
 

 

Kynjamyndir í skólastarfi 

Önnur útgáfa-Rafræn 

 

 

 

 

Ritstýrur: 

Arna H. Jónsdóttir 

Steinunn Helga Lárusdóttir 

Þórdís Þórðardóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENNTAVÍSINDASVIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS 

REYKJAVÍK 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kynjamyndir í skólastarfi 

ISBN 978-9935-406-11-8 

Ritstýrur: Arna H. Jónsdóttir, Steinunn Helga Lárusdóttir,  

Þórdís Þórðardóttir 

Umsjón með útgáfu: Kristín Björnsdóttir 

 
©Höfundar efnis  

Mynd á forsíðu er eftir Þórdísi Þórðardóttur 

Útlit, umbrot og kápuhönnun: Margrét Friðriksdóttir 

Prentvinnsla: Gutenberg ehf 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Reykjavík 2012 

 

Öll réttindi áskilin 

 

Bók þessa má eigi afrita með neinum hætti án skriflegs leyfis útgefanda.

 



 

3 
 

Tileinkun 

Höfundar tileinka Sólveigu Karvelsdóttur þessa útgáfu bókarinnar Kynjamyndir í skólastarfi. Sólveig 

tók virkan þátt í undirbúningi að fyrstu útgáfu bókarinnar og var höfundur að kaflanum, „Þau kunna 

mannganginn‟. Sólveig lést haustið 2010 en hafði áður samþykkt að taka þátt í endurútgáfu 

bókarinnar. Við minnumst Sólveigar með hlýju og söknuði, hún var einstakur vinur og félagi sem 

ævinlega lagði gott til mála. 
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Formáli að fyrstu útgáfu 

Bókin Kynjamyndir í skólastarfi er samvinnuverkefni margra aðila. Bókarhöfundar eru átta og starfa 

annars vegar við Kennaraháskóla Íslands og hins vegar við Háskóla Íslands. Það eru þær Arna H. 

Jónsdóttir, Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Sif Einarsdóttir, Sólveig 

Karvelsdóttir, Steinunn Helga Lárusdóttir, Þorgerður Einarsdóttir og Þórdís Þórðardóttir. Ritstýrur 

færa meðhöfundum sínum kærar þakkir fyrir þeirra framlag og ánægjulegt og gefandi samstarf. 

Heiðrúnu Kristjánsdóttur verkefnisstjóra þökkum við fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar og 

Kristínu Björnsdóttur verkefnisstjóra hjá Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands þökkum við gott 

samstarf við frágang á handriti og umsjón með útgáfunni. Loks færum við Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskólans þakkir fyrir að annast útgáfu og dreifingu bókarinnar. 

Höfundar gera sér vonir um að bókin geti nýst kennurum og nemendum sem telja kynjavíddina 

eiga erindi við sig í lífi, námi og starfi. 

 

Ritstýrur 
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Formáli annarrar útgáfu 

 

Sex ár eru liðin síðan fyrsta útgáfa bókarinnar Kynjamyndir í skólastarfi var gefin út. Bókinni var vel 

tekið og seldist hún upp árið 2010. Höfundum er mikið í mun að efnið verði áfram aðgengilegt þeim 

sem láta sig kynjajafnrétti varða. Til að flýta fyrir endurútgáfu bókarinnar sömdu höfundar um að 

bókin yrði birt í Skemmu, rafrænu gagnasafni Háskóla Íslands og fleiri háskóla og bóksafna sem 

geymir lokaverkefni nemenda og rannsóknarrit kennara og fræðimanna. Í stað þess að uppfæra efni 

kaflanna var, eftir atvikum, bætt við í inngangi stuttri umfjöllun um nýja þekkingu og rannsóknir á 

viðkomandi fræðasviði í hverjum kafla fyrir sig. Ekki var hreyft við efni kaflanna sjálfra. Um leið og 

við óskum lesendum gagns og gamans við lestur bókarinnar biðjum við þá að hafa þetta í huga. 

