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Formáli 

Ritgerð þessi er 40 eininga meistaraverkefni í uppeldis- og menntunarfræði 

á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og kann ég 

honum bestu þakkir fyrir gagnlega og góða leiðsögn. Öllum þátttakendum 

rannsóknarinnar færi ég kærar þakkir fyrir þátttökuna, án þeirra hefði 

rannsóknin ekki orðið sú sem hún er í dag. Sérstakar þakkir fær Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir fyrir þátttöku sína og alla aðstoðina. Jafnréttisstofa fær 

kærar þakkir fyrir áhugann á efninu og Seyðisfjarðarkaupstaður fyrir framlag 

sitt í formi prentkvóta. Birni Hafþóri Guðmundssyni þakka ég kærlega fyrir 

yfirlestur og foreldrum mínum, bróður og sambýlismanni kann ég bestu 

þakkir fyrir stuðninginn og hvatninguna í gegnum allt mitt nám. Móður 

minni, Katrínu Reynisdóttur, og sambýlismanni, Hjalta Heiðari Þorkelssyni, 
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Ágrip 

Ýmis þróunarverkefni sem beinast að kynja- og jafnréttisfræðslu hafa verið 

sett á laggirnar í gegnum árin. Hér er sjónum beint að þróunarverkefninu 

Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum sem unnið var í fimm 

sveitarfélögum skólaárið 2008–2009 á vegum félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins, Jafnréttisstofu, Akureyrarbæjar, Kópavogs-

bæjar, Mosfellsbæjar, Hafnarfjarðarkaupstaðar og Reykjavíkurborgar. Í 

lokaskýrslu verkefnisins birtust níu tillögur um áframhaldandi jafnréttisstarf 

og er markmið rannsóknarinnar að fjalla um þróunarverkefnið og skoða 

hvernig unnið hafi verið með tillögurnar. Þær taka til ýmissa þátta og voru 

rannsóknaraðferðir því margvíslegar. Skýrslur, námsskrár og 

jafnréttisáætlanir voru skoðaðar, tölvupóstar voru sendir og tekin voru 

síma- og vettvangsviðtöl. Þátttakendur voru meðal annars aðilar úr 

þátttökuskólum þróunarverkefnisins, yfirmenn kennaradeilda, 

jafnréttisráðgjafar og aðrir sérfræðingar. Niðurstöður benda til þess að 

verkefnið hafi haft jákvæð áhrif á þátttakendur þess, þrátt fyrir að það félli 

ekki alltaf að kröfum skólaþróunarfræða. Rannsóknin sýnir einnig fram á að 

unnið hafi verið með sumar tillögurnar en aðrar ekki, auk þess sem vænlegt 

yrði að útvíkka nokkrar þeirra þannig að þær tækju til breiðara sviðs. 

Ástæða þess að ekki hefur verið unnið með sumar tillögur eru meðal annars 

fjárskortur, ófullnægjandi umsjón um jafnréttismál almennt og 

þekkingarleysi um kynjafræði og skólastarf. Einnig gætu sumar tillögur talist 

mikilvægari en aðrar í jafnréttisstarfi skóla. Jafnvel þó að ekki hafi verið 

unnið með allar tillögurnar nýtast þær vel til hliðsjónar við innleiðingu 

grunnþáttarins jafnrétti sem ný aðalnámskrá frá árinu 2011 gerir ráð fyrir. 
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Abstract 

Gender and equality in schools. Nature and results of recommendations in 

a final report of a development project  

A number of development projects that focus on gender and equality have 

been established over the years. Here the focus is on a development 

project that took place in five counties in Iceland over the years 2008–2009. 

Nine recommendations appeared in the final report of the project which 

aimed to continue with ongoing gender equality in schools. The 

recommendations were given in various formats and numerous research 

methods were used, such as reviewing reports, curriculum, and equality-

programs, sending e-mails, and taking telephone and field interviews. 

Results showed that work has been done with some of the 

recommendations, while nothing has happened with others. This can be 

attributed to lack of funding, lack of knowledge and inadequate manage 

maintenance of equality rights affairs. In addition, some of the 

recommendations are considered more important than others in gender 

school activities. Even though some of the recommendations have not been 

treated they might be a good leader in implementing the equality factor 

which the new main-curriculum expects.  
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1 Inngangur  

Orðið jafnrétti hefur verið notað við hin ýmsu tilefni. Í almennri merkingu 

þýðir það að hafa jafnan rétt og mætti því ætla að flestir gætu talist til 

jafnréttissinna í einhverri mynd. Hins vegar skiptast jafnréttismál upp í 

flokka og baráttumálin geta komið úr ýmsum áttum. Baráttumál um 

jafnrétti fatlaðs fólks, jafnrétti til náms og jafnrétti allra kynþátta eru 

ofarlega á baugi þegar fjallað er um jafnréttismál. Kynjajafnrétti hefur hins 

vegar lengi verið sérstakt áhugamál höfundar og er umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar því kynjajafnrétti og kynjajafnréttisfræðsla í skólum. 

Hér á landi er jafnrétti kynja bundið í lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla (10/2008) (hér eftir kölluð kynjajafnréttislög). Í 

kynjajafnréttislögum er skýrt kveðið á um hlutverk menntunar og 

skólastarfs en þar segir að nemendur skuli á öllum skólastigum fá fræðslu 

um jafnréttismál þar sem áhersla er lögð á að búa bæði kyn undir jafna 

þátttöku í samfélaginu. Þrátt fyrir þetta hefur kynjajafnréttisfræðslu ekki 

verið gert hátt undir höfði í íslensku skólakerfi. Ýmsir þættir eru taldir koma 

þar við sögu, og nefna Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson meðal annars áhugaleysi, óskýr markmið, sterka 

námsgreinaskiptingu og veikburða aðalnámskrá. Í nýrri aðalnámskrá sem 

kom út árið 2011 er hins vegar mun meiri áhersla lögð á jafnréttisfræðslu en 

áður hefur verið (Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2011). 

Með tilkomu nýrrar aðalnámskrár má ætla að þróun verði á 

skólastarfsemi en þróunarstarf er þegar aðgerðum með fyrirfram 

skilgreindum aðferðum er beitt tímabundið í þeirri von að skapa betri 

starfsskilyrði eða til þess að finna nýjar og betri leiðir í framkvæmd (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998). Skólaþróun hefur það markmið að auka gæði og 

árangur náms, sem og að byggja upp sterka og sveigjanlega stofnun sem er 

vel í stakk búin til þess að takast á við margbreytilegar aðstæður (Börkur 

Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir 

og West, 1999a). Erfiðlega getur reynst að meta ávinning 

skólaþróunarverkefna vegna þess að algengt er að engar skipulegar 

upplýsingar er að finna eftir að formlegri verkefnavinnu er lokið (Þorgerður 

Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011). Að mati Smylie og Perry 
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(2005) er ekki lögð þung áhersla á rannsóknir sem snúa að þróunarverkefni 

til lengri tíma. Í því ljósi er mikilvægt að efla rannsóknir á því sviði. 

Í þessari rannsókn er sjónum beint að skólaþróunarverkefni sem stóð yfir 

skólaárið 2008–2009 (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Skólaþróunar-

verkefnið hét Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum og var 

samstarfsverkefni félags- og tryggingamálaráðuneytisins, Jafnréttisstofu, 

Akureyrarbæjar, Hafnarfjarðarkaupstaðar, Kópavogsbæjar, Mosfellsbæjar 

og Reykjavíkurborgar, auk þess sem menntamálaráðuneytið bættist síðar í 

hóp samstarfsaðila. Fimm grunnskólar og jafn margir leikskólar tóku þátt í 

verkefninu og í ritgerðinni verður fjallað um þá skóla sem þátttökuskóla og 

sveitarfélögin fimm sem þátttökusveitarfélög. Markmið verkefnisins var að 

auka og efla kynja- og jafnréttissjónarmið í þátttökuskólunum tíu. 

