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Formáli 

Vinnan við þessa rannsókn hefur breytt mér sem konu og sem kennara. Meðvitund mín um 

gæði kennslu og kennslugagna er orðin allt önnur og ég hef komist að því að sú ábyrgð sem 

fylgir því að vera kennari þarf svo sannarlega að vera metin að verðleikum. Gæði í kennslu 

skiptir gríðarlega miklu máli og þar með talið kennsluefni sem þarf að vera vandað.  

Leiðbeinandi minn í þessari rannsókn var Íris Ellenberger lektor í deild fagreinakennslu við HÍ. 
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Menntavísindasvið HÍ.  

Ég hef lært margt og lærdómur kostar tíma. Þann tíma hef ég fundið inná milli 

fjölskyldustunda og vinnu og því verð ég að nefna hversu einstaklega vel gift ég er. Ég þakka 

manninum mínum, Óttari Frey Lárussyni fyrir andlegan stuðning og pepp í gegnum ferlið. 

Börnin mín þrjú sem hafa horft á móður sína á bakvið tölvuna undanfarið og komið og spurt 

eru orðin full af fróðleik sem þau sennilega hefðu misst af ef ég hefði ekki farið í þessa vinnu. 

Þau hafa líka gefið mér kraft til að halda áfram og knúsað mömmu sína á réttum 

augnablikum. Ásdís Sigurjónsdóttir, kær vinkona fær þakkir fyrir stuðning á svo margan hátt, 

hún hefur lesið yfir, gefið ráð, hringt og stutt, bent á nýjar víddir og svona mætti lengi telja. 

Árný Elsa Le´mack samstarfsfélagi og vinkona hefur sýnt mér stuðning  og lesið yfir og fyrir 

það er ég þakklát. Allir hinir í kringum mig sem hafa sýnt þessu áhuga og sent mér hlýhug fá 

einnig þakkir.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands (sjá slóðina 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf)

.  Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 6. september 2020 

Ingunn M. Óskarsdóttir  

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
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Ágrip 

Rannsóknin er byggð á innihaldsgreiningu á myndum sem birtast í kennslubókum inná vef 

Menntamálastofnunar sem ætlaðar eru til sögukennslu á unglingastigi. Rannsóknin er gerð 

2020 og bækurnar sem birtast á vef Menntamálastofnunar fyrir skólaárið 2019 – 2020 fyrir 

sögukennslu á unglingastigi voru rannsakaðar. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að töluvert 

vanti upp á bæði í umfjöllun og myndbirtingu kvenna. Staða kvenna í sögunni almennt er 

ábótavant og niðurstöður fyrri sambærilegra rannsókna gefa til kynna að hvíti karlmaðurinn 

eigi sviðið. Undanfarin ár hafa verið komið upp viðmiðunar gátlistum fyrir 

kennslubókarhöfunda til að styðjast við þar sem m.a. er fjallað um að konur og karlar birtist á 

sambærilegan hátt í bókunum, ásamt því að lög um jafna stöðu og rétt kvenna og karla 

(10/2008) í kennslubókum hafa verið í endurskoðuð með tilliti til jöfnunar, síðast 2008. Þrátt 

fyrir það virðist konan fá minna pláss á blaðsíðum kennslubóka miðað við karlinn. Staða 

konunnar er ekki bara döpur í sögukennslu á Íslandi heldur er vandamálið víða. Ástæðan fyrir 

þessari stöðu konunnar er talin vera ýmist af vana eða af ótta. Vaninn er að segja söguna út 

frá tíma línu stjórnmála og þar hefur karlmaðurinn átt sviðið og það er sögð ástæðan fyrir því 

að sagan sé karllæg.  

Rannsóknin fór fram með innihaldsgreiningu þar sem upplýsingum var safnað saman með 

því að skoða og greina myndir út frá ákveðnum þáttum. Myndirnar voru flokkaðar í þrjú 

þemu og út frá þeim í undirflokka. Samhliða þessu var innihaldsgreining út frá hausatalningu 

þar sem myndir voru taldar út frá birtingu einstaklinga út frá kyni. Niðurstöður í rannsókninni 

voru sambærilegar fyrri rannsóknum. Konur fá ekki pláss í kennslubókunum og fá því ekki að 

vera virkir þátttakendur í tímalínu sögunnar nema að litlu leyti. Hvíti, ófatlaði, 

gagnkynhneigði karlmaðurinn virðist eiga sviðið. Líka í myndmáli.   
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Abstract 

Graphic representation of women in history textbooks in High School Level.  

The research is based on a content analysis of pictures that appear in textbooks within the 

Ministry of Education in Iceland, which are intended for history teaching at the High School 

Level, for students ages 13 – 15 years old. The study was conducted in the year 2020 and the 

books published on the Ministry of Education´s website for the school year 2019 – 2020 for 

history teaching at the High School Level were researched. Previous research has shown that 

there is a considerable deficit in the position of women in both coverage and publication of 

images. The position of women in history in general is deficient and the results of previous 

comparable studies indicate that the white man owns the stage. In recent years, a checklist 

has been set up for textbook authors to rely on but they underline the importance of men 

and women appearing in an equivalent way in textbooks, and the law on the equal status of 

women in textbooks has been revised with regard to balance between the sexes, most 

recently in 2008. Despite this, the woman seems to have less space on textbook pages 

compared to the man. The position of women is not only bad in history teaching in Iceland, 

but the problem is widespread. The reason for this position of the woman is considered to 

be either out of habit or out of fear. It is customary to tell the story from the political 

timeline, and there the man has owned the stage and that is said to be the reason why the 

story is masculine.  

The study was conducted with a content analysis where information was gathered by 

looking at and analyzing images based on certain factors. The pictures went into three 

categories according to themes and from there into subcategories. At the same time, there 

was a content analysis based on a head count, where images were counted based on the 

publication of individuals based on gender. The results of the study were comparable to the 

studies we knew from before. Women are not given a place in the textbooks and are 

therefore not allowed to be active participants in the timeline of history except to a small 

extent. The white, non-disabled, heterosexual man seems to own the stage. Also in the 

pictures. 
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1 Inngangur  

Ég sem móðir, stjúpmóðir, dóttir, systir, frænka og vinkona, alin upp á Íslandi er ég meðvituð 

um mína stöðu sem kona. Sem uppalandi og helmingur í hjónabandi reyni ég mitt besta að 

viðhalda því frelsi að velja mér hlutverk í stað þess að sinna því sem samfélagið setur mig í út 

frá kyni, vana eða hefð. Ég starfa sem kennari og það er hluti af minni starfskenningu að vera 

meðvituð um kynjajafnrétti eins mikið og ég mögulega get og kann. Svo er það allt hitt. Áreiti 

sem ég get ekki stýrt, eins og fjölmiðlar, samfélagsmiðlar, fyrirmyndir, hefðin og það efni sem 

notað er til að skapa ímynd. Ég hef á undanförnum árum vaknað við þann vonda draum að 

þrátt fyrir fullan vilja þá kraumar enn undir sú staðreynd að konur og karlar standa ekki 

jafnfætis á svo mögum sviðum. Þökk sé veraldarvefnum þá hefur heimurinn opnast og leið til 

þekkingaröflunar breyst. Það var einmitt á veraldarvefnum sem ég rakst á myndaalbúmið um 

nafnlausu konurnar í fjölmiðlum sem Hildur Lilleindahl Viggósdóttir og María Hjálmtýsdóttir 

halda utan um á fésbókinni. Albúmið ber nafnið Eru konur til? Heita þær eitthvað?  Þar eru 

birtar opinberar myndir af konum og körlum sem birtast í fjölmiðlum en nöfn karlanna eru 

einungis birt. Konan birtist þá lesendum eins og skraut, eða uppfylling á myndinni, jafnvel 

tengill þar sem hún ýtir undir ríkjandi karlmennsku sem er undirstrikað með því að hundsa 

nafn hennar. Ég fór því að velta fyrir mér hvernig þetta væri í kennslubókunum. Hvaða 

skilaboð nemendur okkar væru að fá í gegnum myndbirtingar í bókunum sem við sem 

kennarar berum á borð og hvernig staða konunnar væri myndrænt. Mig langaði að vita hvort 

konur í sögubókum væru líka nafnlausar. 

Sögukennslu á Íslandi hefur verið haldið hátt á lofti, bæði alþjóðasögu og sögu Íslands, 

enda eru Íslendingar stoltir af landi og þjóð. Í Aðalnámskrá grunnskóla er sögukennsla hluti af 

samfélagsfræðikennslu í grunnskólum og byrjar strax í 1. bekk. Inni á vef 

Menntamálastofnunnar er að finna þær bækur sem grunnskólakennarar hafa aðgang að sem 

kennsluefni fyrir nemendur sína.  

Það fylgir því ábyrgð að bera fram efni sem nemendur byggja hugmyndir sínar á. Þrátt 

fyrir að höfundar og útgefendur séu meðvitaðir um jafnrétti í víðustu mynd er hægt að finna 

þar efni sem ýtir undir mismunandi eða ólíka sýn á kyn eða þjóðfélagshópa, þöggun eða 

staðalímyndir eins og fram kemur í ritinu Jafnrétti sem er hluti af ritröð um grunnþætti 

menntunar (Kristín Dýrfjörð og fl., 2013). Staða kvenna í sögunni er áhugaverð, aðallega fyrir 

þær sakir að ef grunnskólabarn er spurt um merkisfólk í mannkynssögunni mun það að öllum 

líkindum nefna karlmann, enda lítið minnst á konur í bókunum. Kennarar þurfa líka að bera 

ábyrgð og vera vakandi yfir því efni sem þeir bera á borð fyrir nemendur sína og hvernig þeir 

nýta sér efni til að vekja athygli á jafnrétti.  
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Með aukinni meðvitund um kyngervi og staðalímyndir hafa fræði á borð við kynjafræði 

rutt braut sína og ná nú til allra skólastiga á Íslandi. Tillaga er til þingsályktunar inná Alþingi 

þess efnis að kynjafræði verði skyldugrein á öllum skólastigum, þar sem áhersla verður á að 

allir kennarar á öllum skólastigum öðlist lágmarksþekkingu á kynjafræði sem námsgrein 

(Þingskjal 769 – 525. mál.). Aukin vitund vekur upp spurningar um innihald kennslubóka og 

sjónarhorn þeirra á hin ýmsu mál. Gefin hafa verið út lagaákvæði er varða grunnskóla 

landsins þar sem kveðið er á um að gæta þurfi að kynjajafnrétti í öllu kennsluefni (Lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr.10/2008). Í sérriti um grunnþáttinn jafnrétti er 

kveðið á um aðferðir og leiðir til að flétta jafnréttisfræðslu í sinni víðustu mynd inn í kennslu 

og er kynjajafnrétti sérstaklega nefnt. Í kennslubókum hallar á kvenlæg sjónarmið bæði í orði 

og myndum og karllæg sjónarmið eru áberandi. Sagan er karllæg og konum er gefið lítið 

pláss (Kristín Linda Jónsdóttir, 2011). Sama má segja um myndrænt efni í kennslubókum. Þær 

myndir sem valdar eru til birtingar endursegja textann og því finnast fáar og oft einsleitar 

myndir af konum. Það sem augað skynjar hefur áhrif á þann sem horfir. Ljósmyndir, málverk 

og teiknaðar myndir gefa fyrir fram ákveðnar hugmyndir um myndefnið. Það er því hverju 

orði sannara að myndir segja meira en þúsund orð.  

Ég fór að hugsa um þær kennslubækur sem ég nota sem vinnutæki til að kenna 

samfélagsfræði og brá heldur betur í brún þegar ég skoðaði þær út frá jafnréttissjónarmiði. 

Ég áttaði mig ekki á því hversu leynd mötun er í kennslubókum varðandi „hefðbundin“ 

hlutverk kynja. Sú litla athygli sem konur fá, felst í því að vera umönnunar eða uppeldisaðili, 

eða fylgifiskar eiginmanna. Sú litla umræða og athygli sem konur fá í kennslubókunum 

jafnast ekkert á við þá umfjöllun sem karlar fá, þrátt fyrir stórmerkileg afrek sem hafa breytt 

sögunni. Tilfinningin er að þær hafi gleymst eða að það hafi ekki verið pláss fyrir umfjöllun 

eða mynd af þeim. Sumir segja að þetta sé hefðin, að sagan sé karllæg og þess vegna fái þær 

minni athygli. Þetta hafi alltaf verið svona og þess vegna er þetta svona. Kennslubækur eru 

einn þeirra miðla sem móta staðalmyndir karla og kvenna og því er áhugavert að skoða 

birtingamynd kvenna þar út frá fyrir fram ákveðnum þáttum. Því setti ég upp kynjagleraugun 

og lagði í leiðangur til að rannsaka hvort að þetta væri í raun eins og mín tilfinning sagði til 

um og ákvað að skoða fjölda birtra mynda af konum í kennslubókunum og birtingamynd 

þeirra.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurning  

Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða birtingamynd kvenna í þeim myndum sem 

birtast í kennslubókum sem gefnar hafa verið út til sögukennslu og ætlaðar eru fyrir 

unglingastig í grunnskólum. Í ritgerðinni verða myndir skoðaðar í ákveðnum kennslubókum 

og kannað hvort að það sé munur á fjölda kvenna miðað við karlmenn. Myndirnar verða 
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innihaldsgreindar með bæði eigindlegum rannsóknaraðferðum og megindlegum þar sem 

borin verða kennsl á þau skilaboð sem myndirnar senda lesendum um hlutverk eða stöðu 

kvenna. Einnig verður staðsetning kvenna á myndunum skoðuð, hvort þær séu í forgrunni 

eða bakgrunni og stærðir myndanna skoðaðar sérstaklega. Hlutverk kvenna á myndunum 

verður kannað út frá myndefni, klæðnaði og fleiru sem sést. Einstaklings- og hópmyndir 

verða skoðaðar út frá nafnbirtingu og hlutverki kvenna miðað við karlana sem birtast. Stærð 

myndanna verður skoðuð og borið saman á milli kynja, hvort myndir af körlum eða konum 

fái meira pláss í bókunum. Hugað verður að því hvort að myndirnar ýti undir ríkjandi 

staðalímynd um karla og konur og þeirra stöðu og hlutverk í samfélaginu eða innan heimilis. 

Textar bæði í kafla og við myndir eru einnig skoðaðir enda hafa þeir haft áhrif á skilaboð 

myndanna til lesanda. Nafnbirting kvenna í bókunum við myndirnar er skoðuð, enda var það 

kveikja að hugmyndinni að þessari rannsókn.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hvernig birtast konur í myndefni námsbóka í 

sögukennslu fyrir unglingastig grunnskóla?  Talað er um að sagan sé karllæg. Rannsóknin 

mun gefa okkur hugmynd um hvernig ójöfnuður kynjanna birtist í myndefni kennslubókanna 

og hvaða birtingamynd bækurnar gefa af konum og hlutverki eða þátttöku þeirra í sögunni.  

Áhugavert er að skoða hvort að myndirnar segi sögu kvenna sem hafa í raun ákveðið 

hlutverk eða hafa afrekað eitthvað nægilega merkilegt í augum höfunda til að á þær sé 

minnst og þá hvernig þær birtast. Eða hvort konurnar séu skraut á myndunum, eða jafnvel 

uppfyllingarefni. Rannsóknin segir frá hvernig teiknari túlkar myndrænt það sem stendur í 

textanum og hvort að það sé litað af staðalímynd eða öðru því sem samfélagið hefur ákveðið 

fyrir okkur varðandi útlit, hegðun og staðsetningu kvenna á teikningunum. Það eru ekki allar 

myndir teiknaðar í sögubókunum, því stundum er brugðið á það ráð að setja inn myndir af 

málverkum, ljósmyndum eða auglýsingum sem eru lýsandi fyrir tímann sem fjallað er um og 

eiga að gefa lesandanum ákveðna sýn á samfélagið á þeim tíma. Við skoðum þær myndir líka 

og hvaða skilaboð þær gefa út frá skýringartexta og umfjöllun um efnið til lesanda. 

Það er einlæg ósk höfundar að ritgerðin veki eftirtekt fyrir þá staðreynd að endurskoða 

þurfi kennsluefni í sögu og segja hana frá fleiri sjónarhornum er karla. Að saga kvenna verði 

sett á sama stall og saga karla í sinni víðustu mynd. Það stingur í stúf að alast upp í samfélagi 

sem talar um jafnræði, aðgerðir til að sporna við launamun kynjanna, allir vegir séu færir og 

að við séum manneskjur með réttindi óháð kyni á meðan skólinn byggir kennslu sína á 

gögnum sem gefa bein og óbein skilaboð um annað. Því finnst höfundi nauðsynlegt að skoða 

kennslubækurnar með það fyrir augum að rýna til gagns í þetta kennsluefni. 
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2 Fræðilegur kafli – staða þekkingar  

Til að auðvelda lestur og skilning er farið yfir þau hugtök sem koma fyrir í rannsókninni og 

hvað þau merkja. Í fræðilega kaflanum er farið yfir lög og reglur sem tilheyra undir jafna 

stöðu kynjanna í starfi með börnum. Þá er talað um sáttmála eins og Barnasáttmála 

sameinuðu þjóðanna sem spilar stóran þátt í gerð Aðalnámskrá grunnskóla, en þar er 

sérstaklega talað um að gæta þurfi að jafnrétti. Farið er yfir þróun sögukennslu í 

grunnskólum og áhrif sögukennslu á nemendur. Þá er fjallað um áhrif og mikilvægi 

kennslubóka sem verkfæri fyrir kennara og að lokum hvernig og hvar konan birtist í 

sögukennslu. Fjallað er um íslenskar rannsóknir sem hafa verið gerðar og líkjast þessari hér 

ásamt því að gluggað er í erlendar rannsóknir og fræði.  

2.1 Hugtök 

Hér verður farið yfir helstu hugtök sem koma fyrir í rannsókninni. Orðið kyngervi á við um 

það sem samfélagið, hið félagslega, hefur mótað einstakling sem konu eða karl og ákvarðað 

þá um leið  hvernig einstaklingur á að haga sér þegar kemur að útliti, klæðnaði, framkonu 

hreyfingum, áhugamálum og fleira. Þessi skilaboð eru mismunandi á milli samfélaga, á milli 

tímabila, menningu, stétta og svona mætti lengi telja. Kyngervi byggist því á mótunarhyggju 

(Berglind Rós Magnúsdóttir og fl., 2010) og er í raun félagsleg sýn á kyn. Ekki er talað um 

fleiri kyn í rannsóknum eða kennslubókum og því höldum við okkur við að tala um karla og 

konur í þessari rannsókn og þar af leiðandi er einnig talað um kvenleika og karlmennsku sem 

tákn um fyrir fram ákveðnar hugmyndir um kynin tvö. Staðalímynd eru fyrir fram ákveðnar 

hugmyndir um útlit eða hegðun ákveðinna hópa ásamt því hvaða störf eru við hæfi. Hér 

verður talað um staðalímyndir kvenna og karla. Einnig verður gerð athugun á birtingamynd 

styðjandi kvenleika sem er nátengd ráðandi karlmennsku. Ráðandi karlmennska er sú 

karlmennska sem er upphafin og er efst í stigveldi karlmennskunnar hverju sinni. Styðjandi 

kvenleiki viðheldur ráðandi karlmennsku og styrkir þannig yfirráð karla á konum (Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2012). 

Rannsóknin snýst meðal annars um áhrif kennslubóka á að miðla þekkingu. Þekking er 

félagslega mótuð og miðlað í orðræðunni sem er flókin miðlun athafna og orða sem á stóran 

þátt í að móta heiminn eins og við skiljum hann og þá þekkingu og þá sannleika sem við 

göngum út frá sem vísum (Guðný Gústafsdóttir, 2013). Í orðræðunni koma fram svokölluð 

þrástef, endurtekin stef sem koma fyrir aftur og aftur og mynda eins konar mynstur. Segja 

má að þau atriði sem koma endurtekið fyrir í myndbirtingum á konum í kennslubókum myndi 

eins konar þrástef í rannsókninni, eða lögmál sem fela í sér beina og óbeinar reglur um hvað 

við megum segja og gera. Endurtekin atriði í myndbirtingum kennslubókanna eru, 
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samkvæmt þessu, hluti af þeim orðræðum sem hafa mótandi áhrif á þekkingu okkar, m.a. þá 

sannleika sem við göngum út frá þegar við hugsum um hlutverk karla og kvenna (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2006). 

2.2 Lög og reglur  

Með aukinni þekkingu, vitund og þátttöku kvenna í samfélaginu almennt á undanförnum 

árum telur höfundur að áhugi á því að rýna í og skoða kennsluefni hafi aukist. Frá árinu 1976 

hafa verið í gildi lög um jafnrétti kvenna og karla á Íslandi (Eygló Árnadóttir, 2010). Lögin hafa 

verið endurskrifuð fjórum sinnum og núna síðast 2008 þar sem tekið er sérstaklega fram að í 

skóla- og uppeldisstarfi sem og í íþrótta- og tómstundastarfi beri þeim sem að starfinu koma 

skylda til að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu og að ekki megi mismuna 

kynjunum í námsefni (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr.10/2008).  

Nokkrum árum síðar, eða 2013 var Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna löggiltur hér á 

Íslandi. Tilgangur Barnasáttmálans er að tryggja börnum sérstaka vernd og umönnun og felur 

í sér alþjóðlega viðurkenningu á að börn séu með réttindi og séu sjálfstæðir einstaklingar. 

Hann er því hluti af íslenskri löggjöf og er haldið á lofti á öllum skólastigum. Þar strax í 2. 

grein sem heitir „Jafnræði – bann við mismunun“ kemur fram að „öll börn skuli njóta 

réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu,...“ 

(Umboðsmaður barna og fl., 2013).  

Aðalnámskrá grunnskóla sem höfð er að leiðarljósi í öllu grunnskólastarfi á Íslandi byggist 

á  lögum landsins og þeim alþjóðasáttmálum sem Ísland er aðili að og hefur að geyma 

leiðbeiningar um hvernig skólahald í landinu á að vera. Aðalnámskrá grunnskóla leggur upp 

með sex grunnþætti sem eru: læsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi ásamt heilbrigði og 

velferð, sjálfbærni og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Lagt er upp með að 

grunnþættirnir séu áhersluþættir í kennslu á öllum skólastigum og því  þarf að hafa í huga að 

þeim við gerð kennsluefnis. Í framhaldi af birtingu á áhersluþáttum menntunar voru gefin út 

rit um hvern grunnþátt. Ritið Jafnrétti kom út árið 2013 og hefur þann tilgang að nýtast 

öllum í skólanum til að tryggja að hugað sé að jafnrétti í öllum þáttum starfsins. Þar er talað 

um jafnréttisgleraugu sem hjálpartæki til að greina áhrifavalda, valdahlutföll og tengsl. Auk 

þess sem þau skerpi sýn á fyrirbærinu jafnrétti og að koma auga á mismunun þar sem hún er 

til staðar, sumt sé augljóst en annað þurfi kerfisbundna athugun. Í ritinu kemur fram að 

námsbækur og önnur námsgögn séu skýrt dæmi um áhrif. Þar kemur fram að sumt efni 

jafnvel ýti undir mismunun, þöggun eða vafasamar staðalímyndir. Í kennsluefninu sé 

tilhneiging til að taka dæmi af körlum, en ekki konum bæði í textum og á myndum og að 

karlmenn séu frekar gerendur. Konur og ýmsir minnihluta hópar hverfa í skuggann ef 

einungis sagt er frá ófötluðu fólki, með ljósan hörundslit, í hefðbundnum kynjahlutverkum 
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eða fjölskyldumynstri (Kristín Dýrfjörð og fl., 2013). Í ritinu er einnig að finna gátlista þar sem 

listuð eru upp atriði til athugunar bæði í mynd og riti fyrir nemendur. Þar er hugað að 

stöðluðum kynímyndum og hvort að konur og karlar taki virkan þátt í því sem fram kemur á 

myndinni. Hvatt er til að skoða störf karla og kvenna á myndunum og hvort að það halli á 

annað kynið (Kristín Dýrfjörð og fl., 2013). 

2.3 Saga sögunnar  

Við byggjum nútíð og framtíð á því sem við lærum af forfeðrum og mæðrum okkar. 

Sögukennsla var sér fræðigrein í skólum en seinna varð hún partur af samfélagsfræði þar 

sem nauðsynlegt þótti að skoða söguna út frá fleiri hliðum en stjórnmálum.  

