verið að segja að einungis sé fjallað um útlit kvenna 

en ekki karla en fjallað er um flesta karla í íþróttum út frá getu þeirra í íþróttinni en ekki 

útliti.28 Niðurstöður frá rannsókn sem Sameinuðu þjóðirnar gerðu á umfjöllun 

fréttamiðla á Íslandi 10. nóvember 2009 sýndu að mikið ósamræmi var á umfjöllun um 

karla og konur. Mun færri greinar voru um íþróttakonur og eins færri ljósmyndir af 

konum sem birtast með greinum. Nefna má grein í Fréttablaðinu þar sem fjallað var um 

íslenska kvennalandsliðið í handbolta. Aðeins þjálfarinn var nefndur á nafn en engin 

landsliðskvennanna en í grein um íslenska karlalandsliðið í handbolta voru allir 

leikmenn nefndir á nafn.29 Hvort sem umfjöllun um íþróttakonur er skoðuð hér á landi 

eða erlendis virðist niðurstaðan vera sú sama.30 Rannsóknir sem hafa verið gerðar sýna 

að hlutur íþróttakvenna í fjölmiðlum er í miklum minnihluta. Umfjöllun milli kynjanna 

er ólík í íþróttum, flestar íþróttafréttir vinna ekki gegn staðalímyndum í íþróttum heldur 

ýta undir þær. 

 
28 Vef. Sameinuðu þjóðirnar, „Women 2000 and beyond“, bls. 25-27. 
29Vef. Eygló Árnadóttir o.fl., „Konur og karla í fjölmiðlum“, bls. 35-41. 
30 Lbs-Hbs. Þórhildur Ólafsdóttir, „Samanburður á umfjöllun íslenska vefmiðla…“, bls. 2, 29. 
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3 Kvennahreyfingin á Íslandi 

Rekja má upphaf nýju kvennahreyfingarinnar til Bandaríkjanna þar sem mikil 

mótmælendaalda reið yfir landið á sjöunda áratug síðustu aldar. Barist var fyrir auknu 

kynþáttajafnrétti, stúdentar mótmæltu kennslu í skólum, hippar mótmæltu herskyldu í 

tengslum við stríðið í Víetnam og konur vöknuðu aftur til lífsins. Nú voru þær að 

mótmæla viðhorfi samfélagsins til kvenna.31 Konur í nýju kvennahreyfingunni vildu 

ekki einungis berjast fyrir réttindum kvenna heldur einnig gegn mismunandi þáttum 

kúgunar. Berjast átti gegn mismunun og kúgun sama hverju hún sneri að, hvort henni 

var beint að kyni, stétt, kynþætti eða kynhneigð.32 Hinn nýi femínismi var róttækur og 

barðist gegn því að konur væru beittar misrétti í samfélaginu einungis vegna þess að 

þær voru konur. Nýja kvennahreyfingin leit á samfélagið sem karllægt og að konum 

væri því sjálfkrafa mismunað fyrir kynferði sitt. Þær töldu þessa mismunun eiga sér 

djúpar rætur í samfélaginu og vinna þyrfti í því að útrýma henni. Ríkjandi skoðun í 

samfélaginu á þessum tíma var að hlutverk kvenna væri að finna sér eiginmann og 

eignast sem flest börn því það væri þeirra tilgangur í lífinu. Þessari staðhæfingu 

mótmæltu konur og kröfðust þess að hætt væri að líta á þær einungis sem kynverur 

heldur sem sjálfstæða einstaklinga. Nýja kvennabylgjan sneri því hugmyndum um sjálfa 

konuna í samfélaginu.33 

Fyrsta bylgja kvennahreyfinga, um aldamótin 1900, snerist um að konur fengu 

aukin lagaleg réttindi en önnur bylgja um hvernig litið var á konur í samfélaginu. Nýja 

kvennabyltingin var því í eðli sínu uppreisn gegn gildum fyrri kynslóða. Með baráttu 

nýju kvennahreyfingarinnar á breyttu viðhorfi samfélagsins um hvað þótti „eðlileg“ 

hegðun kvenna er hægt að áætla að það hafi haft áhrif á alla hluta samfélagsins, þar á 

meðal íþróttir. Því er mikilvægt að vita hver staða kvenna var árið 1975 við upphaf 

þessarar rannsóknar og hvað þær höfðu áunnið í baráttu sinni til jafnréttis. 

Nýja kvennahreyfingin var komin vel af stað árið 1975 á Íslandi. Konur börðust 

fyrir ýmsum málefnum sem snerti velferð kvenna þar á meðal gegn staðalímynd 

kvenna, hvernig konur áttu að vera, nefna má sérstaklega Rauðsokkahreyfinguna og 

Úur.34 Barátta þeirra gegn staðalímyndun tengist íþróttum kvenna þar sem litið var á 

margar íþróttir sem karllægar. Með hugarfarsbreytingu í samfélaginu varðandi hvert 

 
31 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 343. 
32 Sigríður Matthíasdóttir, „Nýja kvennahreyfingin á Norðurlöndum á áttunda áratug 20. aldar“, bls. 200. 
33 Kristín Jónsdóttir, „Hlustaðu á þína innri rödd“, bls. 15-16; Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég 

vil, bls. 343. 
34 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 347-350. 
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hlutverk kvenna ætti að vera er vert að skoða hvort það hafi haft áhrif á umfjöllun um 

konur í íþróttum. 

Árið 1975 var kvennaár Sameinuðu þjóðanna og þá voru sett fram þrjú markmið; 

jafnrétti kynjanna, konur myndu taka meiri þátt í þróunarátaki og að framlag kvenna 

væri viðurkennt sem mikilvægur þáttur til að efla heimsfrið. Sama ár var ákveðið að 

1976-1985 yrði kvennaáratugur og áfram yrði unnið með markmið kvennaársins.35 

Kvennaáratugurinn rammar þannig inn þessa rannsókn. Árið 1975, þegar 

kvennaáratugurinn hefst, var nýja kvennahreyfingin komin vel af stað og árið 1985 er 

lokaár hans. Því er eðlilegt að spyrja hver áhrif þessarar baráttu var fyrir konur í 

íþróttum og hvort einhver mælanleg breyting hafi orðið eftir baráttuáratug kvenna. 

 

4 Konur í keppnisíþróttum 

4.1 Íþróttir fyrir konur 

Skilgreining á íþróttum við upphaf 20. aldar var að íþróttir voru líkamlega erfiðar og 

styrktu líkamann en aftur á móti voru leikir meira til skemmtunar.36 Íþróttir voru 

táknmynd karlmennskunnar, sem gerði konum erfitt uppdráttar innan íþróttaheimsins.37 

Konur stunduðu því framan af einungis þær íþróttir sem þóttu kvenlegar. Þessar íþróttir 

áttu það sameiginlegt að krefjast ekki snertingar, eins og boltaíþróttir gera, eins og 

skautar, sund, fimleikar, bogfimi og hestar.38 Með þátttöku í íþróttum, öðrum en þeim 

sem viðurkenndar voru sem kvenlegar, fóru konur inn á „yfirráðasvæði“ karla og hætta 

var talin á að þær myndu tileinka sér karllæg einkenni. 

Þegar konur hófu að stunda íþróttir af einhverjum krafti hér á landi voru ekki allir 

sammála um hvort það hentaði konum. Þá skipti það miklu máli hvernig íþróttin hafði 

verið „kynnt“ fyrir landanum. Handbolti var kynntur sem leikur og þótti því henta 

konum betur en fótbolti, sem var íþrótt en ekki leikur. Fótbolti hafði því karllæg 

einkenni og þótti þar af leiðandi ekki vera við hæfi kvenna. Það þekktist að konur voru 

varaðar við að æfa ýmsar íþróttir þar sem þær gætu fengið stórar fætur, orðið 

 
35 Jónína Margrét Guðnadóttir, Konur hvað nú?, bls. 14-15. 
36 Lbs-Hbs. Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hitt kynið“, bls. 65. 
37 Lbs-Hbs. Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hitt kynið“, bls. 7; Vef. Bryson, Lois, „Sport and the 

maintenance of masculine hegemony“, bls. 349. 
38 Vef. Japanese Center, „Women´s Sport History“. 
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karlmannslegar í vexti.39 Konur voru einnig hræddar við að verða ófrjóar við að stunda 

íþróttir en sú hugmynd var ekki ný af nálinni því heimildir um slíkt eru frá tímum Forn-

Grikkja.40 

4.2 Upphaf kvennaíþrótta á Íslandi 

Eftir því sem best verður séð var það í Kvennaskólanum í Reykjavík sem konur (stúlkur 

og ungar konur) lögðu fyrst formlega stund á íþróttir. Leikfimi var kennd í skólanum 

árið 1880 til ársins 1894, fyrst undir stjórn Valgerðar Jónsdóttur og síðar Þórunnar 

Þorsteinsdóttur. Leikfimiskennsla hófst aftur í Kvennaskólanum þegar Ingibjörg H. 

Bjarnason tók við kennslu en hún var fyrsti Íslendingurinn til að ljúka leikfimisprófi, í 

Kaupmannahöfn. Fyrsta konan sem vitað er um, sem sinnti formennsku í íþróttafélagi, 

var Ingibjörg Guðbrandsdóttir (þekkt sem Imba Brands) en hún var menntaður 

íþróttakennari. Ingibjörg var kjörin í stjórn Skautafélags Íslands árið 1914 og sinnti 

síðan formennsku síðar meir. Ingibjörg auglýsir í blaði árið 1904 að hún kennir stúlkum 

sund og einnig ógiftum og giftum konum leikfimi.41 „Þær dömur eldri sem yngri, 

sömul. börn, sem ætla sér að læra leikfimi hjá mér í vetur, eru beðnar að láta mig vita 

það sem allra fyrst, sérstaklega nýir nemendur. Mig er að hitta í Thorvaldsenstræti 4 kl. 

11—12 f. m. hvern dag. Kenslan byrjar 1. október. Virðingarfylst Ingibjörg 

Guðbrandsdóttir“. Hér var Ingibjörg að auglýsa leikfimiskennslu í Ísafold þann 21. 

september 1904.42 Íþróttakennsla kvenna var á uppleið við upphaf 20. aldar þar sem 

konur voru byrjaðar að sjá um íþróttakennslu við skóla höfuðstaðarins. 

Þegar líður á fyrsta áratug 20. aldar er farið að tala um sund og fimleika sem 

heilsueflandi hreyfingu fyrir konur, konur sem stunda íþróttir hafa betri vöxt og eru 

heilbrigðari og það hjálpar þeim með húsverkin.43 Fyrstu íþróttir sem konur stunduðu 

hér á landi af einhverjum krafti og með ákveðnu samþykki samfélagsins, voru fimleikar 

og sund. Árið 1911 hélt Ungmennafélagið Iðunn fimleikasýningu á öðru landsmóti 

UMFÍ (Ungmennafélag Íslands). Að auki þess að æfa fimleika æfðu stelpurnar í Iðunni 

líka sund.44 Fréttir um fimleikasýningu Iðunnar birtust í blöðum landsins. Í frétt frá 20. 

júní 1911 í Vísi er talað um sýninguna: „Það var aðdáanlegt hvað þær voru vel að sjer, 

 
39 Lbs-Hbs. Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hitt kynið“, bls. 32; Lbs-Hbs. Oddur Sigurjónsson, Höfuðvígi 

karlmennskunnar, bls. 8. 
40 Vef. Morris, Bonnie, „Women´s Sports History. A Heritage of Mixed Messages”. 
41 Ártöl og áfangar, bls. 88-89. 
42 Ísafold, 21. september 1904, bls. 247. 
43 Lbs-Hbs. Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hitt kynið“, bls. 35, 37. 
44 Ártöl og áfangar, bls. 89. 
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og samtaka. Hvað þær gerðu alt vel og drengilega. Þess má geta að þetta er í fyrsta sinn 

að konur syna hjer leikfimi opinberlega — og ganga því ekki að því með sama öryggi 

og ella ef þær væru vanar. Kennari þeirra Björn Jakobsson á ágætar þakkir skilið. En 

bestar þakkir eiga þær sjálfar skilið fyrir dugnað sinn og ötulleika. Heilbrigða sál í 

heilbrigðum líkama eiga þær þessar íslensku meyar. Hafi þær kæra þökk fyrir 

skemtunina í gær.“45 Höfundur greinar talar um hvernig stúlkurnar eru heilbrigðar sem 

sýnir að almenningsálit á konum í fimleikum er orðið jákvætt. Hreyfing kvenna, í 

völdum íþróttum, var samþykkt af samfélaginu. 

Handbolti var kynntur fyrir landsmönnum sem leikur fyrir bæði stráka og stelpur 

en ekki íþrótt, á þriðja áratug 20. aldar. Með því að kynna handbolta sem leik frekar en 

íþrótt þótti hann henta konum betur.46 Handbolti varð strax vinsæll meðal kvenna en 

kvennadeildir í handboltanum spruttu upp um allt land47 en fyrsti formlegi keppnisleikur 

kvenna var árið 1925 á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði. Leikurinn var óvenjulegur því liðin 

sem kepptu voru kvennalið á móti karlaliði. Leikurinn fór fram á íþróttamóti og einnig 

var keppt í fótbolta en þar voru einungis karlalið.48 Íslandsmót í handbolta, bæði karla 

og kvenna, var í fyrsta sinn haldið árið 1940.49 Landslið karla í handbolta spilaði síðan 

sinn fyrsta leik 15. febrúar 1950 en landslið kvenna ekki fyrr en sex árum síðar, 19. júní 

1956.50 Íslandsmót í körfubolta var fyrst haldið árið 1952 bæði í karla- og 

kvennaflokki.51 Fyrstu árin spiluðu konur svokallaðan „kvennakörfubolta“ þar sem 

leikurinn var ólíkur körfuboltanum sem þekkist í dag, sem karlarnir spiluðu þá. 