Verkefnisstjóri var Arnfríður Aðalsteinsdóttir, starfsmaður hjá 

Jafnréttisstofu og var hún tengiliður við þátttökuskólana. Henni til halds og 

traust var stýrihópur verkefnisins sem hafði það markmið að styðja við 

verkefnisstjóra í að ná settum markmiðum verkefnisins. Faghópur 

verkefnisins hafði það hlutverk að veita stýrihópi, verkefnisstjóra og 

þátttökuskólunum faglegan stuðning og ráðgjöf. Faghópurinn og 

verkefnisstjóri sátu einnig svokallaða vinnufundi með þátttökuskólunum 

sem haldnir voru reglulega meðan á vinnu við verkefnið stóð. Á 

vinnufundunum hittust fulltrúar þátttökuskólanna, viðruðu hugmyndir sínar 

og fengu fræðileg innlegg. Jafnframt skiluðu faghópurinn og stýrihópurinn 

mati á verkefninu, auk þess sem mat fór fram í gegnum lokaskýrslur sem 

þátttökuskólarnir skiluðu. Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á 

Akureyri (RHA) skilaði einnig ytra mati á verkefninu. 

Heimasíðan www.jafnrettiiskolum.is var sett á laggirnar í tilefni 

verkefnisins og hefur hún að geyma alls konar upplýsingar varðandi jafnrétti 

og jafnréttisfræðslu. Hún er opin öllum og er tileinkuð þeim sem vilja fræða 

eða fræðast um jafnréttismál (Jafnréttisstofa, e.d.a). Skólarnir sem tóku 

þátt voru tilnefndir af þátttökusveitarfélögunum og unnu þeir að 

jafnréttisverkefni yfir skólaárið. Niðurstöður verkefnanna voru kynntar með 

ráðstefnu í maí 2009 og í skýrslu í ársbyrjun 2010 (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). 

Í ritgerðinni er lögð áhersla á að fjalla um leik- og grunnskóla af þeirri 

ástæðu að þróunarverkefnið beindist ekki að öðrum skólastigum og vísað er 

til verkefnisstjóra, stýrihóps og faghóps verkefnisins sem miðstjórn þess. 

Hlutverk þeirra í þróunarverkefninu var þó ólíkt og ekki var það sannreynt 

hvort allir aðilar falli undir miðstjórn verkefnisins á öllum þeim stöðum þar 

sem vísað er til hennar. Í lokaskýrslu þróunarverkefnisins er fjallað um 

http://www.jafnrettiiskolum.is/
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menntamálaráðuneytið og félags- og tryggingamálaráðuneytið. Þrátt fyrir 

að hið fyrrnefnda heyri nú undir mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

hið seinna undir velferðarráðuneytið er hér fjallað um upphafleg nöfn 

ráðuneytanna þegar það á við. Sem dæmi má nefna þegar vísað er í störf 

ráðuneytanna áður en nafnbreytingarnar áttu sér stað og þegar um beina 

tilvitnun er að ræða. Í lokaskýrslu þróunarverkefnisins voru settar fram 

nokkrar tillögur um áframhaldandi jafnréttisstarf (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). Tillögurnar voru þessar: 

1. Kynjafræði í kennaramenntun. Kynjafræði verði skyldunámsgrein í 
kennaramenntun og komi sterkar inn í endurmenntun kennara.  

2. Ábyrgð menntamálaráðuneytisins, skólayfirvalda og skóla-
stjórnenda. Menntamálaráðuneytið sinni eftirlitshlutverki sínu og 
kalli eftir upplýsingum um jafnréttisfræðslu í skólum. Skólayfirvöld 
og skólastjórnendur axli ábyrgð á jafnréttisfræðslu í skólum.  

3. Þróunarstarf tekur tíma. Kynna verkefnið og afrakstur þess sem 
víðast. Tryggja fleiri sveitarfélögum þátttöku og þátttökuskólunum 
tíu áframhaldandi stuðning og ráðgjöf. 

4. Námsefni og útgáfa á jafnréttisfræðsluverkefnum. Gera faglega 
úttekt á því jafnréttisfræðslunámsefni sem til er og gefa út 
jafnréttisfræðsluverkefnin sem unnin voru í tengslum við verkefnið. 

5. Heimasíða. Tryggja áframhaldandi utanumhald og uppfærslu á 
heimasíðu verkefnisins www.jafnrettiiskolum.is.  

6. Erlent samstarf. Kanna í hvaða sjóði hægt er að sækja varðandi 
erlent samstarf og veita skólum stuðning við þessar styrkumsóknir. 

7. Námskrár. Efla þarf vægi jafnréttisfræðslu í námskrám nú þegar 
endurskoðun fer fram. Ekki má draga úr vægi kynjajafnréttis í 
jafnréttisumræðunni. 

8. Sjálfsmat skóla. Jafnréttisstarf komi inn í sjálfsmat skóla. 

9. Jafnréttisviðurkenning. Veita skólum viðurkenningu fyrir gott starf á 
sviði jafnréttismála.  

Rannsóknin beinist að þróunarverkefninu og tillögum lokaskýrslunnar. 

Fjallað er um verkefnið, skipulag þess og hvort og hvernig unnið hefur verið 

með tillögurnar eftir að lokaskýrslan kom út, ásamt því að leggja mat á þær. 

Leitað var svara við eftirfarandi spurningum: Hvað varð um tillögurnar sem 

birtust í lokaskýrslunni? Hafa þær komið til framkvæmda? Ef svo er þá 

hvernig – og ef svo er ekki, hvers vegna?  
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1.1 Uppbygging ritgerðar 

Áður en fjallað er um rannsóknina og niðurstöður er sjónum beint að 

fræðilegum bakgrunni þar sem skólaþróunarfræði eru reifuð, tekin dæmi 

um skólaþróunarverkefni á Íslandi og fjallað um kynjajafnréttisfræðslu og 

mikilvægi hennar í skólakerfinu. Því næst er gerð grein fyrir 

rannsóknaraðferðum. Þar er sjónum beint að framkvæmd rannsóknarinnar 

svo sem gagnasöfnun og gagnagreiningu, þátttakendum og siðferðilegum 

álitamálum. Eftir það eru niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil í sex 

köflum. Fjallað er um hverja og eina tillögu. Sumar fá sinn eigin kafla en þær 

sem tengjast og þær sem krefjast ekki mikillar umfjöllunar deila kafla með 

öðrum tillögum. Í lokin eru umræður um niðurstöður rannsóknarinnar. Þar 

er rannsóknarspurningum svarað og settar fram hugmyndir um 

áframhaldandi rannsóknir.  
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2 Bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um skólaþróun og kynjajafnréttisfræðslu í skólum. 

Farið er yfir mikilvægi skólaþróunar, hvaða þætti ber að hafa í huga og ýmis 

hagnýt atriði varðandi skólaþróun eru rædd. Einnig er fjallað um aðferðir 

veigamikils skólaþróunarverkefnis sem fyrst var beitt á landinu á árunum 

1995–1997. Að því loknu er gerð grein fyrir mikilvægi kynjajafnréttisfræðslu, 

hvaða hlutverki skólar gegna á því sviði og hvernig kynjahugmyndir kennara 

geta haft áhrif á skólastarfið. Jafnframt er fjallað um þróunarverkefni sem 

beindist að kynjajafnrétti í skólum.  

2.1 Skólaþróun 

Stundum er talað um að skólinn mennti nemendur samkvæmt kröfum 

gærdagsins enda tekur samfélagið stöðugum breytingum (Baldur Gíslason, 

1999). Þar má til dæmis nefna fjölgun innflytjenda , aukna atvinnuþátttöku 

kvenna og aukin réttindi minnihlutahópa. Mikilvægt er að menntastofnanir 

taki þátt í þessum samfélagsbreytingum en eitt af markmiðum þeirra er að 

búa nemendur sem best undir virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í formála að nýrri aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013) leggur Katrín Jakobsdóttir þáverandi menntamálaráðherra áherslu á 

mikilvægi skólaþróunar og segir að lengi megi lagfæra menntastefnu, 

skipulag, námsgögn og skólabyggingar. Einnig segir í lögum um grunnskóla 

(nr. 91/2008) (hér eftir kölluð grunnskólalög) að sveitarfélag hvers skóla 

beri ábyrgð á framkvæmd skólastarfs og þróun skóla og að skólastjórar beri 

ábyrgð á skólastarfi gagnvart sveitarstjórn. Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið hefur eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli skyldur sínar og 

ráðherra skal auk þess styðja við skólaþróunarstarf. Í lögum um leikskóla 

(nr. 90/2008) (hér eftir kölluð leikskólalög) segir að sveitarfélag hvers skóla 

beri ábyrgð á starfsemi leikskóla og að leikskólakennarar og -stjórar skulu 

eiga rétt á símenntun meðal annars til stuðnings við þróunar- og 

nýbreytnistörf.  