Sagnfræði Evrópu mætti kalla ríkjasögu, þar sem strax á 16. og 17. öld voru ríki víðast 

bundin konungum og söguritun skipulögð í þjónustu ríkja og konunga og var því pólitísk. Í 

kringum 19.öld og við upphaf þeirra 20. var saga sem kennslugrein búin að öðlast mikilvægi. 

Hún átti að vera partur af almennri menntun og styrkja samstöðu þjóða með því að sýna 

samfellda fortíð (Þorsteinn Helgason, 1998). Sagan hefur um langa hríð fjallað um þjóðina 

eða ríkin. Þó kemur fram í grein Þorsteins Helgasonar (1998) að það sem er merkast í fari 

þjóðar sé rökréttast að telja upp sem mikilvæg málefni eins og atburði, aðstæður og aðila 

sem snerta þjóðina. Fleiri sjónarmið gerðu innreið sína í söguna með tímanum og má þar 

nefna félagssöguna þar sem t.d. fjölskyldan, tækniþróun, konur og sérhlutskipti þeirra og 

samskipti kynja ásamt börnum og eldra fólk fengi pláss (Þorsteinn Helgason, 1998). 

Sögukennsla þróaðist því frá því að vera með áherslu á stjórnmálalegu hliðina yfir í að 

blandast félagssögunni og þar með hleypa fleirum að.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út 2011 flokkast saga undir samfélagsfræði og er þar 

talin upp sem ein af átta samfélagsgreinum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  Vægi sögu 

innan skólakerfisins hefur því breyst eða farið í fleiri flokka með það að leiðarljósi að sagan sé 

sögð út frá breiðara sjónarhorni en þeirri stjórnmálalegu línu sem áður var. Í niðurlagi greinar 

Þorsteins Helgasonar Inntak sögukennslu sem birtist í tímaritinu Uppeldi og menntun árið 

1998 kemur fram að „sagan er hin sameiginlega minning sem er ríkur þáttur í sjálfsmynd 

einstaklinga og þjóða“ (Þorsteinn Helgason, 1998). Í þessum orðum felst að fortíðin sé í raun 

það sem gerir okkur að þeim manneskjum, þeim þjóðum, þeim samfélögum sem við erum í 

dag. Þar sem mannkynið allt á sér sögu, er mikilvægt að skoða sem flestar hliðar þess. 

Hugmyndir um sögu þjóða útfrá tímalínu stjórnmálasögu er bara brot af hinni raunverulegu 

sögu, því allar stjórnmálalegu ákvarðanirnar höfðu afleiðingar fyrir fólkið og því þarf líka að 

segja frá. Það má því segja að sú hugmynd að hafa sögukennslu sem part af 

samfélagsgreinum sé góð leið á blaði, en það er alltaf spurning með verklag, leiðir og 

árangur.  
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Engin skýr stefna hefur verið mótuð um gerð eða gæði í kennslubókum. Það sem 

höfundar hafa að styðjast við er gátlisti Menntamálastofnunnar þar sem fram koma 

ábendingar um helstu atriði sem æskilegt er að höfundar, ritstjórar og aðrir sem koma að 

gerð námsefnis þurfa að hafa í huga. Á gátlistanum kemur fram að fylgja skuli því sem fram 

kemur í námskrá, í þessu tilfelli Aðalnámskrá grunnskóla, en einnig er tekið fram að höfundar 

eigi að taka tillit til kynjajafnréttis. Þar segir meðal annars:  

„Ekki skal mismuna kynjum eða fjalla einhliða um hlutverk kynjanna. Mikilvægt er að 

ámóta fjöldi einstaklinga af báðum kynjum birtist í námsefninu, bæði í texta og 

myndum, og að drengir og stúlkur séu ekki eingöngu sýnd í svokölluðum hefðbundnum 

hlutverkum.“ (Menntmálastofnun, 2017, bls.2).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er almennt talað um réttindi og að gæta þurfi að engum 

samfélagshóp sé mismunað. Þar kemur fram að gæta þurfi jafnræðis í kennslu en í raun 

stendur ekkert um að kennari þurfi að gæta að því að kynjum sé ekki mismunað í kennsluefni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í ritinu Jafnrétti í ritröð um grunnþætti menntunar (2013) 

kemur hins vegar fram að jafnréttisgleraugu eigi að vera til staðar í kennslubókagerð. Þar er 

einnig hvatning til kennara að ástunda gagnrýna hugsun og vera meðvitaðir um að mögulega 

sjái þeir sem tilheyra meirihluta samfélagsins ekki þegar hallar á aðra hópa. Það er því frekar 

óljóst hvernig kennslubókarskrifum ætti að vera háttað, fyrir utan að ganga þarf út frá 

fræðilegum og kennslufræðilegum áherslum núgildandi námskrár. 

Í rannsóknum á bandarískum sögubókum hefur komið í ljós ójafnvægi á frásögnum af 

konum í sögunni. Sagan hafði að mestu verið skrifuð af karlmönnum og því hafði hlutur 

kvenna í sögunni setið á hakanum. Eftir 1960 var gerð tilraun til að rétta af hlutdeild kvenna í 

sögubókunum, með litlum árangri (Bennet og Janeene, 2014). Þegar leið á 20. öldina fór 

hlutverk almennings að aukast í sögunni, þar sem hugmyndir Karl Marx um að kjarni 

sögunnar væri þróunarferli knúið áfram af vinnandi fólki í landinu. Í kringum 1970 fór hin 

gagnrýnda saga sem átti að breyta heiminum að birtast í íslenskum skólum. Í ljós kom að hin 

hefðbundna skólabókasaga hafði einkennst af hlutdrægni og staðreyndum sem nemendur 

gátu ekki speglað sig í. Grunnskólar tóku nýja stefnu í kennslu á sögu og settu hana ásamt 

landafræði, félagsfræði og átthagafræði undir sama hattinn sem heitir enn í dag 

samfélagsfræði (Jón Árni Friðjónsson, 2010). Áhersla í stefnu grunnskólakennslu hafði því 

beinst að nemandanum sjálfum með það að markmiði að hún nýttist sem best um komandi 

ár. Nemendur sem eiga erfitt með að spegla sig eða setja sig í spor þeirra sem þeir lesa um, 

eiga erfiðara með að skilja. Þróunarferlið í sögunni sem var knúið áfram af vinnandi fólki var 

því jafn nauðsynleg saga eins og hinna sem höfðu völdin. Konur voru lítt áberandi sökum 



 

17 

þessa þar sem þær tilheyrðu ekki sviði stjórnmálanna eða höfðingja og fengu því lítið pláss í 

kennslubókunum.  

2.4 Áhrif kennslubóka  

Það er misjafnt hversu mikið kennarar styðjast við kennslubækur í kennslu. Sumir kennarar 

vilja hafa kennslubækur til að styðjast við á meðan aðrir notað Aðalnámskrá grunnskóla og 

hallast að því að nemendur eigi að sjá sjálfir um að afla sér upplýsinga og vera gagnrýnir á 

upplýsingar og innihald þeirra. Þjálfun í gagnrýnni hugsun með eða án kennslubóka er 

eitthvað sem kennurum ber ekki alltaf saman um eins og Þorsteinn Helgason talar um í grein 

sem birtist í Netlu (2011). Þar segir hann að  kennslubækur í sögu hafi stundum verið kallaðar 

dragbítar á skólaþróun, en þær geti einnig verið kjölfesta og viðmið, allt eftir gerð 

kennslubóka og hvernig kennarinn vinnur með þær og efni þeirra. Hann telur að versta 

mögulega niðurstaða sé að hunsa kennslubókina því þá gætu nemendur orðið berskjaldaðir 

og haft takmarkaðan skilning á þeim texta sem þar birtist sem þeir muni taka mark á 

(Þorsteinn Helgason, 2011). 

Kennslubækur endurspegla sérstöðu menningar og segja frá sögulegum og félagslegum 

skoðunum og geta haft bein áhrif á samfélagið í heild sinni. Bækurnar geta stuðst við eða 

verið þvert á ríkjandi skoðun samfélagsins á þeim tíma sem bækurnar eru kenndar. 

(Anderson, 2010). Í grein Þorsteins Helgasonar (1998), kemur fram að alla hluti þurfi að 

skoða í nýju ljósi við róttækar breytingar og þá sé kennslubókahöfundum vandi á höndum. Í 

grein sinni talar hann meðal annars um mælikvarða á inntak sögunnar og stiklar á stóru um 

hvað eigi að birtast og hverjir það eru sem ákveða hvað skuli vera í sögukennslu og hvað ekki.  

Það sé í raun í höndum stjórnvalda og allt niður í kennarann sem er að kenna. Í niðurlagi 

segir hann sagan birtist í raun alls staðar í menningunni. Skólar og stjórnvöld hafa hins vegar 

ákveðið að gefa sögunni rými sem námsgrein i innan skólans þar sem nemendum gefst 

kostur á að rýna í söguna með gagnrýnni hugsun. Hann segir einnig að inntak sögunnar taki 

mið af þeim sem hana nema (Þorsteinn Helgason, 1998). Nemendur túlki það sem þeir sjá og 

læra út frá fyrri þekkingu og mynda sér þannig skoðun og álit, með leiðsögn eða aðstoð 

kennara. Efni sem kennari styðst við og notar er það efni sem nemandi kemur til með að 

spegla sig í, út frá uppruna, útliti, kyni og svo framvegis.  

Í ávarpi Katrínar Jakobsdóttur á málþingi um hlutdeild og birtingamyndir kynjanna í 

sögubókum sem haldið var í febrúar 2012 í Háskóla Íslands vitnar hún í Michel Foucault sem 

segir að „Öll saga sé saga nútímans“. Hún segir einnig að við getum aldrei vitað hvað gerðist í 

raun og veru í fyrri tíð en við getum reynt að greina samhengi atburða, hugmynda og fleira 

sem mikilvægt er að skilja. Einnig að nauðsynlegt sé að skoða sögulega atburði og bera 

saman við hugmyndir líðandi stundar. Með því ættum við að ná betri skilningi á nútíma 
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samfélagi (Katrín Jakobsdóttir, 2012). Í grein Kristínar Loftsdóttur „Deconstructing the 

Eurocentric Perspective“ frá 2010 kemur fram að kennslubækur séu sérstaklega áhugaverðar 

þegar horft er á fordóma og staðalímyndir, þar sem þeim er dreift víða og þær viðurkenndar 

sem efni sem hefur þann tilgang að fræða. Í grein Þuríðar Óskar Sigurjónsdóttur og Sifjar 

Einarsdóttur sem nefnist Kyngervi raunvísinda: Námsval og aðstæður kvenna í hefðbundnum 

karlagreinum við Háskóla Íslands frá 2011 er fjallað um þau skilaboð sem samfélagið gefur 

kynjum varðandi hlutverk og stöðu þeirra. Þar er talað um kyngervi og að í hverju samfélagi 

ríkja ákveðnar hugmyndir um merkingu þess að vera kona eða karl út frá ýmsum þáttum eins 

og útliti og verksviði. Þar er félagsmótun sögð sem ævilangt ferli þar sem einstaklingar læra 

menningu samfélagsins og þróa sitt sjálf. Kynhlutverk lærist í gegnum félagsmótun sem 

hvetur til hefðbundinna birtingarmynda kynhlutverka. Þær væntingar sem hafðar eru til 

kynjanna ráða miklu um hver framtíð einstaklinga verður, hvað öðrum finnst og þau tækifæri 

og valkosti sem koma til greina fyrir viðkomandi. Félagsmótunarkerfið stýrir einstaklingum í 

þá átt að þeir tileinki sér viðeigandi hegðun. Félagsfræðin telur að kyngervi komi fram í 

félagslegum stofnunum eins og t.d. í skólum (Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir, 

2011). Birtingamynd kynhlutverka í kennslubókum ætti því að vera eftir þeim stöðlum og 

verklagsreglum sem gátlisti menntamálaráðuneytisins leggur upp með til að mæta því að 

sem flestir nemendur geti séð sjálfa sig eða speglað sig í þeim persónum sem birtast í 

kennslubókunum. Birting og umfjöllun út frá kyni í kennslubókum hefur áhrif á 

félagsmótunarkerfið sem Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir fjalla um. 

Skólaumhverfið og þar með talið kennslubækur myndu eiga þar stóran þátt.  

Kennslubækur innihalda meira en texta til nemenda, þær eru yfirleitt myndskreyttar með 

ljósmyndum eða teiknaðar eru myndir til að leggja áherslu á efnið. Talið er að fyrsta 

kennslubókin sem notaði myndir markvisst sem verkfæri í kennslu hafið komið út í 

Þýskalandi með texta á þýsku og latínu. Myndirnar sem voru notaðar í þá bók voru prentaðar 

1658 (Epstein, 1992). Í ritgerð Ingólfs Arnar Björgvinssonar, sem kom út 2013 og heitir Að 

teikna sögu, segir hann að bókin hafi jafnvel verið talin marka upphaf námsbókarinnar og um 

leið upphaf nútímamenntastefnu. Saga myndskreyttra kennslubóka á sér því langa sögu og 

langa hefð. Þrátt fyrir hefðina og söguna hafa stundum komið upp efasemdir um áhrif 

kennslubóka og hvort það þær séu nauðsynlegar til að mynda í sögukennslu. Í 

kennslubókunum koma fyrir myndir sem eru frá þeim tíma sem fjallað er um hverju sinni og 

gefa lesanda nánari innsýn inn í umfjöllunarefnið. Einnig eru birt málverk og teiknaðar eru 

myndir þar sem höfundar setja upp sína sýn á því hvernig aðstæður hefðu hugsanlega verið. 

Stundum teikna þeir eftir lýsingum, en samt sem áður eru það þeirra hugmyndir um 

aðstæður og umhverfi sem birtast. Myndir gefa ákveðin skilaboð og því ber að huga að því 

hvernig innihald þeirra hefur bein áhrif á samfélagið (Anderson, 2010). Tvö börn sem horfa á 
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sömu mynd eða táknmynd í kennslubók túlka hana ekki endilega á sama hátt og því hefur 

myndin ólíka merkingu fyrir þeim (Ingólfur Örn Björgvinsson, 2013). Þar ber að nefna 

áhrifavalda sem nemandi byggir á og geta átt stóran þátt í túlkuninni eins og til dæmis kyn. 

Þegar kennari vinnur með myndir úr kennslubókum er gott að setja upp jafnréttisgleraugun 

og skoða þær út frá víðara samhengi en einungis þeim reynsluheimi sem kennarinn þekkir. 

2.5 Staða konunnar í máli og mynd 

Eins og kemur fram hér að ofan þá virtist ekki vera mikið pláss fyrir aðra hópa en þá hátt 

settu í sögunni, sem voru yfirleitt karlmenn. Upp úr 20. öld fóru konur að komast á blað 

sögunnar og með hugmyndum Karl Marx fóru fleiri hópar og viðhorf að komast að. Í grein 

Þorsteins Helgasonar frá 2011 er fjallað um þá  staðreynd að sagan sé karllæg. Þar segir hann 

að það sé sama hvar sé drepið niður í sögukennslubókum, hvar sem er í heiminum, sama 

hvaða tímabil alls staðar eigi karlmenn sviðið (Þorsteinn Helgason, 2011). Vissulega er það 

eitt sjónarmið. Þorsteinn vitnar síðan í dansk-norska sagnfræðinginn Idu Blom sem bendir á 

að það sé val um það hvernig sagan sé í raun skrifuð. Sá skilningur að sagan sé fyrst og fremst 

saga þjóða út frá ríkisstjórn, konungum og ráðamönnum hefur hindrað rannsóknir á kyngervi 

almennt hjá þjóðum. Þess háttar saga heldur sig við opinbera sviðið og er því einkennandi 

hinnar karllægu orðræðu (Þorsteinn Helgason, 2011) . Skortur er því á hugmyndum um hið 

félagslega kyn, þrátt fyrir að í sögunni kemur skýrt fram áberandi einkenni karlmanna sem er 

forysta og vald, jafnvel aðdáun. Mögulega út frá þeim upplýsingum gefum við okkur að vald 

kvenna hafi verið lítið sem ekkert og því er birtingamynd þeirra í takt við það. Það svipar til 

þess sem kemur fram í greininni Thinking about Woman Sociological Perspectives on Sex and 

Gender þar sem feministar segja að tímalínur eða merkir atburðir tengjast karlmönnum og 

að konur fái umfjöllun ef þær haga sér eins og þeir (Andersen, 2009). 

Þorgerður Þorvaldsdóttir gerði árið 1996 rannsókn á hlut kvenna í kennslubókum í sögu 

fyrir grunn- og framhaldsskóla. Þar er áberandi hversu fáar konur eru nefndar miðað við 

karlana og hversu karllæg sagan er. Þorgerður segir að konur hafi í raun þrenns konar 

birtingamyndir í kennslubókum: sem gerendur, tenglar eða kynverur (Þorgerður Hrönn 

Þorvaldsdóttir, 1996). Kvenkynsgerendur í sögunni hafa gert eitthvað nægilega merkilegt til 

að fá pláss í sögunni. Tenglar eru oftast nafnlausir tenglar karla, sem eiginkonur, systur, 

mæður eða annað. Oftast nafnlausar. Kynverur birtast sem kynverur í augum karlmanna með 

hegðun, útliti eða hlutverki. Helga Kress, prófessor í bókmenntafræðum hefur skrifað mikið 

um konur og íslenskar bókmenntir. Í einu greinasafna hennar sem nefnist Speglanir árið 2001 

segir hún að bókmenntir séu skrifaðar af körlum fyrir karla og að þar séu staðlaðar 

kvenímyndir ríkjandi. Kona geti ýmist verið skass, skækja eða gyðja í skáldverkum, önnur 

hlutverk séu ekki í boði (Inga Ósk, 2001). Þessi hlutverk er hægt að yfirfæra á flokka 
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Þorgerðar Þorvaldsdóttur þar sem t.d. skassið gæti verið gerandinn, skækjan tengillinn og 

gyðjan kynveran. Þessi hlutverk eru gefin konum út frá túlkun þeirra á hugarheimi karla í 

garð kvenna.  

Í Amerískum kennslubókum í sögu bæði gömlum og nýjum eru að finna myndir af konum 

í stöðluðum kvenhlutverkum sem ýta undir staðalímynd samfélaga um hlutverk kvenna. Þar 

birtast þær lesendum sem eiginkonur, mæður eða umönnunaraðilar (Bennet og Frances, 

2014). Í greininni „Gender, Text, and Discussion: Expanding the Possibilities“ kemur fram að 

rannsóknir sýna að texti eigi til með að ýta undir hugmyndir um hvað er kvenlegt og hvað er 

karlmennska. Með þessu geti texti ýtt undir staðalímynd hjá nemendum sem orsaki að 

ákveðin uppskrift/hegðun sé náttúruleg og eðlileg út frá kyni (Alvermann og Commeyras, 

1994). 

Staðalímyndir hafa mikil áhrif á hugmyndir okkar og þar af leiðandi áhrif á að móta 

samfélag og viðhorf. Þetta á við bæði um karla og konur. Meðal kynbundinna staðalímynda 

sem finnast í samfélaginu eru þær hugmyndir að karlar séu betri í stærðfræði og 

raungreinum en konur séu betri í uppeldis- og félagsvísindum. Í grein Mikaels Mikaelssonar 

og Bjarna Péturssonar sem birtist í Fréttablaðinu kalla þeir þetta miðaldarhugsunarhátt. Þeir 

segja að konur hafi verið sviptar þeim tækifærum sem þær ættu að hafa haft á sviði tækni og 

vísinda á þeim tíma sem greinin er skrifuð. (Mikael Mikaelsson og Bjarni Þór Pétursson, 

2011). Í riti um grunnþáttinn jafnrétti í Aðalnámskrá grunnskóla segir frá því að á 9. 

áratugnum var gerð rannsókn á meðal 1600 unglinga þar sem safnað var saman hugmyndum 

um staðalímynd raunvísindamanns. Niðurstaðan varð sú að 86% stúlkna og 99% drengja 

lýstu honum sem hvítum karli með gleraugu (Kristín Dýrfjörð og fl., 2013). Í sama riti er talað 

um kvenleika og karlmennsku sem eru hugtök notuð yfir staðalmyndir af körlum og konum 

og geta nýst við að leitast eftir hvernig ríkjandi hugmyndir stjórna hugsun og gjörðum. 

Mismunandi getur verið eftir einstaklingum og kynjum hvað er kvenlegt og hvað er 

karlmennska en mikilvægt er að átta sig á því að hugmyndir um kvenleika og karlmennsku 

eru breytilegar og því þarf að skoða það með hliðsjón af t.d. samhengi, sögu og menningu 

(Kristín Dýrfjörð og fl., 2013,).  

Í ritinu Jafnrétti, ritröð um grunnþætti menntunar er sagt frá úttekt Alþjóða 

efnahagsráðsins (e. World Economic Forum) frá 2012, þar sem fram kemur að á Íslandi sé 

mesta kynjajafnréttið. Þar eru ýmsir þættir skoðaðir og tekið fram að á Íslandi hafi t.d. konur 

verið forseti og forsætisráðherra. Í ritinu er einnig sagt frá norrænni skýrslu sem gerð var 

fyrir Norðurlandaráð þar sem meðal annars var rannsakað viðhorf ungmenna á aldrinum 16 

– 19 ára. Þar segir að 40% drengja telja að karla eigi að ganga framar konum um störf og 50% 

drengja telja að konur eigi að vera í umönnunarhlutverkinu heima með lítil börn. 14% 

drengja telja að konur eigi alls ekki að vinna úti. Þegar kemur að sambúð karla og kvenna 
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telja 40% drengjanna að karlinn eigi að ráða og 7% stúlkna segja það einnig. Þrátt fyrir þessar 

niðurstöður kemur einnig fram í rannsókninni að mikill meirihluti af báðum kynjum eða 88% 

drengja og 96% stúlkna vilja jafnrétti (Kristín Dýrfjörð og fleiri, 2013). Gamlar rótgrónar 

hugmyndir um kvenleika og karlmennsku og þar af leiðandi hefðbundin hlutverk kynja á 

vinnumarkaði eru enn mótandi þáttur. Konan er enn í hefðbundnum húsmóðurhlutverkum 

auk vinnuskyldu á vinnumarkaði og enn þykir sjálfsagt að karlmaðurinn vinni langan 

vinnudag, yfirvinnu og helgarvinnu (Berglind Rós Magnúsdóttir og fl., 2010). 

Í rannsókn Margret L. Andersen og Dana Hysock Witham kemur fram að feministar hafa 

bent á að konur fái yfirleitt einungis umfjöllun í sögubókum ef þær nái langt á karllægum 

sviðum eða hegða sér eins og karlar. Einnig hefur verið bent á að allar tímalínur eða merkir 

atburðir í sögunni tengjast atburðum karla. Sagan er sögð frá sjónarhorni karlmanns, en ekki 

konunnar, sem sannarlega voru alltaf til staðar eins og karlarnir (Andersen og Witham , 

2009). Í Amerískum kennslubókum í sögu kemur það fyrir að það birtast myndir af 

málverkum af konum sem hafa afrekað nægilega merkilega hluti til að komast á spjöld 

sögunnar og ratað í kennslubækur. Í þeim tilfellum fá þær viðurkenningu á afrekum sínum en 

einnig er því komið áleiðis að þess háttar afrek séu óvenjuleg fyrir konur (Bennet og Janeene, 

2014).  

Árið 2011 var gefin út skýrsla sem unnin var af Kristínu Lindu Jónsdóttur í samstarfi við 

Jafnréttisstofu og heitir Rannsókn á hlutdeild kynjanna í námsefni í sögu á miðsstigi 

grunnskóla. Þar kemur fram mikil ádeila á hversu mikið hallaði á konur í sögubókum á 

miðstigi og þá sérstaklega talað um sögubókina Sögueyjan. Í rannsókn hennar kemur fram 

tafla sem sýnir talningu á birtingu kynja í myndmáli. Þar flokkar hún nafngreinda einstaklinga 

á mynd eftir kynjum og kemur í ljós að í Sögueyjunni eru 8% þeirra konur á móti 92% karla. Í 

bókinni Grjóthrúga, Róm, Miðaldarfólk eru 33% einstaklinga sem eru nafngreindir konur á 

móti 67% karla. Í sömu rannsókn kemur einnig fram að 9 konur af 12 sem fá nafngreiningu 

eru tilgreindar í stöðunni eiginkona í texta. Aðrar konur sem eru nafngreindar texta eru 

drottning, herforingi og landnámskona, eða 3 konur. Þetta þótti áhugavert og að sama skapi 

hófst markviss skoðun á öðru námsefni.  

