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1. Inngangur 
Umfjöllun um slakt námsgengi drengja innan skólakerfisins hefur verið nokkuð áberandi undanfarið þar 

sem áherslan hefur verið á umfjöllun um slaka lestrarkunnáttu þeirra en drengir standa verr að vígi en 

stúlkur í þeim efnum (Guðrún Hálfdánardóttir, 2019). Þá hefur Hermundur Sigmundsson, prófessor við 

Háskólann í Reykjavík og Háskólann í Þrándheimi í Noregi, einnig viðrað áhyggjur sínar varðandi þessa 

slöku kunnáttu í lestri. Hann segir að rannsóknir sýni að um 34% fimmtán ára drengja geti ekki lesið sér til 

gagns og skilið texta. Þá tengir hann beint þessa slöku frammistöðu í lestri við námsgengi drengja í 

framhalds- og háskólum en brottfall drengja úr framhaldsskóla er meira en stúlkna og meirihluti nemanda 

í íslenskum háskólum eru stúlkur eða á bilinu 70-80% og skiptir ekki máli hvort um er að ræða staðnám 

eða fjarnám (Anna Guðrún Edvardsdóttir, 2020; Stefán Árni Pálsson, 2020). Hermundur vill meina að algjör 

þöggun ríki um stöðu drengja í skólakerfinu og lítill vilji sé til þess að þessi mál séu skoðuð í kjölinn eða að 

skipulagi skólastarfs verði breytt (Stefán Árni Pálsson, 2020).  

 Ljóst er að skoða þarf námsgengi drengja í stærra samhengi þó svo að frammistaða í lestri gefi 

ákveðnar vísbendingar um hvert stefni. Taka þarf með í reikninginn það umhverfi og það samfélag sem 

einstaklingur vex upp í, hvort sem það er sveit, bær eða borg, því eins og fram kemur í grein Þorgerðar 

Einarsdóttur Kyngervi og kerfishrun í ljósi kyngerva og þegnréttar þá er það svo að einstaklingar „...taka 

mið af umhverfi sínu og þeim gildum og viðmiðunum sem fyrir eru“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2010, bls. 30). 

Í þessari rannsókn er rannsóknarsamfélagið landsbyggðarþorp en rannsóknir á slíkum samfélögum hafa 

sýnt að það eru einkum ungt fólk og konur sem flytja frá smærri samfélögum í þau stærri. Nefndar eru 

ýmsar ástæður fyrir flutningum; s.s. vegna náms, fjölbreyttari atvinnutækifæra og betri lífsgæða (Anna 

Guðrún Edvardsdóttir, 2020).  

 Sú rannsóknaspurning sem leitast verður við að svara með rannsókninni er á hvaða hátt 

samfélagsleg gildi og orðræða hefur áhrif á frammistöðu og líðan drengja í því samfélagi sem þeir búa í og 

hvernig það birtist í námsgengi þeirra, líðan og framtíðaráformum.  

 Sá hluti verkefnisins sem hér verður kynntur er styrktur af Atvinnu- og rannsóknarsjóði 

Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Einnig hlaut verkefnið styrk úr Nýsköpunarsjóði námsmanna til að hanna og 

leggja fyrir ungt fólk í sveitarfélaginu rafræna spurningakönnun. Skýrsla um þann hluta verður send til 

sjóðsins í haust og í framhaldi til sveitarfélagsins og Nýheima. 

 Skýrslan er þannig uppbyggð að í kafla tvö verða ýmis hugtök sem tengjast drengjaorðræðunni 

skilgreind. Umfjöllunarefni kafla þrjú eru ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið þar sem þessi orðræða 

er skoðuð og tengd við samfélag og frammistöðu drengja í skóla.  Kafli fjögur fjallar um þá aðferðarfræði 
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sem notuð var í rannsókninni og í kafla fimm verða niðurstöður einstaklings- og rýnihópaviðtala kynntar. 

Í lokakaflanum verða niðurstöðurnar reifaðar og settar í samhengi við rannsóknir á drengjaorðræðunni.  

1. Skilgreining hugtaka  
Þau hugtök sem liggja til grundvallar í rannsókninni eru kyn (e. sex), kyngervi (e. gender), völd (e. power) 

karlmennska (e. masculinity), kvenleiki (e. femininity), karllæg og kvenlæg gildi (e. male and female 

values). Kyn vísar til líffræðilegra eiginleika, þ.e. karl eða konu eða til upplifunar einstaklingsins á kyni sínu, 

þ.e. kynsegin. Kyngervi vísar í hinar félagslegu og menningarlegu hugmyndir  í samfélaginu og hefur þannig 

áhrif á sjálfsmynd, viðhorf, skoðanir, gildismat, athafnir og hvernig við hugsum. Það samfélag sem við 

búum í grundvallast af þessum hugmyndum um kyngervi og tekur mið af hvernig litið er á og komið fram 

við einstaklinginn (Andersen, 2006; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Skilgreining á hugtakinu vald er getan 

til að hafa áhrif á aðra. Það að hafa völd í samfélagi er afleiðing félagslegs ferlis og tengsla. Ýmsir þættir, 

s.s. kyn, kynþáttur, aldur, trúarbrögð, félagsleg staða og menntun stýra því hvort að einstaklingur sé 

valdamikill eða ekki og fer það eftir hvaða gildi samfélagið metur sem áhrifaþátt. Karlmennska er það sem 

greinir karla frá konum. Karlmennskan er tengd völdum karla og yfirburðum þeirra á líkamlega sviðinu. 

Karlmennska er því ekki byggð á raunverulegri sjálfsmynd karla og líffræðilegum mismun karla og kvenna 

heldur á þeim menningarbundna mismun sem greinir karla frá konum. Kvenleiki er það sem greinir konur 

frá körlum. Kvenleikinn er tengdur valdaleysi og veikleika. Hugtakið kvenleiki felur í sér að hugtakið 

karlmennska virðst vera sterkara og karlmannlegra (Humm, 1995; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Gildismat byggir á þeim gildum sem einstaklingur hefur tileiknað sér á lífsleiðinni. Gildi hefur verið 

skilgreint sem „hversu mikið eitthvað gildir“ en skilgreiningin á gildismati er hins vegar sú að það sé „mat 

á verðmætum í lífinu“. Viðhorf og skoðanir fólks endurspegla gildismat þess. Karllæg gildi hafa verið 

skilgreind sem regluveldi, íhaldssemi, stöðlun, áhættusækni, samkeppni, agi, mat, hlutlægni og formfesta 

en kvenlæg gildi sem umhyggja, sköpun, innsæi, þolinmæði, huglægni og óformleiki (Anna Guðrún 

Edvardsdóttir, 2004). 

2. Rannsóknir á málefnum drengja 
Þær rannsóknir sem ratað hafa í fjölmiðla eiga allar það sammerkt að fjalla um slaka frammistöðu 

drengja í lestri og hversu mikið áhyggjuefni það sé að drengir virðast síður lesa sér til ánægju heldur en 

stúlkur og að frammistaða þeirra almennt í skóla sé lakari. Ýmislegt er svo dregið fram sem skýrir þessa 

niðurstöður; s.s. umræðan um karlmennskuna, hinn kvenlægi leik- og grunnskóli og kennsluaðferðir sem 
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henta drengjum síður. Hér á eftir verða kynntar ýmsar rannsóknir þar sem umfjöllunarefnið er 

karlmennskan, samfélagið og skólinn.  

3.1 Drengjaorðræðan 
Hinar viðteknu hugmyndir um karlmennsku (ríkjandi karlmennska) birtist m.a í orðræðunni um stráka og 

stelpur í skóla. Strákar eiga að vera hetjur. Það hafa þeir heyrt frá blautu barnsbeini, þeir mega ekki gráta 

og eiga að vera „stórir strákar“ og ekki sýna tilfinningar. Þá eiga strákar að sýna snilld og góðan 

námsárangur án þess að hafa fyrir því. Strákar læra oft í skorpum, t.d. fyrir próf og það þykir karlmannlegra 

heldur en að læra jafnt og þétt, hallaærislegt er að vera stimplaður nörd.  Strákar eru frekar leiðtogar í 

bekk/hóp í skólanum. Rannsóknir sýna að strákar velja ekki stelpu sem leiðtoga en stúlkur velja bæði 

stráka og stelpur sem leiðtoga. Strákar mega ekki vera stelpulegir og lenda oft illa í því sýni þeir slíka 

hegðun. Strákar eiga að sýna karlmannlega hegðun, t.d. ganga karlmannlega, tala karlmannlega eða 

tileinka sér þá hegðun sem hópnum þykir vera karlmannleg. Eitt af því sem strákar verða að gera er mótun 

gagnkynhneigðar. Það er gert með því að styrkja karlmannlega hegðun og hugmyndir um það sem talið er 

vera karlmannlegt. Þeir sem skera sig úr lenda oft í einelti  (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt kynjamun á námsáhuga og starfsáhuga. Rannsókn Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur miðaði að því að kanna hvort finna mætti mun á því hvernig drengir og stúlkur hugsa um 

störf eða skynja heim starfanna. Niðurstöður rannsóknar Guðbjargar sýndu greinilegan kynjamun í hugsun 

um störf. Það birtist í því að stelpur gáfu störfum sem snúa að umhyggju ungra og sjúkra, s.s kennslu og 

hjúkrun meira vægi en strákar frekar verkfræði- og tæknistörfum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004).  