Bent hefur verið á mikilvægi sjálfbærni í menntun til þess að þróun og 

breytingar geti átt sér stað (Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2009). Samkvæmt UNESCO (e.d.), sem er stofnun á 
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vegum Sameinuðu þjóðanna, er markmið menntunar til sjálfbærni að vekja 

upp meðvitund um mikilvægi þess að breyta viðhorfi og hegðun til þess að 

búa til sjálfbærari og réttlátari samfélag. Menntun til sjálfbærni nær til alls 

skólastarfsins og hefur áhrif á viðhorf og gildi nemenda og starfsfólks. 

Lýðræði, gagnrýn hugsun, umræður, þátttaka allra og samvinna eru 

mikilvægir þættir í menntun til sjálfbærni og skipta þessir þættir jafnframt 

miklu máli í skólaþróun (Sigrún Helgadóttir, 2013; Stefán Bergmann o.fl., 

2010). Í aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) segir 

að sjálfbærni sé einn þeirra þátta sem skulu ,,endurspeglast í starfsháttum 

skóla, samskiptum og skólabrag“ (bls. 17). Þar er sjálfbærni útskýrð sem 

jafnvægisástand breytinga sem skerða ekki réttindi og möguleika annarra. 

Skólaþróun snýst um að bæta skólana með hag nemenda að leiðarljósi og 

ýtir hún undir stöðuga viðleitni til umbóta í skólum á skipulagðan og 

markvissan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Á því má sjá 

hvernig markmið skólaþróunar tengjast inn á svið sjálfbærni en markmið 

beggja eru breytingar til batnaðar. Til þess að auka líkur á velgengni 

skólaþróunar yrði því vænlegt að leggja jafnframt áherslu á menntun til 

sjálfbærni í skólastarfi. Skólaþróun er nauðsynleg til þess að 

menntastofnanir þróist í takt við samfélagsbreytingar og skapi bættara og 

sjálfbærara skólastarf. 

Starfsþroski kennara er mikilvægur hluti skólaþróunar og kennarar sem 

vilja bæta og auka starfsþroska sinn eru opnir fyrir nýjum hugmyndum og 

leiðum sem gætu átt þátt í að bæta hag nemenda. Reglulega eru haldin 

endurmenntunarnámskeið fyrir kennara í þeirri von að bæta starfsþroska og 

starfshætti þeirra. Hins vegar hefur komið í ljós að endurmenntunar-

námskeið nýtast ekki alltaf sem skyldi. Ástæðan er meðal annars sú að 

námskeiðin fara fram í stuttan tíma án þess að taka tillit til starfs á 

vettvangi. Í því ljósi er mikilvægt að færa endurmenntun inn í skólastarfið til 

þess að brúa bilið á milli námskeiða og skólavettvangs (Börkur Hansen o.fl., 

1999b).  

Þrátt fyrir mikilvægi skólaþróunar gengur ekki alltaf vel að festa í sessi 

breytingar innan skóla og stundum þarf að hætta þróunarverkefni í miðju 

kafi vegna ófyrirsjáanlegra aðstæðna (Baldur Gíslason, 1999; Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998). Gjarnan hafa skólaþróunarverkefni verið ,,uppskriftir“ 

(West, 1999, bls.17) frá utanaðkomandi aðilum sem breyta einungis 

afmörkuðum sviðum sem snúa að skipulagi eða endurmenntun kennara. 

Þannig breytingar hafa lítil áhrif á reynslu nemenda eða það sem fram fer í 

skólastofum (West, 1999). Fullan (2005) er þessu sammála en samkvæmt 

honum virðast breytingar sem snúa að skipulagi (e. restructure) innan 

skólans gjarnan ganga upp. Þá er skólastarfinu sinnt á svipaðan hátt og áður 



 

19 

en með örlitlum breytingum. Hann nefnir jafnframt að oft gangi illa að festa 

breytingar í sessi sem snúa að menningu innan skólans (e. reculture). 

Waters, Marzano og McNulty (2004) fjalla í þessu samhengi um fyrsta 

stigs og annars stigs breytingar. Fyrsta stigs breytingar má tengja við 

breytingar á skipulagi (e. restructure) en þær byggja á því sem áður hefur 

tíðkast í skólastarfinu. Þær krefjast hvorki mikilla hæfnibreytinga né 

aukinnar þekkingar starfsfólks og hafa ekki í för með sér breytingar á gildum 

né uppbyggingu skólastarfs. Innleiðing þeirra er tilkomin vegna 

utanaðkomandi þrýstings. Annars stigs breytingar rista hins vegar dýpra í 

skólastarfinu og fela í sér breytingar á viðteknum hugmyndum. Þær má 

tengja við breytingar á menningu skólastarfs (reculture) og byggist 

innleiðing þeirra á samvinnu alls starfsfólks þar sem breytt gildi, annar 

hugsunarháttur og aukin þekking ráða ríkjum. Á þessu stigi er mikilvægt að 

ráðist sé í breytingarnar vegna áhuga skólastarfsfólks en ekki vegna 

utanaðkomandi þrýstings. 

Til þess að skólaþróun geti átt sér stað er ekki nóg að breytingar verði á 

umgjörð skólastarfsins heldur verða þær einnig að eiga sér stað í 

skólamenningunni sjálfri (West, 1999). Hugmyndafræði, sýn og væntingar 

innan skólans verða að breytast til þess að hafa áhrif á skólamenningu 

(Evans, 2001). Skólamenning samanstendur af táknum og hefðum sem eiga 

sér stað innan skóla. Rætur hennar liggja í samkomulagi milli meðlima 

skólasamfélagsins um hvernig eigi að gera hlutina. Litið er svo á að í 

samkomulaginu felist hin rétta leið innan skólans og oftar en ekki eru þessi 

viðhorf ómeðvituð. Skólamenning hefur áhrif á hegðun og hugsun 

starfsfólks og þegar nýr einstaklingur kemur inn í skóla finnur hann fyrir 

ákveðnum þrýstingi fyrir því hvaða hegðun er viðeigandi (Owens, 1998). Við 

mótun menningar skipta ytri og innri áhrif máli. Ytri áhrifin berast frá 

umhverfi skólans, svo sem yfirvöldum, foreldrum og atvinnulífi. Innri áhrifin 

eru þættir sem berast innan úr skólanum. Þau áhrif eru yfirleitt mjög sterk 

og felast meðal annars í lífsgildum, skoðunum og bakgrunni kennara og 

annars starfsfólks (Baldur Gíslason, 1999).  

Ef breyta á menningu krefst það ígrundunar og markvissra starfshátta. 

Bent hefur verið á að skólastarf sem byggir á lærdómssamfélagi sé vel til 

þess fallið að innleiða breytingar (Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 

2010). Í lærdómssamfélagi (e. professional learning communities) vinnur 

starfsfólk skólans saman sem ein heild með samræðum, uppbyggjandi 

gagnrýni og stuðning til þess að bæta námsárangur nemenda (Stoll og Louis, 

2007). Þar skiptir hlutverk skólastjóra veigamiklu máli og benda Waters, 

Marzano og McNulty (2004) á tvo þætti sem spila stórt hlutverk í því hvort 
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takist að móta menningu sem hefur jákvæð áhrif á nám nemenda. Fyrri 

þátturinn er sá að skólastjórar vinni markvisst að breytingum í skólastarfi 

sem bætir hag nemenda og sá seinni er að skólastjórar átti sig á leiðinni að 

settu marki breytinga. Leiðin að settu marki krefst ákveðinna starfshátta og 

sýndu niðurstöður Sahin (2011) að þeir skólastjórar sem axla ábyrgð á 

farsælu starfi kennara og námi nemenda séu vel í stakk búnir til þess að 

móta menningu sem er móttækileg fyrir breytingum.  