Leikmenn voru annaðhvort í sókn eða vörn og máttu því t.d. ekki hlaupa yfir á hinn 

vallarhelminginn í vörn. Konur á Íslandi spiluðu eftir þessum kvennareglum til ársins 

1959 þegar þeim var breytt hér á landi, reglunum hafði verið breytt þremur árum fyrr í 

öðrum löndum.52 Landslið karla í körfubolta keppti sinn fyrsta leik 16. maí 195953 en 

konur kepptu sinn fyrsta landliðsleik ekki fyrr en 6. apríl 1973.54 

Þrátt fyrir að handbolti hafi verið kynntur sem leikur voru samt ekki allir á því að 

handbolti væri kvennaleikur eða aðrar boltaíþróttir. Í grein frá 1951 er birt þýdd grein í 

 
45 Vísir, 20. júní 1911, bls. 86. 
46 Skinfaxi, 1. nóvember 1927, bls. 157. 
47 Lbs-Hbs. Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Hitt kynið“, bls. 70. 
48 Steinar J. Lúðvíksson, Handknattleiksbókin. bindi I, bls. 15. 
49 Ártöl og áfangar, bls. 92. 
50 Vef. Handknattleikssamband Íslands, „Leikir A landsliðs karla“; Vef. Handknattleikssamband Íslands, 

„Leikir A landsliðs kvenna“. 
51 Vef. Körfuknattleikssamband Íslands, „Meistaratitlar kvenna“. 
52 Skapti Hallgrímsson, Leiknir framar líkamsburðum, bls. 52, 56. 
53 Vef. Körfuknattleikssamband Íslands, „A Landslið. Karlar“, bls. 55. 
54 Vef. Körfuknattleikssamband Íslands, „ A Landslið. Konur“, bls. 17. 
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Mánudagsblaðinu þar sem höfundur telur upp íþróttagreinar sem eru ekki við hæfi 

kvenna. Þeirra á meðal eru handbolti „Handbolti er blátt áfram ekki fyrir stúlkur…“ og 

körfubolti „Körfubolti og knatttrésleikur eru leikir fyrir karlmenn og þá hrausta. Ef 

kvenfólkið léki körfubolta eftir sömu reglum og karlmenn, yrði að bera þær út af 

leikvanginum eftir 5 mínútur“. 55 Átta árum eftir að greinin var birt hófu konur hér á 

landi að spila eftir sömu reglum og karlmenn.56 Ekki er að sjá að þurft hafi að bera þær 

út af vellinum! Þessi grein er ekki einsdæmi í íslenskum fjölmiðlum um að konur ættu 

ekki að stunda svona íþróttir en sem dæmi má nefna grein í Vísi árið 1964 þar sem 

kemur fram sú skoðun blaðamanns að handbolti sé ekki leikur fyrir konur „heldur 

harðgera karlmenn“.57 

Fyrsta og eina fótboltafélag á Íslandi einungis fyrir konur var félagið Hvöt sem 

var stofnað árið 1914 á Ísafirði. Stúlkurnar kepptu við strákaliðin á Ísafirði ásamt því að 

keppa við hvor aðra þar sem 22 stúlkur æfðu með félaginu, en 11 leikmenn skipa eitt 

lið. Ekki er mikið meira vitað um fótboltafélagið Hvöt en það var starfrækt í tvö til þrjú 

ár.58 Stúlkur í Reykjavík léku saman fótbolta árið 1915 en leikkonan Anna Borg minnist 

þess í endurminningum sínum. Þær léku þó ekki lengi saman því þær hættu hver á fætur 

annarri eftir að sá orðrómur fór á kreik að konur sem spiluðu fótbolta fengu stóra fætur. 

Ísland var eitt af fyrstu löndunum til að viðurkenna formlega fótbolta kvenna en það var 

ekki fyrr en árið 1970 eða 56 árum eftir að fyrsta fótboltafélag kvenna hafði verið 

stofnað hér á landi.59 Íslandsmót kvenna í fótbolta hófst ekki fyrr en árið 197160 sem 

þýðir að þegar þessi rannsókn hefst á umfjöllun um konur og íþróttir í blöðum, hafa 

konur einungis verið að keppa formlega í fjögur ár í fótbolta. Íslandsmót karla hófst 

aftur á móti árið 1912 og hefur verið spilað síðan sleitulaust fyrir utan árin 1913 og 

1914 þegar mótið fór ekki fram.61 Landslið karla í fótbolta keppti sinn fyrsta leik 17. júlí 

194662 en konur ekki fyrr en næstum fjórum áratugum seinna, 20. september 1981.63 

Konur hafa því þurft að berjast og þola fordóma til að æfa boltaíþróttir. 

 
55 Mánudagsblaðið, 6. ágúst 1951, bls. 5.  
56 Skapti Hallgrímsson, Leiknir framar líkamsburðum, bls. 52, 56. 
57 Vísir, 20. nóvember 1964, bls. 2. 
58 Sigurður Pétursson, Knattspyrnusaga Ísfirðinga, bls. 29-30. 
59 Sigmundur Ó. Steinarsson, Stelpurnar okkar, bls. 6, 9, 12. 
60 Ártöl og áfangar, bls. 95.  
61 Vef. Knattspyrnusamband Íslands, „Öll mót“. 
62 Vef. Knattspyrnusamband Íslands, „A lið karla – Allir leikir“. 
63Vef. Knattspyrnusamband Íslands, „A lið kvenna – allir leikir“. 
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Aðrar íþróttir sem hafa ekki talist kvenlegar eru m.a. tennis64 en það var árið 1929 

þegar konur fengu að keppa á Íslandsmótinu í tennis. Síðan var það ekki fyrr en árið 

1990 að konur hófu að keppa í þjóðaríþrótt Íslendinga, glímu.65 Braut kvenna hefur ekki 

verið auðstigin til að geta stundað þær íþróttir sem þær kjósa. Hugmyndir um kvenleika 

og hvað hentar konum hefur verið þyrnir í ferð þeirra til að fá samþykki samfélagsins til 

að stunda íþróttir. Tenging karlmennskunnar við ýmsar íþróttagreinar hefur ýtt undir 

þær hugmyndir um að konur sem æfa missi kvenleika sinn. Þetta er dæmi um hvernig 

kyngervishugmyndir hafa áhrif á samfélagið og mótar það form sem konur og karlar eru 

sett í. Umfjöllun um upphaf kvennaíþrótta skiptir máli fyrir þessa rannsókn þar sem 

mikilvægt er að vita hver staða kvenna í íþróttaheiminum var árið 1975. Að vita hversu 

lengi konur höfðu stundað ýmsar íþróttagreinar skiptir máli við að reyna að greina 

umfjöllun fjölmiðla á þeim íþróttagreinum. Skoðað verður hvort hægt sé að greina 

einhvern mun á umfjöllun um kvennaíþróttir á milli áranna 1975 og 1985 í völdum 

blöðum og tímaritum, var einhver breyting í fjölda greina og hvernig fjallað var um 

konur á milli ára? 

4.3 Umfjöllun 1975 

4.3.1 Skinfaxi 

Árið 1975 voru gefin út sex tölublöð af Skinfaxa og komu þau út með reglulegu millibili 

yfir árið. Blaðið er gefið út af Ungmennafélagi Íslands (UMFÍ) og fjallar um starfsemi 

þeirra fjölmörgu ungmennafélaga sem eru starfrækt hér á landi. Árið 1975 var 

landsmótsár þar sem ungmennafélög landsins keppa í hinum ýmsu íþróttagreinum og er 

það áberandi í umfjöllun blaðsins þetta ár. Þessi sex tölublöð skiptast í raun í tvennt þar 

sem fyrri þrjú blöðin fjalla um komandi landsmót og seinni þrjú um nýliðið landsmót.  

Þeir karlmenn sem voru á forsíðu Skinfaxa voru nafngreindir inni í blaðinu en þegar 

forsíðumyndin var af konum voru þær ekki nafngreindar. Á sömu síðu og sagt var frá 

hverjir prýða forsíðu blaðsins voru þrjár til fjórar stuttar fréttir af ýmsu sem tengdist 

íþróttum. Af þessum fréttum voru aðeins tvær um konur.66 Þetta bendir til þess að engin 

stefna hafi verið hjá blaðinu að gæta þess að jafnvægi væri í umfjöllun blaðsins um 

karla og konur. 

 
64 Mánudagsblaðið, 6. ágúst 1951, bls. 5. 
65 Ártöl og áfangar, bls. 91, 99. 
66 Skinfaxi, 1. febrúar 1975, bls. 4; Skinfaxi, 1. apríl 1975, bls. 4; Skinfaxi, 1. júní 1975, bls. 4; Skinfaxi, 1. 

október 1975, bls. 4; Skinfaxi, 1. desember 1975, bls. 4. 
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Skinfaxi birti upplýsingar um starfsemi UMFÍ en þær sýna að ekki voru margar 

konur í stjórnunarstöðum innan sambandsins. Sem dæmi var engin kona í stjórn 

félagsins 1975 en ein kona var varamaður. Listi yfir félagsmálakennara sem störfuðu 

við félög innan UMFÍ sýnir að af 68 kennurum voru aðeins átta konur.67 Við landsmótið 

1975 voru aðeins fjórar konur af 33 meðlimum landsnefndarráðs.68 Í Skinfaxa birtust 

fréttir um hvað fór fram í hinum ýmsum félögum, konur komu ekki oft fyrir en eru 

greinilega þátttakendur í starfi félaganna.69 

Fyrir landsmótið fór blaðið yfir allar þær íþróttagreinar sem keppt var í á mótinu 

og hvenær þær færu fram. Á landsmótinu kepptu lið sem komu frá ungmennfélögum á 

Íslandi, félagslið á borð við FH og Fram tóku ekki þátt í mótinu einungis ungmennalið. Í 

flestum íþróttagreinum var tekið fram hvort karlar eða konur voru að keppa. Það var 

ekki tekið fram í fótboltanum né handboltanum,70 lesendur áttu að vita að karlar kepptu 

í fótbolta en konur í handbolta á landsmótinu sem er athyglisvert því karlar kepptu líka í 

handbolta. Þar er sagt frá úrslitum andboltamótsins og fótboltamótsins en engar 

upplýsingar eru um  af herju konur kepptu einungis í handbolta og karlar í fótbolta hjá 

ungmennafélögunum. Júdó var ný íþrótt á mótinu og í viðtali sem tekið var við Össur 

Torfason, sem var reyndur í júdó á þeim tíma, var hann spurður hvort konur myndu 

keppa: „Nei því miður reyndist það ekki unnt í þetta sinn. Það var ætlunin að hafa líka 

keppni í kvennaflokki, en næg þátttaka fékkst ekki. Stúlkurnar eru enn of smeykar við 

keppni“.71 Miðað við svar Össurar hljómar eins og júdó fyrir konur hafi verið komið 

stutt á leið en í BA-ritgerð Ragnars Loga Búasonar um sögu júdós á Íslandi, kemur fram 

að konur kepptu í tveimur flokkum árið 1975 á Íslandsmeistaramóti í júdó. Einnig hafði 

verið stofnuð sérstök nefnd sem einblíndi á konur í júdó í tengslum við Evrópumót sem 

var haldið veturinn 1975 á Ítalíu.72 Svar Össurar um að konur væru „enn og smeykar við 

keppni“ stenst því ekki miðað við það sem var í gangi í Júdósambandi Íslands. Aftur á 

móti getur vel verið að engar konur hafi fengist til að taka þátt á landsmótinu þó það 

hafi varla verið vegna þess að þær væru smeykar við að keppa í greininni. 

Á landsmóti UMFÍ er ekki einungis keppt í hefðbundnum íþróttum heldur einnig 

starfsíþróttum. Það var árið 1952, þá á 8. landsmóti UMFÍ, að fyrst var keppt í 

starfsíþróttum en þá var keppt í þremur greinum; strjúka skyrtu, búa til hnappagat og 

 
67 Skinfaxi, 1. febrúar 1975, bls. 5-7. 
68 Skinfaxi,  1. apríl 1975, bls. 7-9. 
69 Skinfaxi,  1. apríl 1975, bls. 28. 
70 Skinfaxi,  1. júní 1975, bls. 12 og 15. 
71 Skinfaxi,  1. júní 1975, bls. 16. 
72 Lbs-Hbs. Ragnar Logi Búason, Frá Kodokan til Íslands, bls. 49. 
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smyrja brauð.73 Þegar 15. landsmót UMFÍ var haldið árið 1975 var keppt í tíu greinum í 

starfsíþróttum. Í fjórum greinum bar kona sigur úr bítum en karlar í sex. Konur höfðu 

yfirhöndina í vélsaumi, jurtagreiningu, leggja á borð og pönnukökubakstri en birt voru 

efstu sex sætin og í þeim sætum í fyrrtöldum greinunum voru allt konur. Þær greinar 

sem karlmaður sigraði og karlar sátu í öllum sex efstu sætunum voru línubeiting, 

dráttarvélaakstur, nautgripadómar, hrossadómar og gróðursetning. Ein grein var þar sem 

bæði kyn voru í efstu sex sætunum en það var keppni í blómaskreytingu en þar sigraði 

Kristján Jónsson með 59 stig en Þuríður Snæbjörnsdóttir lenti í öðru sæti með 58 stig.74 

Keppnin hefur því verið æsispennandi í blómaskreytingum á landsmótinu þetta árið og 

þegar þetta er skrifað er enn keppt í starfsgreinum á landsmóti UMFÍ.75 

Þegar úrslit íþróttagreina af landsmótinu voru birtar í Skinfaxa var tekið fram um 

hvort kynið var að ræða en aftur voru boltaíþróttir undantekning. Ekki var tekið fram að 

verið væri að segja frá úrslitum karla í fótbolta fyrir utan að það fylgir ljósmynd sem 

sýnir að um karla er að ræða. Sömu sögu var með körfubolta karla. Þegar úrslit 

handboltans voru tilkynnt var tekið fram að um konur var að ræða en engin mynd fylgdi 

þeirri grein.76 

Það sem einkenndi umfjöllun Skinfaxa árið 1975 var landsmótið sem haldið var 

um sumarið. Fjallað var um skipulagningu mótsins, hvernig mótið gekk og úrslit 

keppnisgreina. Umfjöllun um karla var töluvert meiri en um konur í Skinfaxa. Ef fjallað 

var ítarlega um íþróttakonur voru þær oft erlendar afreksíþróttakonur en minna var 

fjallað um íslenskar íþróttakonur sem kepptu hér heima, þó að ein og ein grein leyndist 

inn á milli. Í viðtölum við konur, og þegar fjallað var um þær, virðist umfjöllunin ekki 

vera ólík þeirri sem var um karlmenn. Athyglin er á íþróttaafrek kvennanna en ekki á 

persónulegu lífi þeirra. Munur á milli karla og kvenna í Skinfaxa felst því einkum í því 

að meira er fjallað um karla en konur. 