 

 

Ritstýrur 
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Höfundar 

 

Arna H. Jónsdóttir er lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsóknir hennar hafa fyrst og 

fremst beinst að fagmennsku og forystu leikskólastjóra og leikskólakennara. Jafnhliða hefur verið lögð 

áhersla á kynjafræðilegt sjónarhorn. 

Berglind Rós Magnúsdóttir er kennari og menntunarfræðingur og vinnur að doktorsritgerð í 

félagsfræði menntunar við Háskólann í Cambridge. Frá 2009-2011 starfaði hún sem ráðgjafi 

menntamálaráðherra og skólaárið 2011-2012 starfar hún sem lektor við HA samhliða því að ljúka 

doktorsnámi. Hún hefur unnið að rannsóknum er varða jafnrétti í skólastarfi en beinir nú sjónum að 

markaðsvæðingu skólakerfa og hugarfars og áhrifum þess á jafnrétti, jöfnuð og gæði skólastarfsins.  

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir er prófessor í náms- og starfsráðgjöf á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. 

Hún hefur stundað rannsóknir á félagslegum áhrifum á starfsþróun og náms- og starfsval, á 

frásagnaraðferðum í náms- og starfsráðgjöf og á mati á náms- og starfsfræðslu og náms- og 

starfsráðgjöf. 

Sif Einarsdóttir er dósent í náms- og starfsráðgjöf á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Í rannsóknum 

sínum hefur hún m.a. beint sjónum að starfsáhuga, kynjamun í áhuga, þvermenningarlegu gildi 

matstækja og viðhorfum til ráðgjafar. 

Sólveig Karvelsdóttir var lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún lést í janúar 2011. 

Sólveig lauk BA-prófi í uppeldis- og menntunarfræði, prófi í náms- og starfsráðgjöf og MA-prófi í 

uppeldis- og menntunarfræði frá Háskóla Íslands. Rannsóknir hennar beindust einkum að samskiptum 

og líðan kennara og nemenda og að samstarfi kennara og foreldra.  

Steinunn Helga Lárusdóttir er lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún hefur stundað 

rannsóknir á stjórnun og forystu í skólum í rúmlega 20 ár. Síðustu árin hafa rannsóknir hennar 

sérstaklega beinst að lífsgildum stjórnenda og samspili forystu, gilda og kyngervis. 

Þorgerður Einarsdóttir er prófessor í kynjafræði við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Hún hefur 

stundað rannsóknir á sviði kynja- og jafnréttisfræða um árabil, þar á meðal á sviði menntunar og 

vinnumarkaðar. 

Þórdís Þórðardóttir er lektor í uppeldis- og menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Rannsóknir hennar hafa um nokkurra ára skeið beinst að hlut barnaefnis í þekkingarmyndun og 

merkingarsköpun 4–5 ára barna og hvernig þekking og merking leikskólabarna mótast í samhengi við 

aðgengi þeirra að barnaefni, kyni, uppruna og menntun mæðra. 
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Arna H. Jónsdóttir 

Steinunn Helga Lárusdóttir 

Þórdís Þórðardóttir 

 

Inngangur 

Rúmur aldarfjórðungur er liðinn frá því fyrsta ráðstefnan um íslenskar kvennarannsóknir var haldin á 

Íslandi. Síðan sú ráðstefna var haldin hefur kynjarannsóknum og kynjafræðum við íslenska háskóla 

vaxið ásmegin og útgáfa efnis um kynjafræði aukist umtalsvert. Enn er þó mikill skortur á íslensku 

efni, jafnt frumsömdu sem þýddu til notkunar í skólum. 