Þróunarverkefni eiga það sameiginlegt að ná yfir langan tíma, jafnvel 

nokkur ár. Einnig þarf alltaf að sinna ákveðnum þáttum á ákveðnum stigum 

verkefnisins til þess að vel eigi að ganga (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Næst 

er fjallað um mat á skólastarfi og áætlunargerð í þróunarstarfi.  

2.1.1  Mat á skólastarfi og áætlunargerð  

Vel heppnuð þróunarverkefni mynda heild í gegnum allt ferlið þar sem 

stjórnendur hafa góða yfirsýn yfir verkið frá upphafi til enda (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998). Að mörgu er að huga þegar fara á af stað með 

þróunarverkefni og ber þá fyrst að nefna ákvörðun um val á viðfangsefni. 

Valið ber að ígrunda vel og byggja á áreiðanlegum gögnum og geta úttektir 

og mat á skólastarfi reynst vel til þess að ákveða forgangsröð á vali 

þróunarverkefna (Börkur Hansen o.fl., 1999c; Sigalés o.fl., 2002a). Úttektir 

og mat er bundið í lög hér á landi og eru framkvæmd til þess að meta 

skólastarf. Þegar utanaðkomandi aðilar meta skólastarfið er það kallað ytra 

mat og getur það annars vegar falið í sér heildarmat á starfi einstakra skóla 

og hins vegar mat á ákveðnum þáttum innan skólastarfsins, svo sem einni 

faggrein. Ytra mat felst einnig í því að gera úttekt á innra mati en innra mat 

er þegar skólarnir sjálfir meta skólastarfið (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.).  

Úttektir á skólastarfi eru gerðar í því markmiði að stuðla að umbótum og 

auka gæði skólastarfs og eru því mikilvægir þættir í skólaþróun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Sjálfsmat skóla veitir upplýsingar um 

gang mála á ákveðnum þáttum í skólastarfinu og er ætlað að vísa veginn að 

því sem bæta þarf. Það gefur til kynna að val á þróunarverkefni sem stofnað 

er til innan skóla séu byggð á traustum niðurstöðum matsins. Áður en 

sjálfsmat hefst er mikilvægt að skólar geri áætlun um matið. Þar skal meðal 

annars koma fram tilhögun matsins, hverju matið á að svara og viðmið um 

gæði sem skólinn vill stefna að. Í lok matsins má þá sjá hvort skólinn uppfylli 

markmið sín og hvað þurfi að bæta (Börkur Hansen o.fl., 1999c; Sigalés o.fl., 

2002a).  
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Hins vegar er matið lítils virði eitt og sér ef skipulagðar aðgerðir fylgja 

ekki í kjölfar þess. Með því að setja fram þróunaráætlun sem byggir á 

niðurstöðum mats er líklegra að þróunarverkefninu verði fylgt eftir. 

Mikilvægt er að allt starfsfólk skóla taki þátt í að móta áætlunina þannig að 

sameiginleg niðurstaða um markmið náist. Skólaþróunaráætlanir nýtast 

sem vegvísir meðan á þróunarverkefnum stendur og geta þær verið með 

ýmsu móti. Sem dæmi geta þær tekið til alls skólastarfsins eða bara hluta 

þess og geta einnig verið til langs eða skamms tíma. Það sem þær eiga hins 

vegar sameiginlegt er að segja til um hvernig ákveðinni breytingu skal komið 

á. Þær byggja á nútíðinni en miðast að markmiðum framtíðarinnar (Börkur 

Hansen o.fl., 1999c). 

Guðrún Kristinsdóttir (1998) tekur dæmi um uppbyggingu á 

skólaþróunaráætlun og fjallar um hvert innihald hennar eigi að vera. Segir 

hún hana innihalda meðal annars lýsingu á inntaki og umfangi verkefnis sem 

og rökstuðning fyrir mikilvægi þess. Markmið eru einnig sett fram og unnin 

nákvæm lýsing á aðferð og framkvæmd. Jafnframt er fjallað um að hverjum 

verkefnið beinist og hvernig það er frábrugðið hefðbundnum 

starfsaðferðum. Mikilvægt er að fram komi kostnaðaráætlun og 

fjármögnun. Ef kostnaður er vanmetinn getur það haft áhrif á framgang 

verkefnis en fjárskortur er einn af þeim þáttum sem þátttakendur 

þróunarverkefna telja til helstu hindrana í þróunarstarfi. Á móti kemur að 

fjárhagslegur grundvöllur er einn þeirra þátta sem nýtist til styrkingar í 

þátttöku (Ingibjörg Kaldalóns o.fl., 2005). Mikilvægt er að tryggja fjármagn 

áður en hafist er handa við þróunarverkefni til þess að viðunandi 

vinnuskilyrði skapist (Fullan 1991; Guðrún Kristinsdóttir, 1998; West, 1999). 

Skipulag þróunarstarfs verður að vera skýrt, til dæmis hver tímaáætlun 

sé og hvernig fundarhöldum verði háttað. Einnig verður að koma fram hvert 

hlutverk hvers og eins er þannig að ábyrgð og forystu sé dreift innan skólans 

(Börkur Hansen o.fl., 1999c; Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Áætlun um mat á 

verkefni er einnig mikilvæg og á hvern hátt staðið verði að birtingu 

niðurstaðna og hvernig þeim verði miðlað. Þó svo að áætlun um starf 

þróunarverkefnis sé mikilvægur þáttur í að auka líkur á að breytingar eigi 

sér stað má ekki líta á hana sem óbreytanlegan fasta. Eitt af 

grundvallaratriðum í skipulagi þróunarstarfs er sveigjanleiki og það á einnig 

við um gerð áætlana (Börkur Hansen o.fl., 1999c). Þróunaráætlun ein og sér 

tryggir þó ekki árangur heldur er það framkvæmd verkefnisins og spilar 

leiðtogi þar stórt hlutverk (Börkur Hansen o.fl., 1999c).  
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2.1.2 Leiðtogi, forysta og skólastjórnun 

Mikilvægt er að góður leiðtogi leiði skólaþróunarverkefni. Leiðtogahæfni 

skólastjóra skiptir veigamiklu máli í þróunarverkefnum og er það undir 

honum komið hvort til takist að breyta skólamenningu (Höög, Johansson og 

Olofsson, 2009; Roby, 2009). Ásamt skólastjóra geta utanaðkomandi aðilar 

einnig gegnt hlutverki leiðtoga í þróunarstarfi. Í umfjöllun kaflans er bæði 

fjallað um skólastjóra og leiðtoga en þar sem fjallað er um leiðtoga er átt við 

skólastjóra og aðra sem gegna hlutverki leiðtoga í þróunarstarfi.  

Eitt af mikilvægustu verkefnum skólastjóra í þróunarstarfi er að taka 

markvissa ábyrgð á þróunarstarfinu (Höög, Johansson og Olofsson, 2009). Í 

grein Auðar Pálsdóttur og Allyson Macdonald (2010) er fjallað um rannsókn 

þar sem hlutverk skólastjóra var skoðað í þróunarverkefni um menntun til 

sjálfbærni. Í rannsókninni var sjónum beint að fjórum grunnskólum og 

bentu niðurstöður til þess að virkni skólastjóra í þróunarverkefnum hafði 

mikið að segja um velgengni þeirra og umbreytingu í skólastarfi. Virknin 

fólst meðal annars í því að taka skýra forystu og bera ábyrgð á framvindu 

verkefnisins.  