Hlutverk karla í samfélaginu hefur breyst og er að breytast, í mörgum vestrænum samfélögum er 

verið að vinna að því að endurmeta það. Umfjöllun þess efnis spannar allt frá íhaldssömu skólunum um 

að karlar eigi að ná aftur hefðbundnu karlahlutverki sínu yfir í framsæknar hugmyndir um aðra vídd í 

tjáningu karlmennskunnar og í átt að enn meira jafnrétti kynjanna (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

3.2 Samfélagsleg vídd 
Í grein sinni Hér er ég, bara kyngdu því – rými, vald og andóf í íslenskum sjávarbyggðum fjallar Hulda 

Proppé um félagslegt rými, þ.e. það rými sem hver einstaklingur hefur til þess að skilgreina sig. Það mótast 

m.a. af kyni, umhverfi, heimilisaðstæðum og samfélagsgerð. Auk þess skapa stefnur og ákvarðanir hins 

opinbera okkur ramma því þær skilgreina möguleika okkar til athafna (Hulda Proppé, 2004). 

Í greininni segir Hulda orðrétt: „Fólk tekur þátt í að viðhalda og skapa það félagslega rými sem það 

býr í með daglegum athöfnum sínum. Í þeim felast aðgerðir sem tengja daglegt líf og vitund einstaklinga 
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og hópa við félagslegt umhverfi sitt“ (bls. 295).  Þeir þættir sem hafa áhrif á hvernig við högum okkar 

daglega lífi eru, m.a. aldur, eigin skilningur á stöðu okkar, umhverfi og reynsla (Hulda Proppé, 2004).  

Mikilvægt er að hafa þetta í huga þegar orðræða um karlmennsku er skoðuð vegna þess að þetta 

eru þeir hlutir sem hafa áhrif á og viðhalda orðræðunni eins og hún er. Fólk hefur tilhneigingu til þess að 

taka þátt í þeirri orðræðu sem er allstaðar og skilgreinir hvernig hlutirnir eiga að vera og er oft notuð til 

réttlætingar og staðfestingar á ákveðinni stefnu (Hulda Proppé, 2004). 

Í þessu samhengi má nefna að í rannsókninni Staða og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun var 

töluvert rætt um það sem einkenndi það samfélag sem fólk byggi í, bæði í spurningakönnuninni og í 

rýnihópaviðtölunum. Þar kom fram að þátttakendur töldu sig búa í fjölskylduvænu og fjölmenningarlegu 

samfélagi þar sem jákvæðni, jákvæð samskipti, samheldni og samkennd væri ríkjandi en að umburðarlyndi 

væri lítið og að fordómar væru til staðar (Anna Guðrún Edvardsdóttir, 2020). Hvernig þessi niðurstaða snýr 

að ungu fólki, sérstaklega ungum karlmönnum, verður skoðað nánar í rannsókninni. 

3.3 Skólinn og drengir 
Mikill meirihluti þeirra sem starfa í skólum eru konur. Konur eru fleiri sem leik- og grunnskólakennarar, 

sem skólastjórnendur, sem stuðningsaðilar o.fl.. Karlar eru þó fleiri sem húsverðir í skólunum enn sem 

komið er. Oft hefur því verið haldið fram að vegna þessa séu leik- og grunnskólar kvenlægar stofnanir. Um 

það má deila en ljóst er að vert er að gefa þeim gildum sem ríkjandi eru í skólunum gaum því þau 

endurspegla þau viðhorf sem skólasamfélagið hefur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). 

Það hefur löngum verið ljóst að sá aðili sem mótar skólastarfið er skólastjórinn, það er hann sem 

leggur línurnar. Því skiptir máli að skoða hvaða gildi og gildismat hann hefur. Í grein Önnu Guðrúnar 

Edvardsdóttur (2004) sem byggir á meistarprófsritgerð hennar þar sem skoðað var hvort að gildismat 

íslenskra skólastjóra væri ólíkt eftir kynferði var niðurstaðan sú  að á Íslandi væri ekki til staðar munur á 

gildismati skólastjóra eftir kyni. Þau gildi sem virðast vera ríkjandi í íslenskum grunnskólum eru 

umhyggjusemi, samvinna, valddreifing, virk hlustun, einstalingurinn í öndvegi, sanngirni, óformleg 

hegðun, samskipti og fagmennska. Þetta eru allt gildi sem talin hafa verið kvenlæg og þau virðast vera 

ríkjandi hvort sem um er að ræða skóla sem stjórnað er af körlum eða konum (Anna Guðún Edvardsdóttir, 

2004). Það er því ekki hægt að kenna háu hlutfalli kvenna í skólum um slaka námsstöðu stráka eða því að 

gildismat og viðhorf þeirra sé annað en karla. Það hljóta því að vera aðrar skýringar á slakri námsstöðu 

stráka en að það vanti karla til starfa í skólana. Ýmsir þættir í samfélaginu hafa áhrif á námsgengi stráka, 

til dæmis hinar ríkjandi karlmennskuhugmyndir samfélagsins. Agaleysi og ofbeldi eru þættir sem tengdir 
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eru karlmennskuhugtakinu (skaðleg karlmennska). Því finnst strákum það ekkert óeðlilegt að sýna agaleysi 

og vera uppvöðslusamir (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Þá hefur Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004, 2005) gert rannsóknir á ólíkri námshegðun kynjanna 

og niðurstöður eru þær að munur á strákum og stelpum í námi og hegðun birtist í því að stelpur eru 

vandvirkari, þær eru færari í ritun og eiga auðveldara með nákvæmnisvinnubrögð en strákar. Þær eru 

fastari í námsbókunum, vilja ekki fara út fyrir námsefnið eins og strákar og eiga það til að týna sér í 

nákvæmni og vandvirkni. Einnig spyrja þær minna en strákar. Stúlkur virðast ekki hafa eins mikið 

sjálfstraust í námi og strákar og þær þurfa frekar hvatningu við til sjálfstæðis, frumkvæðis og áræðis. Eftir 

því sem nemendur eldast virðast strákarnir sækja í sig veðrið (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Berglind Rós Magnúsdóttir (2006) skoðaði einnig námshegðun nemenda í 10. bekk grunnskóla og  

sýna rannsóknir hennar að námshegðun stráka virðist byggjast á því að vera klárir, vita mikið um ýmislegt 

sem ekki stendur í skólabókunum. Heimanám, aukatímar og undirbúningur fyrir próf voru þættir sem 

skiptu litlu máli. Í strákahópnum skipti meira máli að stunda íþróttir og strákaleiðtoginn var sá sem var 

bestur í ákveðinni íþrótt. Einnig hafði strákaleiðtoginn mikla staðreyndaþekkingu í greinum sem mikil 

virðing var borin fyrir í skólasamfélaginu. Hann hafði leyfi til að skapa sér rými sem hann nýtti sér til að 

styrkja viðteknar hugmyndir um karlmennsku. Hann kunni leikreglurnar og hafði „réttu“ þekkinguna . 

Námshegðun stelpna virðist byggjast á því að sýna sjálfsaga, skipulagshæfni, samvinnuhæfni, 

frumkvæði í námsvinnunni, sköpun, vandvirkni, ábyrgðarkennd og umhyggju fyrir velferð hópsins. Mikið 

var lagt upp úr einkunnum og var keppni um að fá sem hæstar einkunnir það sem einkenndi 

stelpnasamfélagið. Þá skipta íþróttir miklu máli og stelpuleiðtoginn var best í sinni íþróttagrein. Þrátt fyrir 

að hún fengi háar einkunnir taldi hún sig ekki vera gáfaða, t.d. taldi hún að strákaleiðtoginn væri gáfaðari 

en hún, þrátt fyrir að hún fengi hærri einkunnir en hann. Sú þekking og færni sem strákaleiðtoginn bjó yfir 

virtist vega þyngra sem mælikvarði á greind nemenda og fram kom í viðtölum við kennara að skólinn 

styrkti þann mælikvarða (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2006). 

Næsti kafli fjallar um þá aðferðarfræði sem beitt var við greiningu bæði einstaklings- og 

rýnihópaviðtalanna. 