Bókin Kynjamyndir í skólastarfi er ætluð nemendum og kennurum á ýmsum skólastigum en ætti að 

nýtast öllum þeim sem áhuga hafa á efninu. Í bókinni sameina tvær kynslóðir kvenna við tvo elstu 

háskóla landsins krafta sína. Samanlögð reynsla þeirra spannar öll skólastig. Allar hafa þær með einum 

eða öðrum hætti látið jafnréttismál til sín taka með erindum, fræðastörfum og kennslu. Höfundar hafa 

m.a. skipulagt og kennt á námskeiðum um kynjafræði og fundið áþreifanlega fyrir því hversu lítið er 

til af aðgengilegu efni til notkunar í slíkri kennslu. Í bókinni Kynjamyndir í skólastarfi er leitast við að 

bæta úr þeirri þörf með því að fjalla um nám, kennslu og stjórnun uppeldis- og menntastofnana í 

kynjafræðilegu ljósi. Bókin er safn ellefu kafla þar sem m.a. er fjallað um femíniskar kenningar, konur 

og kennslu, kyn og vísindi, karlmennsku og kvenleika, mótun kyngervis, náms-og starfsráðgjöf, kyn 

og stjórnun og fagþróun leikskólakennarara. Lesendum til glöggvunar fylgja orðskýringar yfir nokkur 

algeng hugtök kynjafræða. 

Í fyrsta kafla bókarinnar Femínismi og kvennahreyfingar fjallar Steinunn Helga Lárusdóttir um sögu 

femínismans. Rætt er um ýmis birtingarform jafnréttisbaráttu kvenna, erlendis og á Íslandi, síðustu 

150 árin. Gerð er grein fyrir þeim þrem bylgjum femínisma sem einkennt hafa þetta tímabil og fjallað 

nokkuð um fjórar femíniskar stefnur. Áhersla er lögð á að tengja saman orðræðu og athafnir femínista 

erlendis og á Íslandi.  

Hvers vegna á kynjafræðin erindi í kennaramenntun? spyr Þórdís Þórðardóttir í öðrum kafla 

bókarinnar. Fjallað er stuttlega um nokkrar kynjafræðilegar rannsóknir sem lúta að skólastarfi og 

lagaskyldu íslenskra skóla til að sinna jafnréttisfræðslu. Gerð er grein fyrir íslenskri könnun á 

viðhorfum nýnema í kennaranámi til hlutverks kynjafræðinnar í kennaranámi og nokkrum erlendum 

rannsóknum um sama efni. Sagt er frá tveimur íslenskum rannsóknum á kynjamun í skólastarfi og 

hvernig þær geta nýst kennurum til að sinna jafnréttisfræðslu. Loks er reifað hvernig kynjahlutleysi og 

kynblinda geta gefið skekkta mynd af valdatengslum kynjanna í skólum. Þessi kafli á því miður jafn 

brýnt erindi við lesendur nú og þegar hann var skrifaður fyrir fimm árum síðan. 
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Í þriðja kafla Kynbundin sýn á grunnskólakennarastarfið greinir Guðbjörg Vilhjálmsdóttir frá 

rannsókn þar sem sýn pilta og stúlkna á starf grunnskólakennara er könnuð. Athygli er beint að 

skynjun á starfinu eða hugsuninni um starfið og hvernig sú hugsun endurspeglar valda- og 

virðingarröð í samfélaginu. Athyglisvert er að skoða grunnskólakennarastarfið sérstaklega þar sem 

drengir og stúlkur þekkja það starf jafn vel. Þrátt fyrir það kemur í ljós verulegur kynjamunur þar sem 

drengir setja grunnskólakennarastarfið mun neðar í virðigarröð starfa en stúlkur. 

Kafli Þórdísar Þórðardóttur Konur og kennsla var skrifaður í tengslum við umræðuna um að eitt af 

vandamálum skólans væri yfirgnæfandi meirihluti kvenna í kennarastétt og skortur á karlfyrirmyndum 

í skólum landsins. Í kaflanum er sjónum beint að kennslu sem leið kvenna að þátttöku í opinberu lífi 

og erfiðleikum sem blasa við þeim vegna undirskipunar kennarastarfsins á opinberum vinnumarkaði. 