Árið 2019 rannsakaði Ragnar Logi Búason í meistararitgerð sinni Eða svo er okkur sagt, 

meðal annars hlutfall karla og kvenna á myndum í kennslubókum í sögu fyrir efri bekki í 

grunnskólum og bar saman við fyrri rannsóknir. Þar bar hann saman nýjar kennslubækur við 

rannsóknir á eldri útgáfum og komst að því að lítil breyting var á hlutfallslegri umfjöllun um 

karla og konur í kennslubókunum. Hann skoðaði myndræna birtingu kynjanna og komst að 

því að tæplega 10% af öllum þeim myndum sem hann skoðaði í bókunum voru af konum í 

forgrunni. Á móti voru 36,7% mynda af körlum í forgrunni (Ragnar Logi Búason, 2019). 

Ragnar Logi Búason skoðaði kennslubækurnar aðallega út frá texta en taldi einnig hversu 
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margar konur og karlar birtust á mynd í kennslubókunum. Sömu sögu má segja af rannsókn 

Kristínar Lindu Jónsdóttur á Sögueyjunni sem kennd er á miðstigi, þar sem textinn var 

aðalrannsóknarefnið. Í þeirri rannsókn var gerð talning á myndefni bókanna út frá hlutfalli 

kynja á myndum en skilaboðin eða ímynd myndanna var ekki nánar könnuð. Þótt rannsóknir 

Ragnars Loga Búasonar og Kristínar Lindu Jónsdóttur hafi komið inn á myndbirtingar í 

kennslubókum þá hefur viðfangsefni myndanna og hlutverk kvenna á myndunum ekki verið 

skoðað. Rannsóknirnar gefi okkur samt sem áður hugmynd um hvernig stöðu kvenna er 

háttað og að töluvert halli á þátt kvenna.  

Í grein sem Arnhildur Hálfdánardóttir tók saman og hefur að geyma viðtal við Ragnhildi 

Hólmgeirsdóttur sagnfræðing og einn aðstandanda Kvennasögu, sem birtist á Rúv undir 

yfirskriftinni Bragabót eða afskræming á fortíðinni (2014) segir hún að sú saga sem sé í raun í 

sögubókum sé brot af þeirri sögu sem átti sér stað í raun og veru. Þrátt fyrir að konur hafi 

sannarlega haslað sér völl í karllægum sviðum eins og stjórnmálum, stríðum og vísindum og 

að þá sé tilhneiging til að smækka framlag þeirra og þær sjálfar. Í greininni sem birtist inn á 

Rúv er einnig talað um ádeilu á Sögueyjuna og skýrsluna sem Kristín Linda Jónsdóttir vann 

þar sem kom fram mikill kynjahalli í Sögueyjunni. Þar segir meðal annars að Sigrún Sóley 

Jökulsdóttir ritstjóri samfélagsgreina hjá Námsgagnastofnun að slæmt hafi verið hversu seint 

gagnrýnin kom fram. Í framhaldi hafi Sögueyjan verið endurskoðuð og gefin út aftur með 

tilliti til þeirra breytinga sem óskað var eftir og fleiri konur nafngreindar. Ragnhildur 

Hólmgeirsdóttir segir einnig að þrátt fyrir að konum sem bætt við og að áhersla sé lögð að 

tilvist kvenna í sögunni sé ekki verið að afskræma fortíðina eða gera sögufölsun. Það sé 

nauðsynlegt að fjalla um hlutverk kvenna og framlag þeirra líka og gefa þeim pláss.  

Þar sem myndir sem slíkar hafa ekki verið rannsakaðar með þeim hætti sem gert er hér í 

þessari rannsókn, er áhugavert að skoða ritgerð Ingólfs Arnar Björgvinssonar sem heitir Að 

teikna sögu (2013), þar sem hann rannsakar viðhorf myndahöfunda til námsefnagerðar og 

tekur viðtöl við þá sem myndskreyta sögukennslubækur. Hann talar um að þeir sem ákveða 

hvernig mynd eigi að líta út, byggi þekkingu sína og hugmyndir á heimildum. Ingólfur Örn 

Björgvinsson vitnar í rannsókn Jafnréttisstofu og segir í framhaldi frá viðmælanda í rannsókn 

sinni sem gerði tilraun til að benda á að kynjahallinn væri raunverulegur og reyndi að 

mótmæla karllægum gildum í sögukennslu. Viðmælandinn sagði að það hafði ekki verið rými 

fyrir þau mótmæli. Flestir myndahöfundar segjast lauma konum inn í myndir sínar án þess að 

vera beðnir um það og því mætti ætla að þær konur sem rati á mynd séu ónafngreindir 

einstaklingar viðmælendur rannsóknarinnar  segja einnig að þrátt fyrir að það sé ákvörðun 

myndahöfundar að setja inn konur í efnið, sé það líka tækifæri til að hvetja nemendur til 

gagnrýnnar hugsunar. Út frá samtali við tvo nemendur sem Ingólfur segir frá í rannsókn sinni 

kemst hann að því að þó að konur snúi baki í myndina, séu í bakgrunni og ónafngreindar, 
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geta þær skipt máli. Það sé í höndum kennarans að skoða myndir og hvetja til umræðu 

(Ingólfur Örn Björgvinsson, 2013). 

Niðurstöður rannsóknar Maríönnu Guðbergsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur á 

upplifun framhaldsskólanema á birtingu mynda eftir kynjum í kennslubókum eru 

áhugaverðar. Þar vitna þær í Feree og Hall og segja frá erlendri rannsókn þar sem 

myndbirting kyns í félagsfræðibókum sé þannig að þegar jafnræðis gæti, þá upplifa 

nemendur að efnið fjalli bara um konur. Þar sem karlar séu vanir að námsefni snúist um karla 

upplifi þeir sig út undan, en slíkt gerist ekki ef myndir og umræða af körlum sé í meirihluta 

(Maríanna Guðbergsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2014). Í greininni „Gender, Text 

and Discussion: Expanding the Possibilites“ kemur fram að kennslubækur hjá yngri 

nemendum hafa í gegnum árin farið meira í að vera „boys books“ eða stráka bækur en „girl 

books“ eða stelpu bækur. Reynslan sýnir að strákar sýna lítinn áhuga á að lesa um stelpur í 

bókum á meðan stelpur eru áhugasamar um að lesa um stráka (Alvermann og Commeyras, 

1994).  

Íslenskar rannsóknir á kennsluefni hafa snúist meira um texta en myndefni út frá 

hugmyndum um staðalímyndir eða hvaða skilaboð þær gefa lesendum. Það er ljóst að 

innihald bókanna er karllægt og þar sem myndir styðjast við texta í bókum, þá eru myndirnar 

í takt við það. Engin ofangreindra rannsókna fjallar sérstaklega um birtingamynd kvenna í 

íslenskum kennslubókum í sögu á unglingastigi. Þessi rannsókn mun bæta úr þeim skorti.  
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3 Aðferðir og efniviður rannsókna  

Frumheimildir rannsóknarinnar eru kennslubækur sem kenndar eru skólaárið 2019–2020  

samkvæmt Menntamálastofnun og eru gefnar þar upp sem kennsluefni í sögu fyrir efsta stig 

grunnskóla. Það eru ýmist kennsluefni að finna inn á vefnum í öðru formi, eins og vefir og 

myndbönd, en þessi rannsókn nær ekki til þeirra, né til þeirra aðferða sem kennarar nota, 

heldur er skoðað kennsluefnið eins og það kemur fyrir í bókunum og birtist nemendum. 

Myndir og birtingamynd kvenna eru sérstaklega skoðaðar ásamt skýringartexta við 

myndirnar og við heildartexta kaflans sem myndin birtist í.  

3.1 Kennslubækur í rannsókn 

Það er tiltölulega auðvelt að nálgast það kennsluefni sem gefið er út frá því sem áður hét 

Námsgagnastofnun en heitir núna Menntamálastofnun. Kennslubækur eru komnar á rafrænt 

form, bæði til að auðvelda kennurum undirbúning og til að mæta ákveðnum nemendum 

með sérþarfir. Það eru einhverjir kennarar sem kjósa að hafa sögukennslu þannig að engar 

bækur eru notaðar. Þessi rannsókn nær ekki til þeirra kennara, þar sem það tæki óratíma að 

safna öllum þeim aragrúa af efni sem hver og einn kennari er með í sínu skipulagi. Þess vegna 

verða útgefnar kennslubækur á vegum Menntamálastofnunnar skoðaðar hér og rannsóknin 

nær því einungis yfir það efni. Hafa ber í huga að alla sögukennslu þarf að skoða með 

kynjagleraugum, bæði í orði og á borði. Það snertir því líka kennsluaðferð kennarans sem er 

að kenna, hvort að hann sé meðvitaður um hið karllæga sjónarhorn sögunnar, eða hvort að 

hann hvetji nemendur til gagnrýnnar hugsunar um leið og námið fer fram. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla er það ein af forsendum kennslu, en þá komum við aftur að því að 

töluvert umfang væri að kanna kennsluhætti hvers kennara og leggja mat á þá. Þar sem 

flestir kennarar styðjast við kennslubækur sem nokkurskonar leið að markmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla, þá er mikilvægt að skoða þær sérstaklega.  

Þær kennslubækur sem verða skoðaðar eru kenndar á unglingastigi samkvæmt vef 

Menntamálastofnunnar veturinn 2019 - 2020. Höfundur sló inn leitarorðin unglingastig og 

valdi sögu sem kennsluefni. Þá komu upp eftirfarandi bækur í október 2019 sem eru í þessari 

rannsókn. Nánari upplýsingar um þær eru að finna í fylgiskjölum. Bækurnar eru:  

Árið 1918 (2018) 

Frelsi og velferð (2019) 

Lýðræði og tækni (2016) 

Styrjaldir og kreppa (2016) 
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Sögugáttin - Blessað stríðið (2017) 

Sögugáttin - Fjölskyldan á 20. Öld (2017) 

Sögugáttin - Fólk á flótta (2018) 

Sögugáttin - Fyrstu samfélög (2017) 

Sögugáttin - Rokk og róttækni (2016) 

Sögugáttin - Rómanska-Ameríka (2018) 

Sögugáttin - Tækni og framfarir (2014) 

Sögugáttin - Vilta vestrið (2015) 

 

3.2 Aðferð  

Rannsóknin í þessari ritgerð er bæði eigindleg og megindleg. Megindleg innihaldsgreining 

fellst í því að myndir eru skoðaðar og taldar út frá birtingu á fjölda karla og kvenna og 

stærðum myndanna. Þessi hluti rannsóknarinnar felur því í sér eins konar hausatalningu út 

frá ákveðnum forsendum og sýnt fram á niðurstöður í gröfum og í texta.  

Í eigindlega partinum af rannsókninni eru myndir kennslubókanna innihaldsgreindar og 

gerður samanburður á birtingu mynda af konum og körlum, bæði þar sem kynin birtast ein á 

mynd og saman. Þar eru myndirnar einnig innihaldsgreindar til að varpa ljósi á birtingamynd 

kvenna og til að bera kennsl á þær hugmyndir sem þær gefa lesendum um stöðu kvenna. 

Sérstaklega verður kannað hvort myndefnið styðji við ríkjandi staðalímyndir karla og kvenna 

og þar er stuðst við þemu úr annarri rannsókn þar sem sambærileg skoðun átti sér stað. 

Skýringamyndir og texti í meginmáli kennslubókanna er einnig skoðaður í eigindlega 

partinum samhliða myndum til að kanna bein og óbein áhrif textans á myndirnar.  

Þau einkenni sem lögð er áhersla á að skoða í eigindlega þætti innihaldsgreiningar eru: 

• Staðalímynd – kvenleg – karlaleg - kynímynd 

• Uppfylla konurnar staðalímyndir?  

▪ Tilfinningin í myndinni  

▪ Gefur klæðnaðurinn vísbendingu um hlutverk kvennanna? 

▪ Hvað eru konurnar að gera á myndinni? 

▪ Kynímynd kvenna á myndum 

• Myndmálið og skýringartextinn 

• Hvar eru konurnar staðsettar á myndinni?  

▪ Eru þær í aðalhlutverki eða uppfylling? 
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▪ Hvað stendur um konurnar í skýringartexta? 

▪ Eru konurnar nafngreindar? 

• Hlutverk kvenna  

• Í hvaða hlutverki birtast konurnar?  

▪ Gerendur 

▪ Tenglar 

▪ Kynverur 

• Styðjandi kvenleiki 

▪ Eru þær kenndar við annan sem er á myndinni? 

▪ Eiginkona/móðir/dóttir/systir/amma ?  

• Kynímynd kvenna  

• Hver er ímynd kvennanna á myndunum?  

▪ Í hvaða hlutverkum eru konurnar/konan á myndinni? 

▪ Hvernig vitum við að myndin er af konu/konum?  

▪ Hver er munurinn á myndum af konum og körlum?   

Myndirnar eru innihaldsgreindar út frá birtingu þeirra til áhorfanda og tengt við þann 

texta sem fylgir myndinni, bæði skýringartexta og meginmáli í kaflanum. Þrjú megin þemu 

voru valin og notuð í þessari rannsókn líkt og Þorgerðar H. Þorvaldsdóttir talar um í rannsókn 

sinni „Hvað er svona merkilegt við“ frá 1996. Myndir í bókinni voru flokkaðar í þessi þemu 

vegna þess að við forskoðun bókanna, áttu þemun vel við. Undir þemunum er að finna 

undirflokka sem auðvelda lesanda að átta sig á vali myndanna og gefur nánari skýringu á efni 

myndarinnar út frá flokknum. Rannsakandi gefur sér leyfi til að teygja á hugtökunum í nafni 

þess að skilgreining Þorgerðar Þorvaldsdóttur á flokkunum þremur eru síðan á seinni hluta 

síðustu aldar. Í bland við þá er notaðir flokkar Helgu Kress sem eiga vel við hér því hún skoðar 

birtingamynd kvenna í bókmenntum og hennar flokkar passa vel með þemum Þorgerðar. Þar 

sem myndir eru yfirleitt notaðar til að styðjast við texta er sanngjarnt að skoða hann 

samhliða því sem myndin er skoðuð og innihaldsgreind.  

Textinn getur haft áhrif á túlkun mynda og tillit er tekið til þess hér og því er hann 

skoðaður í samhengi við þá mynd sem hann stendur við. Textinn er að hluta til 

innihaldsgreindur þar sem dregnir eru duldir þættir í dagsljósið eða myndirnar settar í nýtt 

samhengi, líkt og Guðný Gústafsdóttir talar um í sinni rannsókn um orðræðugreiningu 

(2013).  

Innihaldsgreiningin megindlega partinum snýr að talningu mynda út frá birtingu af 

myndum af kyni, staðsetningu og stærð myndanna. Taldar eru myndir sem sýna annað hvort 

kynið eða bæði, hvort sem það eru teiknaðar myndir eða myndir af menningarlegum 

verkum, auglýsingum eða annað. Einnig eru upplýsingar um fjölda mynda í kennslubókunum 

ásamt því að talning er á nafnabirtingum kynjanna tveggja líkt og Kristín Linda Jónsdóttir 
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gerði í sinni rannsókn á Sögueyjunni árið 2011. Ef nafnbirting kemur fram í umfjöllunartexta 

á blaðsíðunni er það ekki talið með, einungis ef nafnið kemur fram í skýringartexta við 

myndina, yfirleitt skáletraður texti. Ástæðan er sú að ef nafnbirting hefði verið talin úr 

megintexta hefði eðli rannsóknarinnar verið annað. Myndir eru flokkaðar eftir stærð og 

hvort að þær séu af körlum eða konum. Einnig eru myndir taldar út frá því hvort kynið sé í 

forgrunn og í bakgrunn, líkt og Ragnar Logi Búason (2018) gerði í sinni rannsókn 

Með rannsókninni er leitast við að skoða þær myndir sem birtast í kennslubókunum og 

skoða sérstaklega birtingu á myndum með konum og það pláss sem þær fá í bókunum. 

Talning myndanna auðveldar okkur að sjá hvort að kennslubókarhöfundar séu meðvitaðir 

um þau viðmið sem lagt er upp með varðandi gerð kennsluefnis þegar kemur að 

jafnréttismálum. Innihaldsgreiningarnar bæði í megindlega og eigindlega parti 

rannsóknarinnar ættu að gefa til kynna hvort að einhverjar úrbætur hafa verið gerðar á þeim 

þáttum sem við skoðum hér og hafa verið rannsakaðir áður. Einnig verður með þessari rýni í 

myndir kennslubókanna lögð áhersla á þau skilaboð sem myndirnar gefa út frá kynímynd eða 

kyngervi og skoðað hvort þær ýti undir þær staðalímyndir sem talið er að séu ríkjandi 

varðandi hlutverk kynjanna. Ríkjandi hugmyndir í samfélaginu varðandi kynin snúast um 

hegðun, útlit og hlutverk (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2002) en það er einmitt meðal annars 

það sem rannsóknin gengur út á ásamt því að skoða hversu mikið pláss konur fá.  
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4 Megindlegar niðurstöður 

Megindlegar niðurstöðurnar byggjast á innihaldsgreiningu myndanna. Í þessari rannsókn eru 

taldar myndbirtingar af konum, körlum og báðum kynjum og tölurnar bornar saman til að 

sýna hlutfallslegan mun á birtingu eftir kynjum í bókunum. Einnig er skoðað hvort að 

konurnar á myndunum séu nafngreindar eða hvort þær séu tenglar af einhverju tagi. 

Skoðaður er fjöldi mynda sem sýna konur í forgrunni eða í bakgrunni ásamt því að stærð 

myndanna er skoðuð út frá birtingu eftir kyni.  

4.1 Fjöldi birtra mynda og nafngreining eftir kynjum 

Á heildina litið er töluvert meira birt af myndum af körlum en konum. Það endurspeglar 

umfjöllun kynjanna í sögunni, þar sem karlmenn fá mun meiri umfjöllun en konur. Þó eru 

undantekningar þar á  þar sem ein bók sýnir jafn margar myndir af kynjunum einum á mynd 

en það er bókin Sögugáttin – Fólk á flótta. Tvær bækur sýndu fleiri myndir af konum en 

körlum, það eru bækurnar Sögugáttin – Tækni og framfarir og Sögugáttin - Fjölskyldan á 

20.öld. Aðrar bækur birtu oftar myndir af körlum en konum. Kennslubækurnar í rannsókninni 

sem innihalda fleiri myndir af konum eða jafn margar myndir af báðum kynjum eiga í raun 

ekkert sameiginlegt annað en að vera kennslubækur í sögu á unglingastigi og tilheyra sama 

bókaflokki. Þær eru ekki gefnar út á sama ári og hafa ekki sömu höfunda, annað hafa þær 

ekki sameiginlegt nema það að fjalla um ólíka þætti innan sögunnar. Þessi munur á 

myndbirtingum tengist því ekki útgáfuári, né kyni höfunda, en þá mætti hallast að því að 

umfjöllunarefnið skapi rými fyrir frekari jöfnuð í birtingum eða meiri möguleika á birtingu af 

myndum af konum. Bókin Sögugáttin – Fólk á flótta fjallar um flóttamenn og sýnir þar 

frásögn barns sem á foreldra af sitthvoru kyni. Frásögnin einkennist því af því hvað 

fjölskyldan er að upplifa og því birtast oft myndir af þeim saman. Veik staða fólksins er 

áberandi. Bækurnar tvær sem birta fleiri myndir af konum eru af ólíkum toga. Önnur bókin 

fjallar um fjölskylduna og þar sem konan er yfirleitt höfuð fjölskyldunnar ætti sú talning í 

raun ekki að koma á óvart. Hin bókin fjallar um tækni og framfarir og ætti samkvæmt fyrri 

þekkingu að birta fleiri  myndir af körlum en konum, þar sem tækniheimurinn tengist frekar 

karlmönnum en konum. Það er þó ekki þannig í þessu tilfelli. 
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Eftir að hafa skoðað allar þær myndir sem 

birtast í ofangreindum kennslubókum og gert 

nokkurs konar hausatalningu af birtingu mynda 

eftir kynjum og nafnabirtingu í texta eru 

niðurstöður í takt við fyrri þekkingu. Í fyrri 

rannsóknum hefur komið fram að sagan sé 

karllæg og myndbirtingar í bókunum eru í takt 

við það. Í þessari rannsókn kemur í ljós að 

myndbirtingar eru mun fleiri af karlmönnum eða 

um helmingur af myndbirtingum þar sem kynin eru 

á mynd, hvort sem þau birtast ein á mynd eða 

saman. Myndbirting í þeim tíu bókum sem hafa fleiri myndir af karlmönnum birta að 

meðaltali 19 myndir af karlmönnum á móti rúmlega 6 myndum af konum, hafa ber í huga að 

hér er átt við myndir sem sýna annaðhvort karl eða konu á myndinni, ekki bæði kyn. Eins og 

sjá má á mynd 1 eru helmingur mynda sem birtast lesendum í kennslubókunum myndir af 

karlmönnum á meðan hinn helmingurinn er annaðhvort af báðum kynjum eða af konum. 

Birtar myndir af einungis konum eru tæpur fjórðungur af birtum myndum af einstaklingum 

eða hópi af fólki á myndum.  

Þegar kemur að nafngreiningu á myndunum, ber við sömu sögu. Það eru mun færri 

myndir af konum þar sem þær eru nafngreindar. Oft 

á tíðum eru þær tengdar við karlmenn og flokkast þá 

sem tenglar eins og fjallað er um í kafla 5.2 seinna í 

rannsókninni. Við talningu kom í ljós að tölurnar voru 

svipaðar og í myndbirtingunni, eða á rúmlega 

fjórðungi mynda af konum kom nafn þeirra fram, á 

móti tæplega ¾ af nafngreindum körlum á myndum. 

Að meðaltali voru 4 konur nafngreindar á mynd á 

móti 12 af körlum. Á heildina voru 51 kona nafngreind 

á móti 143 körlum í bókunum. Alls voru kynin 

nafgreind á 194 myndum. Bókin Lýðræði og tækni nafngreinir flestar konur og bækurnar 

Sögugáttin – Blessað stríðið ásamt bókinni Sögugáttin – Fyrstu samfélögin nafngreina engar 

konur.  

Mynd 1 Hlutfall myndbirtinga 
eftir kynjum. 

Mynd 2 Hlutfall nafnbirtinga eftir 
kynjum við myndir. 

51

143

konur karlar

76

228

154

konur karlar bæði
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4.2 Birting kynja í forgrunni og bakgrunni  

Í talningu þar sem bæði kynin koma fyrir er myndin skoðuð út frá því hvar konan er stödd í 

hópnum og hvort hún sé forgrunni eða bakgrunni. Myndir af konum þar sem þær birtast 

einar eða í kvennahóp eru ekki taldar með. Hér er einungis taldar myndir þar sem annað 

hvort kona eða karl er í bakgrunni eða forgrunni, miðað við að það séu karlmenn eða börn 

með henni/þeim á myndinni. Það er lítið um að konur fái að birtast fyrir það eitt að vera 

einstaklingar óháð kyni eða kynímynd. Þær eru 

sýndar sem uppalendur eða tenglar við eiginmenn. 

Undanskilin er þó ein mynd af frönsku byltingunni 

þar sem konur birtast sem sterkir gerendur. Á sumum 

myndum standa kynin hlið við hlið og þá er ekki hægt 

að flokka þær myndir eftir hvort kynið sé í forgrunn 

eða bakgrunn. Sem dæmi um það má taka 

fjölskyldumyndir sem teknar eru fyrir framan 

heimili fólks, og koma fyrir á nokkrum stöðum. 

Einnig eru myndir eins og í bókinni Sögugáttin – 

Fjölskyldan á 20.öld, þar sem teiknaðar eru á eina opnu nokkrar „tegundir“ af fjölskyldum. 

Þar er ekki hægt að skilgreina hver er í forgrunn eða bakgrunn og því eru þær myndir ekki 

taldar með hér. 