3. Aðferðarfræði 
Við greiningu viðtalanna var þemagreining  valin sem aðferðarfræði.  Með því að beita slíkri aðferð getur 

rannsakandi fundið þemu í viðtölunum og greint orðræðuna sem finna má í þeim. 
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4.1. Viðtalsrannsókn 
Um er að ræða viðtalsrannsókn, einstaklings- og rýnihópaviðtöl (eigindleg aðferðarfræði). Markmið 

rannsóknarinnar er að finna þemu, leyfa röddum viðmælenda að koma fram, tengja það við þá fræðilegu 

umfjöllun sem verkefnið byggir á og þá orðræðu sem fram kemur um stöðu og líðan ungra karlmanna í 

landsbyggðarsamfélagi (Charmichael og Cunningham, 2017). 

4.2. Viðmælendur 
Tekin voru fimm einstaklingsviðtöl við þrjár konur og tvo karlar og tvö rýnihópaviðtöl þar sem 

þátttakendur voru 11 ungir karlmenn. Viðtölin voru tekin í apríl 2021. Einstaklingsviðtölin voru tekin í 

gegnum samskiptaforritið Zoom en rýnihópaviðtölin í húsnæði Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu 

í Nýheimum. Öll viðtölin voru hljóðrituð.  Í neðangreindri töflu kemur fram skipting viðtalanna eftir kyni.  

Tafla 1. Þáttakendur í einstaklings- og rýnihópaviðtölum 

Viðtöl Karlar Konur 

Einstaklingsviðtöl 2 3 

Rýnihópaviðtöl 11 0 

 

 Eftir hvert viðtal var það afritað og síðan þemagreint. Markmiðið var að rödd hvers og eins kæmi 

fram og því var sérstakur gaumur gefinn því hvernig viðmælendur settu hlutina fram.  Þemun sem komu 

fram í viðtölunum voru flokkuð og pöruð saman með það fyrir augum að svara rannsóknarspurningunni. 

Þau þemu sem fram komu í öllum viðtölunum voru: samfélagið í Sveitarfélaginu Hornafirði, nám, 

frammistaða og árangur í skóla, líðan og úrræði henni tengd og kynjasjónarmið. 

4.3. Þemagreining viðtala 
Fyrsta skrefið í greiningu viðtala var að lykla gögnin. Það er gert með því að merkja í hverju viðtali það sem 

flokkar, dregur saman og útskýrir gögnin. Þegar þemagreiningu er beitt eru viðtölin afrituð orð frá orði, 

þannig að það sem viðmælandi segir er í hávegum haft. Viðtölin voru hálfopin og hálfstöðluð sem hentar 

vel því þá er hægt að bregðast við því sem viðmælendur segja og fara dýpra í þætti sem fram koma í 

viðtölunum (Charmichael og Cunningham, 2017). Rannsakendur verða að hafa í huga stöðu sína í 

rannsókninni sjálfri, að fyrri þekking á efninu sé ekki leiðandi í viðtölunum, að þeir komi að viðtölunum 

með opnum huga og reyni að líta á efnið utan frá (Anna Guðrún Edvardsdóttir, 2020). 
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4.4 Einstaklingsviðtöl 
Val á viðmælendum fer yfirleitt fram á meðvitaðan hátt, þannig að viðmælendur sem valdir eru þjóna 

tilgangi rannsóknar eða verkefnis og eru þar af leiðandi sérfræðingar í því sem spurt er um á einn eða 

annan hátt (Carmichael og Cunningham, 2017). Í þessu verkefni pössuðu viðmælendurnir við viðmiðin sem 

sett voru og varða rannsóknarspurninguna. Því var ákveðið að taka viðtöl við fulltrúa þeirra sem starfa 

með ungu fólki eða eru í einhverjum tengslum við málefni ungs fólks. Forstöðumaður Nýheima 

Þekkingarseturs sendi rannsakanda tillögur um hugsanlega viðmælendur sem uppfylltu viðmiðin, 

rannsakandi valdi úr og sendi viðkomandi tölvupóst þar sem verkefnið var kynnt og óskað var eftir 

viðtölum.  Allir sem haft var samband við vildu taka þátt. Viðtölin fóru fram á samskiptaforritinu Zoom og 

voru hljóðrituð og síðan afrituð. Lögð var áhersla á afslappað andrúmsloft á meðan viðtölin fóru fram og 

viðmælendur voru hvattir til að segja það sem þeim bjó í brjósti ef þeim fannst það þjóna tilgangi 

rannsóknarinnar. Það sem m.a. var rætt í viðtölunum var það samfélag sem þau bjuggu í, staða og líðan 

ungs fólks í samfélaginu, nám og kynjasjónarmið. Raunveruleg nöfn viðmælenda koma ekki fram og ekkert 

í þeim gögnum sem fram koma sýnir hver þau í raun og veru eru. Þeir eru einungis nefndir viðmælendur 

1, 2, 3 o.s.frv. 

4.5 Rýnihópaviðtöl 
Með rýnihópum er verið að afla gagna frá hópi af völdum einstaklingum með það að markmiði að fá fram 

persónulega reynslu, skoðanir, viðhorf og sjónarhorn þátttakendanna til málefna sem eru mikilvæg fyrir 

markmið rannsóknarinnar. Lagðar eru fyrir opnar spurningar og þær ræddar í hópnum og má segja að 

rýnihópar liggi einhvers staðar á milli þess að vera fundur og samræður þar sem rannsakandi stýrir 

framvindunni og fylgist einnig með samspili einstaklinganna innan hópsins (Kristín Guðmundsdóttir og 

Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Nyumba, Wilson, Derrick og Mukherjee, 2017; Sim og Waterfield, 2019).  

 Nýheimar Þekkingarsetur sá um framkvæmd rýnihópaviðtalanna. Þar sem áherslan var á að skoða 

stöðu og líðan ungra karlmanna í landsbyggðarsamfélagi var val þátttakenda gert í samstarfi við 

námsráðgjafa Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu sem hafði samband við karlkyns nemendur 

skólans og þeim boðin þátttaka í rýnihópunum. Ákveðið var að halda viðtölin á skólatíma í húsnæði skólans 

til að tryggja þátttöku en í fyrri verkefnum sem Nýheimar hafa verið að vinna með ungu fólki hefur gengið 

illa að virkja unga karlmenn til þátttöku utan skólatíma. Lagt var upp með að hópurinn væri sem 

fjölbreyttastur hvað varðar aldur, uppruna og félagsvirkni.  

 Um var að ræða tvö rýnihópaviðtöl sem tekin voru í apríl 2021. Í öðru viðtalinu voru fjórir 

þátttakendur en í hinu sjö. Sjö af þátttakendum voru uppaldir í Sveitarfélaginu Hornafirði og fjórir voru 
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aðfluttir. Við upphaf viðtalanna var verkefnið kynnt stuttlega fyrir þátttakendum, fjallað um framkvæmd 

og úrvinnslu og farið yfir leyfismál og þá var þátttakendum gerð grein fyrir nafnleynd og þeim heitið 

trúnaði við vinnslu og meðferð gagna.  

5. Niðurstöður einstaklings- og rýnihópaviðtala 
Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum einstaklings- og rýnihópaviðtalanna. Áhersla umfjöllunarinnar er 

á þau þemu sem greind voru og að rödd viðmælenda heyrist. Þemun sem greind voru má sjá í 

neðangreindri töflu: 

Tafla 2. Þemu sem greind voru 
Greind þemu  

Samfélagið í sveitarfélaginu Hornafirði Upplifun á samfélaginu, samfélagsþátttöku, 
atvinnutækfærum, félagsstarfi og afþreyingu 

Nám, frammistaða og árangur í skóla Upplifun á námi, áhuga, frammistöðu og árangri 

Líðan ungs fólks (karlmanna) Upplifun á líðan ungs fólks með áherslu á líðan 
ungra karlmanna og úrræði í boði 

Kynjasjónarmið Upplifun á viðhorfi og framkomu í garð kynjanna 
og kynskipt hlutverk, einkum á vinnumarkaði, 
frammistöðu í námi og brottfalli 

 

5.1 Samfélagið í sveitarfélaginu Hornafirði 
Fyrsta þemað sem greint var lýtur að upplifun og skoðunum viðmælenda á því samfélagi sem þeir búa í. 

Þátttakendur í rýnihópaviðtölunum ræddu um kosti og galla samfélagsins. Fram kom að kostirnir fælust í 

fegurð staðarins, smæðinni þar sem allir þekkjast og fyrir vikið væri samfélagið opnara og vingjarnlegra, 

samkennd og samstaða væri einkennandi og vegna smæðar samfélagsins væri auðveldra að komast inn í 

samfélagið og kynnast fólki. Þessu til stuðnings bentu þátttakendur á að vinahópar ungmenna væru 

fjölþjóðlegir. Einnig nefndu þátttakendur sem kosti að auðvelt væri að fá vinnu og að framhaldsskólinn 

veitti ungu fólki tækfæri til þess að mennta sig. Í sama streng tóku viðmælendur einstaklingsviðtalanna. 