Einnig hefur verið bent á mikilvægi þess að leiðtogi byggi upp samvinnu 

þar sem einstaklingar treysta hver öðrum (Evans, 2001). Til þess að öðlast 

traust verður leiðtogi að vera heiðarlegur, sanngjarn, faglegur og hafa 

ákveðna stefnu. Hann þarf einnig að vera samkvæmur sjálfum sér og ef 

hann stendur við gefin loforð og skuldbindur sig markmiðum sínum er 

líklegra að traust skapist milli hans og annarra. Samkvæmt Höög, Johansson 

og Olofsson (2009) er traust á milli starfsfólks og skólastjóra einn þeirra 

þátta sem hjálpar til við að uppbyggingu farsællar skólamenningar. Evans 

(2001) bendir jafnframt á að traust sé grundvallaratriði í starfsánægju en 

hún er mikilvægur þáttur þegar kemur að þátttöku í þróunarverkefni. Í 

úttekt Ingibjargar Kaldalóns o.fl. (2005) á rannsóknum á þróunarverkefnum 

í íslenskum skólum kemur fram að starfsánægja sé einn af þeim þáttum sem 

hvetji einstaklinga til þátttöku í þróunarstörfum. Í meistararitgerð Sesselju 

Snævarr frá 2004 kemur hið sama í ljós og fólst starfsánægjan meðal annars 

í ábyrgð, sveigjanleika, hlutdeild og ánægju í að bæta námsárangur 

nemenda. Sjáanlegur árangur nemenda virðist hafa töluverð áhrif á 

starfsánægju og í rannsókn Auðar Pálsdóttur og Allyson Macdonald (2010) 

um þróunarstarf í grunnskólum töluðu þátttakendur um hversu mikil 

ánægja væri fólgin meðal annars í því að fylgjast með námsárangri 

nemenda.  

Guðrún Kristinsdóttir (1998) nefnir að stundum þurfi að sýna hugrekki í 

formi sveigjanleika. Dæmi eru um að leiðtogar þróunarverkefna uppgötvi að 
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önnur leið hafi verið hentugri að settu markmið heldur en sú sem valin var. 

Þá þurfa leiðtogarnir hugrekki til þess að breyta um áherslur. Evans (2001) 

tekur undir orð Guðrúnar um hugrekki leiðtoga. Hann tekur sem dæmi að 

leiðtogar þurfi að sýna hugrekki í formi staðfestu. Leiðtoginn þarf að hafa 

hugrekki sem gerir honum kleift að fylgja sannfæringu sinni og vitneskju í 

stað þess að falla í far þæginda og vana. West (2005) er sammála um 

mikilvægi góðs leiðtoga. Jafnframt bendir hann á að áherslu á leiðtoga sem 

stjórnanda hafi verið gert of hátt undir höfði. Meiri áhersla ætti að vera á 

dreifð leiðtogahlutverk innan skólans. Í dreifðum leiðtogahlutverkum er 

leiðtogahlutverk ekki eingöngu bundið við skólastjóra. Skólastjóri virkjar þá 

fleiri aðila innan skólans til þess að gegna stöðu leiðtoga. Það gefur öðrum 

en skólastjóra tækifæri til að láta til sín taka í þróunarstarfi og getur það 

virkað hvetjandi fyrir annað starfsfólk. Í úttekt á rannsóknum á 

þróunarverkefnum í íslenskum skólum kom meðal annars í ljós að 

drifkraftur og eldmóður einstakra kennara hafði hvað mest hvetjandi áhrif á 

þátttöku starfsfólks í þróunarverkefnum (Ingibjörg Kaldalóns o.fl., 2005). 

Þessu tengt fjalla Börkur Hansen o.fl. (1999d) um hvers konar forysta 

nýtist best við þróunarvinnu. Forysta sem einkennist af yfirráðavaldi reynist 

ekki vel þegar unnið er að skólaþróun. Yfirráðavald byggir á lögmætu valdi í 

stjórnkerfinu og gefur það forystumönnum leyfi til þess að stjórna 

undirmönnum. Undirmenn fylgja forystumönnum ekki endilega af fúsum og 

frjálsum vilja heldur vegna þess að þeir samþykkja lögmæti forystunnar. 

Svokallað áhrifavald hefur reynst betur, en þar er ekki litið til lögmæts valds 

heldur persónuleika og sérfræðiþekkingu forystumanna. Því er ekki þvingað 

upp á undirmenn heldur er það undir hverjum og einum komið hvort þeir 

fylgi forystumönnum áhrifavaldsins. Áhrifavald hefur það markmið að dreifa 

valdi og ábyrgð meðal þátttakenda þannig að þeir fá tækifæri til þess að 

móta stefnu, setja sér markmið, skipuleggja starfið og meta árangur þess.  

Áhrifavald og dreift leiðtogahlutverk er leið til valdeflingar og mikilvægir 

þættir í sjálfbærni. Eins og fjallað er um að framan er sjálfbærni leið til 

breytinga þar sem hagsmuna allra er gætt og snýst um möguleika 

einstaklinga til þess að hafa áhrif. Til þess að skapa sjálfbærni í menntun eru 

lýðræðisleg vinnubrögð höfð að leiðarsljóri og virkni allra er nýtt, rétt eins 

og áhrifavald segir til um (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; 

UNESCO, e.d.). 

Þó svo að áhrifavald og yfirráðavald byggist að einhverju leyti á 

andstæðum útiloka þau ekki hvort annað. Í skólaþróunarverkefnum er 

mikilvægt fyrir leiðtoga skólans að vinna með þau bæði. Hann þarf að geta 

virkjað starfsfólk sem er vel í stakk búið til þess að sinna forystuhlutverki án 

http://www.rannis.is/files/Athugun%203_701230322.pdf
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þess að beita valdi sínu um of. Einnig er nauðsynlegt að hann geti unnið sem 

óbreyttur aðili undir stjórn annarra forystumanna og ráðfært sig við aðra. 

Með því að hlusta á sjónarmið annarra og taka þau eftir atvikum til greina 

skapast grunnur að samvinnu. Ef skoðanir kennara samræmast ekki 

skoðunum þeirra sem stjórna verður árangurinn yfirleitt lítill eða enginn 

(Baldur Gíslason, 1999; Börkur Hansen o.fl., 1999a; Börkur Hansen o.fl., 

1999e; Guðrún Kristinsdóttir, 1998).  

2.1.3 Þátttaka kennara og samvinna allra 

Breytingar með valdboði leiða sjaldan af sér raunverulegar breytingar 

(Baldur Gíslason, 1999; Börkur Hansen o.fl., 1999a) og er skólaþróun háð 

hugsunum og gjörðum starfsfólks skóla (Fullan, 1991). Katrín Jakobsdóttir 

fyrrverandi mennta- og menningarmálaráðherra segir það gömul sannindi 

og ný að engin raunveruleg skólaþróun geti átt sér stað nema fyrir tilstuðlan 

kennara og skólastjórnenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í skólastarfi þar sem starfsmenn vinna að verkefnum hver í sínu horni, án 

þess að ræða saman og læra hver af öðrum á sér lítil þróun stað. Í rannsókn 

sem gerð var af kennurum í skólastjórnendanámi sýndu niðurstöður að það 

sem helst stóð í vegi fyrir viðleitni að breyta menningu skóla var meðal 

annars einangrun kennara, skortur á tækifærum til þess að hafa áhrif og 

skortur á stuðningi og tengslamyndun (Roby, 2009). Einnig hefur komið í 

ljós að sterk kennarateymi geti bætt upp ófullnægjandi hæfni leiðtoga 

(Höög, Johansson og Olofsson, 2009). Þátttaka sem flestra er því mikilvæg 

og ef aðeins hluti af starfshópnum tileinkar sér breytingar er hætta á að 

breytingaferlið fjari einnig út með þeim hópi (Sigalés o.fl., 2002b).  