Í rannsókn Ragnars Loga Búasonar (2019) þar sem hann rannsakar myndir í 

kennslubókum fyrir efri bekki í grunnskólum og ber saman við eldri rannsóknir kemst hann 

að því að tæplega 10% af þeim myndum sem hann 

skoðar eru af konum  og um 37% af körlum. Einnig 

kemur fram í rannsókn Ragnars Loga að samanburður 

á umfjöllun um kynin á milli ára í kennslubókunum sé 

nánast sá sami (Ragnar Logi Búason, 2019). Í 

rannsókn hans er ekki talning á myndum eftir því 

hvort kynið sé í bakgrunn og hvort sé í forgrunn. Í 

þessari rannsókn kemur fram að myndbirting kvenna 

í forgrunn sé á heildina litið fleiri en af körlum. Mynd 

3 sýnir að rúmlega helmingur mynda af sé með 

konum í forgrunn. Sama má segja um myndir af kynjunum í bakgrunn, þar eru konur einnig í 

meirihluta. Þegar niðurstöður eru skoðaðar og hlutfall reiknað út frá heildartölu birtra mynda 

þá eru birtar myndir af konum í forgrunn í þessari rannsókn eru 62 myndir af 458 myndum 

sem gefur okkur um 13,5% (mynd 3). Ef við skoðum myndir af körlum kemur í ljós að birtar 

6258

konur karlar

Mynd 3 Hlutfall kynja í forgrunn á 
myndum 

Mynd 4 Hlutfall kynja í bakgrunn á 
myndum 

61

47

konur karlar
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myndir af karlmönnum í forgrunn eru 58 af 458 sem gefa okkur 12,6%. Konur í bakgrunn í 

þessari rannsókn eru 13,7% á móti 12,6% af myndum með körlum í bakgrunn (mynd 4).  

4.3 Stærð mynda  

Í rannsókninni eru stærðir mynda skoðaðar í kennslubókunum út frá birtingu eftir kyni. 

Einungis verða skoðaðar myndir sem birta bara konu eða konur. Hér eru ekki taldar myndir 

út frá því hvort að konur séu í for- eða bakgrunni, með öðru kyni eða börnum. Sama er að 

segja um myndir af karlmönnum. Einungis eru myndir með konum annarsvegar og með 

körlum hins vegar taldar. Stærð myndanna er skipt upp í 3 stærðir þar sem stærðin S merkir 

stærstu gerð af mynd og á þá við heilsíðumynd niður í rúmlega hálfa síðu. Stærðin M er 

miðstærð mynda og á við myndir sem eru hálf síða niður í rúmlega ¼ úr síðu. L eru litlar 

myndir sem taka ¼ af síðu eða minna.  

Talningin sýnir að 72 myndir birtast af konum einum eða með öðrum konum á mynd á 

móti 234 myndum af körlum, einum eða með öðrum körlum á mynd. Þessi talning gefur 

okkur að um fjórðungur myndanna sýna einungis konur eða 23,4%, hvort sem það eru 

einstaklings eða hópmyndir. Þær myndir sem erfitt var að greina á milli kynja eru ekki taldar 

með. Þegar kemur að stærð myndanna kemur í ljós að í öllum þremur stærðarflokkunum 

sem notast var við, eru myndir af 

karlmönnum alltaf fleiri. Minnsti 

munurinn er á stærstu myndunum, 

sem myndir eru í flokki L. Þar eru 

11 myndir af konum á móti 20 

myndum af körlum. Næsta 

myndastærð er í flokki M, en þar 

birtast 11 myndir af konum á móti 

73 myndum af körlunum, sem 

reiknast til að um 13% af myndum í 

þessari stærð séu af konum. Í 

birtingu mynda af kynjunum í 

minnstu stærðinni, eða í S flokki eru 141 mynd af körlum á móti 50 myndum af konum. S 

stærðin er sú stærð mynda sem er algengust þegar horft er til þessara flokka eins og kemur 

fram í mynd 5.  

Í talningu myndanna kom upp vandamál á ákveðnu tímabili í sögunni í kringum 

hippatímann þar sem erfitt er að kyngreina út frá myndum. Þar sem birtast hópmyndir, 

engar nafnbirtingar eru og einstaklingarnir á myndinni eru mjög svipað klæddir og þá gengur 

erfiðlega að greina út frá staðalímynd kynjanna. Á mörgum myndum í bókinni Sögugáttin - 

Mynd 5  Myndir af kynjum flokkaðar eftiri stærð í 
rannsókninni. 
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Rokk og róttækni virðast einstaklingar ekki falla undir týpíska staðalímynd kynjanna varðandi 

útlit sem flækir talninguna. Tískustraumarnir voru þannig að flestir voru með sítt hár, 

klæðnaðurinn var frjálslegur sem þýðir að svuntan og slæða yfir höfuð sem einkenndi konur 

var ekki lengur til staðar. Einnig hafði kjólnum verið skipt úr fyrir útvíðar buxur. Auk þess eru 

flestar ljósmyndir svart/hvítar svo það er stundum nánast ómögulegt að greina kynin út frá 

kyngervi. Það má því segja að þetta tískutímabil og uppreisn við staðalímyndum hafi ollið 

ákveðinni togstreitu í rannsókninni, sem höfundi finnst áhugavert út af fyrir sig.  
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5 Eigindlegar niðurstöður 

Þegar myndir eru skoðaðar af konum og birtingamynd þeirra kemur margt áhugavert í ljós. Í 

bæði nýjum og gömlum bandarískum kennslubókum eru að finna myndir af konum í 

stöðluðum kvennahlutverkum sem ýta undir staðalímynd samfélaganna um hlutverk kvenna. 

Þar birtast þær sem eiginkonur, mæður eða umönnunaraðilar (Bennet og Frances, 2014). 

Þorgerður Þorvaldsdóttir talaði um þrenns konar birtingamyndir kvenna árið 1996 í sinni 

rannsókn á hlut kvenna í kennslubókum í sögu fyrir grunn- og framhaldsskóla. Þar segir hún 

að konur hafi í raun þrenns konar birtingamyndir í kennslubókum: sem gerendur, tenglar eða 

kynverur. Gerendur séu þær örfáu konur sem fá stöðu þeirra sem hafa gert eitthvað nógu 

merkilegt til að hafa áhrif á söguna. Tenglar séu þær konur sem eru nafngreindar sem 

eiginkonur, mæður, systur eða dætur merkismanna. Kynverur séu sjaldan nafngreindar en 

eru sýndar sem óvirkir þolendur eins og t.d. frillur (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 1996). Konur 

sem búa yfir styðjandi kvenleika geta átt sess í öllum þessum flokkum, þó að tilfinningin sé 

að þær séu yfirleitt tenglar.  

Í greiningunni eru myndir skoðaðar og flokkaðar í þemu sem Þorgerður Þorvaldsdóttir 

talar um, sem gerandi, kynvera og tengill en einnig eru tekin dæmi um birtingarmyndir 

kvenna í bókmenntum sem sköss, skækjur eða gyðjur sem fengið er að láni frá Helgu Kress. 

Undir hverju þema koma svo kaflar til nánari útskýringar og þar gefur rannsakandi sér leyfi til 

að teygja á skilgreiningum á þemum en þó þannig að það sé innan marka. Einnig verður 

flokkurinn gyðja tekinn sérstaklega fyrir, þar sem fjallkonan kemur fyrir. Þar er konan 

upphafin það mikið að í raun um kúgun sé að ræða. Það er engin kona sem stenst 

samanburð við hina yfirnáttúrulegu fjallkonu (Inga Ósk Ásgeirsdóttir, 2001).  

Skýringartextar við myndirnar eru skoðaðir því að eins og fram kemur í ritgerð Ingólfs 

Arnar Björgvinssonar þá hefur sama myndin eða táknmynd í kennslubók ekki sömu merkingu 

fyrir þá sem horfa á hana (Ingólfur Örn Björgvinsson, 2013) það gæti því skipt máli hvort að 

textinn sé lesin á undan eða á eftir myndaskoðun. Því verður skýringartexti myndanna 

skoðaður sérstaklega ásamt megintexta í kring. Textarnir segir frá myndinni og tengja við 

sögulega atburði eða stöðuna á því tímabili sem myndin kemur frá eða á að tákna. Myndir 

segja meira en þúsund orð, en stundum þarf að útskýra og gefa myndinni dýpt, sérstaklega í 

kennslubókum svo nemendur átti sig á efninu. Í ávarpi Katrínar Jakobsdóttur á málþingi um 

hlutdeild og birtingamynd kvenna í sögubókum segir hún að við getum í raun aldrei vitað 

hvað gerðist í raun og veru en með því að greina samhengi atburða, hugmyndir og fleira er 

hægt að skilja. Skýringatexti með myndum er því nauðsynlegur til að átta sig á því hvað 

myndin er að segja eða túlka og stundum þarf mynd til að útskýra flókinn texta. Myndin ein 
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og sér byggð á reynslu áhorfanda getur merkt eitt, en með skýringartexta gæti sú merking 

orðið önnur.  

5.1 Konur sem gerendur 

Konur sem gerendur mætti kalla að væru sem karlmannsígildi. Þær birtast sem gerendur og 

hafa átt sinn þátt í sögunni. Þær hafa náð því að hrista af sér fjötra konunnar og gerast þá 

jafnokar karlanna (Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 1996). Í þessu þema koma fyrir undirkaflar 

sem vitna til þeirra flokkunnar sem talið er upp hér að ofan bæði hjá Þorgerði h. 

Þorvaldsdóttur og Helgu Kress. Gerendur í bókunum eru allnokkrir en plássleysi virðist 

einkenna kvenkyns gerendur. Bæði fá þær litla umfjöllun, þrátt fyrir merkileg þáttaskil í 

sögunni og svo fá þær öðruvísi myndir, eins og kom fram á mynd 5 þar sem stærð mynda er 

sýnd í grafi. Myndir af konum eru bæði færri en af karlmönnum og smærri í sniðum. Þeim 

verður gert skil hér og notast við þær myndir sem unnið var með í rannsókninni. Gerendur í 

þessum kafla eru bæði afrekskonur, sem skilja eftir sig merkilega hluti eða hugmyndir ásamt 

þeim konum sem birtast okkur í hversdagsleikanum eins og verkakonan og 

umönnunaraðilinn. Það er heildin sem skapar söguna og því er vert að minnast á þær konur 

sem unnu merkileg störf og höfðu þannig bein áhrif á samfélagið og þróunina þrátt fyrir að 

vera nafnlaus hópur vinnuafls í sögunni. Það er fjölbreyttur hópur kvenna sem settur er undir 

kaflann gerendur og dæmi um birtingamynd þeirra tekin fyrir hér.  

5.1.1 Umönnunaraðili 

Menningarbundin merking ýmissa þátta hefur áhrif í kennslubókum eins og fram kemur í 

greininni Kyngervi raunvísinda sem Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir birtu í 

tímariti um menntarannsóknir. Þær tala um að einn af þeim þáttum sé kyngervi þar sem 

samfélagið leggur merkingu í hlutverk hins líffræðilega kyns. Þar liggja fyrir ákveðnar 

hugmyndir um útlit og hegðun tveggja kynja, konu og karls, og einnig hvaða verksviði og 

skyldum þau eiga að gegna (Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2011). Ein af 

ríkjandi hugmyndum um konur er umönnunarhlutverkið. Það nær í raun yfir bæði heimilið og 

vinnu þar sem kvennastéttir hafa iðulega verið í umönnunar og uppeldisatvinnugreinum 

ásamt því að vinna heima. Það er erfitt að skilgreina á milli umönnunar og móðurhlutverksins 

en hér er umönnun sett undir kaflann gerendur þar sem þær eru ónafngreindir gerendur 

sem áttu stóran þátt í að móta söguna. Þær geta vegna hlutverks síns einnig flokkast undir 

tengla þar sem oft eru tenglar umönnunaraðilar merkisfólksins sem tenglarnir eru tengdir 

við. Hér verður fjallað um konur í umönnunarhlutverki sem gerendur. Ástæðan er að á 

myndunum eru þær að framkvæma og vinna störf sem annars væru í höndum karlmanna. 

Þar sem þær eru einnig í hlutverki umönnunaraðila á sama tíma og birtast með börn þá fara 

þær í þennan flokk. Í bókunum er ekki að finna slíkar myndir þar sem karlmenn eru með börn 
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í fanginu við störf, sambærileg þeim sem við sjáum hér. Að undanskildu er hjúkrunar starfið 

þar sem það hefur verið í gegnum tíðina verið talið kvennastarf þó að ekkert standi í vegi 

fyrir því að karlmenn sæki sér menntunar og starfi innan þeirrar stétta. Áhugavert er einnig 

að konurnar eru nafnlausar, eins og tenglar eru yfirleitt.  

Á þessari mynd eru konurnar allar í hvítum fötum, en hvítur fatnaður er algengur hjá 

konum í kennslubókunum. Þær klæðast yfirleitt hvítri svuntu með hvítt höfuðfat. Á þessari 

mynd eru þær í hvítum sloppum sem birtist í kennslubókinni 1918 (2018, bls.20). Myndin ýtir 

undir ríkjandi staðalímyndir og hefðbundin kynhlutverk kvenna þar sem hún er af íslenskum 

hjúkrunarkonum í umönnunarstarfi. Ástæðan 

fyrir því að hún ýtir undir staðalímynd kvenna  

er að hún er ekki svo ólík þeim raunveruleika 

og þeirri hugmynd að umönnun sé í höndum 

kvenna sem er ríkjandi enn í dag. Myndin er að 

öllum líkindum uppstilling þar sem 

hjúkrunarkonur á spítala sitja með börn í 

fanginu á tíma spænsku veikinnar. Þær eru 

allar vel til hafðar og sýna blíðu. Þær eru augljóslega í umönnunarhlutverki en þessi mynd 

sýnir ýktari útgáfu þar sem þær eru sýndar í móðurhlutverki líka. Brosin gefa til kynna að þær 

njóti starfsins. Karlmaðurinn er hins vegar alvarlegur á svip, með hendur meðfram síðum og 

heldur ekki á barni. Hann virðist vera yfirmaður, eða mögulega læknir sem gerir hann 

valdameiri en konurnar.  

Önnur mynd sem tekin er sem dæmi er úr bókinni Sögugáttin – fyrstu samfélögin (2017, 

bls.4). Sú mynd er teiknuð. Á henni eru fleiri karlar og textinn við myndina ber yfirheitið 

„Framaspor“. Þar er talað um uppruna þess þegar að maðurinn bjó sér til verkfæri til að auka 

lífsgæði sín í mat. Á myndinni sitja tveir sterklegir, grófir karlmenn, einbeittir að búa til 

verkfæri. Hjá þeim situr fínleg manneskja sem við gefum okkur að sé kona, því hún er 

kvenleg. Hjá henni stendur lítið barn. Konan er góðlátleg 

á svipinn á meðan karlarnir eru einbeittir. Hún er 

þátttakandi i athöfn karlanna , en virðist líka vera 

umönnunaraðila ásamt því að vera að smíða verkfæri 

eða vera í verkfæraframleiðslu. Tengsl þeirra kemur 

hvergi fram, hvort að hún sé móðir, systir eða frænka 

barnsins, en áhugavert er að sá sem teiknar setur barnið 

hjá konunni.  

Mynd 6 Hjúkrunarkonur á tímum spænsku 
veikinnar. 

Mynd 7 Frumbyggjar þar 
sem konan er með 
barnið hjá sér. 
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Þriðja dæmið um birtingarmynd umönnunarhlutverks konunnar er að finna í Sögugáttin – 

Rómanska Ameríka, (2018, bls.16). Þar er dæmi um 

hegðun þjóðflokks sem koma í beinan legg af Inkum og 

tileinka sér gamlar hefðir og verklag frá Inkum. Á 

myndinni er kona sem ber trjágreinar á bakinu, er að 

huga að lömbum og heldur á litlu barni. Hún er brosandi 

og augljóslega umönnunaraðili þessa litla barns. Hún 

virðist vera stödd á ræktuðu landi og er sennilega að 

huga að mat. Hún er því bæði gerandi og 

umönnunaraðili. Að vera úti á akrinum að huga að 

búfénaði og vera „skaffari“ hefur verið einkenni 

karlmennsku.  

Fjórða dæmið um umönnunaraðila í hlutverki geranda er af Frú Vigdísi Finnbogadóttur. 

Myndin birtist í kennslubókinni Sögugáttin – Fjölskyldur á 20.öld (2017, bls.23). Það vakti 

athygli í rannsókninni að í kennslubókunum sem skoðaðar voru í þessari rannsókn var aðeins 

ein mynd af Vigdísi Finnbogadóttur og þar birtist hún sem móðir í bók um fjölskyldur. 

Myndin var tekin daginn sem hún hafði unnið forsetakosninguna árið 1980 og var tekin af 

svölunum heima hjá henni að Aragötu í Reykjavík. Fyrir 

utan voru fylgjendur hennar og hún kom á svalirnar með 

dóttur sinni til að fagna. Þrátt fyrir meðvitund um 

karllæga sögu byggða á rökum þess að stjórnmálasagan 

væri karllæg, er myndbirting af fyrsta kvenforseta heims 

þannig að hún er sýnd í móðurhlutverkinu. Textinn til 

hliðar fjallar um fjölskyldustærðir og tegundir fjölskylda. 

Þar kemur einnig fram að  Vigdís hafi fengið mikla athygli 

fyrir þá tegund af fjölskyldu sem hún átti. Það fer lítið 

fyrir merkilegri sögu Vigdísar og áhrifum hennar á 

réttindabaráttu sem hafði mikil stjórnmála og félagsleg 

áhrif á íslenskt samfélag og raun heim allan. 

Kennslubókarhöfundur velur því að setja umfjöllun um 

frú Vigdísi Finnbogadóttur út frá kyni og kynímynd 

hennar sem umönnunaraðila og sem móður.  Þessi 

birtingamynd af konu sem stendur framalega í 

stjórnmálasögunni, setur mark sitt á heimsmælikvarða 

og er frumkvöðull í réttindamálum er ekki í takt við það sem stendur um ritun sögunnar 

þegar sagt er að hún snúist um leiðtoga og stjórnmál. Birtingamynd af íslenskum kvenkyns 

Mynd 8 Kona af ættum Inka 
með barnið með sér 
í störfunum. 

Mynd 9. Vigdís Finnbogadóttir 
með dóttur sína 
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brautryðjanda og mikils áhrifavalds í heimssögunni er umönnunaraðili. Þessi mynd sker sig 

líka úr þar sem karlkyns höfðingjar, stjórnmálamenn eða leiðtogar birtast ekki á myndum 

með börnum sínum í kennslubókunum. Þeir birtast ekki sem fjölskyldumenn, heldur eru 

yfirleitt einir á myndum, stilltir upp og skreyttir þar sem vald þeirra er frekar ýkt. Það vekur 

líka áhuga að Vigdís Finnbogadóttir er ekki umfjöllunarefni út frá afrekum sínum sem slíkum, 

heldur út frá umfjöllun um fjölskyldur og hennar hlutverki sem móður. Þessi mynd skarast á 

við flokkinn afrekskona en af því að kennslubókin fjallar um Frú Vigdísi Finnbogadóttur sem 

umönnunaraðila kjördóttur sinnar eru hún einnig gerandi og fer því í þennan flokk. 

Þessar fjórar myndir eru skýr dæmi um umönnunarhlutverkið sem koma fram í 

sögubókunum þar sem konan birtist sem umönnunaraðili og í raun gerandi líka í öðrum 

skilningi. Konur eru oft sýndar í báðum þessum hlutverkum, þrátt fyrir að þau séu bæði 

mikilvæg ein og sér. Annað sem myndirnar eiga sameiginlegt er að allar konurnar eru sýndar 

brosandi sem gefur til kynna að þeim finnist hlutverk sitt ánægjulegt. Þær eru vinalegar, 

góðlátlegar og glaðar, hvort sem þær eru með veik börn í fanginu eða með börnin með sér á 

akrinum, að smíða verkfæri eða að taka á móti embætti sem var einstakt í heiminum í 

sögulegum skilningi. Það er áhugavert að karlmenn birtast ekki í þessu hlutverki, ekki sem 

bæði gerandi og umönnunaraðili. 

Við rannsóknina kom í ljós ein mynd af karlmanni í umönnunarhlutverki sem gæti komist 

nálægt  þeirri birtingamynd kvenna sem við finnum í þessum flokki. Myndina er að finna í 

bókinni Sögugáttin – fólk á flótta (2018, bls.20). Myndin sýnir karlmann sem heldur á barni 

sínu sofandi á meðan fjölskyldan er á flótta. Hann birtist sem faðir og verndari á myndinni og 

í textanum kemur fram að hann er að flýja með fjölskyldunni sinni í annað land. Þau eru á 

flótta eins og titill bókarinnar gefur til kynna. Munurinn á þessari mynd af karlmanninum í 

umönnunarhlutverki og af konum í sama hlutverki sem birtast víðsvegar í bókunum, er að 

hann birtist sem umönnunaraðili en ekki í öðru starfi meðfram því líkt og konurnar gera. 

Skilaboð myndanna eru því að konur eru umönnunaraðilar og geta samhliða því sinnt því 

sem karlmaðurinn gerir sem sitt aðalstarf. Þessi staðalímynd kvenna hefur fest sig í sessi við 

ýmis störf tengd uppeldis og umönnunargreinum atvinnulífsins og myndir kennslubókanna 

ýta undir þá ímynd. Bæði teiknaðar myndir og ljósmyndir í bókunum sýna konur ánægðar í 

þessu hlutverki. Birtingamynd kvenna er því ánægja og gleði í umönnunarhlutverkinu.  

5.1.2 Verkakonan 

Í kennslubókunum eru að finna myndir sem flokkast undir verkakonuna sem geranda. Á 

Íslandi var algengara að konur ynnu við fisk, en annarstaðar voru störfin fjölbreyttari. Konan 

var ekki í hávegum höfð og eins og fram kemur í frásögn um frönsku byltingunna en þá 

tilheyrði hún lægstu stétt sem kom á eftir lægstu stétt karlmanna. Það sem er einkennandi 
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fyrir myndir af útivinnandi konum í kennslubókunum er klæðnaðurinn og vinnuaðstaðan. 

Klæðnaðurinn einkennist af slæðum yfir höfuð og svuntu sem kom yfir sítt pils eða kjól. 

Verkakonan fær að vera í flokki gerenda þar sem hún er í raun hetja hversdagsleikans.  

Í kennslubókinni Lýðræði og tækni (2016, bls.28) 

birtist þessi mynd af verkakonum. Myndin án textans 

sýnir konur í fiskverkun þar sem vinnuaðstaðan 

virðist ekki vera góð. Það virðist vera þröng og þar 

sem þær eru í hönskum og frekar vel klæddar er 

hægt að ímynda sér að það sé kalt hjá þeim. Engan 

karlmann er að sjá. Þegar textinn er lesin kemur í ljós 

að kaflinn er um frönsku byltinguna sem hófst í 

kringum 1789. Í byltingunni urðu átök á milli stétta 

vegna einvalds og yfirgangs konungs gegn hærri 

stéttum sem höfðu verið undir hans verndarvæng. 

Konur voru á sér báti í stéttaskiptingunni þar sem 

þær fylgdu eiginmönnum sínum eða feðrum og 

nunnur voru taldar til fyrstu stétta. Þrátt fyrir að aðalsdætur fylgdu stétt aðalsmanna, þá 

höfðu þær engan stjórnmálalegan rétt, frekar en verkakonurnar á þessari mynd sem 

flokkuðust sem fjórða stétt. Í textanum kemur fram að „Eftir að jafnréttisbarátta kvenna 

hófst hefur því stundum verið talað um konur sem fjórðu stéttina og þannig lögð áhersla á að 

þær hafi staðið neðar í valdastiga samfélagsins en karlar allra stétta.“ (bls. 28).  

Í bókinni Styrjaldir og kreppa (2016, bls.32) er mynd tekin í kringum fyrri heimstyrjöldina 

af konum að störfum í breskri vopnaverksmiðju. Á myndinni eru nokkrar konur að handleika 

skot og aftast virðist standa karlmaður. Það er frekar létt 

yfir konunum og sú sem er okkur næst brosir. Maður 

getur ímyndað sér að skotin séu þung, þar sem þau eru 

gerð úr þannig efni en þær nota handaflið til að handleika 

þau. Konurnar bera allar slæðu yfir höfuðið en eru annars 

berskjaldaðar fyrir því efni sem þær eru að handleika og 

öryggi á vinnustað er það síðasta sem manni dettur í hug.  

Í textanum við myndina kemur fram að á þeim sem 

myndin er tekin tíma mátti sjá konur í fyrsta skiptið í 

ýmsum mikilvægum störfum utan heimilis. Þá fóru karlar í stríð og miljónir kvenna fóru út á 

vinnumarkaðinn í Bretlandi. Öldum saman hafði því verið haldið fram að konur hefðu hvorki 

líkamlegt né andlegt atgervi til að vinna utan heimilis. Því var einnig haldið fram að konur 

hefði minni heila en karlmenn og þess vegna gætu þær ekki unnið vitsmunalega vinnu eða 

Mynd 10 Verkakonur að 
störfum. Þær tilheyrðu 
neðstu stéttinni. 