Þegar þú ert byrjaður að geta sagt hæ við alla út í búð, þá verður það opnara, svo verður 

maður dreginn inn í samfélagið (rýnihópaviðtöl). 

Það er alveg kostur þegar það kemur eitthvað fyrir, þá er rosalega auðvelt að fá hjálp í 

svona litlu samfélagi (rýnihópaviðtöl). 

Kostirnir eru að samheldin verður meiri og við sækjum það sem við getum hér. Þetta er 

svona fjölskylduvænt samfélag (viðmælandi 5). 
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En við höfum verið heppin með vinnu, krakkarnir hafa verið heppin að það er auðvelt að 

fá vinnu, örugglega mun auðveldara heldur en í bænum, sérstaklega fyrir 16-18 ára 

hópinn (viðmælandi 1). 

 Í umræðu innan rýnihópanna kom fram að sumir eiginleikar samfélagsins geti í senn verið kostir 

og gallar.  Sem dæmi ræddu þátttakendur um að vegna smæðar samfélagsins væri nándin stundum of 

mikil og allir vissu allt um alla. Til dæmis gæti það gert það erfitt að sækja sér suma þjónustu, sérstaklega 

ef um viðkvæm mál er að ræða.  Þá væri smæðin galli því ekki væri hægt að bjóða upp á eins fjölbreytta 

afþreyingu og í stærri samfélögum. Þátttakendur töldu að almennt væri ekki mikið um fordóma í 

samfélaginu, þó til séu dæmi um það, en sáu ekki að það væri vandamál í samfélaginu. Upplifun 

þátttakenda var að ef fordómar væru til staðar þá væru þeir frekar á meðal eldri íbúa samfélagsins heldur 

en þeirra yngri. Þá segjast þátttakendur verða talsvert varir við  slúður og kjaftasögur  í samfélaginu. Undir 

þetta tóku viðmælendur í einstaklingsviðtölunum en bættu við að samfélagið væri sjávarútvegs- og 

ættarsamfélag þar sem svona „macho“ karlmennska væri ríkjandi sem styrkti skaðandi karlmennsku í 

samskiptum kynjanna.  

Svo er maður kannski að fara til læknis að tala um eitthvað mjög persónulegt og þá er 

hann kannski nágranni þinn (rýnihópaviðtöl). 

Mjög lítið að gera á hverjum degi bara, maður veit bara ekkert hvað maður á að gera á 

kvöldin, spila bara FIFA eða eitthvað, ég veit það ekki (rýnihópaviðtöl). 

Einn ókostur sem mig langar til að tala um af því að þetta er svo lítill bær, það er hvað 

það eru margar kjaftasögur..... við fundum stærsta gallann, það er rosalega mikið um 

kjaftasögur (rýnihópaviðtöl). 

Í samfélagi okkar þá eimir alveg eftir að þessu karlrembuviðhorfi, þessu macho-sjóara 

viðhorfi og það kemur fram í því hvernig strákunum leyfist að koma fram við stelpurnar, 

hvernig þeir tala niður til þeirra, nota ljót orð, eins og það sé bara allt í lagi (viðmælandi 

4). 

Já, við erum náttúrulega sjávarpláss og hér höfum við sjómenn og sjómenn eiga 

náttúrulega að vera að berja sér á brjóst og svoleiðis og Hornafjörður eru svona fimm 

fjölskyldur, þannig eða fimm ættir skilurðu. Og þær eiga flestar rætur sínar að rekja til 

sjómennsku, þannig að það er kannski bara í menningunni á heimilunum og það er 

kannski þar sem við fáum karllægt uppeldi; þ.e. hvernig þú elur upp strák á móti því 

hvernig þú elur upp stelpu (viðmælandi 1), 

Þegar rætt var um hvort að ungir karlmenn væru virkir þátttakendur í samfélaginu kom fram í 

rýnihópunum að þeir væru aðallega virkir í gegnum þátttöku sína í íþróttum og í félagsstarfi í skóla og þeir 

viðburðir sem þeir sækja væru helst íþróttaviðburðir. Þar fyrir utan væri samfélagsþátttaka þeirra ekki 
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mikil, nefndu viðmælendur að ástæðan gæti verið tengd þeirri pressu samfélagsins á að ungir karlmenn 

vinni með skóla og sögðu þeir þá orðræðu ríkjandi meðal fullorðinna. Einnig kom fram að þegar við bættist 

svo íþróttaiðkun væri lítill tími fyrir annars konar félagsstarf. Því væru ungar konur miklu virkari í alls konar 

félagsstarfi í skólanum og sæktu í meira mæli ýmsa samfélagsviðburði. Viðmælendur í 

einstaklingsviðtölunum voru sammála um að fleiri ungar konur tækju þátt í félagsstarfi, bæði skipulögðu 

og óformlegu, nema í íþróttastarfi en þar væru ungir karlmenn í meirihluta og erfiðara væri að fá þá til 

annarrar samfélagslegrar þátttöku. 

Samfélagsþátttaka er kannski meiri hjá stelpunum, við strákarnir höfum miklu meira að 

gera, við erum kannski í íþróttum og í vinnu með skóla, en það er kannski minna hjá 

stelpunum (rýnihópaviðtöl). 

Maður heyrir bara slæma hluti sagt um allt yngra fólk, maður heyrir til dæmis alltaf hjá 

ömmu og afa að maður sé ekki að vinna nógu mikið (rýnihópaviðtöl). 

Já, þær gera það frekar. Ungmennaráð hefur verið mjög virkt í svona fimm ár, en við 

erum alltaf að draga strákana inn á meðan stelpurnar bjóða sig fram í starfið 

(viðmælandi 4). 

Þeir taka þátt í félagslífinu, já, en það eru oftar meira stelpur sem leiða það nú orðið 

(viðmælandi 2). 

 Rýnihóparnir ræddu atvinnutækifæri í samfélaginu og voru sammála um að auðvelt sé fyrir 

ungmenni að fá vinnu, hvort sem um væri að ræða sumarvinnu eða vinnu með skóla. Sögðu þátttakendur 

sterka vinnumenningu skólafólks vera í samfélaginu, sérstaklega þegar kemur að sumarvinnu og lögð er 

áhersla á að hafa mikla og vel launaða vinnu. Sumarið væri því ekki nýtt sem frí heldur til vinnu. Hóparnir 

voru sammála um að ungmenni vilji helst ekki vinna með skóla en eins og áður kom fram upplifðu þeir 

samfélagslegan þrýsting um að gera það. Þau störf sem þessum hópi býðst eru í ferðaþjónustunni, hjá 

Skinney-Þinganesi, smærri þjónustufyrirtækjum og sérstaklega væru ungir karlmenn eftirsóknarverðir 

starfskraftar hjá iðnverktökum. Hjá viðmælendum í einstaklingsviðtölunum kom atvinnuþátttaka ungs 

fólks einnig fram í tengslum við nám og íþróttaiðkun. 

Það er ekkert ótrúlega erfitt að fá vinnu hérna af því það er svo mikið af veitingastöðum 

og svona og Skinney og á sjó og eitthvað þannig, ég myndi segja að það sé allavega 

kostur, allavega fyrir unga fólkið að fá vinnu, það er vanalega ekkert mál 

(rýnihópaviðtöl). 

Maður vinnur bara þrjá mánuði á ári og þarf að lifa á því allt árið, ef þú ert ekki að vinna 

með skóla (rýnihópaviðtöl). 
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Já, sumir eru með aukavinnu, sumir eru að vinna í Skinney, einhverjir í 

ferðamannabransanum og í Nettó (viðmælandi 5). 

Þegar talið barst að framboði á afþreyingu fyrir ungt fólk í samfélaginu voru þátttakendur í 

rýnihópaviðtölunum nokkuð sammála um að miðað við stærð bæjarins þá væru afþreyingamöguleikarnir 

ágætir og að ekki væri hægt að ætlast til að framboðið væri það sama og í stærri samfélögum. Þó töldu 

sumir að lítið væri við að vera en aðrir töldu að alltaf væri hægt að finna sér eitthvað að gera. Margt af því 

sem þátttakendur nefndu sem afþreyingu tengdist útivist og í tengslum við það kom fram að ef veður væri 

ekki vænlegt til útivistar þá kæmu tölvuleikir sterkir inn sem afþreying. Einnig voru þeir sammála um að 

mikil áhersla væri á að ungmenni stundi skóla og íþróttir en ekki væri eins mikil áhersla á öðruvísi 

afþreyingu. Vöruhúsið/Fab Lab bar á góma en þátttakendur voru ánægðir með starfsemina þar, þó þeir 

væru ekki mjög duglegir að nýta sér hana. Einnig kom fram í umræðunni um afþreyingarmöguleika að ungt 

fólk gæti alveg tekið málin í sínar hendur og komið með eitthvað nýtt inn til að auka afþreyingu á staðnum. 