Síðan kaflinn var skrifaður hafa ýmsar fræðakonur rannsakað starfsþróun kvenna í kennslu, líðan 

þeirra í starfi og baráttuna við undirskipunina. Þær rannsóknir varpa skýrara ljósi á stöðu kvenna í 

kennslu í samtímanum en rætt var um árið 2005 þótt sögulegur aðdragandi sé óbreyttur. 

Í kafla fimm Þau kunna mannganginn beinir Sólveig Karvelsdóttir sjónum að ýmsum venjum og 

óskráðum reglum um hegðun, framkomu, orð og athafnir, útlit, fyrirmyndir og staðalmyndir kvenna 

og karla í vestrænum samfélögum. Fjallað er um helstu skilgreiningar á muninum á körlum og konum 

og um mótunarafl samfélags og menningar. Samskipti kynjanna, einkum líkamstjáning og málhegðun, 

fær nokkra umfjöllun og loks er rætt um álag á konur vegna mikillar áherslu á útlit þeirra. 

Margvíslegir þættir í umhverfinu hafa áhrif á starfsval kvenna og karla. Sif Einarsdóttir fjallar um 

kynjað starfsval í sjötta kafla, Kynjamunur á starfsáhuga – raunverulegur eða skekkja í 

áhugakönnunum? Hérlendis hafa áhugakannanir mikið verið notaðar til að aðstoða ungt fólk við 

náms- og starfsval. Sif notar upplýsingar sem aflað hefur verið í rannsóknum í tímans rás til að kanna 

hvort fram komi sambærilegur kynjamunur á starfsáhuga hérlendis og þekktur er erlendis. Einnig er 

fjallað um hvort kynjamun í starfsáhuga megi rekja til skekkju í matstækjunum og áhrifa kynbundinna 

staðalmynda starfa. 

Í sjöunda kafla Fagþróun leikskólakennara fjallar Arna H. Jónsdóttir um stöðu og hlutverk 

dæmigerðrar kvennastéttar, þ.e. leikskólakennara, í ljósi hugtakanna sérfræðihópur og fagþróun. Til 

að varpa frekara ljósi á fagþróun leikskólakennara greinir Arna einnig ákveðnar samþykktir og gjörðir 

Félags leikskólakennara. Höfundur naut aðstoðar rýnihóps frá Félagi leikskólakennara við að tengja 

greininguna við vettvang leikskólans. Tilvitnunum úr umræðum rýnihópsins er fléttað inn í textann 

eftir því sem við á. Síðan kaflinn var skrifaður hefur starfsheiti leikskólakennara verið lögverndað og 

hefur þar með öllum skilyrðum um mótun formlegs sérfræðihóps samkvæmt hefðbundnum kenningum 

þ.a.l. verið mætt. Nám leikskólakennara til starfsréttinda er nú fimm ár í stað þriggja áður. Áhugavert 

verður að rannsaka áhrif þessara breytinga á stöðu og hlutverk leikskólakennara á komandi árum. 
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Í áttunda kafla Er grunnskólinn kvenlæg stofnun? skoða þær Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir gögn og rannsóknir um stöðu kynjanna í grunnskólum. Þær velta því m.a. fyrir sér hvort 

hin dulda námskrá, s.s. samskipti kennara við kynin og hegðunarmynstur í nemendahópnum, sé 

stúlkum í vil eða með öðrum orðum hvort orðræðan um veika stöðu drengja og meint tengsl hennar 

við svokallaða kvennamenningu eigi við rök að styðjast. Greinin var skrifuð þegar drengjaorðræðan 

svokallaða var að ná fótfestu í samfélaginu. Þetta átti ekki síst rætur í því að stelpur stóðu sig betur en 

strákar í stærðfræði í Pisa-könnuninni árið 2003 sem síðar reyndist vera undantekning. Enn í dag er 

drengjaorðræða fyrirferðarmikil í samfélaginu og hafa nokkur átaksverkefni í skólakerfinu tekið mið 

af henni. Árið 2008 voru samþykkt ný menntalög fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla og er nú 

námsgreinin „jafnréttismál“ orðin að skyldugrein samkvæmt grunnskólalögum. Vorið 2011 tók gildi 

ný aðalnámskrá fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla þar sem skilgreindir eru sex grunnþættir 

menntunar. Einn þeirra ber heitið jafnrétti. Grunnþætti á að flétta inn í nám á öllum skólastigum. Í stað 

hefðbundinna námsgreina hafa verið skilgreind námssvið og flokkast námsgreinin jafnréttismál með 