Mynd 11 Breskar 
útivinnandi 
verkakonur í síðari 
heimstyrjöldinni. 
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kosið (Sif Sigmarsdóttir, 2014). Í bókinni kemur fram að konur hafi lagt á sig mikið 

vinnuframlag á þessum tímum ásamt því að sjá um heimili og börnin og „[...höfðu sýnt að 

þær gátu unnið eins mikilvæg störf og karlmenn...]“ (bls. 33). 

Þrátt fyrir að við viljum hugsa til þess að þessar svarthvítu myndir hér að ofan séu frá 

gömlum tíma og að hlutirnir séu breyttir í dag, þá fer því fjarri. Í kennslubókinni Frelsi og 

velferð (2019, bls.103) er fjallað um breytta tíma og velmegun þar sem einræðisherrar og 

valdastjórn voru að líða undir lok. Við þessa mynd í bókinni kemur fram að á síðustu 

áratugum 20.aldar varð aukinn hagvöxtur hjá þjóðum, 

til dæmis í Asíu og því fylgdu stórbætt lífskjör. Byggður 

var upp iðnaður og mikil áhersla lögð á skólamenntun 

fólks til að það gæti starfað í tækniþróuðum iðnaði. 

Myndin er þó ekki alveg í takt við textann þar sem það 

sitja margar konur í stóru rými að vinna sömu 

vinnunna. Þær sitja og sauma. Eins og á myndunum á 

undan eru þær í framleiðslu þar sem litlar en 

endurteknar hreyfingar eiga sér stað með hámarks 

afrakstur í huga. Sá sem situr á skólabekk sér að öllum 

líkindum ekki fyrir sér þetta sem framtíðarvinnu. Það er kuldalegt að lesa um menntun og sjá 

þessa mynd, sérstaklega ef maður er stúlka. Myndin gefur pent til kynna að þó að stúlka sæki 

sér menntunar, þá sé þetta í raun það eina sem bíður hennar. Sitja og sauma í hvítum 

snyrtilegum klæðnaði með slæðu eða skuplu yfir hárið, eins og ýkt stöðluð staðalímynd 

kvenna gefur til kynna. Textinn og myndin passa því ekki saman, nema skilaboðin séu að 

menntun sé ekki valdeflandi fyrir konur eða jafnvel ekki fyrir konur.  

Svart hvítu myndirnar af verkakonunni gefur raunsæja mynd af stöðu kvenna á þessum 

tíma, þar sem stéttaskipting var að finna í flestum samfélögum. Konur voru neðstar þar og 

því fengu þær í raun þá vinnu sem engin annar vildi, eða var of erfið. Konur fengu ekki pláss í 

hinum pólitíska heimi og voru yfirleitt viðurkenndar sem uppeldis og umönnunaraðilar en 

ekki mikið meira en það. Þær þurftu að hafa fyrir því að öðlast viðurkenningu og með því að 

„fá“ að vinna launaða vinnu utan heimilis fengu þær leið inn í fjölbreyttara atvinnulíf til að 

sanna getu sína, þrátt fyrir að vinnan væri erfið. Í fyrri heimstyrjöldinni fengu þær þó 

tækifæri á að sanna sig að það væru meira en bara konur. Þær gátu unnið störf karlanna og 

þar með sannað gildi sitt og verðleika. Í kennslubókinni segir að þær hafi fengið tækifæri til 

að vinna mikilvæg störf sem gefur óbein skilaboð um að hugsa um heimili og ala upp börn 

hafi ekki verið mikilvægt. Virði kvenna skín þarna í gegn og ýtir undir þá kynímynd að konur 

voru best geymdar heima og að þeirra hlutverk hafi verið fyrir fram ákveðið. Einnig er 

áhugavert að sjá að myndir af konum sem vinna utan heimilis er yfirleitt alltaf í hópum og 

Mynd 12 Saumakonur í Asíu á 
tímum frelsis og 
velmegunar. 
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barnlausar. Ef kona er heima að elda, eða úti að raka hey, þá birtist hún ein eða með manni 

og börnum, en utan heimilis birtist hún sem vinnuafl og í hóp eða sem hluti af massa. Ef 

karlmaður er að myndinni, þá stendur hann hjá eins og eftirlitsmaður eða yfirmaður.  

5.1.3 Hin karlmannlega kona 

Í sögunni er að finna margar afrekskonur en eins og talning mynda gefur til kynna, þá fer lítið 

almennt fyrir konum í kennslubókunum. Eiginlega ótrúlega lítið miðað við tiltölulega jafnan 

fjölda kynja í heiminum í gegnum tíðina. Þær konur sem komast í sögubækur pólitískrar 

karllægrar sögu, fá lítið pláss, litla umræðu og smáar og fáar myndir. Margar eiga það til að 

sýna þessar konur kynlausar eða karlalegar. Sennilega er meiningin að sýna þær eins 

karlalegar og hægt er þar sem afrek þeirra skarast við heim karla. Karlalegar konur eru 

dæmigerðir gerendur í sögunni, þar sem þær jafnast á við karlmenn vegna afreka sinna og 

því fá þær karlalegt útlit.  

Myndin af Marie Olympe de Gouges í bókinni Lýðræði og tækni (2016, bls.31) er 

áhugaverð. Marie var sú kona sem barðist fyrir réttindum 

kvenna rétt fyrir 1800 og lét lífið fyrir skoðanir sínar og 

réttlætiskennd. Hún steig fram sem fulltrúi kvenna í 

baráttu, var rithöfundur, sem var karlastétt á þeim tíma. 

Myndin af henni er áhugaverð fyrir þær sakir að við fyrstu 

sýn virðist þetta vera einhverskonar kynlaus mynd af Jesú. 

Stutta, hrokkna hárið sést undan vafning sem er höfuð 

henna sem mætti helst líkja við þyrnikórónu Jesú og 

svipurinn á henni þar sem hún hallar undir flatt og horfir 

hugsandi út í tómið. Myndin er með bláu yfirbragði. Það er 

í raun allt við myndina sem gerir hana „karlalega“ eða meira „strákalega“ nema fínlegir 

drættir í andlitinu. Marie Olympe de Gouges var kona sem steig fram og lét í sér heyra, líkt 

og karlmenn hefðu gert en málstaðurinn var ekki heppilegur þar sem hún var töluvert á 

undan sínum tíma varðandi réttindi allra þeirra sem stóðu fyrir utan hvítu millistéttar 

karlmennina. Olympe de Gouges var allt í senn þjóðarhetja, feminískur heimspekingur, 

listakona, pólitískur sérfræðingur og aktívisti. Hún afsalaði sér aldrei rétti sínum til að tjá sig 

enda var hún tekin af lífi í frönsku byltingunni fyrir stjórnmálalegu skrif sín (Joan Woolfey).  

Mynd 13. Marie Olympe de 
Gouges, kona. 



 

41 

Svipað sögu má segja um frásögn af annarri konu sem við finnum í bókinni Lýðræði og 

tækni (2016, bls.34). Rétt í lok bókar er að finna stutta frásögn af kvenhetju sem barðist af 

hörku fyrir mannréttindum og kvenréttindum og benti á að 

konur væri jafnokar körlum. Sú bar nafnið Mary 

Wallstonecraft og er nafngreind í kennslubókinni. Hún var 

uppi rétt á undan Marie Olympe de Gouges og fæddist í 

London. Á þessari mynd situr Mary við lestur bóka, reyndar 

með sítt hár en bundið utan um höfuð sitt og andlitsfallið er 

gróft svo hún líkist meira karlmanni. Það að sitja við borð 

við lestur í dökkum fötum og hvítri skyrtu gerir hana enn 

karlalegri og textinn það eina sem fullvissar mann um að 

myndin sé af konu. Mary barðist fyrir réttindum kvenna og 

vildi að þær væru jafn mannlegar og karlmenn, að þær 

höfðu sama rétt í þátttöku í samfélaginu í heild sinni. Fyrsta 

rit hennar var um menntun dætra. Hún fór síðar að skrifa um stjórnmál, sögu og 

heimspekileg málefni (Sylvana Tomaselli, 2016). Það virðist sem Mary og Marie hafi verið 

langt á undan sinni samtíð með hugmyndir sem heimurinn var ekki tilbúin til að samþykkja  

Í bókinni Lýðræði og tækni (2016, bls.30) er teiknuð mynd af konum í Kvennagöngunni til 

Versala þar sem konur tóku sig saman og 

gengu vopnaðar til konungshallarinnar og 

heimtuðu breytingar. Þessi uppákoma var eitt 

af upphafi Frönsku byltingarinnar. Tilefnið 

göngunnar var að berjast fyrir frelsi og 

réttindum og að sama skapi að mótmæla 

hækkandi verðlagi og skort að nauðsynjum. 

Sagan segir að þær hafi verið vopnaðar og 

teiknarinn teiknar þær með vopn í höndunum. 

Hann teiknar þær líka með grófa andlitsdrætti 

sem gerir þær karlalegri. Eins og þær hafi allar verið karlalegar fyrst þær voru með vopn og 

voru í bardagaham. Hendur þeirra eru grófar og sterklegar, eins og maður skyldi ætla að væri 

á karlmönnum. Grófar hendur gætu líka hafa átt að vera vegna þeirra erfiðisvinnu sem konur 

þurftu að sinna og þá yfirleitt með höndunum.  

Myndir í þessum flokki af karlalegum konum er víða að finna í kennslubókunum þá 

sérstaklega þar sem konur hafa unnið afrek í karllægum heimi stjórnmála og komist í 

aðstöðu til að segja frá sínum skoðunum. Það er áhugavert að höfundar velji að setja inn 

myndir af merkilegum konum þar sem þær birtast frekar karlalegar þar sem einföld leit á 

Mynd 14. Mary 
Wallsotnecraft, 
kona. 

Mynd 15. Teiknuð mynd af 
sterkbyggðum konum sem 
tóku þátt í frönsku 
byltingunni. 
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veraldarvefnum gefur okkur margar kvenlegri myndir. Það vekur einnig forvitni að konur fái 

ekki að vera kvenlegar þrátt fyrir karlaleg afrek. Það virðist vera einhver nauðsyn að hafa þær 

svuntulausar og án slæðu yfir höfuðið. Þær eru meira að segja án barna, þó þær hafi jafnvel 

átt börn. Hugmyndin að kona sem ræðst inn í „karlheim“ þurfi að vera karlaleg til að lifa það 

af virðist skína í gegn. Það er líka áhugavert að skoða myndir sem falla undir þennan flokk í 

kennslubókunum út frá plássi. Þær eru yfirleitt brjóstmyndir eða andlitsmyndir og konurnar 

eru lítið skreyttar. Myndir af karlmönnum sem hafa afrekað áhugaverða hluti í 

stjórnmálasögunni virðast fá meira pláss og mynd af öllum líkamanum.  

Teiknaða myndin af kvennagöngunni til Versala sýnir eina uppskrift af konum, allar í 

sömu stærð og af sömu gerð. Þær komu hins vegar víða að og því ætti fjölbreytileikinn í 

hópnum að vera meiri. Vopnaburður er frekar tengdur við karlmenn og kannski er það 

ástæðan fyrir því að konurnar eru gerðar stórar og sterklegar, svo þær passi betur við 

vopnin. Að sama skapi eru þær með uppreisn, þær ráðast gegn yfirvaldinu, gegn karllægum 

heimi og því hljóta þær að vera stórar og sterkar. Áhugavert að teiknarinn hafi sett konurnar 

allar í „sama form“ en ekki verið raunsærri og hugað að því að í fjölmennri borg eins og 

Versölum var að finna fjölbreytileika. Konurnar birtast á myndinni sem andlitslaust afl eða 

massi.  

5.1.4 Afrekskona 

Sagan hefur að geyma ýmsar afrekskonur sem fá eitthvað pláss í kennslubókunum. Það er 

hins vegar töluverður munur á plássinu sem karlarnir fá fyrir svipuð afrek miðað við plássið 

sem konurnar fá. Þrátt fyrir karlalegan heim náðu þær þó að koma sér áfram og fá athygli 

fyrir hugsjónir sínar, en þær eru örfáar sem rata í bækurnar. Þær eru þó oft tengdar við 

karlmenn að einhverju leiti, en minna um að karlmenn séu tengdir við þær. Myndirnar eru 

einnig áhugaverðar af því að þær eru upp stilltar, brjóstmyndir, ekki heilmyndir eins og 

karlarnir fá. Afrekskonan er í raun nátengd flokkunum um karlalegar konur, en sá munur sem 

er á milli flokka hér er helst myndbirtingin með textunum. Afrekskonan tengist einnig því 

sem Helga Kress talar um í bókmenntaflokkun sinni og kallar skass. Konur sem hafa náð langt 

í stjórnmálaheiminum hljóta að hafa þurft að hafa fyrir sér og sínum málstað. Þær hafa án 

efa verið kallaðar sköss á einhverjum tímapunkti. Þær konur sem birtast í flokkun afrekskona 

eru konur sem hafa fengið viðurkenningu fyrir verk sín og hafa fengið kvenlega myndbirtingu 

af sér í kennslubókunum. Hins vegar eiga þær það sameiginlegt að fá lágmarksumfjöllun, sem 

er áhugavert miðað við hversu mikil áhrif afrek þeirra hafa haft á söguna. Það var því 

nauðsyn að hafa sér kafla fyrir afrekskonuna hér líka.  
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Í bókinni Lýðræði og tækni (2016, bls.67) er sagt frá manni sem hét Hannes Þorsteinsson. 

Hann rakst á konu sem hét Bríet Bjarnhéðinsdóttir og hún 

ræddi við hann um mismun á uppeldi drengja og stúlkna 

sem hún upplifði í gegnum sína barnæsku og bróður síns. 

Umræðuefnið þykir athyglisvert og því er það tekið fram, en 

það er einnig lögð áhersla á að hún hafi talað við karlmann 

og að hann hafi í raun uppgötvað hana. Hugmyndin er að 

það var karlmaður sem heyrði fyrst í henni, að hann hafi haft 

skilning og samúð með málstaðnum, frekar en að það hafi 

verið kona sem vakti athygli á málefninu. Myndin er fallega 

skorin í sporöskju og sýnir brjóstmynd af Bríeti en á sömu 

blaðsíðu er heilmynd af Karl Marx. Áhugavert er að 

merkileg kona eins og Bríet Bjarnhéðinsdóttir fái lítið og 

pent svæði á blaðsíðunni. Mætti líkja því við þau skilaboð 

sem stúlkur fá frá umhverfinu – verið litlar og penar og 

látið ekki fara of mikið fyrir ykkur. Bríet er nú samt ein af 

okkar merkilegu konum í sögunni og hefði mátt fá meira pláss á þessari síðu. Svona miðað 

við lubbalinginn Karl Marx sem er neðar á síðunni. Líka áhugavert að troða nafni Hannesar 

inn til að nálgast þá heimild sem Bríet hefur að segja um stöðu stúlkna inná heimilum. Það 

kemur hvergi fram að Hannes hafi verið að taka viðtal við hana, bara að þau hittust í 

Biskupstungum þarna um árið. Í stað þess að Bríet fái að njóta þess verðleika sem hún á í 

raun skilið fyrir sínar hugmyndir og hugsjónir þá virðist tilurð hennar vera eignuð karlmanni.  

Í sömu bók birtist aftur mynd af Bríeti (bls.141) þar sem 

hún er orðin eldri. Þrátt fyrir að á þessum tíma hafi hún verið 

búin að hasla sér völl í samfélaginu og orðin áberandi, þá fær 

hún ekki stærri mynd í kennslubókinni. Umfjöllunin um hana 

er tekin til hliðar og sett í flokk sem heitir nærmynd og fjallað 

er í mjög stuttu máli um hennar hlutverk og framgang í 

sögunni. Staðsetning hennar í jaðri bókarinnar og við hliðina á 

útskotinu með umfjöllun um hana er texti í meginmálinu sem 

hefur fyrirsögnina Konur læra að nota rétt sinn. Bara þetta 

heiti á kaflanum gefur til kynna ákveðið viðhorf til greindar 

kvenna. Það birtist af henni brjóstmynd, með úfið hár, 

ágætlega klædd með fallega nælu. Textinn segir frá ferli 

hennar sem var mjög merkilegur og hefði alveg mátt vera 

heill kafli um ef ekki bók. Þrátt fyrir allt sem hún hafði afrekað á milli birtra mynda í bókinn, 

Mynd 16. Bríet 
Bjarnhéðinsdóttir ung 
að árum, að hefja 
baráttu sína.  

Mynd 17. Bríet 
Bjarnhéðinsdóttir 
orðin eldri 



 

44 

þá fær hún ekki meira pláss. Það er þessi fallega brjóstmynd, eða passamynd sem virðist vera 

það pláss sem konur fá í sögunni, bæði fyrir og eftir afrek sín. Ef við ber um saman þá athygli 

sem Jón Sigurðsson fær fyrir að færa Íslendingum fullveldi, þá má segja að Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir hafi verið frumkvöðull í réttindabaráttu og réttindum kvenna ásamt því að 

vekja athygli á að konur séu jafnmerkilegar og karlar.  

Í bókinni Lýðræði og tækni (2016, bls.144 ) er mynd af 

Ingibjörgu H. Bjarnason þar sem minnst er á að hún hafi verið 

fyrsta konan sem tók sæti á Alþingi. Í textanum á undan er 

fjallað um breytingar á réttindum kvenna í mörgum málum, en í 

lok kaflans, rétt undan verkefni um kvenréttindi er birt lítil 

mynd af Ingibjörgu með örstuttum texta. Á myndinni er 

Ingibjörg er kvenleg með uppsett hárið. Hún ber skart og í 

kvenlegum klæðnaði að ofan. Myndin af henni er falleg en 

miðað við hvernig myndir birtast af alþingismönnum frá 

þessum tíma, þá er töluverður munur á. Ingibjörg H. Bjarnason 

sinnti sama starfi og aðrir þingmenn en henni er ekki gefið jafn 

mikið pláss í kennslubókinni eins og öðrum þingmönnum. 

Verkefnið sem fylgir í kjölfarið er um kvenréttindi og fjallar um ummæli karla á þinginu um 

réttindi kvenna. Í textanum þar eru rakin ummæli um konur og bera vel þess merki um 

hversu litla virðingu konur höfðu í samfélagi feðraveldis í kringum 1911.  Áhugavert að 

kvenréttindabaráttan skuli ekki vera rakin með ítarlegri hætti eða farið nánar í aðstæður 

Ingibjargar H. Bjarnason sem var eina konan á þingi í nokkur ár. Það var erfitt að vera kona 

með skoðanir á þessum tíma en að vera eina konan inn á háttvirtu Alþingi, sem var 

viðurkenndur karlaheimur, hlýtur að hafa tekið á. Afrekum hennar og í raun upphaf 

kvennasögunnar á Alþingi er ekki gefin mikill gaumur í kennslubókinni, en verkefnið fyrir 

neðan umfjöllunina gefa til kynna þann heim sem hún tilheyrði á Alþingi sem eini fulltrúi 

kvenna. Staðsetning umfjöllunar um hana og myndbirting í kennslubókinni gefa kannski til 

kynna hversu lítið pláss hún hafði og fékk á Alþingi.  

Mynd 18. Ingibjörg H. 
Bjarnason, fyrsta 
konan á Alþingi. 
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Sögugáttin – tækni og framfarir (2014, bls.29) birtir brjóstmynd af Marie Curie. Myndin 

er brúntóna og vel yfirlýst og pínu drungaleg. Myndin er staðsett efst í hægra horni 

blaðsíðunnar, eins og um frímerki væri að ræða á umslagi. 

Brúnir myndarinnar gefa til kynna að þetta sé í raun 

frímerki en staðsetninginn í bókinni miðað við blaðsíðuna 

er þannig að það lítur út fyrir að myndin hafi verið staðsett 

eins og frímerki. Í skýringartexta kemur fram að Marie 

Curie vann tvenn Nóbelsverðlaun fyrir framlag sitt til 

læknavísinda og að enn í dag sé stuðst við uppgötvun 

hennar með nota geislavirkni til að berjast við krabbamein. 

Hún lagði mikið til vísindanna í karlaheimi og vann miklar 

rannsóknir. Árið 1903 vann hún fyrri Nóbelsverðlaunin. 

Myndin ásamt umfjöllun er á blaðsíðu 29 sem er 

næstsíðasta opnan í bókinni.  

Þó að það séu í raun fáar ljósmyndir af afrekskonum og merkum konum heimssögunnar, 

þá er áhugavert hvað höfundar hafa ákveðið að gefa þeim lítið pláss. Staðsetning myndanna 

og lítil umræða gefur skilaboð til nemenda að konur voru til, en framlag þeirra var ekki nógu 

merkilegt til að þær verðskuldi meira pláss en þeim er gefið.  Það leikur stundum grunur á að 

hafi einungis verið minnst á þær vegna þess að það vantaði efni á blaðsíðuna eða að fylla hafi 

þurft upp í einhvers konar kynjakvóta í bókunum. Í þessum kafla hefur verið minnst á tvær 

íslenskar konur sem þykja afar merkilegar og hafa lagt mikið til íslenskrar sögu. Frelsun 

íslenskra kvenna undan karllægum gildum og hálfgerðu eignarhaldi karla er mjög merkileg 

fyrir magar sakir, ekkert síður en t.d. sjálfstæðibarátta Íslendinga. Það þurfti mikinn kjark til 

að stíga fram sem kona í karllægum heimi og tjá sig og því engin ástæða fyrir því að þær ættu 

að fá minna pláss en Jón Sigurðsson og aðrir forkólfar sjálfstæðisbaráttunnar. Þrátt fyrir afrek 

Bríetar Bjarnhéðinsdóttur og Ingibjargar H. Bjarnason fá þær ekki stærri mynd af sér eða 

meiri umfjöllun en raun ber vitni. Hér er jafnframt fjallað um mynd af erlendri konu sem var 

fyrst til að vinna tvenn Nóbelsverðlaun í heimi vísindanna á sitt hvoru sviðinu. Uppgötvun 

hennar og tækni eru enn við líð í dag, eftir heila öld, en plássið sem hún fær er örlítið sem er 

táknrænt sess kvenna í sögunni í gegnum tíðina. Það er í raun áberandi hversu dulin skilaboð 

bækurnar bera til beggja kynja um það pláss sem þau megi taka sér í samfélaginu. Konur eiga 

að vera litlar og penar og helst út í horni, á meðan karlarnir eru baðaðir upp úr athygli og fá 

meira pláss. Valdefling og máttur kvenna virðist vera haldið niðri með valdi eða vana.  

Mynd 19. Marie Curie, 
tvöfaldur 
Nóbelsverðlaunahafi 
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5.2 Tenglar   

Valdefli kvenna hefur ekki verið áberandi í sögukennslubókum enda hefur sagan verið sögð 

af karlmönnum. Þorsteinn Helgason segir að ein af orsökum þess að rannsóknir á kyngervi í 

sögunni hafi ekki átt sér stað sé að sagan sé saga þjóða út frá ríkisstjórn, konungum og 

ráðamönnum. Hann segir einnig að þessháttar saga haldi sig við opinbera sviðið og því 

einkennist hún af karllægri orðræðu. Þrátt fyrir að sagan sé karllæg, þá birtast myndir og 

frásagnir af konum sem hafa gert merkilega hluti og tekið þannig þátt í breytingum í 

sögulegu samhengi, hvort sem það er í vísindaheiminum eða heimi stjórnmála (Þorsteinn 

Helgason, 2011). 

Í grein Þorgerðar H. Þorvaldsdóttir, „Hvað er svona merkilegt við“ (1996), fjallar hún um 

tengla sem eina birtingarmynd kvenna í sögubókum. Samkvæmt henni eru tenglar tengdar 

merkismönnum sem mæður, systur, dætur eða eiginkonur. Hún segir t.d. að mikið hafi verið 

skrifað um konur á Sturlungaöld, en það sé í raun nauðsyn þar sem þurfi að útskýra hvernig 

auður og vald fari á milli manna í gengum hjónabönd (Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 1996). 

Það mætti því gefa sér að verðgildi kvenna var því töluvert nær verðgildi búfénaðar en 

mannfólks. 