Þeir viðmælendur í einstklingsviðtölunum sem tjáðu sig um þetta mál voru sammála um að fjölbreytni í 

afþreyingarmöguleikunum mætti vera meira, því ef einstaklingur hefði ekki áhuga á íþróttum, þá væri fátt 

um aðra afþreyingu. 

Ég myndi segja að afþreyingin sem er hérna núna er alveg við hæfi miðað við stærð 

bæjarins (rýnihópaviðtöl) 

Það er alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera, t.d. útivist, labba, hlaupa, hjóla, íþróttir, 

fjallgöngur, veiði.....þegar veðrið er vont þá er það bara tölvan (rýnihópaviðtöl). 

Það er alveg spennandi og við erum ekki á móti því og fínt væri að fá námskeið fyrir 

ungmenni á Höfn (rýnihópaviðtöl). 

Eftir að grunnskóla lýkur tekur svona afreksíþróttavæðing við í fótboltanum en svo er 

smá blak og badminton sem er ekki afreksvætt, en annars er allt svona keppni og að 

vera góður...það vantar svona létt og laggott, skilurðu. Þannig að strákarnir sem eru 

ekki góðir í fótbolta detta bara út. Sindri fór af stað með svona rafíþróttir og mér fannst 

það bara geggjað og sá fyrir mér að þetta yrði vettvangur fyrir unga stráka sem hefðu 

áhuga á tölvuleikjum og tölvuleikjagerð og slíku en það sem gerðist var að þetta varð 

grunnskólamiðað, þannig að framhaldsskólakrakkarnir máttu mæta ef þau vildu.....En 

af því að við erum lítil og smá þá voru það kannski bara þrír úr framhaldsskólanum sem 

höfðu áhuga á að vera þarna en ekki með grunnskólanemendum (viðmælandi 1). 

 

5.2 Nám, frammistaða og árangur í skóla 
Annað þemað sem greint var tengist skólagöngu ungs fólks, áhuga, frammistöðu og árangri í námi auk 

brottfalls. Það fyrsta sem þátttakendur ræddu um var neikvætt viðhorf eldri kynslóða til þeirra sem yngri 
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eru og sögðu það koma fram í orðræðu um að yngri kynslóðir séu ekki eins duglegar bæði til náms og 

vinnu og þeir sem eldri eru. Eins og áður hefur komið fram upplifa þátttakendur samfélagslega kröfu um 

að ungir karlmenn eigi að vinna og segja þá hvatta til þess við lok grunnskóla. Telja þáttakendur að það 

geti gert það að verkum að strákar skili sér ekki í nám, sérstaklega í háskólanám. Einnig telja þeir spila inn 

í að auðveldara sé fyrir unga karlmenn heldur en konur að fá vel launaða vinnu án menntunar. Einnig var 

rætt um að strákar fari frekar í iðnám fyrst og skili sér kannski seinna í háskólanám, þá tengt iðngreininni. 

Í einstaklingsviðtölunum komu þessi sjónarmið einkum fram þegar verið var að ræða um frammistöðu 

ungs fólks, einkum ungra karlmanna, í framhaldsskólanum en þar kom fram að áberandi fleiri strákar sáu 

ekki tilgang með náminu og fleiri strákar hætta námi en stelpur. Viðmælendur voru sammála um að 

viðhorf heimilanna til náms og hvatning frá foreldrum væri lykillinn að jákvæðu viðhorfi til náms sem leiddi 

til jákvæðs árangurs í námi. 

Samfélagið vill að strákar fari að vinna.....foreldrar hleypa strákum fyrr í vinnu en 

stelpum (rýnihópaviðtöl). 

Ég held að þetta sé bara partur af samfélaginu á Íslandi; það hefur alltaf verið þannig 

að strákar fara snemma að vinna. Við lifum pínu í fortíðinni, finnst mér, og þaðan kemur 

þessi þrýstingur á að við eigum að fara að vinna (rýnihópaviðtöl). 

En ég held að þetta tengist líka því að það er kannski auðveldara fyrir stráka að fá vinnu 

og vel launaða vinnu og þá kannski sjá þeir það sem betri kost heldur en að fara í skóla 

eða eitthvað svoleiðis (rýnihópaviðtöl). 

Já, sérstaklega strákar og allt of hátt hlutfall hjá stelpum. Þetta (námið) höfðar ekki til 

þeirra, þau finna ekki áhugann eða sjá gagnið af náminu (viðmælandi 2). 

Hvatning heimilisins, held ég að sé bara það. Það er mín tilfinning að samtalið um nám 

hefur ekki átt sér stað inni á heimilunum eða að þegar það átti sér stað að þá hafði 

einstaklingurinn bara ekki áhuga á því (viðmælandi 1). 

Þátttakendur í rýnihópaviðtölunum ræddu um mikilvægi þess að hafa framhaldsskóla í 

samfélaginu. Hann væri, fyrir utan það að bjóða upp á fjölbreytt nám, bæði bóknám og iðnnám mikilvægur 

þegar kæmi að félagslífi ungs fólks. Þeir fyndu þó fyrir því að þó að viðhorfið gagnvart skólanum væri 

almennt jákvætt, þá þætti sumum aðrir framhaldsskólar á höfuðborgarsvæðinu betri eða merkilegri 

skólar. Í einstaklingsviðtölunum kom fram að viðhorf samfélagsins til framhaldsskólans væri jákvætt og 

fjölbreytni í námsframboði skólans væri gott miðað við stærð. Allir voru sammála um mikilvægi skólans í 

samfélaginu. 
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Það er fullt í boði miðað við hvað þetta er lítill skóli, þannig séð. Ég meina, það eru 50 

staðnemendur kannski og þeir geta valið alveg helling (rýnihópaviðtöl). 

Ég fékk tækifæri til að fara að vinna í staðinn fyrir að fara í skóla en svo hugsaði ég 

hvernig það yrði þá félagslega fyrir mig, ef ég færi að vinna núna og sleppi skóla í eitt 

ár, hvernig það yrði þegar ég byrjaði aftur í skólanum. Ég valdi því bara að vera í skóla 

frekar, ég veit að ef ég fer að vinna, þá væri það ekki alveg það besta fyrir mig 

(rýnihópaviðtöl). 

Mér finnst tengslin vera sterk, jákvæð og mikil og málin voru lögð þannig upp í þessari 

rúmlega 30 ára sögu skólans að vera í sterkum tengslum við nánasta umhverfi skólans 

og vera bara í sterkum tengslum bæði við nær og fjær umhverfið (viðmælandi 2). 

 

5.3 Líðan ungs fólks með áherslu á unga karlmenn 
Þriðja þemað sem greint var snérist um andlega líðan. Í umræðunum kom í ljós að þetta efni var 

þátttakendum í rýnihópaviðtölunum fremur erfitt. Sögðust þeir ekki vera vanir að tala um slíka hluti og 

voru þeir sammála um að erfitt væri fyrir þá og félaga þeirra að tala um tilfinningar. Þeim var tíðrætt um 

þennan samfélagslega þrýsting og þær staðalímyndir sem eru ríkjandi um hvernig strákar eigi að vera og 

haga sér. Þá kom fram að þeir ræddu ekki þessi mál sín á milli en einhverjir hefðu leitað til sálfræðinga, 

aðrir ræddu við foreldra sína og einhverjir við gæludýrin sín. Þá ræddu þeir um þunglyndi og að þeir sem 

væru að glíma við slíkt bæru það ekki utan á sér. Í þessu sambandi upplifðu þátttakendur að eldra fólk 

hefði lítinn skilning á að einhver gæti verið að glíma við slíkt. Þá voru þeir sammála um að í COVID hefði 

andleg líðan versnað, þar sem þeir gátu ekki verið í samskiptum við neinn. Viðmælendur 

einstaklingsviðtala voru sammála um þennan samfélagslega þrýsting og ríkjandi staðalímyndir en töldu 

ekki að andleg líðan ungmennanna hefði versnað í COVID, þar sem skólar og aðrir sem komu að málefnum 

ungs fólks hefðu meðvitað unnið með það.  

Þessi karlmennska, þessi samfélagslega karlmennska sem ýtir undir hugmyndir um að 

karlar megi ekki gera þetta og þetta og þetta, sumir bara höndla það ekki. Svona dæmi 

eins og karlar gráta ekki hefur áhrif á líðan þeirra sem eru þunglyndir þar sem þeir mega 

ekki sýna tilfinningar. Maður vinnur það bara af sér; það er viðhorfið (rýnihópaviðtöl).  

Það er bara mjög erfitt fyrir okkur að tala um þetta . Það er bara rosalega prentað inn í 

okkur að þetta er eitthvað sem við gerum ekki (rýnihópaviðtöl). 

 Eldra fólk horfir á það þannig að þunglyndi sé bara nýtt orð yfir leti (rýnihópaviðtöl). 