öðrum hug- og félagsvísindagreinum. Nokkrar nýjar rannsóknir á líðan íslenskra barna og unglinga 

hafa verið gerðar síðan greinin var skrifuð og staðfesta þær þau mynstur sem lýst er. Þá hefur 

átaksverkefnum verið hrundið af stað og náms- og kennsluefni verið gefið út.   

Berglind Rós Magnúsdóttir heldur áfram umfjöllun um grunnskólastigið í níunda kafla, „Ég veit alveg 

fullt af hlutum“ og beinir athyglinni sérstaklega að viðteknum hugmyndum um greind eins og þær 

birtast meðal unglinga í bekkjardeild. Berglind Rós skoðar fyrst og fremst kynjuð lögmál 

orðræðunnar, þ.e. hversu karllæg hún virðist vera og notar til þess orðræðugreiningu. Veitt er innsýn í 

það hvernig þessi kynjaða greindarorðræða endurspeglast í atferli, virkni og viðbrögðum innan 

skólastofunnar. 

Greinin Karlar í útrýmingarhættu? Um stöðu kvenna og karla í framhaldsskólum og háskólum, eftir 

þær Berglindi Rós Magnúsdóttur og Þorgerði Einarsdóttur, var skrifuð þegar umræða um sterka stöðu 

kvenna og laka stöðu karla var að ná fótfestu í samfélaginu. Greinin er kynning á rannsóknum á bæði 

framhalds- og háskólastigi og nær bæði til námslegra þátta og félagslegra. Ekki hafa verið gerðar 

margar rannsóknir hérlendis á þessum skólastigum eftir að greinin var skrifuð og þær þróunarlínur sem 

lýst er í greininni eru í gildi. Í greininni er félagslífi og jafningjamenningu á framhaldsskólastiginu 

gerð skil. Umfjöllunin sýnir að strákar hafa lakari námslega stöðu en stelpur, en hafa undirtökin í 

félagslífinu. Í jafningjamenningunni birtast ýkt kynjatengsl og klámvæðing. Sú kynjaskekkja sem 

fjallað er um í greininni er enn við lýði bæði á framhalds- og háskólastigi. Hérlendis hefur hagnýtt 

jafnréttisstarf á sviði háskóla aukist nokkuð frá því greinin var skrifuð og nokkur umræða verið um 

jafnréttismál og kynjafræði, m.a. um kynjafræðikennslu meðal kennaranema. 

Í lokakafla bókarinnar Lífsgildi og leiðtogar beinir Steinunn Helga Lárusdóttir sjónum að stjórnun 

uppeldis- og menntastofnana. Fræðimenn beina athygli í vaxandi mæli að gildum (e. values) 
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stjórnenda. Stjórnendur eru hvattir til þess að gera sér grein fyrir eigin gildum og áhrifum þeirra á 

daglegt líf sitt og starf. Í kaflanum er fjallað um tengslin milli lífssýnar, lífsgilda og stjórnunarhátta 

með sérstakri áherslu á kvenskólastjóra. Kynntar eru nokkrar nýlegar rannsóknir á lífsgildum 

kvenstjórnenda og m.a. leitað svara við því hver áhrifin af meintri markaðshyggju í vestrænum 

samfélögum kunni að hafa á stöðu kvenna í stjórnunarstörfum. Frá því kaflinn var skrifaður hefur 

hugtakið gildi fengið sífellt meira vægi bæði í fræðasamfélaginu og í alþýðumáli. Á árinu 2008 kom út 

doktorsverkefni höfundar þar sem m.a. er fjallað um samspil forystu, gilda og kynferðis. 

 

 