Samhliða greiningu Þorgerðar Þorvaldsdóttur (1996) ætlum við að skoða styðjandi 

kvenleika sem ýtir undir valdefli karlanna á kostnað kvenna. Samþykki þeirra fyrir valdi 

karlanna er þögult en áberandi og gefur því til kynna að valdamisræmið sé í lagi í samfélaginu 

hvort sem litið er til félagslegra eða efnahagslegrar stöðu. Hlutverk kvennanna er því að 

styðja við karla og ráðandi karlmennskuhugmyndir meðvitað og ómeðvitað (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2012). Samkvæmt þessari skilgreiningu búa tenglar yfirleitt yfir styðjandi 

kvenleika sem birtist í myndefni þeirra kennslubóka í sögu sem hér voru skoðaðar  

5.2.1 Eiginkonur og móðir 

Í þessum kafla eru að finna myndir úr bókunum sem sýna birtingamynd eiginkvenna og 

móður í hlutverki tengils. Ástæðan fyrir þessu kaflavali er að eins og kemur fram í grein 

Þorgerðar, þá nefnir hún þessi hlutverk sem áberandi hlutverk kvenna í sögunni. Þær fá nafn 

síns getið eða mynd af sér frekar fyrir tengsl við karlmenn en vegna eigins verðleika 

(Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 1996). Margar af þessum konum hafa átt þátt í að móta veg 

karlmanna sinna á ýmsa máta, en eru samt sem áður sem viðhengi karlmanna af einhverju 

tagi, ekki ósvipað og þekkist úr fjölmiðla og samfélagsmiðla heimi nútímans.  
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Í bókinni Lýðræði og tækni (2016, bls. 95) er að finna eina af frægustu tenglum 

Íslandssögunnar á 19. öld sem er án efa Ingibjörg Einarsdóttir, eiginkona Jóns Sigurðssonar. 

Hún er ein af fáum konum sem fá birta mynd af sér í kennslubókunum sem er ekki 

brjóstmynd, þ.e.a.s. það sést í Ingibjörgu frá toppi til táar. Yfirleitt 

fá konur birtar andlitsmyndir af sér sem ná frá brjóstkassa. Hún 

afrekaði í raun ekki neitt af því sem við myndum flokka sem 

gerendur eða afrekskonur og myndi því undir venjulegum 

kringumstæðum ekki að fá svona fína mynd af sér birta í 

kennslubókunum. Hún er hins vegar tengill við einn merkasta 

karlmann Íslandssögunnar og sennilega er það ástæðan fyrir stærð 

myndarinnar. Ég nefni hana sem eina af frægustu tenglum 

sögunnar þar sem víða má finna umsagnir um hana í 

öðrum heimildum, en alltaf er hennar meginhlutverk og 

tilgangur í lífinu að þjóna sem eiginkona Jóns 

Sigurðssonar. Í kennslubókinni þar sem myndin birtist er örstuttur texti um Ingibjörgu þar 

sem sagt er frá hvar hjónin bjuggu. Einnig er tekið fram að hlutverk Ingibjargar var að sjá fyrir 

veitingum á miðvikudagskvöldum þegar það var opið hús fyrir Íslendinga heima hjá þeim. 

Ingibjörg birtist sem hugguleg eiginkona sem þjónaði vel heima hjá sér. Á ljósmyndinni virðist 

hún vera frekar vel til höfð, með hárskraut og sennilega hafa þau hjónin verið efnuð. Í 

textanum kemur fram að það liðu örfáir dagar á milli dauða þeirra, úr því má lesa rómantík 

eða virkilega mikla dyggð.  

Í bókinni 1918 (2018, bls.95) er að finna mynd sem tekin er við hátíðlega viðhöfn fyrir 

framan Menntaskólann í Reykjavík. Í skýringartexta stendur að tilefnið sé að Kristján X hafi 

komið í heimsókn til Íslands. Áhorfendur hafa myndað 

einskonar gönguleið fyrir hann og konu hans ásamt 

fríðu föruneyti sem ganga eftir leiðinni í miðbæ 

Reykjavíkur. Þau eru bæði prúðbúin og konan er í raun 

meira áberandi en Kristján X sjálfur á myndinni. Nafni 

hennar er ekki getið í textanum en hún hefur það 

hlutverk að ganga með eiginmanni sínum og vegna 

glæsileika hennar fer hún í flokkinn styðjandi kvenleiki 

en einnig sem eiginkona. Hún er klædd í ljós föt og kjól 

með hatt á meðan hann er í einhverskonar 

einkennisbúning. Karlmennirnir eru allir dökkklæddir, en það er einmitt eitt af því sem er 

einkennandi fyrir karlmenn á þessum tímum. Konan sem gengur með Kristjáni X virðist því 

vera í raun í aðalhlutverki á myndinni þar sem hún sker sig úr vegna klæðnaðar. Hún gæti 

Mynd 20. Ingibjörg Einarsdóttir, 
húsmóðir og eiginkona. 

Mynd 21. Nafnlaus eiginkona og 
maður hennar, Kristján X. 
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einnig farið í flokkinn skraut en við staðsetjum hana hér sem nafnlausa eiginkonu og þar með 

tengil. Þessi tegund af birtingamynd kvenna er í takt við þá umræðu sem eru að finna í 

fjölmiðlum í dag þar sem eiginkonur virðast vera nafnlausar upp til hópa á myndum sem 

birtast af hjónum eða pörum.  

Í þennan flokk komust tvær eiginkonur, önnur nafngreind en hin ekki. Í kennslubókunum 

eru konur yfirleitt ekki nefndar á nafn nema fyrir merkilega atburði og þá yfirleitt tengdar við 

karlmenn, hvort sem það eru merkismenn eða ekki. Það eru fáar tengingar við dætur eða 

systur í kennslubókunum í rannsókninni. Hér eru tvær myndir teknar sem dæmi um birtingu 

tengla þar sem önnur konan er nafngreind en hin ekki. Ingibjörg Einarsdóttir er yfirleitt 

nafngreind í bókum og sennilega fær hún þessa stóru fínu mynd af því að hún er tengill við 

áhrifavald í Íslandssögunni. Myndin af nafnlausu eiginkonu Kristjáns X gefur henni það 

hlutverk að vera drottning þar sem hann er konungur en það virðist samt ekki nægja til að 

nefna nafn hennar, hvorki í megintexta eða skýringartexta. Hún fær hins vegar heil mynd af 

sér, ekki litla pena brjóstmynd eins og flestar konur virðast fá. Staðsetning hennar á 

myndinni gerir hana áberandi, jafnavel meira áberandi en konunginn sjálfan.  

Það hefur ekki verið talað mikið um mæður í sögubókum almennt, eins og fram kemur í 

grein Þorgerðar Þorvaldsdóttur (1996). Þar telur hún upp þrjár mæður í Íslandssögunni sem 

tengdar eru við afrekssyni. Í kennslubókunum sem skoðaðar eru hér er töluvert um bein og 

óbein tengsl milli mæðra og barna sem hægt er að lesa um í texta og túlka út frá 

ljósmyndum. Hér tökum við mynd sorgmæddar móður sem heldur heiðri sonar síns á lofti. 

Sú móðir er nafnlaus tengill og er gott dæmi um það sem Þorgerðu Þorvaldsdóttir talar um, 

en eins og í hennar rannsókn, þá er ekki mikið um nafnlausar mæður. Hér er dæmi um eina. 

Í bókinni Frelsi og velferð (2019, bls. 88) þar sem fjallað er um deilur í Mið-Austurlöndum 

er mynd af dapurri, þreyttri konu sem heldur á fána með mynd 

af syni sínum. Þessi sonur er nafngreindur í bókinni en hann 

fórnaði lífi sínu til að vekja athygli á ástandinu í Túnis. Margir 

Túnismenn áttu auðvelt með að setja sig í spor hans og því varð 

andlit hans birtingamynd hetju og var kveikjan að uppreisn. 

Konan hins vegar á myndinni, sem er móðirin er ekki 

nafngreind. Það er sorglegt að hann hafi látist en einnig að 

móðirin skuli hafa þurft að horfa á eftir syni sínum deyja á 

þennan hátt. Konan sýnir auðmýkt, hún er syrgjandi móðir en er 

nafnlaus eins og svo margar konur og sennilega margar 

mæður.  Mynd 22. Nafnlaus syrgjandi 
móðir með mynd af 
látnum syni sínum. 
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5.2.2 Styðjandi kvenleiki. 

Tenglar sem fjallað er um hér eiga það sameiginlegt að vera í styðjandi hlutverki af einhverju 

tagi við syni og eiginmenn sína. „Styðjandi kvenleiki mætir þörfum og löngunum karla. 

Styðjandi kvenleiki og ráðandi karlmennska eiga í gagnvirku sambandi; styðjandi kvenleiki 

viðheldur athöfnunum og gjörðum sem styrkja í sessi og stofnanabinda yfirráð karla yfir 

konum“ (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012, bls.7). Í greininni kemur einnig fram að hlýðni 

konunnar sé viðhaldið í markaðsstarfi eins og t.d. í auglýsingum. Hlýðni mótar tengsl á milli 

kynja og er þáttur af valdakerfi.  

Í Styrjaldir og kreppa (2016, bls. 88) er að finna 

auglýsingu sem Adolf Hitler gerði til að ýta undir þá 

fjölskylduímynd sem hugsjón hans boðaði. Tilgangur 

auglýsingarinnar er að með því að kjósa Hitler sé búið að 

bjarga þýsku fjölskyldunni. Styðjandi kvenleiki skín þar í 

gegn ásamt hugtakinu lýsandi karlmennska þegar textinn er 

lesin við myndina. Þarna eru hugmyndir Hitlers útskýrðar 

þar sem konan á ákveðið hlutverk og m.a. það að vera 

hlýðin sínum manni og standa honum við hlið. Á myndinni 

er kona sem heldur á barni sínu og fyrir framan hana er 

eiginmaðurinn og annað barn. Þó að þetta sé auglýsing og 

eigi þá væntanlega að gera hlutverkið aðlagandi og selja 

hugmyndina, þá er hægt að lesa annaðhvort depurð eða 

dauða í augum konunnar. Fyrir neðan þessa auglýsingu 

er önnur auglýsing þar sem ýtt er undir karlmennskuna 

og þá skyldu karlmanna að berjast og vinna fyrir fjölskyldunni. Það má því segja að þessar 

tvær auglýsingar ýta undir ýkta staðalímynd kynjanna. Konur áttu að vera heima og hugsa 

um börnin og heimilið en karlarnir áttu að vera sterkir og berjast, enda var eitt af slagorðum 

nasista „Börn, eldhús og kirkja“ (bls. 88). Þó að mikið ofbeldi hafi falist í þeim gríðarlegu 

kröfum sem voru á bæði kynin að standa sig í sínu hlutverki þá ætlum við að skoða betur 

auglýsinguna með konuna, sem við sjáum hér að ofan. Þrátt fyrir að þessi mynd sé tekin úr 

kennsluefni sem við tengjum við óttastjórnun, heilaþvott og margt annað dapurt og neikvætt 

þá er hún í raun að sýna konuna í því hlutverki sem við sjáum konur á mörgum öðrum 

stöðum í kennslubókunum. Konan er tengd við uppeldi, heimilið, umönnun og sem 

undirgefin karlmanninum. Undirritun auglýsingarinnar er nafnið Adolf Hitler, sem sýnir að 

það er karlmaður sem stýrir hlutverkum kynjanna, sköpun kyngervis og stöðunni. Auglýsingin 

ýtir undir styðjandi kvenleika. Textinn í kringum myndina fjallar um áróður sem Hitler var 

Mynd 23. Áróður Hitlers um 
kynhlutverk skv 
kenningum nasista. 
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með um fullkomið Þýskaland og fyrirlitningu hans á Gyðingum. Textinn segir frá þeim leiðum 

sem hann fór til að heilaþvo fólk og auglýsingarnar eru dæmi um það.  

Í bókinni Styrjaldir og kreppa (2016, bls. 6) er einnig ljósmynd úr kvikmyndinni The 

Titanic. Hún sýnir styðjandi kvenleika í annarri mynd en hér að ofan. Þarna er Leonard 

DiCaprio að leiða Kate Winslet í gegnum 

glæsilegan sal í sökkvandi Titanic. Í myndinni er 

hann partur af lægstu stéttinni sem var um borð í 

skipinu en hún þeirri efstu. Hann í nafni 

karlmennsku og hugrekkis leiðir hana í gegnum 

skipið eins og hann muni bjarga henni. Þarna er 

dæmi um styðjandi kvenleika þar sem hún setur 

sitt traust á hann í nafni karlmennsku og 

hetjudáðar, þó hann sé í lægri stétt en hún. Það 

kemur reyndar ekki fram á ljósmyndinni nema 

mögulega á klæðnaðinum, en kvikmyndin Titanic endurspeglar vel stéttaskiptingu sem var 

svo sýnileg og áberandi á þessum tímum. Enda hefur stéttaskiptingin oftar en ekki sett 

konuna í stétt neðar neðstu stétt karlmanna.  

Þrátt fyrir að hugtakið styðjandi kvenleiki ýti undir hlýðni og jafnvel kúgun, þá eru 

samhliða því miklar kröfur á karlmanninn sem stendur þar á bakvið um ýkta karlmennsku. 

Við erum hins vegar að skoða hlið konunnar og því leggjum við áherslu á styðjandi kvenleika. 

Fyrri myndin er dæmigerð mynd af konu í kennslubókum, jafnvel bókum og fjölmiðlum 

almennt. Þrátt fyrir að hún sé tekin úr tímabili í sögunni sem einkenndist af harðstjórn og 

einræði, þá er hún samt sem áður góð birtingamynd styðjandi kvenleika, þó að þarna sé 

hann til staðar vegna valdbeitingu yfirvalds þeirra beggja í stað valds eiginmannsins. Seinni 

myndin er dæmi um óbein skilaboð um krafta karlmanna og þá undirgefni sem konum ber að 

sýna, eða sem konur sýna þegar karlmaður á í hlut. Hann er sterkur, hann veit hvert á að fara 

og hann ætlar að bjarga. Hvort sem það eru ljósmyndir eða kvikmyndir, þá eru þessi skilaboð 

víða til stúlkna og kvenna, að karlmaðurinn sé bjargvætturinn.  

5.3 Kynverur  

Kynverur er síðasta þemað í flokkun á birtingarmyndum kvenna sem Þorgerður H. 

Þorvaldsdóttir setur fram í greininni „Hvað er svona merkilegt við það?“ (1996). Í greininni 

segir hún að kynverur séu yfirleitt settar í samhengi við kynlíf eða annað kynferðislegt 

samneyti við karla. Í þessum kafla ætlum við að víkka út hugtakið kynverur frá því sem 

Þorgerður nefnir. Það hefur ýmislegt gerst á Íslandi frá því að greinin var skrifuð og eitt af því 

er réttur kvenna til að tjá sig og hafa skoðun á því hvernig á hana er horft og hvernig komið 

     Mynd 21  Mynd 24. Úr kvikmyndinni Titanic. 
Sýnir styðjandi kvenleika. 
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er fram við hana. Upplifun kvenna á atburðum hefur meira gildi nú en áður. Konur hafa rétt 

til að segja nei og meðvitund um mörk á framkomu, í orði, líkamlegri og andlegri eru orðin 

meira afl í höndum kvenna. Við leggjum upp með að skoða myndir út frá því að þær sýni 

konur sem kynverur og þar af leiðandi víkkar örlítið út skilgreining Þorgerðar frá því að konur 

séu tengdar við kynlíf eða annað kynferðislegt samneyti við karla. Hafa ber í huga að greining  

myndanna er út frá kvenlegu sjónarhorni þar sem höfundur rannsóknar er kona og getur því 

auðveldar sett sig í spor konunnar á myndinni er karlsins.  

5.3.1 Skraut 

Undirflokkurinn skraut er í kaflanum kynvera vegna þess að þar birtist konan sem skraut og 

hefur það hlutverk að gleðja augu áhorfanda. Konurnar eru stundum í þannig klæðnaði að 

þær ýta undir kynþokka sem áhorfandi gæti tengt við kynlíf, hvort sem það er af vilja 

konunnar eða ekki.  

Gott dæmi um skraut er mynd af því þegar skinnhandrit Konungsbókar, Eddukvæða og 

Flateyjarbókar koma til Íslands. Umfjöllunin og myndin 

sem hér er tekin sem dæmi koma fyrir í bókinni Frelsi og 

velferð (2019, bls.63). Í skýringartexta er talað um 

kvæðin og þá sem halda á kvæðunum en ekkert er talað 

um stúlkurnar sem raða sér upp í röð, allar í eins fatnaði, 

fulltrúar þjóðarinnar sem mennskir fánaberar. Stúlkurnar 

eru í bláum pilsum og jökkum og hvítum skyrtum, 

skreyttar í stíl við fánana. Karlarnir eru í sjóliðabúningum, 

stæðilegir menn í dökkum fötum með þjóðargersemar í 

höndunum. Handritin eru þarna aðalatriði myndarinnar 

en sterkir karlmenn halda á þeim á meðan stúlkunum er 

stillt upp sem skraut og sem fánaberar. Þetta voru merkilegir tímar í íslenskri sögu og í anda 

tímabilsins að sterkir karlar halda á þungu og verðmætu á meðan stúlkurnar eru fínar og 

standa hjá. Þær ýta undir karlmennsku sjóliðanna með fínlegu yfirbragði sínu. Umræðutexti 

við myndina kemur í raun fólkinu ekkert við sem er á myndinni, en það er samt sem áður 

áhugavert að skoða mismunandi hlutverk kynjanna á myndinni. Það má einnig nota hugtakið 

styðjandi kvenleiki til að greina þessa mynd þar sem hlutverk kvennanna er að standa til 

hliðar við sterkbyggðu einkennis klæddu karlmennina. Það er í raun engin tengin á milli 

kynjanna, nema það að þeir sýna styrkleika sinn og kraft í að halda á þungum og verðmætum 

handritum á meðan þær eru fallega skreyttar íslenskar ungar konur. Þau eiga það 

sameiginlegt að taka þátt í sömu athöfn, en allt út frá staðalímynd og kyngervi sem 

samfélagið samþykkir. Valdið er augljóslega hjá körlunum.  

Mynd 25. Afhending handritanna 
við Reykjarvíkurhöfn. 
Stúlkurnar eru skraut. 
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Í bókinni Styrjaldir og kreppa (2016, bls. 66) er mynd af konu sem er fáklædd að dansa 

með karlmönnum sem eru að spila á hljóðfæri. Myndin er svart/hvít frá þriðja áratug 20. 

aldar og einkennist af þeirri gleði og hávaða sem 

gjarna er tengdur við þetta tímabil sem stundum 

kallað „the roaring twenties“. Karlarnir eru 

glaðir og horfa á konuna dansa og hún virðist 

vera glöð að dansa fáklædd fyrir framan karlana 

sem spila á blásturshljóðfæri. Augnaráð hennar 

er tælandi og bendingin gefur til kynna að hún 

sé búin að velja sér stegg úr hópnum. Út frá texta 

ætti þessi mynd að vera táknmynd breyttra tíma 

þar sem fólk fann fyrir meira frelsi eftir stríðið til að fá að gera það sem það vildi. Ljósmyndin 

hefur ákveðið skemmtanagildi í sér þar sem þeir eru að spila á hljóðfæri og við tengjum 

tónlist yfirleitt við skemmtun og gleðitilfinningu. Myndin sýnir frjálslynda unga konu sem er 

klædd í ljósum fötum en karlarnir eru allir í dökkum fötum. Myndin ætti mögulega að tákna 

frelsi fyrir konur varðandi klæðnað og frelsi frá heimilinu þar sem hún er að dansa og 

skemmta sér. Myndin gefur óneitanlega til kynna kynferðislegan undirtón út frá mörgum 

sjónarhornum. Konan á myndinni er ekki klædd í svuntu eða með slæðu yfir höfuðið, auk 

þess sem hún er ekki með nein börn hjá sér. Frelsið frá hefðbundum kynhlutverkum virðist 

vera algjört. Hlutfall kynjanna í þessari skemmtun eru hins vegar ekki alveg jöfn eða sú mynd 

sem sett er fram fyrir unga lesendur bókarinnar.  

Hugurinn ber mann ósjálfrátt til hreyfingar eins og Druslugöngunnar sem hófst í Toronto í 

Kanada apríl 2011, þar sem kveikjan að henni voru orð lögreglumanns sem sagði að „konur 

skyldu forðast að klæða sig eins og druslur“. Þar var hann að ýja að klæðnaður kvenna ýtti 

undir kynferðisglæpi (Erna Ýr Öldudóttir, 2015). Hvort sem lesandi sér frjálslynda eða 

druslulega konu fer eftir hugarfari lesanda. Tælandi augnaráð hennar og bið þeirra eftir að 

vera „valin“ ýtir undir kynþokka og gerir konuna að kynveru. Því á þessi mynd heima hér.  

Í bókinni Sögugáttin – Vilta vestrið (2015, bls. 19) er 

umfjöllun um hinn þýsk-ættaða Löb Strauss og uppfinningu 

hans og hönnun á buxum úr slitsterku efni úr bláum dúk í 

kringum 1900. Seinna tók hann upp nafnið Levi´s. Það sem 

er í raun áhugavert við þessa mynd er að umfjöllunin skuli 

vera um merkilega uppfinningu frá karlmanni sem enn er 

notuð í dag og myndin sem birtist eru af konum sem 

tengjast honum ekki neitt. Hér birtist mynd af auglýsingu af 

uppfinningunni sem eru Levi´s gallabuxurnar og eru þekktar 

Mynd 26. Tákn frelsis upp úr 1930. 

Mynd 27. Levi´s auglýsing 
með konur sem 
fyrirsætur. 
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um heim allan. Þar sem þetta er auglýsing með konum, fer myndin undir flokkinn skraut. Þær 

eru klæddar eins og kúrekar, málaðar í framan, brosandi og með fallegt hár. Konur sem 

skraut í auglýsingum er ekkert nýtt af nálinni, sérstaklega þegar auglýsa á útlit. Það sem er 

áhugavert er þó að þær eru settar í hlutverk kúrekastelpna og þær eru óvenju mikið klæddar 

miðað við það sem við þekkjum í dag af konum í auglýsingum. Hlutverk kvennanna í þessum 

klæðnaði á sennilega að vera í anda frjálsræðis og sömuleiðis gallabuxurnar sem eiga þá 

væntanlega stóran þátt í að skapa þá gleði sem vinkonurnar á myndi eiga.  

Konur sem skraut koma víða við í kennslubókunum. Hér eru þrennskonar birtingamyndir 

kvenna í því hlutverki. Fyrsta myndin er meðvitað ákveðin uppstilling af skipuleggjendum 

handrits afhendingarinnar á meðan hinar tvær eiga að túlka einhverja tilfinningu þar sem 

konur eru augljóslega skraut. Myndin af konunni sem dansar er þakin kynþokka og á því vel 

við hér en síðasta myndin er kunnugleg þar sem konur eru notaðar til að selja ímynd og útlit. 

Við getum tengt það beint við frjálsræði og þá byltingu sem varð á þeim tíma, en 

frjálsræðinu fylgdi líka ábyrgð sem mögulega gleymdist í karllægum heimi. Jafnrétti og 

frjálsræði hefðu þurft að fylgjast betur að í sögunni almennt. 

5.3.2 Kvenlíkaminn 

Líkami konunnar og hvað er aðlagandi og samþykkt af samfélaginu hefur verið breytilegt í 

aldanna rás. Nú til dags eru það tískustraumar sem berast í gegnum samfélagsmiðla og gefa 

leiðbeiningar um hvað er tíska og hvað ekki. Konur og karlar hafa fleiri tækifæri til að breyta 

útliti sínu og það virðist vera sífellt auðveldara. Ástæða fyrir breytingum á líkama einstaklinga 

geta verið margbrotnar en oftar en ekki er tilgangurinn að verða eftirsóknarverðari eða vekja 

athygli. Hugmyndir um hinn fullkomna líkama og útlit almennt hefur tekið á sig margar 

myndir í gegnum söguna hjá báðum kynjum og stundum gripu foreldrar á það ráð að reyna 

að breyta þróun vaxta barna sinna til að ná fram eftirsóknarverðum 

einkennum eins og kemur fram í bókinni Sögugáttin Rómanska – 

Ameríka (2018, bls. 22). Útlit og einkenni kynjanna á sér því langa 

sögu, sérstaklega kvenna og oftar en ekki með þann tilgang að ýkja 

kynþokkann. Við setjum kvenlíkaminn undir flokkinn kynvera.  

Í bókinni Sögugáttin Rómanska – Ameríka (2018, bls.22) er að 

finna mynd af konu í fallegum búningi sem er viðstödd eina af þeim 

fjölmörgu kjötkveðjuhátíðum sem haldnar eru í Suður-Ameríku. 