Ég held að andleg líðan hafi versnað helling í COVID og eftir það...en þegar COVID var 

þá var maður ekkert að tala við neinn (rýnihópaviðtöl). 
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En ég held að strákar eigi bara ofsalega erfitt með að vera strákar í dag af því að það 

eru settar alveg ofsalega miklar kröfur á þá, af því að þeir eiga að vera sterkir en þeir 

eiga samt að sýna tilfinningar (viðmælandi 1). 

Ég held að þetta sé einn sá grunnþáttur í því að líðan stráka sé oft slæm, einmitt út af 

þessum misvísandi skilaboðum samfélagsins (viðmælandi 1). 

Strákar eru að burðast með hlutverkarugling. Annars vegar að flakka á milli 

menningarmheima; þeir eru í þessum strákahópum.....þar sem þeir skála í bjór og eru 

flottir, eru svona macho og þessi karllægu gildi eru í hávegum höfð og svo eru þeir feður 

dætra og elska konurnar sínar og mömmurnar sínar og allt það og þar eru þessi 

kvenlægu gildi og þeim líður vel þar en þeir eru ekki að bera þetta á milli hópanna 

(viðmælandi 4). 

Þáttakendur í rýnihópaviðtölunum ræddu um að skólaganga og íþróttaiðkun hefðu jákvæð áhrif á 

andlega líðan þeirra en það sem hefði neikvæð áhrif á líðan væru kröfur sem þeir upplifðu að væri á ungt 

fólk í samfélaginu um að standa sig í skóla, íþróttum og vinnu. Máli sínu til stuðnings nefndu þeir þá 

breytingu að nú sé nám til stúdentsprófs þrjú ár í stað fjögurra og við þetta hefði ungt fólk minna svigrúm 

til að sinna áhugamálum. Þá væri litið á þá sem ekki gætu lokið stúdentsprófi á þremur árum sem tossa. 

Viðmælendur í einstaklingsviðtölunum gerðu þetta atriði ekki að umtalsefni en þessu tengt ræddu 

viðmælendurnir um að ættu nemendur framhaldsskólans í einhverjum vandræðum í námi, þá væru 

stelpurnar fyrri til að leita sér aðstoðar, strákarnir kæmu ekki fyrr en allt væri komið í óefni. 

Mér finnst rosa mikil krafa á ungu fólki í skóla á Íslandi, bara að þurfa að klára þetta á 

þremur árum og vera í skóla 8-16 alla daga í þrjú ár (rýnihópaviðtöl). 

En kynjamunurinn felst aðallega í því að strákarnir koma seinna og fá hjálp og þeir vilja 

síður koma, það þarf að hafa meira fyrir því að fá þá til að koma á meðan stelpurnar eru 

meira svona viljugri til að koma og taka þátt í hjálpinni, einhvern veginn (viðmælandi 1). 

 Í rýnihópaviðtölunum kom fram að þátttakendur vissu til þess að í grunnskólanum væri boðið upp 

á sálfræðiþjónustu en töldu að slíkt væri ekki í boði í framhaldsskólanum. Aðspurðir sögðu þeir að þessi 

mál væru ekki rædd í framhaldsskólanum og þeir könnuðust ekki við að kynningarefni eða upplýsingum 

um úrræði vegna andlegra vandamála væri dreift innan skólans. Fram kom að þeir töldu að slík fræðsla 

þyrfti að vera á skólatíma og skyldumæting ætti að vera fyrir nemendur. Þegar rætt var um úrræði var 

athyglisvert að þátttakendur virtust ekki hafa gert sér grein fyrir þeim möguleika að hafa samband við 

heilsugæsluna til að leita upplýsinga um úrræði í boði. Eftir að rannsakandi vakti máls á þjónustu 

heilsugæslunnar í þessu samhengi kom fram í umræðunni að þar gæti nánd samfélagsins verið hindrun. 

Þátttakendur lýstu því enn fremur að þeir vildu síður tala við einhvern sem er búsettur á staðnum, svo 
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sem starfsmann í skólanum eða heilsugæslunni af ótta við að persónuleg mál þeirra yrðu að bæjarslúðri, 

eða að viðkomandi þekkti sig eða fjölskyldu sína sem gerði aðstæður óþægilegar. Viðmælendur í 

einstaklingsviðtölunum töldu að ungt fólk væri upplýst um hvert það gæti leitað en væri oft ekki opið fyrir 

því að leita sér aðstoðar, sérstaklega ætti það við um unga karlmenn.  

Einu upplýsingarnar sem við fáum eru yfirleitt um kynfræðslu og vímuefni og 

áfengi....það gleymist alveg andlega heilsan (rýnihópaviðtöl). 

Það væri svo þægilegt að það væri bara skrifað einhvers staðar, bara ef þú vilt fara til 

sálfræðings, þá er það bara hérna (rýnihópaviðtöl). 

Þeir sáu þarna tækifæri til að leita sér hjálpar af því að þetta var beint fyrir framan nefið 

á þeim (viðmælandi 5). 

 Nemendur þekkja þetta úrræði og vita hvert þau eiga að leita (viðmælandi 4). 

 Ég held það já, þau eru stöðugt að fá frá okkur upplýsingar um það (viðmælandi 2). 

Þátttakendur í rýnihópaviðtölunum voru sammála um að megin skýring þess að þeir ræða ekki 

andlega líðan sín á milli væru staðalímyndirnar í samfélaginu, svo sem í kvikmyndum og einnig uppeldið á 

heimilunum. Í þessu samhengi töluðu þeir um að erfitt sé að komast út úr þessari staðalímynd 

karlmennskunnar sem þeim hafi verið innprentuð í uppeldinu og af samfélaginu. Viðmælendur í 

einstaklingsviðtölunum tóku undir með rýnihópunum. 

Ég hef alveg verið vitni að því að einhver pabbi segir við son sinn bara, sem að meiddi 

sig kannski eitthvað og fór að gráta; hann sagði bara: karlmenn gráta ekki, hverjir gráta, 

bara væluskjóður (rýnihópaviðtöl). 

Í mikið af myndum, kvikmyndum, amerískum vanalega, þá er auðvitað bara kallinn sem 

fer í stríð, fer og gerir fullt af karlmannlegum hlutum. Maður fer að sjá svona 

staðalímynd og maður fer svona að sjá að þetta er flottur karl og mig langar að vera 

eins og hann (rýnihópaviðtöl). 

 Ég held að þetta sé komið frá heimilunum (viðmælandi 3). 

Og svo er annað sem er í kvennamenningunni; ég segi nefnilega varðandi 

jafnréttisbaráttuna inni á heimilunum og það er ekkert að gerast; ennþá er öll ábyrgðin 

á konunum. Svo kemur maður inn á heimili ungra kvenna og heyrir þær tala saman og 

heyrir að þær treysta strákunum ekki fyrir störfunum inni á heimilunum. Þessi fyrirstaða 

er í konunum (viðmælandi 4). 

5.4. Viðhorf til kynjanna 
Fjórða þemað sem greint var snérist um kynjamun. Í rýnihópaviðtölunum ræddu þátttakendur um 

upplifun sína á því hvort munur væri á framkomu og viðhorfum í garð kynjanna. Fram kom að á ýmsum 
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sviðum kæmi fram munur. Máli sínu til stuðnings nefndu þáttakendur rótgróna karlmennsku í mismunandi 

viðhorfi til kynlífshegðunar karla og kvenna. Þeir höfðu ekki skýringu á því hvers vegna þetta viðhorf væri 

enn til staðar en töldu að því væri viðhaldið af báðum kynjum. Þá upplifðu þátttakendur að meira traust 

væri borið til stelpna í samfélaginu því viðhorf til stelpna sé að þær séu þægar og ábyrgar. Þeir nefndu að 

stelpum gengi betur en strákum að fá húsnæði til árshátíðarhalda og sæju þær því um þá hluti. Þegar verið 

væri að afla fjár fyrir eitthvað með sölu, þá gengi stelpunum betur í sölumennskunni, strákunum væri 

frekar neitað. Þátttakendur töldu að krafa samfélagsins gagnvart stelpum væri að þær ættu að vera prúðar 

og þægar en þeir fyndu fyrir því að þetta væri á undanhaldi í kjölfar umræðunnar undanfarið. 

Viðmælendur í einstklingsviðtölunum töldu mikilvægt að öll umfjöllun, framkoma og viðhorf til ungra karla 

og kvenna væri á jafnréttisgrundvelli, þar sem bæði kynin nytu sannmælis. 

Þessi gæi sefur með fullt af stelpum, þá er hann svona stud, bad ass, geggjaður gæi, 

skilurðu, en ef stelpa gerir það sama, þá er hún álitin sem meira, hva, meira drusla eða 

eitthvað og fá svona öðruvísi titil (rýnihópaviðtöl). 

Það eru miklu meiri líkur á að stelpurnar myndu fá Sindrabæ. Ég held að hann sem er 

þarna myndi halda bara að við séum bara að fara að eyðileggja eitthvað 

(rýnihópaviðtöl). 