Eins og komið hefur fram er skólastarf sem byggir á lærdómssamfélagi 

vænlegt til þess að innleiða breytingar. Þá er áhersla lögð á nám og virkni 

nemenda og samvinnu og ábyrgð alls starfsfólks þar sem það skuldbindur 

sig markmiðum skólans (Stoll og Louis, 2007). Til þess að skapa 

lærdómssamfélag er því mikilvægt að leiðtogar beiti áhrifavaldi þar sem allir 

eru virkjaðir. Með því að vinna saman að breytingum sameinar starfsfólk 

krafta sína og myndar eina heild sem betur er í stakk búin til þess að takast 

á við skólaþróunarverkefni. Samvinna felur í sér skoðanaskipti í því 

markmiði að allir fái tækifæri til þess að kynna sjónarmið sín og skilja 

hugmyndir annarra. Hugmyndir um hagkvæmustu leiðina í þróunarstarfi 

geta hins vegar verið misjafnar og er sú hætta fyrir hendi að samvinna skapi 

spennu og ágreining. Í því ljósi er mikilvægt að byggja samvinnu upp á 

traustum grunni þannig að heiðarleiki og hreinskilni séu höfð að leiðarljósi. 

Þannig er líklegra að ágreiningur leysist og að samvinnan verði að vettvangi 
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þar sem sameiginlegur skilningur á markmiðum náist og mikilvægum 

verkefnum verði raðað í forgangsröð. Engin ein uppskrift er til að góðri 

samvinnu. Hins vegar eru ýmsar leiðir sem reynst hafa vel til þess að fá fólk 

til að deila sjónarmiðum sínum. Þar má nefna opnar spurningar um ákveðið 

viðfangsefni þar sem umræður og ákvarðanir eru skráðar niður (Börkur 

Hansen o.fl., 1999e; Sigalés o.fl., 2002b). Einnig bendir Roby (2009) á að 

vænlegt geti verið að endurskoða samskipti við tilkomu þróunarverkefnis til 

dæmis flæði samtals, hvernig talað er saman og hverjir tali saman. 

Upp getur komið sú staða að starfsfólki skóla þyki breytingar 

ónauðsynlegar. Setningar á borð við ,,svona höfum við alltaf gert þetta“ eða 

,,þetta var nú einu sinni prófað en það reyndist allt of flókið“ eru oft 

notaðar sem rökstuðningur gegn skólaþróunarverkefnum. Einnig getur 

starfsfólk upplifað óöryggi og kvíða. Mikilvægt er fyrir leiðtoga að takast á 

við andstöðu og ótta fremur en að loka augum sínum fyrir honum (Evans, 

2001; Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Evans (2001) bendir á að vinna verði bug 

á óttanum smám saman. Þannig er ólíklegra að þátttakendur upplifi 

breytingarnar sem yfirþyrmandi og kom fram mikilvægi þess í rannsókn 

Auðar Pálsdóttur og Allyson Macdonald (2011). Þar sýndu niðurstöður að í 

skóla þar sem skólastjóri var meðvitaður um að ,,taka eitt skref í einu“ (bls. 

11) í þróunarstarfi gætti mikillar starfsánægju og töluðu þátttakendur 

þróunarverkefnisins meðal annars um ánægjuna af því að taka þátt í 

samstarfinu. 

Evans (2001) leggur til að unnið sé samkvæmt fimm stiga kerfi til þess að 

komast yfir ótta og andstöðu sem fylgja breytingum. Fyrsta stigið gengur út 

á að minnka óttann sem fylgir breytingunum. Á því stigi verða 

ábyrgðaraðilar þróunarverkefnisins að ræða um mikilvægi breytinganna 

þannig að starfsfólk átti sig á að ábyrgðin sé í þeirra höndum. Á stigi tvö er 

áhersla lögð á að hjálpa starfsfólki að helga sig breytingum, en skólaþróun 

getur ekki átt sér stað ef starfsfólk einungis „flýtur með“ eða reynir að 

umbera þróunarverkefnið. Oft finnur fólk fyrir eins konar missi þegar það 

gamla þarf að víkja fyrir breytingum og á stigi tvö er leitast eftir að sýna 

fram á hvaða ávinning breytingar hafa í för með sér. Stundum er upplifunin 

sú að persónuleg ábyrgð rýrni með tilkomu breytinga en þá er nauðsynlegt 

fyrir leiðtoga að telja fólki trú um að hlutverk þeirra skipti máli. Á stigi tvö er 

nauðsynlegt að sýna þolinmæði. Eðlilegt er að þetta stig taki töluverðan 

tíma á meðan breytingar komast upp í vana en hver og einn verður að vinna 

á sínum hraða. Undir þetta tekur Guðrún Kristinsdóttir (1998) og nefnir hún 

að best sé fyrir þátttakendur að fá að vinna á eðlilegum hraða. Ef fólk finnur 

fyrir of miklu álagi getur það haft áhrif á áframhald þróunarverkefnisins. Á 

stigi þrjú leggur Evans (2001) áherslu á að starfsfólk uppgötvi og þrói með 
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sér nýja starfshæfni. Til þess verður þjálfun að vera vel skipulögð. Hún 

verður að höfða til allra þannig að fólk upplifi hana sem persónulega og sjái 

tilganginn með henni. Mikilvægt er að þjálfunin fari reglulega fram í gegnum 

allt þróunarstarfið, ekki er nóg að einblína einungis á byrjunarstigið. Þjálfun 

verður einnig að fela í sér tækifæri til þess að rökræða og setja fram 

skoðanir. Þannig er líklegra að þjálfunin verði merkingabær og hafi áhrif á 

verklag og hugsun. Næsta stig snýst um að starfsfólk fái yfirsýn yfir 

breytingarferlið en breytingar geta oft haft í för með sér ýmis hliðaráhrif, 

svo sem hvar ábyrgð hvers og eins liggur. Hlutverk hvers og eins verður að 

vera skýrt til þess að ekki skapist ringulreið. Á fimmta og lokastiginu er 

áhersla á samkomulagi allra. Þegar breytingar eiga sér stað geta myndast 

átök um yfirráð, ábyrgð og hlutverk. Í því ljósi er gott að starfsfólk finni fyrir 

stuðningi hvers annars en einnig ákveðnum þrýstingi til þess að halda 

ótrautt áfram (Evans, 2001).  

Þróunarverkefni eru ekki eingöngu á ábyrgð starfsfólks skóla. Nemendur 

eiga einnig þátt í mótun skólamenningar en hegðun og hugmyndir þeirra 

breytast ekki þó svo að boð um það berist frá yfirvöldum. Þess vegna er 

mikilvæg að þeir fái tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar og finni að á þá sé 

hlustað (Börkur Hansen o.fl., 1999e; Fullan, 1991; West, 1999). Í skólastarfi 

sem einkennist af menntun til sjálfbærni eru nemendur virkjaðir til þátttöku 

í skólastarfi þannig að þeir fái tækifæri til þess að tjá sig um skoðanir sínar. 

Mikið er lagt upp úr umræðum og nemendur fá þjálfun í að hlusta á aðra og 

taka tillit til sjónarmið annarra (Sigrún Helgadóttir, 2013). Ef komið er til 

móts við sjónarhorn nemenda er líklegra að hegðun þeirra breytist í 

þróunarstarfi. (Börkur Hansen o.fl., 1999e; Fullan, 1991).  

Bent hefur verið á að samstarf milli skóla og samfélagsins í heild sé 

einnig stór þáttur þegar breytingar standa fyrir dyrum (Auður Pálsdóttir og 

Allyson Macdonald, 2010; Höög, Johansson og Olofsson, 2009; Stoll og 

Louis, 2007). Þar má til dæmis nefna stjórnsýslu og yfirvöld en ef stýringu 

vantar að ofan er hætta á að ekki skapist fullnægjandi aðstæður til þess að 

halda ferlinu til streitu. Ónóg fjármögnun, áhugaleysi og lítill stuðningur 

stjórnvalda eru oft ástæður þess að þróunarverkefni fjara út. Foreldrar eru 

sá hluti samfélagsins sem næst stendur skólum og skiptir samvinna skóla og 

foreldra máli til þess að auka líkur á árangursríkri kennslu (Höög, Johansson 

og Olofsson, 2009). Þó svo að kennarar og starfsfólk skóla séu sérfræðingar 

á sviði náms og kennslu eru það foreldrar sem þekkja börn sín betur en 

nokkur annar og vita hvað þeim er fyrir bestu. Þeir hafa ákveðnar væntingar 

til skólastarfsins og hlutverk skólans er að taka þessar væntingar til greina í 

starfi sínu. Með því að tryggja samstarf og samábyrgð þessara hópa í 
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skólastarfinu aukast líkur á jákvæðni í garð skólanna (Börkur Hansen o.fl., 

1999e; Fullan, 1991).  