4.3.2 Íþróttablaðið 

Árið 1975 kom Íþróttablaðið út í sex tölublöðum jafnt og þétt yfir árið. Í blaðinu er 

fjallað um íþróttaviðburði og íþróttafólk samtímans. Af fimm forsíðum blaðsins (fimmta 

og sjötta tölublað var gefið út saman) voru konur á þremur tölublöðum með körlum og 

tvær voru bara með myndir af körlum. Í hverju tölublaði var fjallað um það helsta sem 

 
73 Vef. Þjóðskjalasafn Íslands, „Starfsíþróttir“. 
74 Skinfaxi,  1. október 1975, bls. 15-17. 
75 Vef. Landsmótið, „Hér er að finna…“. 
76 Skinfaxi,  1. október 1975, bls. 29-31. 
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kom fram í blaðinu, í öllum sex tölublöðunum kemur ekki fram eitt kvenmannsnafn á 

þeirri blaðsíðu en aftur á móti fleiri en eitt karlmannsnafn í hvert skipti.77 Þrátt fyrir það 

var fjallað um íþróttakonur í blaðinu jafnt sem karla en umfjöllun kvenna er sjáanlega 

minni en karla. 

Sagt er frá kjöri Íþróttablaðsins á íþróttamönnum ársins 1974 þar sem einn 

einstaklingur í hverri grein fær verðlaun. Þetta var annað árið sem þessi heiður var 

veittur íþróttamönnum en hvert sérsamband innan Íþróttasambands Íslands sá um að 

velja íþróttamann í sinni grein. Tekin voru viðtöl við alla fimmtán íþróttamennina sem 

voru valdir en þar af voru tvær konur, fyrir badminton og sund. Fyrirsögn um Lovísu 

Sigurðardóttur, sem hlaut verðlaunin fyrir badminton, er „Lovísa – fjögurra barna móðir 

og íþróttastjarna“. Athyglin er því sett á móðurhlutverkið í fyrirsögn en í viðtölum við 

karla var hjúskaparstaða og barnafjöldi ekki í fyrirsögn þótt það væri tekið fram í 

megintexta. Kristinn Stefánsson úr KR var til dæmis valinn bestur fyrir körfuknattleik 

og er fyrirsögnin: „Kristinn – einn úr hinum ósigrandi KR-kjarna“. Undir lok viðtalsins 

kemur fram að Kristinn er giftur, á tvo stráka og eitt barn á leiðinni. Það hefur því ekki 

talist eins merkilegt að karlmaður með tvö börn og eitt á leiðinni væri valinn 

íþróttamaður ársins í sinni grein eins og fjögurra barna móðir. Þegar umfjöllunin um 

Lovísu er lesin áfram kemur fram að hún stundar einnig nám í ensku við Háskóla 

Íslands. Ef litið er á fyrirsagnir allra íþróttamannana kemur fram eitthvað áhugavert eða 

skemmtilegt úr lífi þeirra eins og Magnús Eiríksson sem valinn var skíðamaður ársins 

„Magnús – að sjálfsögðu úr Fljótunum, hvað annað?“ en ekki „Magnús – nýbakaður 

faðir“. Móðurhlutverkið var það sem skilgreindi Lovísu en ekki karlmennina. Hin 

íþróttakonan sem var valin var Þórunn Alfreðsdóttir sem sundkona ársins en hún var 14 

ára gömul, enn of ung til að hægt væri að setja hana í samhengi við móður- og 

eiginkonuhlutverkið. Í viðtalinu er einblínt á árangur hennar í greininni og þeim tíma 

sem Þórunn eyðir í æfingar.78 

Í síðasta tölublaði ársins eru íþróttamenn ársins 1975 valdir af blaðinu. Fjórtán 

íþróttagreinar voru undir og komust tvær konur á listann. Þórunn Alfreðsdóttir var valin 

annað árið í röð sem íþróttamaður ársins í sundi hjá blaðinu og var einkum fjallað um 

árangur hennar og þann mikla tíma sem hún eyðir í æfingar á hverri viku. Ný á lista hjá 

íþróttablaðinu er Jórunn Viggósdóttir 17 ára gömul skíðakona. Viðtalið fjallar um 

árangur Jórunnar á skíðum en er tekið við föður hennar þar sem hún var við æfingar í 

 
77 Íþróttablaðið, 1975. 
78 Íþróttablaðið, 1. tölublað 1975, bls. 7-11. 
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Austurríki. Óljóst er af hverju rætt var við föður hennar frekar en taka símaviðtal við 

hana sjálfa en hafa ber í huga að slík samskipti voru erfiðari og dýrari á þessum tíma.79 

Fjallað er um landsmót UMFÍ á þremur opnum en athyglisvert er að þar er nær 

eingöngu fjallað um konur og er sú umfjöllun sú viðamesta um konur í Íþróttablaðinu 

árið 1975. Tekin eru viðtöl við sjö konur en einungis einn karlmann sem var með konu 

sinni í viðtalinu. Konur virðast fá alla athyglina frá Íþróttablaðinu þegar kemur að 

umfjöllun um landsmótið en karlar varla neina. Tekið er viðtal við Magndísi 

Alexandersdóttur sem hlaut silfrið í pönnukökubakstri sem var hluti af 

starfsgreinaíþróttum sem keppt var í á mótinu. Magndís sagði um mótið „Ég hef enga 

sérstaka æfingu í bakstri á pönnukökum umfram þá sem ég hlýt í starfinu mínu, sem 

húsmóðir“. Pönnukökubakstur var aðeins ein  af þeim fjölmörgu starfsíþróttagreinum 

sem var keppt í á mótinu. Hin viðtölin voru við konur sem höfðu keppt í frjálsum, þeim 

var lýst sem keppnismönnum og fjallað var um árangur þeirra í sinni íþróttagrein.80 

Úrslit landsmótsins eru birt í heild í blaðinu þar sem sigurvegarar hverrar greinar fyrir 

sig eru taldir upp, bæði í karla og kvennaflokki.81 Umfjöllun Íþróttablaðsins fer því 

næstum alveg í hina áttina þar sem lítið er fjallað um karla en mest um konur miðað við 

það sem gengur og gerist hjá blaðinu. 

Auk þess úrslita af landsmótinu voru birt úrslit íþróttaleikja og móta sem höfðu 

farið fram um sumarið. Birt voru úrslit allra leikja karla í fótbolta það sem af er ári en 

ekkert er minnst á kvennaknattspyrnuna, sem var samt sem áður byrjuð á þessum tíma. 

Frjálsar íþróttir og sund eru þær greinar þar sem jafnrétti milli kynjanna í íþróttum 

virðist vera mest þegar birt eru úrslit leikja og keppna.82 Fjallað var náið um útbreiðslu 

körfubolta hér á landi á fimm blaðsíðum í síðasta blaði ársins og rætt við formann 

Körfuknattleikssambands Íslands. Í allri þeirri grein er ekki einu orði minnst á konur í 

körfubolta en fjallað er um hina og þessa körfuboltaleikmenn karla.83 Konur kepptu í 

körfubolta á þessum tíma en engar upplýsingar eru til um leiki frá þessum árum hjá 

KKÍ.84 

Karlar eru í miklum meirihluta í umfjöllun Íþróttablaðsins árið 1975 og konur í 

minnihluta þegar um er að ræða nærmynd af íþróttamanninum sjálfum. Umfjöllun er 

einnig ólík eftir því hvort rætt er við karla eða konur. Það sem stendur upp úr er að 

 
79 Íþróttablaðið, 5-6. tölublað 1975, bls. 36-37. 
80 Íþróttablaðið, 3. tölublað 1975, bls. 14-19. 
81 Íþróttablaðið, 3. tölublað 1975, bls. 34. 
82 Íþróttablaðið, 4. tölublað 1975. 
83 Íþróttablaðið, 5-6 tölublað 1955, bls. 50-55. 
84 Upplýsingar fengnar hjá KKÍ. 
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umfjöllun um landsmótið einblínir á íþróttaafrek kvenna en mun minna er fjallað um 

íþróttaafrek karla á mótinu. 

4.3.3 Morgunblaðið 

Þær fjórar vikur sem valdar voru til skoðunar í Morgunblaðinu, voru síðasta vikan í 

janúar, fyrsta vika febrúarmánaðar og fyrstu tvær vikurnar í júlí. Með þessu móti er 

leitast við að ná yfir umfjöllun um íþróttagreinar sem keppt er í yfir vetrar- og 

sumartímann. Athugun leiðir strax í ljós að umfjöllun um konur er mismunandi eftir því 

hvaða íþróttagrein er um að ræða. 

Á þeim fjórum vikum sem voru skoðaðar voru fimm greinar um boltaíþróttir 

kvenna, þrjár um handbolta og ein um körfu- og fótbolta. Á því tímabili fóru fram þrír 

fótboltaleikir í fyrstu deild kvenna en ekki var fjallað um neinn þeirra. 

Fjallað var um innanhúsmót í fótbolta sem fór fram í febrúar en þar kepptu bæði 

karlar og konur. Fjallað var um bæði kvenna- og karlakeppnina en töluvert meira púðri 

eitt í umfjöllun um karlakeppnina. Á meðan úrslit allra leikja í karlaflokki voru birt er 

rétt rennt yfir hvaða lið komust upp úr hverjum flokki hjá konum en taka skal fram að 

kvennaliðin voru níu en karlaliðin 27 talsins. Í lok greinar um kvennakeppnina er rætt 

um hvort konur ættu að fá að taka þátt í þessari keppni. Rökstuðningur fyrir því að þær 

ættu ekki að fá að taka þátt er að þeim fer ekki fram á milli ára og að þær æfi ekki 

reglulega. Höfundur, sem skrifar ekki undir nafni, tekur samt fram að félögin þurfi að 

standa sig betur ef þau vilja efla kvennaknattspyrnu hér á landi.85 

Yfir sumartímann fór fram deildarkeppni í fótbolta bæði karla og kvenna. 

Umfjöllun blaðsins um fótbolta karla var til fyrirmyndar en fjallað var ítarlega um alla 

leiki í fyrstu deild og sagt var frá helstu leikjum í annarri og þriðju deild. Farið var yfir 

helstu atriði leikja og fjallað um frammistöðu leikmanna og var staðan í öllum deildum 

birt reglulega í blaðinu. Ekki var ein frétt um fótbolta kvenna á því tímabili sem var 

skoðað í júlí en á því tímabili fór fram úrslitaleikur á milli Keflavíkur og FH þann 6. júlí 

á Keflavíkurvelli. Einnig fór fram leikur Stjörnunnar og Fram sama dag.86 Í blaðinu 

þann 8. júlí sem hefði átt að fjalla um leikina þar sem ekki var gefið út blað 7. júlí, var 

aftur á móti fjallað um sjö fótboltaleiki karla ásamt því að ræða stöðuna á Íslandsmótinu 

sem var hálfnað. Staðan í fyrstu og annarri deild var einnig birt en ekkert um stöðu 

 
85 Morgunblaðið, 4. febrúar 1975, bls. 18-19. 
86 Vef. Körfuknattleikssamband Íslands, „Deildir og flokkar“; Vef. Knattspyrnusambands Íslands, „Staða 

og Úrslit. Íslandsmót – 1. deild kvenna – A riðill“. 
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kvennaboltans. Fyrsti landsleikur kvenna í fótbolta fór ekki fram fyrr en árið 1981, eins 

og áður var vikið að, og því er engin umfjöllun landsleiki hér.87 

Töluvert minna var fjallað um körfubolta en fótbolta. Fjallað var um sex leiki 

karla og einn leik kvenna á tímabilinu 25. janúar til 7. febrúar en ekki eru til upplýsingar 

hjá KKÍ hvar og hvenær leikir mótsins 1974/1975 fóru fram, einungis hvaða lið kepptu 

og lokastaðan.88 Af leikjunum er umfjöllunin um kvennaleikinn minnst en greinin telur 

fimm málsgreinar ásamt fyrirsögn. Fyrirsögnin hljóðar svona „ÍS vann Fram í 

kvennaflokki“ en í fyrirsögnum á greinum um karlana er ekki tekið fram að um leik í 

karlaflokki sé að ræða né í greininni sjálfri.89 Engir leikir fóru fram hjá landsliði kvenna 

í körfubolta árið 1975. 

Handboltakonur fengu mun meiri umfjöllun en stöllur þeirra í fót- og 

körfuboltanum. Eins og með körfubolta og fótbolta var tekið fram að um kvennaleik sé 

að ræða. Af sex greinum um handbolta kvenna var tekið fram í þremur greinum strax í 

fyrirsögn að um leik kvenna sé að ræða, í tveimur var það tekið fram í fyrstu 

málsgreininni en í þriðju var ljósmynd fyrir ofan greinina úr leiknum.90 Árið 1975 

spilaði landslið kvenna í handbolta þrjá leiki en landslið karla 20 leiki. Landsleikir 

kvenna fóru fram 3. og 5. janúar og 9. mars en allir leikirnir voru á móti 

Bandaríkjunum.91 Ágæt umfjöllun var um alla leikina og leikmenn íslenska liðsins taldir 

upp. Engin viðtöl voru þó tekin við leikmenn kvennalandsliðsins um þeirra skoðun á 

gengi liðsins í leikjunum.92 

Þegar fjallað var um frjálsíþróttamót voru úrslit kvenna og karla birt saman. Ein 

ástæða sem gæti verið fyrir því er að þegar keppt er í frjálsum íþróttum er oft mót sem 

stendur yfir í nokkra daga samfleytt þar sem bæði konur og karlar keppa. Almenn 

umfjöllun var samt meiri um karla en konur. Fjallað var um Önnu Hjaltadóttur sem var 

fyrst kvenna til að taka próf í júdó og fá svarta beltið. Greinin er jákvæð í garð Önnu og 

vonar blaðamaður að þetta sé einungis upphafið og að hægt verði að safna saman í 

landslið íslenskra kvenna í júdó. Aðrar íþróttagreinar sem fjallað var um voru sund, golf 

 
87Vef. Knattspyrnusambands Íslands, „A lið kvenna – allir leikir“. 
88 Upplýsingar frá Körfuknattleikssambandi Íslands sem eru ekki á netinu. 
89 Morgunblaðið, 4. febrúar 1975, bls. 22; Morgunblaðið, 28. janúar 1975, bls. 22. 
90 Morgunblaðið, júlí 1975. 
91 Vef. Handknattleikssamband Ísland, „Leikir A landsliðs kvenna“; Vef. Handknattleikssamband Ísland, 

„Leikir A landsliðs karla“. 
92 Vef. Handknattleikssamband Ísland, „Leikir A landsliðs kvenna“; Morgunblaðið, 3. janúar 1975, bls. 