Umfjöllunin við myndina hefur yfirheitið „Útlit og tíska“ og fjallar 

um þá siði og venjur sem fólk gerði til að fylgja eftir tískustraumum 

samtíðar. Þar eru tekin dæmi um leiðir til að gera börnin sín 

rangeygð eða með flatt enni, þar sem það þótti eftirsóknarvert. 
Mynd 28. Skreyttur 

kvenlíkami 
nútímans. 
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Einnig er talað um útlit, klæðnað og fylgihluti eftir stéttum og þar kemur texti sem ætti 

mögulega við þessa mynd af hálfnaktri konu sem birtist á blaðsíðunni. Þar stendur að 

höfuðföt með miklu fjöðrum þótti algengt hjá frumbyggjum og að hjá Astekum skreyttu efsta 

stéttin sig með fjöðrum. Höfuðskraut náði hins vegar að halda góðu lífi í búningaskreytingum 

á kjötkveðjuhátíðum um álfuna og sennilega er þessi mynd af einni slíkri. Þessi mynd er 

dæmi um ýkt líkamlegt atgervi kvenna sem höfundar ákveða að birta í kennslubókunum. 

Þessi mynd ratar hingað inn vegna þess að þarna er kona skreytt og er notuð sem skraut á 

blaðsíðunni. Hún er með fjaðrir á höfðinu sem vissulega er umfjöllunarefnið á opnunni en 

annars er hún í semelíuskreyttu bikiníi og með þann vöxt sem nútímasamfélag samþykkir. 

Hálfnakin kona með semelíuskreytta „einkastaði“ á því vel heima í flokknum kynvera þar sem 

birtingamynd hennar er slík.  

Stór partur af kvennasögunni er að segja frá réttindabaráttu kvenna. Í kringum 1970 hófst 

önnur bylgja kvennabaráttu á Íslandi þar sem barist var  fyrir réttindum kvenna og meiri 

jöfnuði. Stundum þurfti að grípa til róttækra aðgerða og það er sagt frá einni slíkri aðgerð í 

bókinni Frelsi og velferð (2019, bls.54) þar sem er birt teiknuð skopmynd af gjörningi kvenna 

sem mótmæltu fegurðarsamkeppnum. Þó að 

stefnan hafi verið að bæta við kvennasöguna, 

þótti höfundi viðeigandi að birta þessa mynd af 

gjörningi sem kvennaafl stóð fyrir í þágu 

kvenréttinda og sem part af því að brjóta upp 

staðalímynd konunnar sem skraut. Þar koma fram 

tvær mjög svo ólíkar birtingamyndir á kynímynd 

kvenna. Tvær þeirra eru teiknaðar í svo litlu bikiníi 

að brjóstin standa upp úr og stinnar geirvörtur 

standa út í loftið. Þær eru grannar, með ljóst hár 

og í háum hælum. Hin kynveran, eða kannski 

andstæða kynveru, er belja með andlit eldri konu 

með dökkt hár sem sett er upp í loft og stór eyru. 

Karlarnir sitja gónandi á og einn er í líki nauts. Gæti mögulega verið að gefa til kynna að 

beljan eigi líka séns. Að það sé alltaf einhver fyrir alla. Ástæðan fyrir skopmyndinni er að 

1972 var haldin fegurðarsamkeppni á Akranesi þar sem Rauðsokkur líktu fegurðarsamkeppni 

við gripasýningar. Þær mættu því með kvíguna Perlu frá Galtalæk og leiddu hana til sýningar. 

Gjörningurinn átti að vera táknrænn og gefa skýr skilaboð varðandi keppnina, sem var á 

háum stalli á Íslandi í fjöldamörg ár. Íslendingar státuðu sig lengi af því að eiga fegurstu 

konur í heimi og samfélagið samþykkti að fegurð væri eftirsóknarverð og konum til 

framdráttar. Með því var ýtt undir æskudýrkun og staðlar settir fyrir aðrar stúlkur um útlit 

Mynd 29. Skopmynd af uppátæki 
kvennahreyfingar á 
fegurðarsamkeppni 1972 sem 
haldin var á Akranesi. 
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frekar en gáfur eða færni. Skopmynda teiknarinn ákveður á þessari mynd að setja eldri konu 

með dökkt hár sem andlit kýrinnar í stað þess að setja unga ljóshærða stúlku, eins og hinar í 

keppninni eru. Konurnar eru fáklæddar í háum hælum og það virðist skipta litlu máli þó að 

brjóstin sjáist. Það er einnig áhugavert að þeir sem horfa eru að öllum líkindum bara 

karlmenn. Ef við horfum á tilvísun í gátlista Menntamálastofnunnar um ábendingar sem þarf 

að hafa í huga við námsgagnagerð, þá kemur fram að ekki megi mismuna kynjum eða fjalla 

einhliða um hlutverk kynjanna og að dregnir og stúlkur séu ekki sýnt í hinum hefðbundnu 

hlutverkum. Á þessari mynd eru konur sýndar í því hlutverki að vera sýningargripir fyrir 

karlmenn. Eitthvað sem enn er í dag og er þessi skopmynd því í raun tímalaus. Það þýðir 

samt sem áður ekki að hún eigi rétt á sér þar. Myndin ýtir undir þá ímynd að kona sem berst 

fyrir réttindum kvenna er sýnt sem „ófríð“ á meðan hinar sem sýna sig hálfberar eru 

„fallegar“. Það að nota höfuðið er því ekki aðlagandi, en nekt og æska er eftirsóknarverð og á 

það horfa karlarnir. Skilaboð myndarinnar til nemenda eru því að eðlilegt sé að konur séu 

skraut fyrir karla. Svipaðar myndir eru endurteknar í námsefninu líkt og öðrum miðlum, t.d. í 

fjölmiðlum og samfélagsmiðlum sem gerir það að verkum að það er orðið að þrástefi sem 

mótar viðtekna sannleika um konur og þeirra kynhlutverk (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2006).  Þegar horft er til þeirra viðmiða og þess sem kemur fram um kennsluefni frá 

Menntamálastofnun sem kom út 2017, þá er þessi mynd mögulega ekki við hæfi þar sem 

hallar mjög á annað kynið. Konur eru sýndar þarna sem sýningagripir og ýkt staðalímynd um 

líkamlegt atgervi birt. Engin sambærileg mynd birtist í bókunum af karlmönnum. Höfundur 

hefði auðveldlega getað valið svo margar aðrar myndir, eða fengið teiknara til að teikna upp 

annað en skoplega hlið á í raun mjög alvarlegu málefni. Birtingamynd kvenna sem vilja 

jöfnuð er gert að háði og það sjá nemendur.  

5.3.3 Skækjan 

Þó að flokkurinn skækja sé í raun sótt úr bókmenntaheiminum, þá fær sá flokkur að vera hér. 

Myndir af konum sem líta út fyrir að vera skækjur eða lauslátar eiga því erindi undir þemað 

kynverur. Birtingamynd lauslátra kvenna er að finna bæði í mynd og í texta í bókunum. Hér í 

þessum flokki er sagt frá myndum sem eru í kringum sama umfjöllunarefnið sem er 

„ástandið“ og skapaðist þegar herinn kom til Íslands. Þessar myndir urðu fyrir valinu þar sem 

auðvelt er að tengja þær við eitthvað sem þekkt er í dag, ungt fólk að skemmta sér. Þegar 

textinn er lesin gæti merkingin breyst með tilliti til kvennanna á myndinni. Þær gæti flokkast 

sem lauslátar ungar konur sem er einmitt sambærileg merking á bakvið og orðið skækja 

(Íslensk nútímamálsorðabók).  

Í kennslubókinni Sögugáttin – Blessað stríðið (2017, bls. 16 og 17) eru myndir af ungum 

konum og ungum karlmönnum. Þessar ljósmyndir eru teknar þegar herinn var á Íslandi og á 

þeim tíma sem talað er um ástandið. Myndirnar sýna ungt fólk vera að skemmta sér. Engin 
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sérstakur munur er á milli kynja nema helst til fatnaðurinn. Konur eru í kjólum og hermenn 

eru í sínum einkennisbúning. Hlutfall kynja er ekkert athugavert en á annarri myndinni eru 

fleiri karlmenn á hinni eru fleiri konur.  Í nútímasamfélagi finnst ekkert athugavert við 

myndirnar en þegar textinn er lesin breytist sú hugmynd, þar sem ýtt er undir að konur séu 

kynverur. Nafnið sem er notað yfir þetta tímabil 

er Ástandið og vísar til þess ástands sem skapaðist 

þegar íslenskar konur fóru að vera með 

hermönnunum. Það þótti einhverskonar ógn og 

mögulega var það partur af þjóðernishyggju með 

smá áhrifum að vernda hinn íslenska stofn. Það að 

konur sýndu sjálfstæði og nýttu sér það frelsi að 

velja sér maka sem var ekki íslenskur þótti ógn. 

Myndirnar gætu vel verið teknar í nútímanum 

með þema frá þessum árum, þar sem skemmtanir eins og þessar þykja sjálfsagður hlutur. 

Það er því áhugavert að lesa það sem stendur um myndirnar og viðbrögð yfirvalda. Í raun 

mætti flokka konurnar á myndinni sem gerendur 

í þeim skilningi að þær tóku sína eigin kynverund 

í sínar hendur og gengu gegn því sem samfélagi 

miðaði við. Þær fóru út fyrir ákveðnar 

hugmyndir um hvernig konur ættu að haga sér 

og í raun völdu sér maka. Í bókinni (bls. 16 – 17) 

kemur fram að íslenskt kvenfólk hafi verið 

gagnrýnt fyrir samskipti sín við hernámsliðið og 

kona ráðin til starfa hjá lögreglunni til að fylgjast 

með þessum samskiptum. Einnig kemur fram að 

skipaður hafi verið sérstakur dómstóll ef stúlkur undir 20 ára áttu „ósiðleg samskipti“ við 

hermennina, þar sem þær gátu átt von á að verða sendar úr landi. Ástæðan fyrir skækju-

stimplinum sem kemur upp í huga manns eftir lestur textans gæti verið vegna þess að þær 

voru ekki undirgefnar og fóru gegn samfélaginu.  

Katrín Jakobsdóttir sagði í ávarp á málþingi um hlutdeild og birtingarmyndir kynjanna í 

sögubókum að mikilvægt væri að skoða sögulega atburði og bera saman við líðandi stundu. 

Með því móti ættum við að ná betri skilning á nútíma samfélagi (Katrín Jakobsdóttir, 2012). 

Með þeim orðum sjáum við mikilvægi þess að rýna í þá texta sem fylgja með myndunum til 

að geta skilið betur og áttað okkur á hvað þurfti til að koma okkur á þann stað sem við erum í 

dag í sögulegu samhengi. Konur sem fara að skemmta sér eru almennt ekki kallaðar skækjur í 

nútímasamfélagi.  

Mynd 31. Ungt fólk að skemmta sér í 
Ástandinu. 

Mynd 30. Ungt fólk að skemmta sér í 
Ástandinu. 
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5.4 Gyðjur 

Staðalímyndir og kynímyndir hafa verið til í aldanna rás, þó að umræða um þessa félagslegu 

þætti hafa ekki haft mikið rými í umræðunni fyrr en síðustu ár. Bæði hugtökin einkenna 

einhverskonar hugmynd sem gott er að styðjast við þegar við flokkum eða berum saman 

kynin og hvað er líkt og hvað er ólíkt. Þá gripum við til félagslegra hugmynda eins og kyngervi 

þar sem samfélagið hefur ákveðið einkenni og hlutverk karla og kvenna, en það er 

mismunandi eftir tíma og stað. Það hafa einnig þróast ákveðnar ýktar ímyndir um hinar ýmsu 

stéttir, kyn, ákveðin tímabil í ævi mannsins og svona mætti telja. Eitt af því eru gyðjur, 

ómótstæðilegar konur sem er yfir aðrar konur hafnar, jafnvel eitthvað í líkingu við 

fegurðardrottningarnar hér að ofan. Í orðabók stendur að gyðja sé kvenkyns goðvera, fögur 

og tignarleg kona. Í bókunum koma fyrir tvær myndir og umræður sem flokkast beint undir 

þennan flokk. En það þykir ástæða til að taka þennan flokk fyrir hér, þar sem engin ýkt 

karlímynd eða goð kemur fyrir í bókinni. Dæmin sem koma fyrir í bókunum er annarsvegar 

líkneski og hins vegar hin alíslenska fjallkona.  

Myndin af líkneskinu sýnir styttu sem talin er vera dæmi um trúarbrögð fyrir um 25.000 

árum fyrir Krist. Myndin birtist í bókinni Sögugáttin – fyrstu samfélögin (2015, bls.30). Útlit 

styttunnar er konulíkami og því fær þessi mynd að rata hingað inn. 

Líkaminn hefur mjúkar línur og stór brjóst. Styttan er andlitslaus 

en talið er að styttan eigi að túlka móður jörð. Hún er konulíkami 

og talin vera frjósemisgyðja eða frummóðir. Túlkun styttunnar eru 

að einhverju leiti byggð á því orðalagi sem við könnumst við í dag 

með móður jörð, og það á fleiri tungumálum en íslensku. Frjálslegt 

vaxtarlag styttunnar er sennilega ekki í takt við það sem samfélög í 

vestrænum heimi samþykkja í dag en þessi konulíkami hefur gefið 

mikið af sér, líkt og jörðin og ber þess merki. Virðingin við þetta 

líkneski er sagt hafa verið mikið þar sem hún var átrúnaðargoð og í 

leiðinni kynvera. Kynímynd styttunnar mætti túlka þannig að hlutverk konunnar hafi verið 

það sama og jarðarinnar. Frjósemi. Um leið og höfundurinn að þessari rannsókn fyllist 

lotningu við að horfa á styttuna, þá fyllist hann líka ótta við hvað hafi verið gert við þær 

konur á þessum tíma sem uppfylltu ekki þessa líkamlegu kynímynd konunnar.  

Hin gyðjan sem við teljum með hér er mynd gerð af þýskum myndlistarmanni, J.B. 

Zwecker eftir frásögn Íslendings. Myndin er í bókinni Lýðræði og tækni (2016, bls.101) og er 

af ungri fallegri konu með höfuðfat og er hin Íslenska fjallkona. Á myndinni situr hún ein úti 

undir stjörnubjörtum himni. Við hlið hennar flýgur sennilegast örn en við hlið sér ber hún 

sverð í fallega skreyttu slíðri. Hárið er sítt og andlitið kvenlegt en ákveðið. Hún hefur ýmislegt 

annað í kringum sig sem erfitt er að greina en nokkuð ljóst er að hún virðist hafa nóg að gera. 

Mynd 32 Líkneski 
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Hún er vökul, verndandi, stór en samt kvenleg og óhrædd við myrkrið. Hún er ein af því að 

hún þarf ekki neinn stuðning eða aðstoð, hún er sjálfstæð og sterk. Textinn sem fylgir þessari 

mynd eru brot úr ættjarðarljóðum þar sem umfjöllunin er þjóðernishyggja. Það eru talin upp 

nokkur erindi eftir mismunandi höfunda. Ljóðabrotin eru fimm 

talsins og þar eru brot eftir fjóra karlkyns höfunda birt á móti 

einu ljóðabroti eftir kvenkyns höfund. Öll ljóðbrotin fjalla um 

ástarjátningar til landsins og augljóst er að talað er um eyjuna 

okkar í kvenkyni. Ljóðbrot karlanna fjalla um útlit og fegurð á  

meðan ljóðbrot konunnar fjallar um tilfinningar og hvernig fólkið 

á að annast eyjuna okkar. Það er áhugavert að sjá muninn á 

innihaldi ljóðanna út frá kyni höfunda og hvernig þessar lýsingar 

birtast lesendum. Myndin sjálf birtist af hinni fullkomnu konu því 

eins og ljóðin segja til um þá hefur hún allt til brunns að bera sem 

hægt er að elska í fegurð. Birtingamynd hennar í teikningunni er 

fegurð, styrkur, kjarkur og kvenleiki. Hún er gyðja. Fyrir hina 

íslensku meðal konu er ómögulegt að standast allar þessar væntingar.  

Þessar tvær ómennsku og ólíku fyrirmyndir kvenna sem settar eru fram í bókinni eru 

birtingamynd umönnunar, frjósemi og móðurhlutverks annarsvegar og fegurðar og styrks 

hins vegar. Þær ættu i raun heima í langflestum af þeim flokkum sem taldir eru upp í 

rannsókninni. Líkneskið er táknmynd þeirra staðalímyndar að konan eigi að sjá um 

fjölskyldumálin. Hún á að fjölga mannkyninu og mæðra það. Það er samt sem áður ekki 

öllum konum gefið að vera umönnunaraðilar, frekar en körlum. Sama má segja um frjósemi 

eða móðurhlutverkið. Sama má segja um Fjallkonuna. Fegurð er afstætt hugtak og mjög 

huglægt en samt sem áður eru straumar sem berast í gegnum miðla og gefa konum og 

stúlkum hugmyndir um samþykkt útlit. Við getum hugsað okkur að ímynd fjallkonunnar sé í 

raun þau viðmið sem hin íslenska kona hefur verið að keppast við í aldanna rás. Viðmið sem 

er í ekki hægt að ná þar sem þau eru gerð af mönnum, jafnvel karlmönnum. Athyglisvert er 

að í kennslubókunum er hvergi að finna líkneski eða goð af karlmanni, einhverri ýktri 

karlmennsku fyrirmynd sem erfitt eða ómögulegt er fyrir karlmann að líkjast.  

Mynd 33 Íslenska 
fjallkonan 
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6 Umræður  

Eftir að hafa innihaldsgreind myndir kennslubókanna er ljóst að umfjöllunarefni fyrir þennan 

aldur í sögukennslu er karllægt. Töluvert hallar á myndbirtingu af konum miðað við karlana, 

bæði þegar skoðaðar eru fjöldi mynda og stærð þeirra. Umfjöllun fær lítið pláss miðað við 

afrek kvennanna ef þau eru borin saman við umræður um svipuð afrek karla. Birtingamynd 

kvenna á myndum falla vel að þema Þorgerðar Þorvaldsdóttur sem stuðst er við hér í 

rannsókninni og því var það notað. Konur koma fyrir sem nafnlausir tenglar, sem nafnlausir 

og nafngreindir gerendur og myndbirting af afrekskonum eru litlar myndir og stundum eru 

þær frekar karlalegar í útliti. Þemað kynvera er að finna í myndunum og er þá einnig 

nafnlaus. Áhugavert er einnig klæðnaður kvenna sem birtist fyrir tíma kynverunnar sem er 

um það leiti sem þær fá aukið frelsi. Fyrir þann tíma er svunta og slæða árberandi, eftir það 

er minna um þessi einkenni í klæðaburði.  

Í kennslubókum sjáum við að karlmenn eru fyrirferðameiri en konurnar. Þegar við 

skoðum bækurnar og þær myndir sem birtast þar af konum sem hafa stigið fram og verið 

áberandi í flestum sviðum samfélagsins fá þær lítið pláss. Það hefur verið bent á það í 

fræðunum að sagan sé karllæg af því að hún er sögð sem línuleg stjórnmálasaga í bland við 

menningu félagssögu, með mesta áherslu á stjórnmálin (Þorsteinn Helgason, 1996). Hér er 

dæmi um það þrástef sem er ríkjandi í orðræðunni eins og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson talar 

um (2006) en hér á það við um sögu og sögukennslu, að saga fjalli fyrst og fremst um 

stjórnmál og að sögulegir gerendur séu aðallega stjórnmálamenn eða annað fólk, þó aðallega 

karlar, sem geru sig gildandi á stjórnmálasviðinu. Þetta þrástef felur því jafnframt í sér að 

saga, hvort sem um er að ræða heims- eða Íslandssögu, sé í raun saga karla. Ríkjandi 

orðræða gerir því það að verkum að okkur þykir sjálfsagt að ekki sé fjallað um konur í 

sögubókum.  

Í upphafi rannsóknar hafði ég hugsað hugtakið uppfyllingarefni út frá því sem kemur fram 

í ritgerð Ingólfs Arnar Björgvinssonar (2013) þar sem einn viðmælandi hans segir að teiknarar 

teikna konur inná myndir sem uppfyllingu. Eftir vinnuna við þessa rannsókn fór ég að upplifa 

hugtakið öðruvísi. Í bæklingi Menntamálastofnunnar um útgáfu á námsefni, kemur skýrt 

fram að gæta skuli að jöfnuði kynjanna í kennsluefni (Menntamálastofnun, 2017). Eftir að 

hafa skoðað kennslubækurnar með kynjagleraugum kemur í ljós hversu seint í 

kennslubókunum höfundar hafa staðsett frásagnir og myndir af konum. Plássleysið er 

áberandi. Það eru settar upp litlar klausur, með lítilli mynd í lokin eða rétt fyrir ofan þar sem 

verkefnin eru sett. Umfjöllun um merkiskonur í sögunni og myndbirting af þeim virðist vera 

eins og uppfyllingarefni í bókum. Bæði myndin og umfjöllunin. Þeim hefur verið komið fyrir á 

síðustu blaðsíðum bókanna eða til hliðar við verkefni sem voru aftast í köflunum. Myndirnar 
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eru líka töluvert öðruvísi en af körlunum þar sem konurnar fá brjóstmyndir á meðan karlarnir 

fá heilmyndir af sér. Konur eru meira sýndar með börnum eða partur af hóp eða fjölskyldu á 

meðan karlarnir fá fleiri myndir af sér einum eins og kemur fram í talningu á kynjum í 

forgrunni eða bakgrunni. Þar voru fleiri myndir af konum en körlum, af því að karlarnir eru 

frekar birtir einir á mynd.  

Við talningu á myndunum kom í ljós tölur sem svipuðu mjög til fyrri rannsókna. Í 

rannsókn Kristínar Lindar Jónsdóttur (2011) á Sögueyjunni og í rannsókn Ragnars Loga 

Búasonar (2019) eru svipaðar niðurstöður varðandi birtingamynd kvenna í kennslubókum og 

sama má segja um niðurstöður þessarar rannsóknar. Í talningunni kemur í ljós að um 

fjórðungur af nafnbirtum einstaklingum í kennslubókunum eru konur. Þær niðurstöður gefa 

til kynna að töluvert halli á hlut kvenna og nemendur sjái fjórum sinnum minna af myndum 

af konum en körlum. Í fyrri rannsóknum hafa ekki verið taldar myndir eftir því hvort að kynin 

birtist í forgrunni eða bakgrunni. Það eru því í raun ekki til viðmiðunartölur við þá talningu en 

í þessari rannsókn kemur fram að konur séu meira  áberandi í forgrunn og í bakgrunn á 

myndunum. Hafa ber í huga að taldar voru myndir þar sem konur voru líka að birtast með 

börnum og því eru tölurnar í báðum talningunum þannig að konurnar koma út í meirihluta. 

Það virðist því vera tilhneiging til að setja inn myndir þar sem konur virðast birtast á myndum 

óháð því hvort að þær eigi þar ákveðið hlutverk eða ekki. Það leiðir hugann óneitanlega að 

orðinu uppfyllingarefni í tengslum við það sem kemur fram í rannsókn Ingólfs Arnar 

Björgvinssonar (2013) þar sem viðmælandi hans talar um konur sem uppfyllingarefni. Eða 

hvort að ástæða fyrir þessum myndbirtingum sé í raun til að geta hakað við þátt í gátlista 

Menntamálaráðuneytisins (2017) að búið sé að birta mynd af konu í kennslubókunum.  Þessi 

talning er í takt við það sem kemur fram hér að ofan að fleiri myndir eru af körlum einum á 

mynd eða með öðrum körlum. Konur birtast því lesendum oftar með öðrum konum á mynd 

en bara einar. Rannsókn og talning á myndum eftir stærð sýndi okkur einnig að myndir af 

konum eru oftast litlar og þá yfirleitt andlitsmyndir sem teknar eru frá brjóstkassa og upp úr, 

ólíkt myndum af körlum.  

Þegar við skoðum gátlista Menntamálastofnunnar sem á að vera höfundum kennslubóka 

til viðmiðunar við gerð kennsluefnis er ýmislegt sem þarf að laga og annað sem er ágætt. Af 

því sem mætti laga má helst nefna að fjöldi mynda af konum og körlum er töluvert fjarri því 

að vera jafn. Einnig virðast myndir af konum vera minni en af körlum sem þýðir að karlarnir 

fá meira pláss í bókinni. Höfundar þessara bóka hafa hins vegar birt fáar myndir sem kynin 

eru talin annaðhvort i forgrunn eða bakgrunn á hópmyndum en þar virðist kynjajöfnunin 

vera nokkurn vegin jöfn, meira segja hallar á karlmennina þar sem konur birtast oftar bæði í 

forgrunn og í bakgrunn. Í gátlistanum stendur að höfundar þurfi að huga að því að ámóta 

fjöldi einstaklinga af báðum kynjum birtist á myndum í námsefninu. Það er hins vegar ekki sú 
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niðurstaða sem við fáum eftir talninguna á myndum í kennslubókunum, þrátt fyrir að 

einstaka bækur standi sig betur en aðrar.  