Ef maður er að selja og ganga á milli húsa, ég skal lofa þér að það er enginn að fara að 

neita stelpu (rýnihópaviðtöl). 

Samfélagið setur unga karlmenn í þá stöðu að þeir séu ekki eins flottir og þeir voru hér 

áður fyrr. Upphafningin á körlum er ekki lengur sú sem hún var. Á móti er það að 

upphafningin á konum er mun meiri og mjög jákvæðar fréttir berast af konum og 

stelpum, mun jákvæðari heldur en af strákum og körlum og þetta birtist bara í 

samfélaginu, umræðunni, í fréttum og bara í menningunni (viðmælandi 2). 

 Samskipti kynjanna og ólíkur samskiptamáti þeirra var töluvert til umræðu í rýnihópunum en fram 

kom að vinahópar væru blandaðir af strákum og stelpum sem væri jákvætt. Þátttakendur gerðu að 

umtalsefni að stelpurnar væru virkari í skipulögðu starfi, þær séu í fleiri ráðum og frekar í nemendafélagi 

FAS og því líklegri til að láta hlutina gerast. Þeir væru virkari í íþróttum heldur en stelpur og að þegar þær 

kæmust á unglingsaldurinn eða færu í framhaldsskólann, þá hættu þær íþróttaiðkun og hefðu því meiri 

tíma í annað. Þátttakendur upplifðu einnig að samskiptamáti kynjanna væri flókinn því strákar væru frekar 

einfaldir en stelpur flóknar. Þær nota samfélagsmiðlana til samskipta frekar en strákar og þá upplifa þeir 

að oft sé meira drama í kringum stelpurnar sem eiga það til að bregðast illa við ef strákarnir eru ekki 

sammála þeim. Fyrir vikið eru þeir hættir að segja skoðun sína því þeir nenna ekki að fá skammir fyrir. Eitt 

sem þátttakendur nefndu sem mun á kynjunum var að ef strákum líki ekki við hvorn annan, þá segi þeir 
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það bara hreint út og séu ekki að umgangast þá sem þeim líkar ekki við. Hins vegar séu stelpurnar meira 

að þykjast en tali svo illa um aðrar og látast vera vinkonur þegar þær eru fyrir framan viðkomand i. Þá 

sögðust þátttakendur alveg skilja að stelpur tækju strákum með fyrirvara í ljósi þeirrar umræðu og metoo 

byltingarinnar sem verið hefur í samfélaginu. Viðmælendur í einstaklingsviðtölunum gerðu að umtalsefni 

þennan mun í samskiptum og samskiptamáta kynjanna og voru sammála rýnihópaviðtölunum.  

Síðan kannski hringir maður í einhverja, maður hringir í stelpu og hún svarar ekki og í 

staðinn fyrir að hringja til baka þá sendir hún þér snap og spyr – hvað ertu að pæla? 

(rýnihópaviðtöl). 

Þær skrifa eitthvað rosalega langt og maður sendir til baka „Cool“ og þá verða þær alveg 

brjálaðar yfir því að maður sé alltaf með svo stutt og kuldaleg svör (rýnihópaviðtöl). 

Ég heyrði einhverja stelpu segja að ástæðan fyrir því að þær séu svona skeptískar á 

stráka sé að það er 1 af hverjum 6 eða eitthvað sem er nauðgari og eitthvað, sem er 

alveg ótrúlega leiðinlegt að heyra, en það er bara staðreynd greinilega, þannig að ég 

held að ég skilji það, svona frekar, að stelpur séu að koma þessu á framfæri, þetta er 

bara mikið og stórt mál svona um ofbeldið sem þarf bara eiginlega að drepa helst, 

þannig ég held að þetta sé alveg gott (rýnihópaviðtöl). 

Held að það séu frekar stelpurnar sem ræði þessi mál. Stelpnakúltúrinn varðandi þetta 

hefur ekkert breyst veit ég, dramadrottningarnar lifa góðu lífi (viðmælandi 4). 

Þátttakendur ræddu um stöðu kynjanna á vinnumarkaði og ræddu sérstaklega um viðhorf 

samfélagsins til karla- og kvennastarfa. Sögðu þeir að það þætti töff ef kona færi í karlastarf en karlmenn 

ættu bara ekki að fara í kvennastörf. Að þeirra mati væri vinnumarkaðurinn kynjaskiptur og upplifa þeir 

að ákveðin störf séu ætluð konum og önnur körlum og innan vinnustaða væri þessi skipting einnig til 

staðar. Máli sínu til stuðnings sögðu þátttakendur að strákar væru settir í líkamlega erfiðari störf og það 

væri fyrirfram ákveðið að stelpur gætu ekki sinnt slíkum störfum. Þá væru stelpur álitnar betri  í 

þjónustustörfunum og þættu meira aðlaðandi en strákarnir, því væru strákarnir frekar settir í uppvaskið 

en stelpurnar í móttökuna og salinn á hótelum og veitingastöðum. Enn fremur kom fram að erfiðara væri 

fyrir stelpur að fá vinnu í iðngreinum, strákarnir gengju fyrir þar. Viðmælendur í einstaklingsviðtölunum 

tengdu  þennan kynjamun við námsval og töldu strákana sækja meira í iðn- og tækninám á meðan 

stelpurnar stefndu í nám á háskólastigi. 

Já, það er betra að hafa stelpur sko í móttökunni, þær eru svona fallegri og betra fyrir 

businessinn sko, og það var bara sagt við mig bara, þú átt bara að vera í uppvaski eða 

eitthvað (rýnihópaviðtöl). 
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Eins og þessar iðnaðarvinnur sem ég og einhverjir vinir mínir erum í, byggingarfyrirtæki, 

smíða og eitthvað svoleiðis, það eru náttúrulega yfirleitt launahærri vinnur og mér finnst 

eins og að það sé kannski meiri atvinnutækifæri þar fyrir stráka en stelpur, það eru 

kannski meiri atvinnutækifæri fyrir stelpur að komast inn á veitingastaði og eitthvað 

svoleiðis (rýnihópaviðtöl). 

Stelpur eru einmitt núna að fara meira í háskóla, fá betri einkunn og þar sem þú ert að 

nota þekkingarkunnáttu en strákar eru kannski meira einmitt í íþróttum og nota svona 

líkamlegri vinnu eins og að smíða (rýnihópaviðtöl). 

Já, ætli það sé ekki svona 60/40 stelpunum í vil. En þeir finna sig líka meira í iðn- og 

tækninámi. Og það gleymist líka stundum að hvetja þá til þess; að segja þeim að það sé 

ekkert síður flott heldur en að fara í háskóla. En hvatningin fyrir stráka; maður er 

endalaust að sjá myndir af stelpum logsjóða af því að við viljum hvetja þær til að gera 

þetta en við erum ekkert endilega að hvetja strákana að gera það sem þeir hafa virkilega 

áhuga á (viðmælandi 2). 

 Þáttakendur í rýnihópaviðtölunum voru spurðir að því hvort þeir sæju fyrir sér að búa í 

Sveitarfélaginu Hornafirði í framtíðinni og skiptust þátttakendur í tvo nánast jafnstóra hópa. Þeir sem töldu 

að þeir myndu ekki búa í sveitarfélaginu í framtíðinni nefndu ástæður eins og takmörkuð tækifæri til að 

ná lengra í þeirri íþrótt sem þeir stunduðu og takmörkum atvinnutækifæri að loknu námi. Þeir sem sáu 

fyrir sér að búa í sveitarfélaginu settu þó þann fyrirvara um að fá atvinnu við hæfi á staðnum. Viðmælendur 

í einstaklingsviðtölunum töldu að ungt fólk stefndi á að flytja frá staðnum og þá aðallega vegna náms, en 

gæti alveg hugsað sér að koma aftur að námi loknu ef atvinna við hæfi væri til staðar. 

 Í næsta kafla verða niðurstöðurnar ræddar, settar í samhengi við fræðilega umræðu og 

rannsóknarspurningunni svarað.  

6. Umræður 
Þegar niðurstöður viðtalanna eru dregnar saman þá kemur í ljós að samhljóm er að finna hjá þátttakendum 

í rýnihópunum og viðmælendum í einstaklingsviðtölunum, þrátt fyrir að sterklega komi fram sú upplifun 

þátttakenda í rýnihópaviðtölunum um stöðu sína í samfélaginu að eldri íbúar hefðu ekki skilning á 

málefnum ungs fólks og að bil væri á milli kynslóða. Hafa ber í huga að þeir aðilar sem rætt var við í 

einstaklingsviðtölunum var fólk sem á einhvern hátt vinnur með ungu fólki og eru því í miklum tengslum 

við þennan hóp og því kemur þessi samhljómur milli hópanna ekki á óvart.  