22, 38; Morgunblaðið, 26. febrúar 1975, bls. 26; Morgunblaðið, 5. mars 1975, bls. 3; Morgunblaðið, 7. 

mars 1975, bls. 30; Morgunblaðið, 11. mars 1975, bls. 15; Morgunblaðið, 4. desember 1975, bls. 31. 
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og skíði hjá íslenskum konum.93 Skortur á umfjöllun um konur var greinilegur og var 

umfjöllun um karla mun meiri í öllum greinum. 

Umræða um frjálsar íþróttir kvenna og sund var ólík umræðu um fótbolta, 

körfubolta og handbolta bæði í orðræðu og fjölda greina. Sem dæmi má nefna að nöfn 

kvenna komu síður fram í boltaíþróttum en sundi og frjálsum þó að umfjöllun um 

karlmenn í frjálsum og sundi var eins og í boltaíþróttunum, meiri en um konur. Eins var 

umfjöllunin um landslið kvenna í handbolta minni en karla og ekkert var fjallað um 

landslið kvenna í körfubolta þó að liðið væri að keppa. 

4.3.4 Vísir 

Aðeins var ein grein um konur í fótbolta á því tímabili sem er til umfjöllunar og var hún 

um innanhúsfótboltamótið sem var haldið helgina 1.-2. febrúar. Áhugavert er að greinin 

sem var í styttri kantinum fjallaði einungis um sigur ÍA stúlkna á mótinu og hvernig þær 

réðu sér ekki fyrir gleði við sigurinn, en ekkert var minnst á karlana fyrir utan ljósmynd 

af fyrirliðum beggja sigurliðanna.94 

Aðeins einu sinni er minnst á körfuboltaleik kvenna á tímabilinu, í tilkynningu 

um að þau lið í karla- og kvennadeild sem ætla að taka þátt í bikarkeppninni þurfi að 

skrá sig til leiks fyrir 10. febrúar og greiða þátttökugjald.95 

Minnst er á handbolta kvenna tíu sinnum á tímabilinu í Vísi. Tvær greinar voru í 

júlí en landsmót UMFÍ fór fram þetta ár og keppt var í handbolta á mótinu. Fjallað var 

um Sigurborgu Daðadóttur sem var í sigurliði UMSK (Ungmennasamband 

Kjalarnesþings) en hún var einnig í unglingalandsliðinu á þeim tíma. Fyrirsögn 

greinarinnar var „Fyrst í handknattleik – síðust í hrossadómum“ en það er líkleg ástæða 

af hverju fjallað var um Sigurborgu, andstæðan á greinunum og sæti hennar í þeim. Í 

seinni greininni var ein lína um sigur UMSK gegn UMFN (Ungmennafélag 

Njarðvíkur).96 

Á tímabilinu 25. janúar til 7. febrúar voru fimm greinar um handbolta kvenna. 

Sagt var frá úrslitum úr leik Breiðabliks og Víkings í þremur málsgreinum, eins með 

leik Vals og KR. Úrslit í kvennadeildinni fylgdi með grein um Val og KR en greinin var 

lítil horngrein í blaðinu. Á næstu opnu voru þrjár greinar sem fjölluðu um leiki karla í 

 
93 Morgunblaðið, 1975. 
94 Vísir, 3. febrúar 1975, bls. 11. 
95 Vísir, 25. janúar 1975, bls. 10. 
96 Vísir, 14. júlí 1975, bls. 10.  
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handboltanum allar mun lengri og ítarlegri en umfjöllun um kvennaleikina.97 Sagt var 

frá komandi leikjum bæði í karla- og kvennadeild en athyglisvert er að þar er tekið fram 

þegar um er að ræða konur og karla, en að taka fram að um karlaleiki var að ræða var 

undantekning.98 Greinar um handbolta kvenna eiga það allar sameiginlegt að þær voru 

mun styttri og færri en um handbolta karla. 

Tvær greinar voru um íslenska kvennalandsliðið á tímabilinu. Í fyrri greininni 

var sagt frá komandi leik milli kvennalandsliðsins í handbolta og karlalandsliðsins í 

fótbolta. Leikurinn var meira til skemmtunar þar sem fótboltastrákarnir tóku fram að ef 

þeim gengi illa ætluðu þeir að byrja að sparka í boltann. Það kemur fram í greininni að 

konurnar í landsliðinu hafi „beðið um þau „hlunnindi“ að ekki verði klipið eða 

kjassað“.99 Þó að leikurinn væri til skemmtunar þótti greinilega þörf að taka fram að 

ekki væri „klipið“ eða „kjassast“ í stelpunum inn á vellinum, hvort sem það var sagt í 

gamni eða alvöru. Í seinni greininni birtist mynd úr leiknum þar sem landsliðskonurnar 

standa nokkrar inni í markinu og einn landsliðmaður í fótbolta skallar handboltann í átt 

að markinu.100 Umfjöllun Vísi um þá þrjá leiki sem fóru fram á árinu hjá íslenska 

kvennalandsliðinu í handbolta var ekki til fyrirmyndar. Ekki var fjallað um úrslit allra 

leikja og hvorki var nafngreint né tekin viðtöl við leikmenn íslenska landliðsins.101 

Eins og kom fram í umfjöllun um skrif Morgunblaðsins um íþróttakonur í öðrum 

íþróttum en körfubolta, fótbolta og handbolta, var meira um að sagt væri frá afrekum 

bæði kvenna og karla heldur en einungis karla. Þegar fjallað var um úrslit sundmóta var 

hver keppandi talinn upp og árangur hans í greininni, sama hvort keppandinn væri karl 

eða kona.102 Eins var fjallað um bæði árangur kvenna og karla á frjálsíþróttamótum, 

nöfn keppenda nefnd, keppnisgrein og árangur þeirra í sinni íþróttagrein.103 Tekið var 

viðtal við frjálsíþróttakonuna Lilju Guðmundsdóttur þegar hún bætti met sitt um 26 

sekúndur í 1500 metra hlaupi. Greinin stendur upp úr í umfjöllun um konur þar sem hún 

þekur hálfa síðu í blaðinu, stór mynd af Lilju fylgir og einnig er rætt við hana. Hluti af 

greininni fjallar um aðra hlaupara sem tóku þátt á mótinu en greinin einblínir að mestu á 

 
97 Vísir, 27. janúar 1975, bls. 9-11. 
98 Vísir, 1. febrúar 1975, bls. 10. 
99 Vísir, 28. janúar 1975, bls. 8-9. 
100 Vísir, 30. janúar, bls. 8-9. 
101 Vef. Handknattleikssamband Ísland, „Leikir A landsliðs kvenna“; Vef. Handknattleikssamband Ísland, 

„Leikir A landsliðs karla“; Vísir, 3. janúar 1975, bls. 8-9; Vísir, 4. janúar 1975, bls. 10; Vísir, 6. janúar 

1975, bls. 10-11; Vísir, 8. mars 1975, bls. 10; Vísir, 10. mars 1975, bls. 10-11. 
102 Vísir, 27. janúar 1975, bls. 10. 
103 Vísir, 4. júlí 1975, bls. 8. 
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árangur Lilju.104 Fjallað var um frjálsar íþróttir á landsmótinu í Vísi og sagt var frá bæði 

þeim karli og þeirri konu sem stóðu sig best á mótinu, bæði voru þau nefnd með nafni 

og tekið fram í hvaða grein árangur þeirra var. Báðar ljósmyndirnar sem fylgja greininni 

eru af karlmönnum.105 Sagt var frá keppni kvenna í glímu, ein ljósmynd og sex 

málsgreinar um keppnina. Sagt er frá að keppnin er fyrsta opinberlega keppnin í glímu 

kvenna á Íslandi. 106 

Umfjöllun um konur var töluvert minni en um karla í Vísi en það er í takt við 

umfjöllun þess tíma ef miðað er við Morgunblaðið, Íþróttablaðið og Skinfaxa. Af 

boltaíþróttum var langmest fjallað um konur í handbolta. Umfjöllun Vísi árið 1975 

virðist einkennast af mun fleiri greinum um karla en konur í íþróttum. 

4.3.5 Samantekt um 1975 

Umfjöllun Skinfaxa, Íþróttablaðsins, Morgunblaðsins og Vísi hafa það sameiginlegt að 

umfjöllun um konur er í miklum minnihluta. Umfjöllun um boltaíþróttir er minni í 

tímaritunum Skinfaxa og Íþróttablaðinu sem leggja meiri áherslu á einstaklingsíþróttir 

eins og til dæmis sund og frjálsar íþróttir. Meira er fjallað um boltaíþróttir í 

Morgunblaðinu og Vísi en eins og með allar íþróttakonur er umfjöllunin langt um minni 

en þegar kemur að umfjöllun karla í sömu íþróttagrein. 

4.4 Umfjöllun 1985 

4.4.1 Skinfaxi 

Skinfaxi var gefinn út í sex tölublöðum árið 1985. Umfjöllun Skinfaxa árið 1985 var 

ólík 1975 því nú var ekki landsmótsár og eru því fjölbreyttari greinar um hin ýmsu svið 

íþrótta það árið. Þessi munur á milli ára sést strax í fyrsta tölublaði. Áherslan er meira á 

einstök mót ungmennafélaga á Íslandi og einnig greinar sem fjalla almennt um íþróttir 

eða íþróttamenn. Þar að auki voru nýir liðir í Skinfaxa sem fjölluðu um Bridge, 

fuglaskoðun, spurningaleiki, vísnaþætti og fróðleiksmola svo dæmi séu tekin.107 

Fjallað er stuttlega um ársþing hinna ýmsu ungmennafélaga á Íslandi. Það sem 

vekur athygli er að nöfn kvenna virðast koma oftar upp en áratug áður þegar fjallað var 

um ársþing ungmennafélaga. Umfjöllun Skinfaxa virðist vera ítarlegri nú en fyrir tíu 

árum en hugsanleg ástæða fyrir því er að meiri tími gafst og meira pláss var í blaðinu til 

 
104 Vísir, 7. júlí 1975, bls. 12. 
105 Vísir, 14. júlí 1975, bls. 10. 
106 Vísir, 3. júlí 1975, bls. 8-9. 
107 Skinfaxi, 1985. 
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að fjalla um ársþingin. Á tveimur þingum var kona heiðruð fyrir árangur sinn í íþróttum, 

tvær konur voru kjörnar sem formenn ungmennafélags og konur voru í hinum ýmsu 

stöðum í stjórnum ungmennafélaga um land allt.108 Stjórn Fimleikafélags Ísland var í 

fréttum þar sem formannsskipti urðu á árinu en formaður félagsins, Lovísa Einarsdóttir, 

gaf ekki kost á sér og Birna Björnsdóttir tók við, varaformaður var einnig kvenmaður. 

Einungis einn karlmaður sat í stjórn félagsins.109 Fimleikar voru ein af fyrstu íþróttum 

sem konur fóru að stunda hér á landi110 og því ekki ólíklegt að það hafi haft áhrif á að í 

stjórn Fimleikafélags Ísland árið 1985 sátu nær eingöngu konur. 

Fjallað er um karatemót UMSK. Þar taka konur virkan þátt og er fjallað um þær 

konur sem hlutu verðlaun í sínum flokki. Umræðan einblínir á íþróttina sjálfa og getu 

keppenda.111 Auk þess að fjalla um mót UMSK í karate er einnig fjallað almennt um 

íþróttina með myndum en konur eru í meirihluta á myndunum að sýna karateæfingar.112 

Eins og árið 1975 eru sigurvegarar bæði í frjálsum íþróttum og sundi taldir upp ásamt 

árangri þeirra í sinni grein. Ásamt því að fara yfir tölfræðina á sigurvegurunum var litið 

nánar á keppendur í hinum ýmsu greinum í frjálsum íþróttum og fjallað stuttlega um 

árangur hvers og eins.113 Jöfn umfjöllun er á milli kynjanna bæði í fjölda greina og 

umfjöllunin sjálf. Fjallað var um mót yngri flokka í handbolta en þar var sagt frá bæði 

gengi stráka og stúlkna. Athygli vekur að þrjár myndir eru birtar með greininni og þar af 

eru tvær af kvennaliðum en einungis ein mynd af karlaliði.114 

Ítarleg umfjöllun var um deildakeppni Íslandsmótsins í fótbolta á þremur 

blaðsíðum. Þegar búið var að fjalla um allar þrjár deildir í karlaflokki í fótbolta var 

fjallað um fyrstu og aðra deild í kvennaflokki. Kvennaboltinn fékk einn þriðja af einni 

blaðsíðu af þeim þremur blaðsíðum sem fjölluðu um fótbolta. Umfjöllun um karla- og 

kvennadeildina var svipuð, engin nöfn leikmanna voru nefnd hjá hvorugu kyninu. Það 

sem stendur upp úr er að við umfjöllun á gengi ÍA var talað um Skagastúlkur en hjá 

körlunum var ekki talað um Skagastráka.115 Þrátt fyrir að umfjöllun um kvennaboltann 

væri mun minni en hjá körlunum telst þetta framfarir miðað við enga umfjöllun í 

blaðinu tíu árum á undan. 