Áhugavert er að í bókinni Sögugáttin - Tæki og framfarir eru fáar myndir af einstaklingum 

og hópmyndum almennt. Þar virðist áherslan vera frekar lögð á tæknina og framfarirnar sem 

þeim fylgdu og myndir birtar af tækjum á tólum. Hins vegar kemur í ljós í megintexta 

bókanna að karlmenn eru töluvert oftar nafngreindir en konur. Bókin er því í raun í takt við 

fyrri rannsóknir. Þessi rannsókn snýr að myndbirtingum og því skráist Sögugáttin – Tækni og 

framfarir sem bók með fleiri myndir af konum en körlum ásamt því að nafngreina fleiri konur 

við myndir en karla. Það er reyndar bara ein mynd, en hún er nafngreind. Önnur bók sem fer 

í sama flokk út frá talningu á myndum er bókin Sögugáttin – Fjölskyldan á 20.öld. Þar er 

fjallað um ýmsar tegundir fjölskyldu og innlit inná heimili fólks á Íslandi á ýmsum tímum. Það 

kemur í raun ekki á óvart að þar séu fleiri myndir af konum en körlum í ljósi þess hvert 

umfjöllunarefnið er og berum saman við ríkjandi staðalímynd kvenna. Konur eru oft tengdar 

við heimilið og fjölskylduna og settar í hlutverk umönnunar og uppalenda. Ein bók í 

rannsókninni birtir jafn margar stakar myndir af kynjunum, það er bókin Sögugáttin – Fólk á 

flótta. Í bókinni eru sitthvor myndin þar sem kynin eru sýnd ein og sér en 17 myndir af 

báðum kynjum. Myndbirtingar eru því í takt við umfjöllunina þar sem teiknuð saga fylgir 

lesandanum í gegnum bókina og er um fjölskyldu. Höfundar taka afstöðu til þess að 

fjölskylda innihaldi karl og konu eða faðir og móður og börn og gæti það verið partur af 

útskýringu á fjölda mynda sem birtist af báðum kynjum. Sögugáttin – Fólk á flótta nafngreinir 

fleiri konur á myndum en karla.  

Bækurnar Sögugáttin – Rokk og ról og Sögugáttin – Rómanska Ameríka eiga það 

sameiginlegt að birta fleiri myndir af körlum en konum, en nafgreina jafn margar myndir af 

konum og körlum í skýringartexta við myndirnar. Sögugáttin - Rómanska Ameríka fjallar um 

menningu og fer því um víðan völl bæði í félagslega og stjórnmála heiminum. Sú kona sem er 

nafgreind í skýringartexta í þeirri bók er eiginkona konungs og birtist með honum á málverki 

sem sýnt er í bókinni. Bókin fjallar meira um þjóðflokka frekar en einstaklinga og gæti það 

verið orsök fárra nafgreinda mynda. Sögugáttin - Rokk og ról fjallar einnig um menningu, en 

ekki menningu einnar þjóða, heldur tónlistarmenningu. Eftir seinni heimstyrjöldina þegar 

heimurinn opnaðist og hippatímabilið tók við er eins og hrist hafi verið upp í hugmyndum um 

kyngervi. Í niðurstöðukaflanum kom fram að erfitt var að kyngreina einhverjar myndir í þeirri 

bók, þar sem lítill munur var á hártísku eða klæðnaði kynjanna á myndunum og einstaklingar 

ekki nafngreindir.  oka talning úr bókinni Sögugáttin - Rokk og ról gefur jafna birtingu á 

myndum eftir kynjum. Sú bók sem hefur flestar myndir af karlmönnum og nafngreinir flesta 

karlmenn við myndirnar er bókin Styrjaldir og kreppa. Þar er áberandi hversu mikið pláss 

karlmaðurinn tekur í þeirri bók, enda er umfjöllun bókarinnar stjórnmál og tengist beint við 
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þá stjórnmálalegu línu í sögunni sem talin er vera meginorsök hversu sagan er karllæg. Það 

væri áhugavert að fá bók sem mótvægi við þessari þar sem áhrif styrjaldar og kreppu frá 

augum kvenna kæmi fram á sjónarsviðið.  

Eiginlegar niðurstöður á birtingamynd kvenna í kennslubókum í sögu fyrir unglingastig 

grunnskóla kemur í ljós mikill stuðningur ríkjandi staðalímyndir kvenna. Einnig benda 

niðurstöður til þess að í þeim sé að finna sum þeirra sömu þrástefja og eru ríkjandi í hinni 

almennu orðræðu um kynhlutverk kvenna þar sem konan er t.d. húsmóðir eða skraut fyrir 

karla. Það betir til þess að kennslubækur eigi þátt í að móta þessa orðræðu. Eigindleg 

innihaldsgreining rannsóknarinnar  gekk út á að skoða myndirnar út frá þremur þemum sem 

Þorgerður H. Þorvaldsdóttir setti fram í niðurstöðum rannsóknar hennar á konum í 

kennslubókum frá 1996. Vissulega er hægt að nota önnur þemu og var tekið tillit til þess að 

einhverju leyti í undirflokkum. Hér var stuðst við þemun gerendur, tenglar og kynverur og 

tekin dæmi um slíkar birtingamyndir í kennslubókum rannsóknarinnar. Valið á þessum 

þemum reyndist eiga fullan rétt á sér þar sem þessir flokkar eru algeng dæmi um ríkjandi 

staðalímyndir kvenna. Kristín Loftsdóttir (2010) hefur bent á að kennslubækur hljóta jafnan 

mikla dreifingu, enda eru þær viðurkennt fræðsluefni. Þar er þó jafnframt að finna fordóma 

og staðalímyndir. Það sem gæti verið hættulegt við það er að þar er að finna þekkingu sem 

nemendur afla sér til að byggja á þekkingu fyrir framtíðina. Nemendur hafa þá ákveðnar 

upplýsingar sem undirstöðu til að byggja áframhaldandi þekkingu á. Ef þær upplýsingar 

einkennast af fordómum og staðalímyndum án þess að nemendur átti sig á því, þá er okkur 

vandi á höndum. Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir (2011) segja í grein sinni að 

það liggi fyrir ákveðnar hugmyndir í samfélögum um útlit kynja, hegðum ásamt verksviði og 

skyldum. Félagsmótun sé þar stór þáttur þar sem einstaklingar læra menningu samfélagsins 

og þróa sitt sjálf. Við getum því áætlað að kennslubækur viðhaldi staðalímynd kvenna þar 

sem í þessari rannsókn var ákveðið hér eftir skoðun bókanna að styðjast við birtingamyndir 

sem koma fyrir í grein frá árinu 1996. Hafa ber í huga að kennslubækurnar sem notaðar voru 

í þessa rannsókn voru gefnar út  á árunnum 2014 – 2018 og þá lágu fyrir rannsóknir um að 

bæta þyrfti úr hlutfalli á birtingu kvenna í kennslubókum. Það hefur mikið vatn runnið til 

sjávar síðan þá og ýmsar ráðstafanir verið gerðar til að sporna við kynjahalla i kennslubókum 

og þar helst nefna gátlista Menntamálaráðuneytisins. Þrátt fyrir gátlistann, rannsóknir og 

fleira, þá hafi í raun lítið breyst og birtingamynd kvenna svipuð ef ekki eins og fyrir tæpum 25 

árum.  

Kvenkyns gerendur í kennslubókum eru nokkrar, enda eru undirflokkarnir nokkrir. Jafnvel 

þó umönnunarhlutverkið eigi að vera í höndum konunnar eins og staðalímynd hennar gefur 

til kynna, þá var sá flokkur settur hér sem undirflokkur í þemanu gerandi. Ástæðan er að 

nafnlausir gerendur hafa samt sem áður áorkað einhverju merkilegu. Konurnar sem birtast 
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þar eru allar að sinna mikilvægum störfum utan heimilis sem gerir þær að hluta til jafnoka 

karlmönnum, taka þátt í að móta söguna en eru samt sem áður umönnunaraðilar um leið. 

Verkakonan er ákveðin gerandi út frá því sjónarmiði að hún tók til hendinni í þróuninni og 

tók þátt í samfélaginu utan heimilis, þrátt fyrir að fá í raun ekki viðurkenningu fyrir það. Það 

er áhugavert við birtingu mynda í þeim flokki hversu lítill munur er frá myndum sem sýna 

konur vera að störfum í kringum 1800 (mynd 9) og þeim konum sem eru við störf í kringum 

aldamótin (mynd 11). Báðar myndirnar sýna margar konur vinna í litlu rými. Vinnuaðstaðan 

virðist ekki vera góð og stúlkur sem horfa á þessar myndir sjá í raun lítinn mun, nema á 

ártalinu. Birtingamynd verkakonunnar er því í raun sú að þrátt fyrir að vera gerandi og vera 

þátttakandi, þá eru störf kvenna ósköp svipuð á 200 ára tímabili. Þær vinna í hóp og eru í 

raun andlitslaust afl, eða massi.  

Afrekskonan og karlmannlegar konur flokkast einnig undir gerendur. Þær konur rugguðu 

bátnum og stigu inn í heim karla. Kaflinn um karlmannlegu konuna kom til vegna rannsóknar 

sem sagt er frá í riti um grunnþáttinn Jafnrétti í Aðalnámskrá grunnskóla. Þar kemur fram að 

hugmyndir 1600 unglinga um staðalímynd raunvísindamanns séu í meira en 85% tilfella 

hvítur karlmaður með skegg (Kristín Dýrfjörð og fl., 2013). Það vakti því athygli í þessari 

rannsókn að sjá hversu margar myndir af þekktum kvenkyns gerendum birtast næstum því 

kynlausar, eða þær líta karlmannlega út, eins og dæmin sýna. Karlmannlegar uppstillingar og 

útlit vakti spurningar um tilgang þesskonar birtingar á konunum. Hugsanlega var það vegna 

hugrekkis þeirra að stíga fram. Athygli þótti líka sú staðreynd að með einfaldri leit á 

veraldarvefnum var hægt að finna myndir af þessum konum sem við gætum flokkað sem 

mun kvenlegri en þær sem höfundar völdu til að birta í kennslubókunum.  Það er því í 

höndum höfunda að miklu leiti hvernig konur birtast lesendum og ýtir í raun undir hversu 

mikilvægt er að fara eftir gátlistum og þeim lögum og reglum varðandi hlutdeild kynja i 

kennslubókum. Með aukinni meðvitund og smá rannsóknarvinnu á námsefni er hægt að 

koma í veg fyrir að svona mikil munur sé á birtingu mynda eftir kynjum í kennslubókum og 

það ættu höfundar að hafa í huga. 

Afrekskonan fær ekki eins mikið pláss og afrekskarl, hvorki í umfjöllun eða á mynd. 

Myndirnar af afrekskonum eru almennt bæði færri og minni en af körlunum og staðsetning 

umfjöllunar á konunum í kennslubókunum vakti athygli í rannsókninni. Í greininni „Thinking 

about Woman Sociological Perspectives on Sex and Gender“ kemur fram að feministar hafa 

sagt að konur fái yfirleitt umfjöllun í sögubókum ef þær hegða sér eins og karlar. Feministar 

hafa einnig bent á að allar tíma línur eða merkir atburðir tengjast tíma línu karla. Sagan er 

sögð frá sjónarhorni karla (Andersen, 2009). Það er einmitt það sem Þorsteinn Helgason segir 

í grein sinni frá 2011. Hann segir að sagan sé karllæg og sama hvar eða hvenær sé drepið 

niður í sögunni, að karlmenn eigi sviðið (Þorsteinn Helgason, 2011). Það er hins vegar 



 

64 

spurning af hverju sagan sé karllæg. Þorsteinn Helgason segir í sömu grein að dansk-norski 

sagnfræðingurinn Ida Blom hafi bent á að það sé val um það hvernig sagan sé skrifuð. 

Rannsóknir á kyngervi í sögunni hefur þurft að lúta lægra haldi fyrir sögu þjóða út frá 

stjórnmálum. Áhersla á opinbera sviðið gefi af sér karllæga orðræðu (Þorsteinn Helgason, 

2011). Með þessar útskýringar í farteskinu finnum við hins vegar ekki svar við af hverju 

afrekskonan fær svona lítið pláss.  

Annar flokkurinn sem notaður er í eigindlegu innihaldsgreiningunni eru tenglar, þ.e. 

yfirleitt nafnlausar konur sem tengdar eru merkismönnum sögunnar. Í þessari rannsókn 

komu fyrir nokkrir kvenkyns tenglar sem voru bæði nafnlausir og nafngreindar. Í þessari 

rannsókn voru tvær myndir sem sýndu tengla, önnur var nafnlaus, (mynd 20) af Kristjáni X og 

eiginkonu hans, en hin ekki, (mynd 19) sem er af Ingibjörgu Einarsdóttur. Í ávarpi Katrínar 

Jakobsdóttur á málþingi um hlutdeild og birtingamyndir kynja í sögubókum sem haldin var 

2012 segir hún að við getum aldrei vitað hvað gerðist í raun og veru í fortíðinni en mikilvægt 

sé að skoða sögulega atburði og bera saman við hugmyndir líðandi stundar (Katrín 

Jakobsdóttir, 2012). Í ljósi þessara orða Katrínar er áhugavert að tengja birtingamynd tengla í 

sögubókunum við líðandi stund þar sem á samfélagsmiðlum árið 2020 er virkur þráður þar 

sem safnað sem saman myndum af nafnlausum konum sem birtast með karlmönnum á 

mynd. Það er myndasafn á fésbókinni sem nefnist Eru konur til? Heita þær eitthvað? Það er 

svo sannarlega hægt fyrir nemendur grunnskóla að tengja við þá staðreynd að konur séu 

nafnlausar við hlið karlmanns sem fær yfirleitt nafnið sitt birt. Þessi vandi er því ekki 

eingöngu tengdur við þær kennslubækur sem er kenndur í námsgreininni saga á elsta stigi 

grunnskólans. Vandinn liggur víða. En það er samt sem áður alvarlegt að myndbirtingin í 

kennslubókunum endurframleiði undirskipunina þar sem það eru börn sem lesa þær og því 

eru bækurnar áhrifavaldar í þeirra lífi. Kennslubækurnar taka þarna virkan og meðvitaðan 

þátt í að móta það viðhorf hjá börnum að konur eigi að fá minna pláss en karlar.  

Hlutverk tengla er nátengt hugtakinu „styðjandi kvenleiki“ sem tenglar eru yfirleitt 

nafnlausar konur og viðhalda stöðu karlmannsins með hálfgerðu samþykki. Myndirnar sem 

birtast í flokki tengla endurspegla sérstöðu menningar og segja frá sögulegum og 

félagslegum skoðunum sem hafa áhrif, eins og talað er um kennslubækur í grein Anderson 

(2010). Þar stendur líka að hugmyndin um að viðhalda ákveðinni ímynd sé viðurkennd. 

Ímynd kvennanna á myndunum er í raun að þær eru háðar karlmönnunum og viðhalda 

ákveðinni ímynd með hlýðni.  

Þriðja þemað sem hér var skoðað voru kynverur. Í skilgreiningu Þorgerðar H. 

Þorvaldsdóttur eru kynverur yfirleitt í tengslum við kynlíf eða samneyti við karla. Í 

rannsókninni voru birtar nokkrar myndir sem dæmi um birtingamynd kvenna undir þessu 

þema. Í flokknum skraut er að finna konur sem eru skreyttar til að gleðja augað. Konurnar 
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hafa í raun ekki afrekað neitt nema að vera fallegar og fá viðurkenningu fyrir það í 

kennslubókinni. Birtingamynd þeirra er út frá fegurð og í raun sú að myndbirting og athygli 

almennt snúist ekki endilega um gáfur heldur um ákveðna hugmynd um fegurð. Í ritinu 

Jafnrétti sem kom út árið 2013 kemur fram að námsbækur og önnur námsgögn séu skýrt 

dæmi um áhrif. Þar kemur einnig fram að sumt efni þar ýti undir mismunun, þöggun eða 

vafasamar staðalímyndir (Kristín Dýrfjörð og fl. 2013). Í næsta flokki birtast dæmi um 

staðalímynd kvenlíkamans sem skraut og sýningagripur fyrir þann sem vill horfa. Á 

skopmyndinni sem birtist af Rauðsokkum á fegurðarsamkeppni á Akranesi (mynd 30) sést 

hvar kvenlíkaminn er ýktur á keppendum fegurðarsamkeppninnar á meðan karlarnir horfa á. 

Birtingamynd þessara ýktu líkamsgerva kvenlíkamans er áhugaverð fyrir þær sakir að ekki 

eru að finna sambærilegar myndir af karlmönnum í neinum af bókunum. Þess má geta að í 

loka kaflanum sem er í raun aukakafli hér í rannsókninni og nefnist Gyðjur, er heldur ekki að 

finna sambærilega birtingu á karlkynsgoðum. Birtingamynd kvenna sem hafa fallegan líkama 

eða eru gyðjur eru því áberandi af því að engin slík er að finna af karlmanni eða karlmönnum. 

Þeir virðast hvorki vera skraut né goð, heldur stjórnendur og ráðandi einstaklingar.  

Undir lokin á þemanu kynvera birtast myndir af ungu fólki úr „Ástandinu“. Þarna er í raun 

tímalausar myndir að ræða en þegar textinn er lesin kemur annað í ljós og konurnar birtast 

sem lauslátar eða skækjur, enda er það heiti flokksins. Þær falla því undir þemað kynvera. 

Þær eru gott dæmi um það sem kemur fram í ritgerð Ingólfs Arnar Björgvinssonar (2013) þar 

sem segir að tvö börn sem horfa á sömu mynd í kennslubók túlka ekki endilega það sama. 

Myndin hefur því ólíka merkingu fyrir þann sem horfir. Að þessu gefnu er áhugavert að sjá 

hvernig meining myndarinnar breytist þegar textinn er lesin. Birtingamynd kvennanna fer því 

úr því að vera partur af hópi ungs fólks að skemmta sér yfir í að vera lauslátar konur.  

Þegar kemur að lögum varðandi jafnrétti karla og kvenna kemur skýrt fram að 

ábyrgðaraðilum ber að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu og að ekki má 

mismuna kynjunum í námsefni (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

nr.10/2008). Þegar kemur að sögukennslu er þetta vandmeðfarið þar sem saga kúgunnar og 

feðraveldið er stór partur af sögunni. Það má ekki gleyma að konurnar voru til og þær höfðu 

hlutverk, þær höfðu áhrif, þær höfðu tilfinningar og þær eru formæður okkar. Konur þurftu 

að hafa mikið fyrir lífinu og að berjast áfram í karllægum heimi sem tók á og það þurfti kjark 

til að stíga fram. Deila má um hvort að það sýni rétta mynd af stöðu mála ef við jöfnum hlut 

kynjanna í sögubókunum, þar sem staðan var ekki sú sama og er í dag. Höfundur ætlar að 

leyfa sér að svara þessari spurningu játandi, þar sem rannsóknir og gagnrýnin hugsun benda 

til þess að bæta þurfi úr þessu í kennslubókunum. Við eigum að læra af fortíðinni og þó að 

kennslubækur og umfjöllun hafi verið með þessum hætti, þýðir ekki að það megi ekki gera 

betur. Er ekki sagan annars til þess að læra af henni? Vitundarvakning og aukið jafnrétti í 
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heiminum kalla á breytingar í þessum efnum. Ef sagan er sögð í víðara samhengi og 

nemendum fengið kennsluefni sem tryggir jafna umfjöllun af báðum kynjum er auðveldara 

fyrir þá að finna sig í sögunni og spegla sig. Umfjöllun um feðraveldið á að eiga sér stað af því 

að við eigum að læra af því en umfjöllun um hvað konurnar voru að gera í þesskonar heimi 

og hver staða þeirra var er líka nauðsynlegur lærdómur. Einhverstaðar er ritað að á bak við 

hvern merkismann standi sterk kona. Allir þessir karlmenn sem voru í forystu og í fremstu 

víglínu áttu að öllum líkindum eiginkonu, sem kunnu meira en að ala börn og elda mat. Þrátt 

fyrir að efast hafi verið um vitsmuni kvenna á einhverju tímabili í sögunni, þá hafa þær 

sannað sitt gildi og að tilvist þeirra sé jafn verðmæt og karla. Þeim skilaboðum þurfum við að 

koma til nemenda og við gerum það með því að vera meðvituð og gagnrýnin á það 

kennsluefni sem við berum að borð í skólunum. 

Þessi rannsókn hefur leitt í ljós að þrátt fyrir gátlista, lög og reglur, ákvæði í Aðalnámskrá 

grunnskóla og vitundarvakningar á skorti á umfjöllun um konur, samhliða því myndum og 

nafnbirtingu á konum, hefur lítið áunnist. Birtingamynd kvenna er í takt við staðalímyndir og 

hún á enn undir högg að sækjast miðað við birtingamynd karlsins. Ástæðurnar gætu verið 

vani, hefð eða ótti, en hver svo sem þær eru þá sýnir þessi rannsókn ásamt fleirum að konur 

eiga ekki sviðið í heimi sagnfræðinnar. Hvíti karlmaðurinn á sviðið og aðrir hópar fá lítið 

pláss.  
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7 Lokaorð  

Það eru konur út um allan heim sem alast upp við kúgun og ofbeldi, frelsissviptingar og 

þrældóm. Hlutverk þeirra er ákveðið fyrir fram. Í sögubókunum komumst við að því að 

formæður okkar ólust upp í bullandi feðraveldi. Konur höfðu ekki kosningarétt, máttu ekki 

ráða hverjum þær giftust og fengu með sér heimanmund sem mætti alveg eins horfa á sem 

sölu á konum.  

Hvað svo sem því líður þá er sagan, hvort sem okkur finnst hún sanngjörn eða ekki, 

nauðsynleg til að læra af henni, bæði það góða og það slæma. En þá þarf að segja alla söguna 

og vera gagnrýnin. Í þessari rannsókn hefur komið fram bæði að sagan sé karllæg og góð rök 

þar á bakvið, en það hefur líka komið fram að sagan sé svona af því að það er hefðin. Með 

því að birta fáar frásagnir af konum, fáar myndir, gefa þeim lítið pláss, nafngreina aðeins 

nokkrar konur er nemendum gefin dulin skilaboð. Það er haldið í þá hugmynd að heimurinn 

sé karllægur og að konur eigi að vera litlar og penar og taka lítið pláss, hvort sem það er á 

blaði eða í lífinu sjálfu. Skilaboðin má svo sannarlega yfirfæra á fleiri hópa en bara konur, þar 

sem hvíti gagnkynhneigði, ófatlaði karlmaðurinn einokar nánast sviðið.  

Það er staðreynd að birtingamynd kvenna í kennslubókum fyrir þennan aldur er ekki í 

takt við þau lög og reglur sem við höfum skoðað hér. Fáar bækur uppfylla gátlista 

Menntamálastofnunnar sem á að nýtast sem viðmiðun við gerð námsefnis. Þar er 

sérstaklega kveðið á um fjöldabirtingu eftir kynjum sem og að gæta þurfi þess að það halli 

ekki á annað kynið. Niðurstöður rannsóknarinnar á innihaldsgreiningu gefur til kynna að svo 

er ekki. Það hallar töluvert á kynin þegar kemur að myndbirtingu og fyrir nemendur sem hafa 

þessar kennslubækur sem sínar fræðibækur til að byggja á, eru skilaboðin skýr. Konur fá lítið 

pláss í heimi sögunnar.  

Í ritgerð Ingólfs Arnar Björgvinssonar (2013) sagði einn viðmælandinn að það sé líka undir 

kennaranum komið hvernig hann notar efnið í kennslubókinni. Þorsteinn Helgason segir í 

sinni grein að mikilvægt sé að hafa kennslubækur til að halda þræðinum í kennslunni. Það er 

svo undir kennslufræðinni og starfskenningu hvers og eins kennara hvernig kennslubókin er 

notuð og með hvaða tilgangi. Það væri gaman að geta haft val og sett kvennasögu í hendur 

nemenda og kenna þeim söguna út frá augum konunnar. Er ekki komin tími á það?  
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