Til þess að gott samstarf skapist verður skólinn að vera opinn fyrir 

athugasemdum og gagnrýni sem foreldrar hafa fram á að færa (Börkur 

Hansen o.fl., 1999e; Sigalés o.fl., 2002c). Samstarf foreldra og skóla getur 

verið með ýmsu móti. Þar má til dæmis nefna heimsóknir foreldra í skóla, 

aðstoð við kennara í skólastarfi og ýmis sjálfboðaverk (Fullan, 1991). Einnig 

hefur reynst vel fyrir skóla að eiga frumkvæði að því að kalla eftir slíku enda 

er ekki alltaf auðvelt fyrir foreldra að koma skoðunum sínum á framfæri við 

skóla. Þar geta ýmsar bakgrunnsbreytur spilað inn í, svo sem menntun 

foreldra, stétt, fjárhagur og fjölskyldustærð (Fullan, 1991; Börkur Hansen 

o.fl., 1999e). 

Eins og í allri samvinnu getur komið upp ágreiningur þar sem væntingar 

foreldra falla ekki að markmiðum skóla. Þá skiptir miklu máli hvernig 

uppbygging samstarfsins er, en samstarf sem byggt er upp á trausti, 

bjartsýni og virðingu má nýta til góðs. Framkoma og samskiptahæfni 

kennara hefur einnig mikið að segja. Kennarar verða að leggja sig fram við 

að hlusta á sjónarhorn foreldra og temja sér jákvætt viðhorf. Einnig er 

mikilvægt fyrir kennara að skipuleggja þátttöku foreldra þannig að foreldrar 

fái að sinna þeim verkefnum sem þeir hafa áhuga á. Aðstoð frá 

utanaðkomandi aðila, svo sem ráðgjafa eða annars samstarfsaðila getur 

einnig reynst vel, en oft þarf hlutlausan aðila til þess að sjá málið í öðru ljósi 

(Börkur Hansen o.fl., 1999e; Sigalés o.fl., 2002c). 

2.1.4 Mat á þróunarverkefni og næstu skref 

Til þess að miðla niðurstöðum þannig að þróunarverkefnið nýtist öðrum en 

þeim sem tóku þátt er mikilvægt að meta þróunarstarfið. Mat á 

þróunarverkefni hefur meðal annars þann tilgang að ná fram heildarmynd. 

Dregin eru fram mikilvæg atriði og þau greind með tilliti til verkefnisins í 

heild. Mat tekur yfirleitt langan tíma og þarf að skipuleggja vel. Áherslur 

matsins geta verið misjafnar og hafa ber í huga í hvaða tilgangi matið er gert 

og hverjir gætu haft hag af því. Guðrún Kristinsdóttir (1998) segir að gera 

megi greinarmun á mati eftir tvenns konar áherslum. Þar fjallar hún um mat 

þar sem áhersla er annars vegar á útkomu eða afrakstur verkefnisins og hins 

vegar á ferli eða framvindu þess. Mat á útkomu og afrakstri beinist að 

niðurstöðum þróunarverkefnis frekar en inntaki þess. Aðstæður áður en 

verkefnið hófst eru skoðaðar og gerð er grein fyrir hvaða breytingar það 

hafði í för með sér. Í mati þar sem áhersla er á ferli eða framvindu verkefnis 

er meðal annars leitast við að athuga hvernig daglegt starf gengur, hvernig 
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starfsandi er og hvort breytingar eigi sér stað. Þessi aðferð hentar vel til 

þess að skoða stöðu verkefnis í áföngum meðan á því stendur. Þá er hægt 

að endurskoða markmið og leiðir meðfram þróunarvinnu (Guðrún 

Kristinsdóttir,1998). Börkur Hansen o.fl. (1999c) taka undir þetta og benda á 

að vel hefur reynst að forgangsraða verkefnum niður í vel skilgreinda áfanga 

þannig að hægt sé að meta jafnóðum hvort hverjum áfanga hafi verið náð. 

Guðrún Kristinsdóttir (1998) bendir jafnframt á að auðveldara er að vinna 

að áföngum sem eru stuttir og markvissir. Fljótlegra er að framkvæma 

þannig áfanga heldur en áfanga þar sem markmið virðist í órafjarlægð. 

Þetta fyrirkomulag veldur síður vonbrigðum og getur hugsanlega leitt til 

minni andstöðu en ella.  

Áherslurnar tvær útiloka ekki hvor aðra og geta þær jafnvel bætt hvor 

aðra upp. Hins vegar þarf að vera skýrt í upphafi verkefnisins hvernig mat 

fer fram. Til dæmis er nauðsynlegt að mæla starf bæði fyrir og eftir 

þróunarverkefnið þegar leggja á áherslu á afrakstur og útkomu í mati 

(Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Einnig er mikilvægt að gera ráð fyrir mati á 

lokaárangri þróunarverkefnis sem og viðvarandi mati eftir að því er lokið. 

Þannig er hægt að bregðast við seinna meir ef verkefnið staðnar eða ber af 

leið (Börkur Hansen o.fl., 1999c). Í næsta kafla er tekið dæmi um vel 

heppnað þróunarverkefni. 

2.1.5  Aukin gæði náms 

Hér er fjallað um þróunarverkefnið Aukin gæði náms en verkefnið (hér eftir 

kallað AGN) má rekja til Englands þar sem það var búið til af þeim Mel West, 

Mel Ainscow, David Hopkins og Geoff Southworth. Á Englandi hét verkefnið 

Improving the quality of education for all (IQEA) og var þróað í samvinnu við 

grunn- og framhaldsskóla víðsvegar þar á landi. Markmið verkefnisins er að 

bæta skilyrði nemenda til náms og að auka námsárangur með því að styrkja 

forsendur skóla til sjálfsmats og skólaþróunar. AGNið byggist á þeirri nálgun 

að skólaþróun verði árangursríkust þegar frumkvæði og ábyrgð liggi hjá 

þeim sem starfa í skólanum. Þannig eru markmið og leiðir ákveðnar af 

starfsfólki skólans í samvinnu við utanaðkomandi ráðgjafa. Hlutverk 

ráðgjafans er að styðja og ráðleggja starfsfólki skólans þannig að 

starfskraftar sem flestra njóti sín. Ráðgjafinn á einnig að sjá til þess að 

innleiða vinnuaðferðir sem nýtast vel (Jón Baldvin Hannesson, 1997).  
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AGNið byggir á skólaþróunarlíkani þeirra West, Ainscow og Hopkins 

(Rúnar Sigþórsson, 2004) eins og mynd 1 sýnir (Jón Baldvin Hannesson, 

1997, bls. 150). 

Mynd 1. Skólaþróunarlíkan fyrir AGN 

Samkvæmt AGN-líkaninu verða skólar að skapa ákveðin innri skilyrði til þess 

að þróun geti átt sér stað. Þessi skilyrði tengjast annars vegar stjórnskipulagi 

skólans og hins vegar starfinu í skólastofu (Rúnar Sigþórsson, 2004). Ef 

þróunarverkefnið beinist að stjórnskipulaginu vinna kennarar, stjórnendur 

og ráðgjafar saman, meðal annars í því markmiði að breyta og bæta 

starfsvenjur, skipulagningu, áætlunargerð og mat á árangri. Ef þróunar-

verkefnið beinist að starfi í kennslustofu vinna kennarar saman að því að 

bæta andrúmsloft og vinnu í kennslustofu (Jón Baldvin Hannesson, 1997). 

Stjórnskipulag og starfið í skólastofu er þó háð hvort öðru. Ekki getur orðið 

þróun í skólastofu ef stjórnskipulag fylgir ekki með og öfugt (Rúnar 

Sigþórsson, 2004). 