 
108 Skinfaxi, 1. apríl 1985, bls. 30-32. 
109 Skinfaxi, 1. desember 1985, bls. 7. 
110 Ártöl og áfangar, bls. 88. 
111 Skinfaxi, 1. febrúar 1985, bls. 16. 
112 Skinfaxi,  1. október 1985, bls. 6-7. 
113 Skinfaxi,  1. apríl 1985; Skinfaxi, 1. desember 1985, bls. 13-14. 
114 Skinfaxi,  1. júní 1985, bls. 33. 
115 Skinfaxi,  1. október 1985, bls. 24-26. 
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Tekið var viðtal við Bjarnheiði Fossdal í Skinfaxa en hún var formaður félagsins 

Leifs Heppna á þessum tíma og hafði verið í fjögur ár. Viðtalið fjallar algerlega um starf 

félagsins og árangur þess á mótum.116 Viðtalið sneri að starfi hennar en ekki neitt um 

kvenleika Bjarnheiðar eins og hefur sést í öðrum greinum. 

Töluverður munur er á fjölda greina um konur annars vegar og karla hins vegar, 

karlar fá enn mun meiri umfjöllun en konur. Þótt að í flestum greinum var sagt frá 

úrslitum bæði kvenna og karla var mismunandi eftir íþróttagreinum hvort kynin fengu 

síðan jafna umfjöllun. 

4.4.2 Íþróttablaðið 

Íþróttablaðið var gefið út í sex tölublöðum árið 1985. Fjallað er um val á 

íþróttamönnum ársins 1984 sem var þá haldið í ellefta sinn. Í þetta skiptið fengu sautján 

íþróttamenn hver í sinni grein verðlaun en siglingar voru komnar aftur inn og einnig var 

búið að bæta við skotmanni ársins og íþróttamanni fatlaðra ársins. Kynjahlutfallið hefur 

ekki skánað með árunum en þetta árið var ein kona með sextán karlmönnum sem valin 

voru íþróttamenn ársins í sinni grein af Íþróttablaðinu. Hulda Ólafsdóttir var valinn 

íþróttamaður ársins í fimleikum, Hulda var á öðru ári í framhaldsskóla þegar hún vann 

verðlaunin. Hulda fjallar um áhuga sinn á fimleikum en það sem stendur upp úr er að 

hún gagnrýnir umfjöllun íþróttafréttamanna um konur í íþróttum. Fréttamaður spyr 

Huldu hvort henni þyki fimleikar fá nógu mikla umfjöllun í fjölmiðlum og hún svarar: 

„Fimleikum er alls ekki veitt nógu mikil athygli í fjölmiðlum. Hvað þá kvenmönnum 

yfirleitt. Til gamans má geta þess að við í íþróttafræðum við Fjölbrautaskólann í 

Garðabæ gerðum könnun í dagblöðum í sambandi við pláss sem konur fá á íþróttasíðum 

dagblaðanna. Þær fá nánast enga umfjöllun“. Blaðamaður fylgir ekki eftir þessari 

fullyrðingu Huldu eftir heldur spyr hana hver fyrirmynd hennar í fimleikum hafi verið 

þegar hún var barn.117 Gagnrýni Huldu var ekki einsdæmi. Tímaritið Vera birtir til að 

mynda grein árið 1983 þar sem rætt er hvernig breyta megi hugsunarhætti til kvenna 

sem stunda íþróttir.118 Gagnrýni Huldu í þessu fyrsta tölublaði ársins virðist ekki hafa 

haft nein bein áhrif á umfjöllun um konur, í Íþróttablaðinu eru samt greinar þar sem 

rætt er um gagnrýni á íþróttakonur í fjölmiðlum. Í umfjöllun Íþróttablaðsins á 

tennisleikkonunni Martina Navratilova er fjallað um þær gagnrýnisraddir um að hún sé 

ekki nógu kvenleg á vellinum, „hún væri að drepa niður þá kyntöfra sem konur í 

 
116 Skinfaxi,  1. október 1985, bls. 33. 
117 Íþróttablaðið, 1. tölublað 1985, bls. 20-21. 
118 Vera, „Íþróttir“, 1. febrúar 1983, bls. 8. 
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tennisíþróttinni hafa löngum haft“. Martina svarar þeim gagnrýnisröddum um að hún 

væri of karlmannleg og væri að eyðileggja íþróttina með því að segja að: „Hún væri 

ekki á vellinum til að sýna brjóstin á sér heldur til þess að leika tennis“.119 Hér er 

hugmyndin um það hvað er að vera kvenlegur að valda því að íþróttakona er gagnrýnd 

fyrir útlit sitt. Hegðun og útlit Martinu passar ekki inn í það mót sem konum er sett. 

Andstæðan við umfjöllun um ókvenleika Martinu er umfjöllun um skautadrottninguna 

Rosalynn Summer. Þar er fjallað um hvernig Summer hafi gert „munnlegan samning“ 

um að hún þyrfti að borga 10 dollara á dag fyrir hvert kíló sem hún myndi þyngjast um. 

Tekið er fram að Summer hafi átt erfitt með aukakílóin en að hún hafi staðið sig vel því 

að nú væri hún einungis 58 kíló.120 Þessi umfjöllun getur ekki haft góð áhrif á konur, 

það er einblínt á þyngd íþróttakonunnar og hversu dugleg hún er að halda sér grannri í 

stað þess að fjalla um afrek Summer í skautaíþróttinni. Þrátt fyrir greinar sem gagnrýna 

kvenmenn á einn eða annan hátt eru einnig greinar í blaðinu sem fjalla um árangur 

erlendra og íslenskra kvenna, samt mun færri en um karlmennina.121 Þessar tvær greinar 

um Summer og Martinu eru einskonar andstæður þar sem í annarri greininni er verið að 

gagnrýna tilhneigingu fjölmiðla að einblína á útlit kvenna en í grein um Summer virðist 

það vera megininntak greinarinnar. 

Fjallað var ítarlega um fótbolta karla hér á landi, talað var við leikmenn og spáð 

fyrir komandi leiktíð122 og seinna var síðan farið ítarlega yfir stöðuna í deildinni.123 

Ekki var einu orði minnst á kvennadeildina sem hefur á þessum tíma verið starfandi í 

meira en áratug. Í greininni „Allir geta orðið bestir“ er fjallað um kennslubók og 

myndband sem fjallar um hvernig á að bæta sig í fótbolta. Lagt er áherslu á að geta 

fótboltamanna til að ná árangri verður á unglingsárunum. Tekin eru dæmi um unglinga 

sem æfa fótbolta og hvernig bókin og myndbandið getur bætt leik þeirra en augljóst er 

að ekki er átt við bæði kynin en í einu dæmi er sagt „Í leik þar sem 22 stráklingar…“.124 

Um skort af umfjöllum um fótboltakonur er hægt að segja að konur voru ekki hluti af 

fótboltaheiminum. Eins er ítarleg umfjöllun um handboltann og um körfubolta en ekki 

minnst á kvennadeildina í hvorugri íþrótt einu orði.125 Það hefði frekar mátt búast við 

umfjöllun um kvennadeild í handboltanum þar sem íþróttin hefur alltaf þótt henta 

 
119 Íþróttablaðið, 2. tölublað 1985, bls. 59. 
120 Íþróttablaðið, 2. tölublað 1985, bls. 52. 
121 Íþróttablaðið, 1985. 
122 Íþróttablaðið, 3. tölublað 1985, bls. 38-56. 
123 Íþróttablaðið, 5. tölublað 1985, bls. 26-35. 
124 Íþróttablaðið, 4. tölublað 1985, bls. 25-26. 
125 Íþróttablaðið, 5. tölublað 1985, bls. 13-19; Íþróttablaðið, 6. tölublað 1985, bls. 17-21. 
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konum öfugt við fótboltann sem talin var karlaíþrótt. Þær konur sem fá umfjöllun keppa 

flest allar í frjálsum íþróttum, sundi eða öðrum einstaklingsíþróttum eins og tennis eða 

skautum. Konur í boltaíþróttum virðast ekki fá umfjöllun í blaðinu. 

Í blaðinu birtist viðtal sem Anna Kristine Magnúsdóttir tók við hlauparann 

Leslie Watson frá Skotlandi. Farið er yfir afrek Watson í hlaupum og hún spurð 

spjörunum úr um áhuga hennar á að æfa hlaup. Þrátt fyrir að viðtalið fjalli að mestu um 

afrek Watson í hlaupaheiminum er einnig lögð áhersla á útlit hennar „Hún er 

einstaklega lífleg og hress stúlka, ímynd kvenlegs yndisþokka…“. Hugmyndin um að 

konur í íþróttum séu ekki kvenlegar svífur yfir viðtalinu en Anna segir við Watson „Nú 

er mikið talað um hvað þú ert grönn, fínleg og kvenleg þrátt fyrir margra ára þjálfun í 

hlaupi“.126 Það er spurning hvort gamla mýtan um að konur verði karlmannlegar og 

missi kvenleika sinn við að stunda íþróttir séu að lita skoðanir blaðamanns eða hvort 

blaðamaður sé að einblína á að íþróttir styrkji kvenleika íþróttakvenna svo íþróttakonur 

verði samþykktar af samfélaginu.  

Í blaðinu er fjallað um kenningar Dr. Kenneth Dyer sem spáir því að konur muni 

hafa betri tíma í maraþonhlaupum en karlar við aldamótin 2000. Þessi tilgáta byggist á 

því að konur höfðu bætt tímann sinn í maraþonhlaupi um 21 mínútu á milli 1975 og 

1985 en karlar einungis um 1 mínútu. Munur á milli kynjanna var þá 20 mínútur en 

þegar þetta er skrifað eru karlar enn 15 mínútum hraðari en konur, ef miðað er við 

heimsmeistara. Dr. Dyer spáði einnig að árið 2013 myndu konur hafa betri tíma en 

karlar í 3000 metra hlaupi. Það reyndist heldur ekki rétt hjá honum, á milli heimsmeta 

kvenna og karla eru tæpar 50 sekúndur, körlum í vil.127 Einnig er rætt um þá staðreynd 

að konur standa sig betur og eru komnar nær körlum í þeim greinum sem þær hafa 

stundað lengur eins og í frjálsum íþróttum en skemur í boltaíþróttum sem konur byrjuðu 

að æfa seinna. Rökrætt er um líkamlega byggingu kynjanna, kosti og galla hvers kyns 

og hvort konur eða karlar eigi betri líkur á að skara fram úr í hlaupaíþróttum.128 Þessar 

pælingar sýna að konur eru byrjaðar að vissu marki að stimpla sig inn sem alvöru 

íþróttamenn sem ber að taka alvarlega. Við lestur á Íþróttablaðinu sést að enn er mikill 

munur á umfjöllun á milli karla og kvenna í íþróttum. Þrátt fyrir þann mun koma greinar 

inn á milli sem tala um getu kvenna til að stunda íþróttir á sama stigi og karlmenn. Það 

 
126 Íþróttablaðið, 5. tölublað 1985, bls. 55-58. 
127 Vef. IAAF, „World records“; Íþróttablaðið, 5. tölublað 1985, bls. 21. 
128 Íþróttablaðið, 5. tölublað 1985, bls. 21-22. 
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sést í umfjöllun um Martinu og þegar fjallað er um kenningar að konur muni taka fram 

úr körlum í hlaupi á næstu árum. 

Það sem einkennir Íþróttablaðið árið 1985 er skortur á umfjöllun um konur í 

boltaíþróttum og rökræður um stöðu kvenna innan íþróttaheimsins. Konur eru sjálfar 

byrjaðar að gagnrýna skort á umfjöllun um konur í íþróttum og það er að þegar um þær 

sé fjallað sé litið á aðra hluti en árangur þeirra í íþróttinni. 

4.4.3 Morgunblaðið  

Sömu vikurnar voru skoðaðar í Morgunblaðinu árið 1985 og 1975. Á milli áranna var 

örlítil fjölgun í umfjöllun um íþróttakonur fyrir utan fótbolta en ekki eru miklar 

breytingar á fjölda greina.  

Árið 1975 voru átta lið sem tóku þátt í 1. deild kvenna í fótbolta sem var þá eina 

deildin, en áratugi seinna hafði þeim fjölgað töluvert því átta lið kepptu í 1. deild og 

ellefu lið í 2. deild sem var skipt í A og B riðla. Á tímabilinu 1. – 13. júlí fóru fram átta 

leikir í 1. deild og fimm leikir í 2. deild129 en af þeim 13 leikjum var aðeins fjallað um 

sex leiki í Morgunblaðinu. 

 

Heimild: Morgunblaðið 4. febrúar og 1-14. júlí 1975. 1-14. júlí 1985. 

 

 
129 Vef. Knattspyrnusamband Íslands, „Staða og úrslit. Íslandsmót – 2. deild kvenna – A riðill. 1985“; Vef. 

Knattspyrnusamband Íslands, „Staða og úrslit. Íslandsmót – 2. deild kvenna – B riðill. 1985“; Vef. 