Rannsóknaspurningin sem sett var fram í inngangi er á hvaða hátt samfélagsleg gildi og orðræða 

hafa áhrif á frammistöðu og líðan drengja í því samfélagi sem þeir búa í og hvernig það birtist í námsgengi 

þeirra og framtíðaráformum. 



 

 

21 
 

Niðurstöður rýnihópa- og einstaklingsviðtalanna sýna að báðir aðilar eru sammála um að 

samfélagsleg gildi og orðræða um karlmennskuna hafi áhrif á ungt fólk, sérstaklega unga karlmenn. Í 

samfélaginu gildir hin ríkjandi karlmennska þar sem  vald og yfirburðir á líkamlega sviðinu eru í forgrunni. 

Máli sínu til stuðnings vísuðu aðilar til ólíkrar orðræðu til kynjanna á kynlífssviðinu, sterka vinnumenningu  

og orðæðuna um hefðbundin karla- og kvennastörf. Hins vegar kemur skýrt fram að þátttakendur í 

rýnihópaviðtölunum telja að það sé frekar eldra fólk í samfélaginu sem viðheldur þessum gildum, það 

yngra sé miklu frjálslyndara og sveigjanlegra og þátttakendur í rýnihópaviðtölunum samsömuðu sig ekki 

við þessi gildi og gagnrýndu þau. Hins vegar sættu þeir sig við ríkjandi skipulag og taka þannig þátt í að 

viðhalda ríkjandi gildismati. 

 Eins og áður sagði ræddu þátttakendurnir í rýnihópaviðtölunum um hina sterku vinnumenningu 

sem virðist einkenna samfélagið og sem þeir upplifa að beinist sérstaklega að ungum karlmönnum. Það 

þykir eðlilegt og mikilvægt að þeir vinni með námi, vinni mikið og þá í vel launuðu starfi. Þessu væru þeir 

ekki sammála, því mikið álag fylgdi því að vera í skóla, stunda íþróttir og vinnu, en þrýstingur frá 

samfélaginu gerði það að verkum að til að standa undir væntingum væru flestir að vinna. Það virðist því 

ekki vera skilningur í samfélaginu á því mikla álagi sem er á ungu fólki, því ætlast er til að það standi sig vel 

á öllum þessum sviðum og nái árangri. Því er það ekki undarlegt að þátttakendur í rýnihópaviðtölunum 

lýstu því yfir að þeir væru oft þreyttir og við slíkar aðstæður væru skólaganga og  nám látið sitja á hakanum 

en rannsóknir sýna að helsta ástæða þess að nemendur, sérstaklega strákar, hætta í námi sé slök mæting. 

Hér töldu aðilar að við heimilin væri að sakast því viðhorf og hvatning heimila til náms sé lykillinn að árangri 

í námi. Þátttakendur í rýnihópunumtöldu að strákar væru hvattir til þess að fara að vinna á meðan 

viðmælendur í einstaklingsviðtölunum töldu stráka ekki sjá tilgang með náminu og tengdu það beint við 

heimilin. Miðað við hversu mikla áherslu viðmælendur í einstaklingsviðtölunum lögðu á tilgangasleysi 

náms hjá strákum kom það á óvart að þátttakendur í rýnihópaviðtölunum töldu svo ekki vera. Því má segja 

að slök mæting, brottfall og skipulagsleysi í námi megi frekar rekja til tímaskorts og þreytu vegna of mikils 

álags heldur en að þeir sjái ekki tilgang með náminu en flestir höfðu nokkuð skýra sýn á.  

Andleg líðan og tilfinningar virðist ekki vera umræðuefni hjá strákum og töldu þeir að ýmsar 

staðalímyndir um hvernig strákar eigi að hegða sér hafi áhrif og voru viðmælendur sammála því. Í þessu 

viðhorfi birtist orðræðan um hina ríkjandi karlmennsku sem virðist vera allsráðandi í samfélaginu; þ.e. 

strákar mega ekki sýna tilfinningar og alls ekki ræða þær. Það er veikleikamerki að leita sér aðstoðar vegna 

andlegrar líðan og eins og kom fram í rýnihópaviðtölunum þá eiga strákar bara „að vinna það af sér“ eins 

og einn þátttakandinn komst að orði.  Aðilarnir voru hins vegar ósammála um hvort að líðan í COVID hefði 
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versnað eða ekki þar sem þátttakendur í rýnihópunum töldu svo vera en viðmælendur í 

einstaklingsviðtölunum ekki. Þá voru aðilar ósammála um aðgengi að aðstoð eða upplýsingum um úrræði 

vegna andlegrar líðan  en þátttakendur í rýnihópunum voru sammála um að erfitt væri að leita eftir aðstoð 

vegna þess að upplýsingar um slíkt væru ekki sýnilegar en viðmælendur töldu svo vera. Viðmælendur töldu 

stelpur leita sér fyrr aðstoðar, strákarnir gerðu það ekki fyrr en allt væri komið í óefni. Þátttakendur í 

rýnihópaviðtölunum töldu að samfélagslegar kröfur um að eiga að standa sig vel alls staðar hefði neikvæð 

áhrif á andlega líðan og erfitt væri að viðurkenna að geta ekki uppfyllt þær kröfur.  Það virðist því vera að 

ungir karlmenn séu að reyna að standa undir orðræðu um hina ríkjandi karlmennsku í samfélaginu, um 

hinn sterka karlmann sem þyrfti enga aðstoð. Þessi atriði þarf að hafa í huga þegar verið er að skipuleggja 

upplýsingagjöf og aðgengi að sálfræðilegri þjónustu þannig að ungir karlmenn upplifi það ekki sem 

veikleikamerki að leita sér aðstoðar og átti sig á því að því fyrr sem leitað er eftir aðstoð, því betra.  

Aðilar voru sammála um að umfjöllun, framkoma og viðhorf til ungs fólks ætti að vera á 

jafnréttisgrundvelli. Þá voru aðilar sammála um að vinnumarkaðurinn væri kynjaskiptur, ólík viðhorf til 

kvenna- og karlastarfa væri til staðar og einnig væri kynjamunur í vali á námi þar sem stelpur velja 

háskólanám og strákar iðn- og tækninám eða vinnumarkaðinn. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður rannsókna um náms- og starfsval kynjanna og kynbundna námshegðun og endurspeglar 

ríkjandi karlmennsku sem einkennir samfélagið. Birtingamynd þess er sú virðing sem borin er til kvenna- 

og karlastarfa sem endurspeglast í því að þó að konur fari í karlastörf og karlar í kvennastörf, þá er viðhorfið 

til slíks ekki það sama. Það þykir flott að konur fari í karlastörf en litið er niður á þá karla sem fara í 

kvennastörf. Þessi skilaboð samfélagsins ýta undir það að ungir karlar leitist við að mennta sig innan 

hefðbundinna karlastarfa. Að lokum voru báðir aðilar sammála um að ungt fólk sæi fyrir sér Sveitarfélagið 

Hornafjörð sem framtíðarbúsetukost sæi það fram á að geta fengið starf við hæfi eftir nám. Þetta sýnir að 

ungt fólk er að hugsa um framtíð sína og mátar sig við ýmsar sviðsmyndir eftir því hvaða leið þau velja.  

7. Lokaorð 
Niðurstöðurnar eru þær að samfélagsleg gildi og orðræðan um ríkjandi karlmennsku hefur áhrif á ungt 

fólk, sérstaklega unga karla. Þetta kemur skýrt fram í viðhorfi, skoðunum og líðan ungra karlmanna og er 

í samræmi við það sem Þorgerður Einarsdóttir (2010) kemst að í sinni rannsókn um að einstaklingar taki 

mið af umhverfi sínu og þeim gildum og viðmiðum sem þar eru ríkjandi. Það er því samfélagsins alls að 

sjá svo um að ríkjandi gildismat sé ekki skaðlegt einhverjum íbúum þess á einhvern hátt. 
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 Þátttakendur sjá bæði kosti og galla við samfélag sitt og eru alveg gagnrýnir á það. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að ungir karlmenn viðhaldi ríkjandi gildismati með því að reyna að standa 

undir þeim væntingum sem gerðar eru til þeirra, þó svo að þeir séu ekki sammála þeim. Mikilvægt er að 

samfélagið skapi einhvern vettvang fyrir ungt fólk til þess að vinna að sínum málum og að raddir þeirra 

fái að heyrast í samfélaginu. Það væri hægt að gera með því að samfélagið í heild sýni málefnum ungs 

fólks meiri áhuga og tengi sig meira við ungt fólk og þeirra málefni. Þeir aðilar sem vinna með ungu fólki, 

íþróttafélagið, framhaldsskólinn og Nýheimar Þekkingarsetur, ásamt sveitarfélaginu þyrftu að taka 

höndum saman og skapa þennan vettvang með það að markmiði að fá ungt fólk til samfélagslegrar 

þátttöku um málefni samfélagsins.  
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