Knattspyrnusamband Íslands, „Staða og úrslit. Íslandsmót – 1. deild kvenna. 1985“. 
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Fimm greinar fjölluðu um fótbolta kvenna en þrjár þeirra voru um keppnisleiki 

og stöðu í deildinni, ein um nýja leikmenn í Breiðablik og ein var viðtal við leikmann. Í 

greinum sem fjölluðu um leikina sjálfa var farið yfir helstu atriði leiksins en í mjög 

stuttu máli ef litið er á svipaðar greinar um fótbolta karla.130 

Í viðtali sem tekið var við Ástu B. Gunnlaugsdóttur leikmann Breiðabliks var 

fyrsta spurning fréttamanns hvernig það væri að vera kona í fótbolta. „Þú meinar í 

karlaveldinu“, svarar Ásta. Í greininni segir Ásta frá reynslu sinni úr grunnskóla þegar 

hún fékk ekki að vera með strákunum í fótbolta og skýtur fast á fjölmiðla að fjalla ekki 

meira um fótbolta kvenna þegar hún segir: „Blöðin hefðu alveg mátt vera duglegri að 

skrifa um leikina og sjónvarpið hefði einnig mátt hafa okkur oftar á skjánum. Við 

þurfum að ganga á eftir fjölmiðlum á meðan þeir elta alla karlaknattspyrnuna“.131 Við 

greinina er mynd af Ástu með eins árs dóttur sinni þar sem Ásta talar um að koma aftur 

á völlinn eftir barnsburð en í grein sjö dögum seinna þegar rætt var um tvo leiki og 

stöðu í deildinni er sama mynd notuð aftur af Ástu og dóttur hennar en ekki mynd úr 

leikjunum eins og virtist tíðkast í fótbolta karla.132 

Fyrsti landsleikur kvenna í fótbolta fór ekki fram fyrr en árið 1981 en þá var 

einungis kepptur einn leikur við Skotland. Fyrir leikinn voru leikmenn og þjálfari 

kynntir með nafni og eftir leik var stutt umfjöllun um framvindu leiksins.133 Miðað við 

að um fyrsta leik landsliðsins var að ræða var umfjöllunin mjög lítil. Kvennalandslið 

Íslands í fótbolta keppti aðeins tvo leiki árið 1985 en það voru vináttuleikir á móti 

Sviss.134 Báðir leikirnir fóru fram utan tímabilsins sem hér er skoðað. Stutt umfjöllun 

var við lok beggja leikjanna þar sem framvindu leikjanna var lýst en ekki var talað við 

neina leikmenn landsliðsins.135 Umfjöllun um fótbolta kvenna á milli áranna 1981 og 

1985 virðist ekki hafa tekið miklum breytingum þar sem umfjöllunin var í báðum 

tilfellum í styttri kantinum. 

Aðeins einu sinni var minnst á körfubolta kvenna á tímabilinu sem var skoðað. Í 

einni málsgrein þann 2. febrúar 1985 var sagt frá tveimur leikjum sem fóru fram 

 
130 Morgunblaðið, júlí 1985. 
131 Morgunblaðið, 6. júlí 1985, bls. 37. 
132 Morgunblaðið, 13. júlí 1985, bls. 42. 
133Vef. Knattspyrnusamband Íslands, „A lið kvenna – Allir leikir“; Morgunblaðið, 19. september 1981, 

bls. 19; Morgunblaðið, 19. september 1981, bls. 19; Morgunblaðið, 15. september 1981, bls. 26; 

Morgunblaðið, 23. September 1981, bls. 30. 
134 Vef. Knattspyrnusamband Íslands, „Staða og úrslit. A landslið kvenna – vináttulandsleikir 1985“. 
135 Vef. Knattspyrnusamband Íslands, „Staða og úrslit. A landslið kvenna – vináttulandsleikir 1985“; 

Morgunblaðið, 13. ágúst 1985, bls. B 12; Morgunblaðið, 20. ágúst 1985, bls. B 1;  Morgunblaðið, 20. 

ágúst 1985, bls. B 3. 
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samdægurs og daginn eftir en ekki var greint frá úrslitum þeirra á næstu dögum í 

blaðinu. Sjö greinar fjölluðu um karladeildina í körfubolta en töluvert minna var fjallað 

um körfuboltann hjá körlum en um fótboltann og handboltann til samanburðar.136 KKÍ 

hafði heldur ekki upplýsingar um hvenær leikir fóru fram í deildinni árið 1985 svo ekki 

er hægt að bera saman umfjöllun blaða við fjölda leikja sem voru spilaðir.137 Ekki er 

heldur hægt að setja körfuboltann upp í línurit þar sem engar upplýsingar eru til um 

fjölda leikja sem spilaðir voru á tímabilinu en ein grein var um körfubolta kvenna árin 

1975 og 1985 á því tímabili sem var skoðað. 

Mikið var skrifað um íslenska karlalandsliðið í handbolta en liðið keppti sjö 

landsleiki á tímabilinu sem hér er skoðað.138 Karlalið Víkings og FH kepptu í 

Evrópukeppni félagsliða í handbolta og mikið var fjallað um þá leiki. Lítið var fjallað 

um deildarleiki bæði hjá konum og körlum þar sem landsliðið og Evrópukeppnin virðast 

hafa skyggt á sjálfa deildina. Tvær greinar minnast á handbolta kvenna og var ein 

málsgrein um þær í hvorri grein en tilkynnt var um leiki sem voru fram undan. Ekki var 

heldur fjallað mikið um karladeildina en áhugavert er að sjá að í fyrirsögn í grein um 

leik Vals og Breiðabliks er tekið fram að um 1. deild karla er að ræða en óvanalegt var 

að taka fram að um lið karla var að ræða.139 Ekki eru til upplýsingar hjá 

Handknattleikssambandi Íslands um fjölda spilaðra leikja í kvennadeildinni á þessu 

tímabili árin 1975 og 1985140 svo ekki er hægt að setja upp í línurit hver munurinn var á 

fjölda greina miðað við fjöldi leikja á þessum árum. Engir leikir fóru fram hjá landsliði 

kvenna á tímabilinu sem hér er verið að skoða en liðið keppti þrettán leiki 1985.141 

Mismikið var fjallað um leiki landsliðsins en umfjöllunin var allt frá því að vera ítarleg 

umfjöllun, þar sem rætt var við leikmennina, yfir í nokkrar málsgreinar eða að ekkert 

var skrifað um leiki.142 

 
136 Morgunblaðið, 1985. 
137 Körfuknattleiks Íslands hafði ekki upplýsingar um leiki sem fóru fram í kvennadeild í körfubolta árið 

1985. 
138 Vef. Handknattleikssamband Íslands, „Leikir A landsliðs kvenna“.; Vef. Handknattleikssamband 

Íslands, „Leikir A landsliðs karla“. 
139 Morgunblaðið, 1985. 
140 Handknattleikssamband Íslands hafði ekki upplýsingar um leiki sem fóru fram í kvennadeild í 

handbolta árin 1975 og 1985. 
141 Vef. Handknattleikssamband Íslands, „Leikir A landsliðs kvenna“.; Vef. Handknattleikssamband 

Íslands, „Leikir A landsliðs karla“. 
142 Vef. Handknattleikssamband Íslands, „Leikir A landsliðs kvenna; Morgunblaðið, 20. ágúst 1985, bls. 

B 3; Morgunblaðið, 3. maí 1985, bls. 60; Morgunblaðið, 3. maí 1985, bls. 60; Morgunblaðið, 4. maí 

1985, bls. 63; Morgunblaðið, 7. maí 1985, bls. B 6; Morgunblaðið, 27. nóvember 1985, bls. 46; 

Morgunblaðið, 17. desember 1985, bls. 80; Morgunblaðið, 11. desember 1985, bls. 63; Morgunblaðið, 

12. desember 1985, bls. 84¸ Morgunblaðið, 14. desember 1985, bls. 81; Morgunblaðið, 17. desember 

1985, bls. 80. 
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Í umfjöllun um aðrar íþróttir en boltaíþróttir voru skíðakonur mest áberandi, þá 

erlendar skíðakonur.143 Í júlí kemur fram að þrjár konur setja Íslandsmet í sinni 

íþróttagrein. Ragnheiður Runólfsdóttir setti Íslandsmet í sundi á móti í Kanada, greinin 

nær um einn þriðja af síðu. Farið er yfir árangur Ragnheiðar á mótinu, hvaða tíma hún 

náði í hverri grein og undirbúning hennar fyrir Evrópumeistaramótið.144 Svanhildur 

Kristjónsdóttir setti Íslandsmet í 200 metra hlaupi á móti í Danmörku. Met Svanhildar 

fær varla neina umfjöllun en greinin er heilar tvær málsgreinar. Áhugavert er að á sömu 

síðu eru tvær greinar um árangur Einars Vilhjálmssonar í spjótkasti ásamt þremur 

ljósmyndum af kappanum.145 Sigurbjörg Kjartansdóttir setti fjögur Íslandsmet í 

bekkpressu á meistaramóti Kraftlyftingasambands Íslands, fyrirsögnin var: „Kári 

stigahæstur – Sigurbjörg setti fjögur Íslandsmet“. Sagt er frá árangri Sigurbjargar í 

tveimur málsgreinum en síðan beinist athyglin að Kára og tveimur öðrum körlum sem 

fá góða umfjöllun hver um sig. Fréttinni fylgir svo ljósmynd af Kára með bikarinn. 

Nafn Sigurbjargar er í fyrirsögninni en kjarni greinarinnar fjallar um karla sem kepptu á 

mótinu.146 

Enn er skortur á greinum um konur í íþróttum sem sést vel þegar litið er á 

umfjöllun um landslið kvenna í körfubolta þar sem ekki er minnst á þær. Það er 

áhugavert að konur eru byrjaðar að láta í sér heyra og gagnrýna skort á umfjöllun eins 

og sést í viðtali við Ástu B. Gunnlaugsdóttur. 

4.4.4 Dagblaðið Vísir 

Árið 1985 var Vísir búið að skipta um nafn og heitir hér eftir Dagblaðið Vísir eða DV. 

Einungis var fjallað um fótbolta kvenna fjórum sinnum á því tímabili sem var skoðað. 

Fjallað var um fótboltamót hjá yngri deildum, það var farið ítarlega yfir úrslit drengja en 

lítið var sagt frá úrslitum í öðrum og þriðja flokki kvenna.147 Fjallað er um sigur KR á 

Fram í bikarkeppni en þar sigraði KR með markatölunni 5-0. Sagt er frá stöðu annarra 

deilda kvenna bæði í A og B riðli og einnig liðaskiptum en Magnea Magnúsdóttir og 

Brynja Guðjónsdóttir færðu sig yfir til Breiðabliks frá Öxaback í Svíþjóð. Greinin um 

liðaskiptin er eina fréttin sem fjallar aðeins um fótboltakonur í blaðinu en talað er um að 

þær stúlkur muni reynast Breiðablik mikill styrkur.148 

 
143 Morgunblaðið, 1985. 
144 Morgunblaðið, 10. júlí 1985, bls. 44. 
145 Morgunblaðið, 3. júlí 1985, bls. 55. 
146 Morgunblaðið, 11. júlí 1985, bls. 55. 
147 DV, 13. júlí 1985, bls. 39. 
148 DV, 10. júlí 1985, bls. 16-17. 
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Heimild: Vísir 1-7. febrúar og 1-14. júlí 1975. 1-14. Júlí 1985.  

 

Stutt umfjöllun var um fyrsta leik kvennalandsliðs Íslands í fótbolta árið 1981. Það 

kemur fram að fimm stúlkur gáfu ekki færi á sér í landsliðið þar sem þær voru að keppa 

með landsliðinu í handbolta. Hér sést skýrt hversu nýr fótboltinn er en Íslandsmót 

kvenna hófst ekki fyrr en 1971. Eins var stutt umfjöllun um landsleiki kvenna í fótbolta 

en umfjöllun um fótbolta skyggði á umfjöllun um kvennaboltann.149 

Ein grein er um körfubolta kvenna en þar var fjallað um 30 stiga sigur Hauka 

gegn UMFN. Stutt lýsing er á leiknum þar sem sagt var frá hálfleikstölum og að sigur 

Hauka hafi aldrei verið í hættu en leikurinn fór 54-24 fyrir þeim fyrrnefndu.150 

Ein frétt er um handbolta kvenna á tímabilinu. Fjallað er um sigur Vals gegn Fram og er 

framvindu leiksins lýst fyrir lesendum. Það er óvanalegt að fjallað sé nánar um 

íþróttaviðburð kvenna en einungis úrslit. Auk þess að fjalla fagmannlega um leikinn er 

einnig sagt frá sigri FH á Víkingi og staðan í deildinni birt.151 Umfjöllun um landsleiki 

kvenna í handbolta var mismunandi eftir leikjum. Sumum leikjum voru gefin góð skil á 

meðan aðrir voru ekki nefndir á nafn eða rétt sagt frá úrslitum.152 Birt er grein sem 

gagnrýnir skort á umfjöllun um handbolta kvenna. Skotið er fast strax með fyrirsögninni 

 
149 Vef. Knattspyrnusamband Íslands, „Staða og úrslit. A landslið kvenna – vináttulandsleikir 1985“; 

Vísir, 30. júní 1981, bls. 7; Vísir, 16. september 1981, bls. 7; Vísir, 21. September 1981, bls. 16-17; DV, 

13. ágúst 1985, bls. 17; DV, 19. ágúst 1985, bls. 21; DV,  20. ágúst 1985, bls. 16; DV, 19. ágúst 1985, bls. 

21; DV, 20 ágúst 1985, bls. 16. 
150 DV, 4. febrúar 1985, bls. 28. 
151 DV, 30. janúar 1985, bls. 21. 
152 Vef. Handknattleikssamband Íslands, „Leikir A landsliðs kvenna“; DV, 6. maí 1985, bls. 23; DV, 28. 

desember 1985, bls. 45; DV, 5. desember 1985, bls. 24; DV, 11. desember 1985, bls. 16; DV, 16. 

desember 1985, bls. 29; DV, 28. desember 1985, bls. 45.   
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„Kvennahandbolti með ,smáu letri´“. Greinin fer hörðum höndum um skort á umfjöllun 

um handbolta kvenna hér á landi og á kvennalandsliðinu: „Landsleikirnir sem fara fram 

fyrstu vikuna í maí nk. hafa ekkert verið auglýstir. Hvernig er svo hægt að ætlast til að 

fólk mæti til að horfa á leikina ef það veit ekki af þeim?“. Greinin birtist sama dag og 

fyrri leikur landsliðsins var spilaður. Einnig nefnir Langsokkur (nafn greinahöfundar) að 

HSÍ sendi aðeins út eina litla tilkynningu um leikinn.153 Þó að þessi grein sé ekki innan 

þess tímabils sem hér er skoðað sýnir hún að umfjöllun um handbolta kvenna er af 

skornum skammti en tekið er eftir þessum mismun og einhverjar gagnrýnisraddir eru 

byrjaðar að heyrast.  

Sagt var frá nýsettum Íslandsmetum hjá Ragnheiði Runólfsdóttur og Sigurði 

Matthíassyni í blaðinu þann 28. janúar. Ragnheiður sló met kvenna í 200 metra 

bringusundi en Sigurður setti met karla í hástökki án atrennu. Munurinn á umfjöllun 

blaðsins er töluverð en ein málsgrein er um met Ragnheiðar á meðan sagt er frá hvernig 

„Sigurður Matthíasson setti nýtt Íslandsmet í hástökki…“ og svo er sagt frá fyrri 

afrekum Sigurðar í íþróttinni. Einnig fylgir stór mynd af Sigurði fréttinni.154 Greinilegt 

er að áherslan er lögð á íþróttamanninn en ekki íþróttakonuna þar sem bæði metin voru í 

frjálsum og var ekki annað merkilegra í íþróttasögunni en hitt. Fréttin um Ragnheiði er 

aðeins eitt dæmi um hvernig fréttir af konum fá mun minna pláss á síðum dagblaðsins 

en karlar. Sagt er frá kjöri á íþróttamanni Norðurlanda árið 1984, Marja Liisa hlaut 

titilinn en fréttin er þrjár málsgreinar ásamt fyrirsögn.155 Fréttir um konur virðast fá 

minna pláss á síðum blaðsins en fréttir af körlum. Ragnheiður kom aftur við sögu þegar 

hún bætti Íslandsmet sitt í 100 metra baksundi tvisvar á einu móti í Kanada. Í þeirri 

grein fær Ragnheiður aðeins betri umfjöllun, ekki eru úrslitin einungis tilkynnt því 

einnig er fjallað stuttlega um Ragnheiði sem sundmann og hver framtíðin gæti verið 

fyrir hana.156 „Það er ekki minna mál fyrir íþróttamenn að hafa veikari helming 

hjónabandsins í lagi“ byrjar fyrirsögn af mynd af íþróttamanninum Andreas Wenzel 

sem var nýbúin að lenda í öðru sæti í risasvigi í Liechtenstein og var myndaður ásamt 

eiginkonu sinni.157 Myndin tengist ekki íþróttakonum en fyrirsögnin á myndinni gefur 

skýra mynd af hvernig hugsað var um konur sem veikara kynið. 

 
153 DV, 3. maí 1985, bls. 16.   
154 DV, 28. janúar 1985, bls. 21. 
155 DV, 30. janúar 1985, bls. 20.  
156 DV, 9. júlí 1985, bls. 17. 
157 DV, 28. janúar 1985, bls. 22. 



 

 36 

 

 

Íþróttir sem konur keppa í eiga það sameiginlegt að umfjöllunin er stutt og 

hnitmiðuð og ekki línu lengri en nauðsynlegt er.158 Fjallað er um nýtt Íslandsmet 

Svanhildar Kristjónsdóttur úr UMSK í 200 metra hlaupi en þar er sagt „Greinilegt að 

þetta mikla efni, sem Ólafur Unnsteinsson hefur lagt grunninn að, á framtíðina fyrir sér 

á hlaupabrautinni“.159 Ekki er óalgengt að þjálfarar séu nefndir á nafn og hampað fyrir 

þátt sinn í gengi íþróttamanna en hér er allur heiður af árangri Svanhildar gefinn þjálfara 

hennar. Blaðamaður talar ekkert um hennar baráttu og eljusemi við að ná þessu meti en 

eins og aðrar greinar um konur er hún í styttri kantinum eða fjórar málsgreinar. Sagt er 

frá úrslitum hjá íþróttakonum en hjá íþróttakörlum er umfjöllun blaðsins mun ítarlegri 

og viðtöl við karlmennina, þá sér í lagi í boltaíþróttum, tíð. 

Umfjöllun um leiki kvenna í DV árið 1985 bliknar í samanburði við umfjöllun 

um leiki karla. Eins er umfjöllun um íþróttakonur í einstaklingsgreinum stuttar og minna 

fjallað um konur en karla í sömu greinum. 

4.4.5 Samantekt um 1985 

Enn er mikill munur á fjölda greina á milli karla og kvenna. Konur eru enn í miklum 

minnihluta og greinar um þær bæði styttri og færri. Það sem er ólíkt 1985 frá því 10 

árum fyrr er að gagnrýnisraddir eru byrjaðar að heyrast um þennan mismun og skort á 

umfjöllun um konur. 

4.5 Áhrif nýju kvennahreyfingarinnar á íþróttir 

Seinni bylgja kvennahreyfingarinnar snerist að miklu leyti um hugarfarsbreytingu í 

samfélaginu á stöðu kvenna.160 Það verður að teljast líklegt að þessi hugarfarsbreyting á 

hlutverki kvenna hafði áhrif á ýmis svið kvenna í þjóðfélaginu, þar á meðal íþróttir. 

Tímaritið Vera sem var „tímarit um konur og kvenfrelsi“ birti grein árið 1982 þar sem 

fjallað var um ástæðu þess að konur hætti frekar að stunda íþróttir á unglingasaldri en 

karlmenn. Enn væri talað um hvernig íþróttir tákni ekki kvenleika: „Strákarnir vilja 

nefnilega hafa stelpurnar eins og stelpur — ekki framagjarnar á hlaupabrautinni heldur 

bljúgar og undirgefnar!“ Breytingar á hugarfari hafi þó átt sér stað. Enn fremur er sagt 

er frá því í Veru að breska Íþróttasambandið hafi gert 10 ára áætlun árið 1982 þar sem 

markmiðið var að sporna við brottfalli kvenna úr íþróttum, fá fleiri konur til að stunda 

íþróttir. Til að ná því markmiði þurfti að breyta ímynd samfélagsins á íþróttakonum. Eitt 

 
158 DV, 1985. 
159 DV, 3. júlí 1985, bls. 17. 
160 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 343. 
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af því sem gert var í Bretlandi til að ná þessu markmiði var að breyta hvernig íþróttir 

voru kenndar í grunnskólum. Það tíðkaðist að strákar spiluðu knattspyrnu en stúlkur 

dans og leikfimi.161 Þessi stefna Íþróttasambands Bretlands sýnir breyttan hugsunarhátt 

gagnvart íþróttakonum. 

Það var ekki einungis Bretland sem var að vakna til lífsins varðandi hlut kvenna 

í íþróttum. ÍSÍ (Íþróttasambandi Íslands) hélt ráðstefnu um hlut kvenna í íþróttum árið 

1982. Ráðstefnan, sem fjallaði um stöðu kvenna innan íþróttarhreyfingarinnar, birti 

skýrslu um helstu punkta sem komu fram á ráðstefnunni. Niðurstöður ráðstefnunnar 

voru að konur væru ekki nógu stór hluti af íþróttafólki innan ÍSÍ. Nokkrir punktar komu 

fram um hver ástæða þess gæti verið. Eitt af því sem var nefnt var að konur geti síður 

stundað íþróttir vegna húsmæðrahlutverksins,162 hér sést hvernig hugmyndir um eðli og 

hlutverk kvenna eru í andstöðu við íþróttaiðkun. Annað sem kom fram í fundargerð ÍSÍ 

frá ráðstefnunni árið 1982, sem var talin hindrun við íþróttaiðkun kvenna, voru 

fjölmiðlar en þar var meira einblínt á íþróttaiðkun karla en kvenna. Karlaíþróttir drógu 

líka að sér meiri áhorfendur sem þýddi meiri peningar fyrir íþróttafélagið, hugsanlega 

tengist það meiri umfjöllun í fjölmiðlum um íþróttir karla en kvenna. Einnig þyrfti að 

auglýsa heilbrigði íþrótta fyrir konur til að auka þátttöku þeirra. ÍSÍ leit á þátttöku 

kvenna í íþróttum á sínum vegum en það kemur fram að mun fleiri konur stundi 

hreyfingu fyrir utan sambandið en karlmenn. Fullir salir af konum sem stunda 

„hressingarleikfimi“ voru á mörgum stöðum í bænum. Velt er fyrir sér hvort að konur 

hætti sér síður í keppnisíþróttir og vilji frekar stunda hreyfingu sér til skemmtunar. Það 

sem stendur upp úr í þessari skýrslu er prósenta þeirra sem nýta sér íþróttahúsnæði á 

stór-höfuðborgarsvæðinu. Börn og unglingar yngri en 15 ára voru með íþróttahúsin 45-

55% af tímanum, bæði til að æfa íþróttir og í leikfimiskennslu í skólum. Karlar voru 27-

37% af tímanum en konur einungis 18%. Höfundur skýrslunnar telur eðlilegt að þessi 

tími skiptist jafnar á milli kynjanna en þó ekki alveg jafnt: „Ef við göngum út frá því að 

börn, 15 ára og yngri, taki upp 50% æfingatímanna og álítum það eðlilegt hlutfall, þá vil 

ég varpa fram þeirri skoðun minni, að hin 50% ættu að skiptast eilítið jafnara milli karla 

og kvenna og dettur mér í hug að 20-22% kvennatímar á móti 28-30% karlatímum sem 

eðlilegt hlutfall“.163 Jafnvel þótt viðhorf væri að breytast gagnvart konum í íþróttum 

þótti ekki eðlilegt að bæði kynin fengu jafnan spilatíma. 

 
161 Vera, „Íþróttir“, 1. febrúar 1983, bls. 13.  
162 Vera, „Íþróttir“, 1. febrúar 1983, bls. 9.  
163 Vera, „Íþróttir“, 1. febrúar 1983, bls. 9-10. 
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Rætt var við fjórar konur um niðurstöður skýrslunnar í Veru og hvar þær haldi 

að kynjamismunur liggi í íþróttum. Fram kemur að þær telji að handboltinn fái jafnan 

æfingatíma og karlarnir en fulltrúar voru frá FH og Fram. Tímasetningar á mótum og 

leikjum kvenna eru þó jafnan verri en karla. Oddný Sigsteinsdóttir frá Fram bendir þó á 

að eitt árið þurftu karlarnir í fótbolta meiri tíma á vellinum og lausnin hafi verið að 

einfaldlega leggja niður kvennadeildina í fótbolta án þess að ráðfæra sig við leikmenn 

kvennaliðsins. Í viðtalinu gagnrýna þær almenna umræðu um að konur þurfi að vera 

kvenlegar en sem dæmi nefna þær ræðu forseta ÍSÍ þar sem hann nefndi „Við skulum 

láta þær finna og sjá að þær eru jafnaðlaðandi í íþróttum og annars staðar“. Þó þær 

tækju þessum orðum ekki illa bentu þær á að líklega yrðu þessi orð ekki sögð um karla 

sem stunda íþróttir. Þarna er forseti ÍSÍ að benda á þá mýtu að konur sem stunda íþróttir 

eru ekki taldar eins aðlaðandi sem er eitthvað sem karlar þurftu ekki að hafa áhyggjur 

af. Konurnar ræða einnig um af hverju ungar stúlkur hætti í íþróttum, aukningu kvenna í 

leikfimi utan íþróttafélaganna, fjármál og fyrirmyndir í íþróttum.164 Hér eru 

viðmælendur bæði að gagnrýna og benda á það sem mætti betur fara og benda á það 

sem gengur vel. Umræðan um þann mun á tækifærum og umræðu um kynin innan 

íþróttaheimsins er hafin. Þetta er dæmi um umræðu sem hefur opnast vegna ráðstefnu 

ÍSÍ og hvað fór fram á henni til að bæta íþróttir fyrir konur. Áhrif 

kvennahreyfingarinnar virðist því hafa áhrif á umræður um konur í íþróttum þar sem 

gagnrýnisraddir verða sífellt háværari og farið var að ræða þennan mun innan ÍSÍ. 

Í grein eftir Judith P. Zinsser „The United Nations Decade for Women: A Quit 

Revolution“ er m.a. fjallað um hvaða áhrif kvennaáratugurinn hafði. Áhrifin voru 

víðtæk, það voru m.a. settar nýjar reglur þar sem lönd þurftu að skrifa skýrslur til 

Sameinuðu þjóðanna um hver staða kvenna væri í þeirra landi.165 Þó að hér sé ekki 

minnst á íþróttir kvenna þá var verið að bæta stöðu kvenna og réttindi þeirra. 

Hugmyndir um réttindi kvenna voru hafðar hátt undir höfði. 

Fjallað var um landslið í körfubolta í grein frá 1986. Greinin var skrifuð eftir að 

kvennalandslið tók þátt á sínu fyrsta móti í 13 ár. Íslenska landsliðið tapaði öllum sínum 

leikjum á mótinu með í kringum 100 stigum, sem telst mjög óvenjulegur munur í 

körfubolta. Stefán Kristjánsson sem skrifar greinina tekur fram að „kvenfólk eigi 

jafnmikinn rétt á því að æfa körfuknattleik hér á landi og karlmenn…“ en að körfubolti 

 
164 Vera, „Hvers vegna hætta stelpurnar?“, 1. apríl 1983, bls. 32-33. 
165 Zinsser, Judith P., „The United Nations Decade for Women: A Quiet Revolution“, bls. 21-22. 
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kvenna á Íslandi hafi aldrei náð sér á skrið „afskaplega slappur“. Stefán vill að konurnar 

„…æfi eins og menn í þess orðs fyllstu merkingu“ í framtíðinni til að ná árangri í 

greininni. Gagnrýni Stefáns á körfubolta kvenna er bæði uppbyggjandi og rífur starfið 

niður. Stefán telur að félög þurfi að sjá um að körfubolta kvenna sé sinnt betur til að 

gæði körfuboltans verði betri hér á landi hjá konum. Þrátt fyrir þessa gagnrýni telur 

Stefán fjölmiðla ekki eiga að fjalla meira um körfubolta kvenna en engin umfjöllun var 

um mótið sem landsliðið tók þátt í DV sem þessi grein var birt í. Munur á umfjöllun 

milli karla og kvenna í fjölmiðlum er réttlætur þar sem Stefán telur að ekki eigi að fjalla 

um konur í körfubolta fyrr en leikurinn verður betri. Með betri bolta munu fleiri 

áhorfendur mæta og þá er hægt að fjalla um leikina, hann virðist ekki tengja umfjöllun 

um leiki við meira áhorf þar sem fólk veit hvenær leikirnir fara fram.166 Þetta er einmitt 

andstæðan við rök greinar sem birtist í DV árið 1985 þar sem höfundur greinar 

gagnrýndi blöðin fyrir að fjalla ekki um leiki landsliðs kvenna í handbolta. Þau rök sem 

voru sett fram þar voru að ekki er ætlast til að þess að einhverjir mæti á leiki hjá liðinu 

ef engin umfjöllun er um það í blaðinu.167 Jafnvel þótt rök þessa tveggja höfunda 

stangist á er eitt sameiginlegt; það er byrjað að ræða um mun á umfjöllun á milli 

kynjanna og fólk virðist gera sér grein fyrir þessum kynjamun í umfjöllun íþrótta. 

Umfjöllun Skinfaxa árin 1975 og 1985 er nokkuð ólík að því leyti að árið 1975 

var landsmótsár og öll umfjöllun blaðsins einblíndi á þann viðburð, á meðan 

umfjöllunin 10 árum seinna var fjölbreyttari þar sem sagt var frá fleiri mótum. 

Tölfræðin ræður ferðinni þegar úrslit voru tilkynnt en sett var upp tafla þar sem 

sigurvegarar voru taldir upp ásamt árangri þeirra, þetta var gert bæði 1975 og 1985. 

Fleiri greinar um íslenskar íþróttakonur prýða síður blaðsins 1985 en áratug á undan en 

umfjöllun um karla er þó enn í meirihluta.168 Munur á umfjöllun um konur á milli 

áranna 1975 og 1985 er þó nokkur í Íþróttablaðinu. Árið 1975 var rætt við Lovísu 

Sigurðardóttur sem var valin íþróttamaður ársins hjá blaðinu í badminton. Þar var 

einblínt á hvernig Lovísa væri móðir og íþróttakona. Áratugi seinna voru greinar þar 

sem fjallað var um gagnrýni kvenna á umfjöllun um konur eins og sést í gagnrýni Huldu 

Ólafsdóttur og Martinu Navratilova. Blaðið birtir einnig grein sem ýtur undir getur 

kvenna í íþróttum fremur en karla þegar spáð er því að konur muni hlaupa hraðar en 

karlar fyrir næstu aldamót (2000). Munur á umfjöllun á kynjunum var enn til staðar eins 

 
166 Vef. Körfuknattleikssamband Íslands, „ A Landslið. Konur“, bls. 17-18; DV, 30. apríl 1986, bls. 22. 
167 DV, 3. maí 1985, bls. 16.   
168 Skinfaxi, 1975 og 1985. 
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og sést með grein Summer en íþróttakonur voru þarna samt sem áður byrjaðar að láta í 

sér heyra og gagnrýna þennan mun. 169 

Þegar árin 1975 og 1985 eru borin saman hjá Morgunblaðinu sést breyting á 

umfjöllun milli ára, þá sér í lagi í knattspyrnu kvenna. Þessi breyting er ekki það mikil 

miðað við að þessi 10 ár höfðu verið tileinkuð konum og því átt að efla þær á ýmsum 

sviðum. Breytingar urðu þó á sjálfri kvennadeildinni, fleiri lið tóku þátt og þar af 

leiðandi fleiri leikir spilaðir. Þrátt fyrir að umfjöllunin hafi aukist milli áranna er 

umfjöllun um karlana yfirgnæfandi. Konur í körfubolta eru enn hlunnfarnar í umfjöllun 

en handboltakonur fengu minni umfjöllun árið 1985 en 10 árum áður. Landslið karla og 

Evrópukeppni í handbolta virðast hafa átt hug og hjarta Morgunblaðsins og þurftu 

umfjallanir um kvenna- og karladeildina í handbolta hér heima að lúta í lægra haldi.170 

Þegar árin 1975 og 1985 eru borin saman í DV sést strax að bæði árin er munur á 

umfjöllun milli íþróttagreina. Handbolti kvenna fær mestu umfjöllunina af 

boltaíþróttunum bæði árin. Almenn umfjöllun um konur var minni en karla bæði árin en 

í heildina virðist umfjöllun um konur hafa aukist á þann hátt að greinar um þær voru 

bitastæðari en 10 árum fyrr, þó að munur á fjölda greina var ekki mikill á milli ára.  

Það sem er sameiginlegt í umfjöllun um íþróttakonur í öllum þessum fjórum 

blöðum er að fjöldi greina um karla voru alltaf fleiri en greinar um konur og árið 1985 

eru gagnrýnisraddir byrjaðar að heyrast um skort á umfjöllun um íþróttakonur og 

hvernig fjallað er um þær.  

Þessi aukning á gagnrýni kvenna á umfjöllun um íþróttakonur bendir til þess að sú 

hugarfarsbreyting sem seinni kvennahreyfingin barðist fyrir hafði áhrif á íþróttir kvenna 

og rétt þeirra til að spila íþróttir sem ekki töldust kvenlegar. Íþróttakonur vildu fá eins 

mikla viðurkenningu frá samfélaginu og umfjöllun frá fjölmiðlum og karlarnir.   

5 Niðurstöður 

Við upphaf áttunda áratugarins var enn talið að meginhlutverk kvenna væri að vera 

húsmóðir og móðir.171 Þrátt fyrir það hafði konum fjölgað mikið á vinnumarkaði og 

konur sem fóru í háskóla fjölgaði. Nýja kvennahreyfingin, sem kom fram um 1970, 

barðist m.a. fyrir breyttu viðhorfi samfélagsins til kvenna og þeirra óskrifuðu reglna 

sem ríktu um hvað konur áttu að gera og hvað þær áttu ekki að gera. Þessar reglur 

 
169 Íþróttablaðið, 1975 og 1985.  
170 Morgunblaðið, 1975 og 1985.  
171 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 19-20.  
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snérust m.a. um hvað samfélaginu þótti kvenlegt. Hugtakið kvenleiki er lifandi hugtak 

sem breytist í tímans rás, það breytist með skoðunum almennings um það hvernig konur 

eigi að vera. 

Viðhorf til íþróttaiðkunar kvenna voru lituð af þessum hugmyndum. Sumar 

íþróttir þóttu aðeins henta karlmönnum sem gerði konum erfitt fyrir að stunda þær 

íþróttir. Fótbolti er gott dæmi um íþrótt þar sem konur sem spiluðu fótbolta þurftu að 

þola mikla gagnrýni frá samfélaginu. Þar sem fótbolti var talinn íþrótt fyrir karlmenn 

þurftu konur að þola hræðsluáróð gegn því að spila fótbolta. Þetta varð til þess að 

margar konur hættu að spila fótbolta og því varð hann ekki vinsæl íþrótt á meðal 

kvenna. 

Þær íþróttir sem náðu að blómstra sem góð hreyfing fyrir konur voru íþróttir á 

borð við sund og fimleika en þessar íþróttir eiga það sameiginlegt að það er engin 

snerting. Undantekningin á þessu var handbolti en munur á handbolta og fótbolta var að 

handbolti var kynntur sem leikur en ekki íþrótt, það var samþykkt af samfélaginu að 

konur stunduðu leiki sem kröfðust hreyfingu. Þessi skoðun samfélagsins á hvaða íþróttir 

þóttu henta konum hafði mikil áhrif á þróun íþróttagreina. Áhrif þessa sést enn þegar 

umfjöllun um íþróttir kvenna voru skoðaðar 1975 og 1985 en greinar um íþróttir sem 

töldust ekki henta konum voru færri en þær íþróttagreinar sem voru samfélagslega 

samþykktar sem kvenlega íþrótt.  

Hugmyndin um hvað telst kvenlegt hefur haft neikvæð áhrif á þróun íþrótta fyrir 

konur, hindrað konur í að æfa ákveðnar íþróttir. Við upphaf 20. aldar voru íþróttir 

ætlaðar fyrir karlmenn, og voru tákn um karlmennsku þar sem karlmenn sýndu styrk 

sinn og yfirburði. Íþróttir sýndu styrk og getu karla en ef konur stunduðu þessar íþróttir 

sem áttu að hampa karlmönnum brutu þær niður yfirburði þeirra. Konur hafa því þurft 

að berjast fyrir rétti sínum til að stunda íþróttir sem hefur aftur haft áhrif á umfjöllun um 

íþróttakonur. Konur færðu sig á yfirráðasvæði karla og með því brutu þær samfélagsleg 

viðmið um hvað þótti kvenlegt.  

Árið 1975 hafði nýja kvennahreyfingin verið virk á Íslandi um árabil. Það sama 

ár var lýst kvennaár Sameinuðu þjóðanna og næsti áratugur, til og með 1985, útnefndur 

kvennaáratugur Sameinuðu þjóðanna. Þessi bylgja kvennabaráttu hafði áhrif á konur um 

allan heim, á öllum sviðum lífsins, uppsveifla var í baráttu kvenna þennan áratug. 

Áhugavert er því að sjá hvort þessi kvennaáratugur hafi haft einhver áhrif á umfjöllun 

um íþróttakonur, varð meiri eða breyttist. 
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Í þessari ritgerð hefur verið rætt um hvernig fjallað var um íþróttir kvenna í  

tímaritunum Skinfaxa og Íþróttablaðinu, og á íþróttasíðum Morgunblaðsins og Vísis 

(síðar Dagblaðið Vísir) á völdum tímabilum árið 1975 og 1985. Markmiðið var að 

kanna hvort greina megi áhrif nýju kvennahreyfingarinnar, og kvennaáratugarins, á 

umfjöllun um íþróttir kvenna. Nánast enginn munur var á fjölda greina um íþróttakonur 

fyrir og eftir kvennaáratug Sameinuðu þjóðanna. Karlmenn fengu heilsíðu umfjallanir 

um afrek sín í íþróttum, eins erlend lið, sér í lagi í fótbolta. Konur gátu þakkað fyrir að 

fá nokkrar línur um frammistöðu sína en oft var engin umfjöllun. Munurinn á milli ára 

liggur í því að árið 1985 voru gagnrýnisraddir farnar að heyrast um þann mikla mun 

sem var á umfjöllun milli kynjanna. Jafnframt var farið að vinna skýrslur og ræða 

opinberlega um stöðu kvenna í íþróttum.  

Umræða um frjálsar íþróttir kvenna og sund er ólík umræðu um fótbolta, 

körfubolta og handbolta bæði í orðræðu og fjölda greina. Þau síendurteknu atriði, bæði í 

fjölda greina og hvernig var fjallð um konur, sem komu fram í fótbolta, körfubolta og 

handbolta sýna að mikill munur var á fjölda greina annars vegar um karla og konur hins 

vegar. Þetta sést sérstaklega þegar litið er á boltaíþróttirnar. Munur á fjöldi greina á milli 

áranna var sett upp í línurit í fótbolta en engar upplýsingar eru til um fjölda leikja í 

handbolta og körfubolta frá þessum árum. Annað síendurtekið stef í greinunum er að 

þegar talað var um íþróttakonur eða kvennalið var næstum undantekningarlaust tekið 

fram að um konur var að ræða en þegar fjallað var um karlana er nánast aldrei tekið 

sérstaklega fram að greinin fjallaði um karlalið. Í þessu samhengi má minna á grein 

Guðmundar Sæmundssonar um hvernig fjallað er um íslenskar afreksíþróttakonur á 

alþjóðavettvangi kemur fram að oft er tekið fram og fjallað um kyn íþróttamannsins ef 

um konu er að ræða. Það að íþróttamaðurinn er kona og þar með fyrirmynd kvenna er 

stef sem kemur iðulega upp í umfjöllun fjölmiðla en annað gildir um karlmenn þar sem 

íþróttafréttamenn virðast ekki telja að kyn þeirra skipti máli þegar rætt er um afrek 

íþróttamannsins.172 Þetta mynstur virðist ekki einungis gilda um afreksíþróttakonur 

heldur íþróttakonur í heild ef tekið er mið af þeim greinum sem fjallað er um í þessari 

rannsókn. 

Umfjöllun um konur var enn mun minni en um karla í lok kvennaáratugarins og 

umfjöllun um kynin var ólík, þar sem staðalímyndir um hvernig konur áttu að vera hafði 

mikil áhrif á umfjöllun um konur. Þessar gagnrýnisraddir sem sjást árið 1985 en ekki 

 
172 Vef. Guðmundur Sæmundsson, „Svo sæt og brosmild“, bls. 8-9.   
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1975 benda til að áhrif kvennaáratugarins hafi verið aukin gagnrýni á umfjöllun 

fjölmiðla í garð kvenna. „Fimleikum er alls ekki veitt nógu mikil athygli í 

fjölmiðlum“.173 „Blöðin hefðu nú alveg mátt vera duglegri að skrifa um leikina“.174 

„Hvernig er svo ætlast til að fólk mæti til að horfa á leikina ef það veit ekki af 

þeim?“.175 Hér sjást ummæli tveggja íþróttakvenna og blaðamanns (ekki tekið fram 

hvort blaðamaðurinn er kona eða karl, en hann fer undir heitinu Langsokkur svo hver 

dæmi fyrir sig). Fyrstu tvær tilvitnanirnar benda á skort og jafnframt áhugaleysi 

blaðamanna að skrifa um leiki og íþróttir þar sem konur kepptu. Síðustu ummælin fela í 

sér gagnrýni á skort á umfjöllun fjölmiðla um komandi leiki sem hefur þau áhrif að fáir 

mæta á leikina þar sem þeir eru ekki auglýstir í blöðunum. Þar var bent á hvernig 

umfjöllun fjölmiðla skiptir máli við að ná áhorfi og vinsældum ákveðinna íþrótta og 

mikill skortur er á því þegar kemur að íþróttakonum.  

Skortur á umfjöllun um íþróttakonur er viðvarandi vandamál í íþróttaheiminum ef 

litið er á rannsóknir sem hafa verið gerðar. Munurinn á milli 1975 og 1985 á umfjöllun 

um konur í íþróttum liggur í að eftir kvennaáratuginn eru birtar greinar þar sem fjallað 

er um þennan mun og hann er jafnvel gagnrýndur af íþróttakonum.   

  

 
173 Íþróttablaðið, 1. tölublað 1985, bls.20-21.  
174 Morgunblaðið, 6. júlí 1985, bls. 37.  
175 DV, 3. maí 1985, bls. 16.  
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