Áður en lagt er af stað í þróunarvinnu undir formerkjum AGNs skal setja 

fram framkvæmdaáætlun. Við gerð hennar er mikilvægt að væntingar allra 

séu ræddar til þess að hægt sé að koma til móts við ólík sjónarmið í 

framkvæmd þróunarverkefnis. Þar skal einnig taka fram hverjir beri ábyrgð 

á einstökum efnisþáttum, í hvað langan tíma verkefnið skuli standa, hvernig 
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matinu skuli háttað og hvert framhaldið eigi að vera (Jón Baldvin 

Hannesson, 1997).  

Sjálfsmat skóla er stór þáttur í AGN-þróunarvinnu og fléttast það inn í 

allt þróunarstarfið. Með sjálfsmatinu eiga skólar að meta hvað það er sem 

þarf að bæta þannig hægt sé að skapa skólamenningu sem styrkir innri 

skilyrði fyrir árangursríkt skólastarf. Þannig er gert ráð fyrir að sjálfsmatið og 

þróunarstarfið verði hluti af skólastarfinu en ekki einhvers konar viðhengi 

við það (Rúnar Sigþórsson, 2004). Við upphaf þróunarverkefnis skal skipa 

svokallaða þróunarstjórn sem hefur það hlutverk að leiða starfið áfram. 

Þróunarstjórnin er í sambandi við ráðgjafa og sér um ýmiskonar 

skipulagsvinnu, svo sem skráningu, skýrslugerð og að kalla eftir 

sjónarmiðum foreldra og nemenda þegar það á við. Mikilvægt er að 

þróunarstjórnin og starfsfólk eigi í góðri samvinnu til þess að geta unnið að 

sameiginlegri ákvarðanatöku. Samvinna milli starfsfólks er einnig stórt atriði 

í AGNinu. Ef breytingar eru framundan er lagt upp úr félagastuðningi þar 

sem pör vinna að sameiginlegum undirbúningi (Jón Baldvin Hannesson, 

1997). 

Hér á landi var fyrst unnið með AGN-ið árið 1995 en þá tóku fjórir skólar 

þátt í verkefninu. Það sem réð úrslitum um góðan árangur var samheldni og 

hugarfar starfsfólks gagnvart verkefninu og góð samskipti milli stjórnenda 

og kennara (Jón Baldvin Hannesson, 1997). Þó svo að AGN-líkanið henti vel í 

þróunarstörf hefur það komið í ljós að kennurum finnist erfiðara að 

framkvæma breytingar inni í skólastofu heldur en í stjórnskipulagi. Í því ljósi 

tekur Rúnar Sigþórsson (2004) fram mikilvægi þess að AGNið sé leitt af 

góðum stjórnendum og að stuðningur við starfsfólk sé ávallt til staðar.  

2.2 Kynjajafnréttisfræðsla í skólum 

Hér beinist umfjöllun að kynjafræði og vettvangi skóla en mikilvægt er að 

kennarar innleiði kynjajafnréttishugsjónir í kennslu og séu meðvitaðir um 

eigin kynjasjónarmið.  

2.2.1 Af hverju kynjafræði? 

Um leið og börn fæðast skilgreinir samfélagið þau í ákveðinn hóp út frá 

líffræðilegu kyni þeirra. Hóparnir byggjast upp á andstæðum þar sem 

stúlknahópur verður andstæðan við drengjahóp. Í hvorum hópi fyrir sig má 

finna hugmyndir um það sem telst viðeigandi hegðun (Paechter, 2007; 

Shaffer, 2001). Margir álíta að þessi skipting eigi fullkomlega rétt á sér þar 

sem kynin séu í eðli sínu ólík. Þeir sem telja að svo sé aðhyllast eðlishyggju. 

Eðlishyggja gerir ráð fyrir því að karlar hafi ákveðið eðli sem konur hafa ekki 
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og að hið sama eigi við um konur í samanburði við karla. Eðlishyggjusinnar 

telja þó ekki endilega að þetta eðli sé meðfætt. Eðlið getur verið sögulega 

mótað en því verður hins vegar ekki breytt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004; Sóley Stefánsdóttir, 2000). Samkvæmt hugmyndum eðlishyggjunnar 

væri því gagnslaust að hvetja börn til þess að velja sér leið í lífinu óháð sínu 

kyni. Hins vegar hefur verið bent á að þessi rök falla um sjálf sig vegna þess 

að sumir einstaklingar eiga lítið sameiginlegt með því sem talið er einkenna 

þeirra líffræðilega kyn (Grosz, 1990).  

Mótunarhyggja hefur oft verið séð sem andsvar við eðlishyggju og 

fjallaði Simone de Beauvoir um það í bók sinni Hitt kynið árið 1949 að 

hugmyndir um kynin væru fyrst og fremst vegna menningarlegrar- og 

félagslegrar mótunar (Irma Erlingsdóttir, 1999). Mótunarhyggja hafnar 

hugmyndum eðlishyggju um kveneðli og karleðli og samkvæmt henni 

mótast hugmyndir okkar um kynin í kynjakerfi samfélagsins. Kynjakerfið er 

félagslegt yfirráðakerfi sem er við lýði á öllum sviðum þjóðfélagsins og segir 

til um skilin á milli kvenna og karla (Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. 

Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 

2010; Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011; Ridgeway og 

Correll, 2004). Í grein Gerðar Bjarnadóttur og Guðnýjar Guðbjörnsdóttur 

(2011) fjalla þær um rannsókn sem gerð var á viðhorfi framhaldsskólanema 

til þess að brjóta upp hefðbundin kynjamynstur. Í niðurstöðum kom fram 

töluverður kynjamunur í sjónarmiðum nemenda og benda þær á að það 

staðfesti tilveru kynjakerfisins vegna þess að ,,hin viðteknu félagslegu 

viðmið kynjakerfisins [...] búa til kynjamuninn“ (bls. 11). Innan kynjakerfisins 

mótar fólk sitt kyngervi (e. gender) en orðið vísar til félags- og 

menningarbundins kynjamunar. Þær skilgreiningar sem tengjast kynjamun 

eru því einungis túlkanir samfélagsins og mótast kyngervi hvers og eins af 

hegðun annarra og samþykki samfélagsins. Kyngervi segir þar af leiðandi til 

um hvaða hugmyndir eru við lýði um viðeigandi hlutverk, hegðun og útlit 

kynja (Geir Svansson, 1998; Sigríður Matthíasdóttir, 2002; Þorgerður H. 

Þorvaldsdóttir, 1997).  

Samkvæmt póststrúktúralíska sjónarhorninu eiga þessar hugmyndir 

rætur sínar að rekja til forfeðra og formæðra okkar. Þeim er viðhaldið og 

þær þróaðar í gegnum orðræður (e. discourse) og einstaklingar samfélagsins 

eru séðir sem hugverur (e. subjectivity) sem mótast og taka þátt í að skapa 

þessar orðræður (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Weedon, 1987). 

Orðræða er það sem fólk talar um hverju sinni og telur vera rétt og satt 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001). Þær geta verið mismunandi á milli tíma og 

samfélaga og ber þess vegna að líta á orðræður í sögulegu ljósi. Orð, 

hugmyndir og athafnir fólks er það sem viðheldur orðræðum og einnig 
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tekur fólk upp hugmyndir, athafnir og orð sem aðrir hafa skapað (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2001; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Með því að líta 

á einstaklinga samfélagsins sem hugverur er átt við meðvitaðar og 

ómeðvitaðar hugsanir og tilfinningar einstaklinga og skilning þeirra á 

sjálfum sér og tengslum við umheiminn (Weedon, 1987). Reynsla er talin 

vera það sem mótar sjálfsmynd einstaklinga og felst hún í hinu daglega lífi, 

svo sem vinnuálagi, ímyndum, minningum og tilfinningum. Hún hefur áhrif á 

það hvernig einstaklingar skynja sjálfa sig og aðra í kringum sig (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004; Lauretis, 1988).  

Samkvæmt því eiga orðræður um karlmennsku og kvenleika þátt í því að 

skapa sjálfsmynd fólks og oft á tíðum telur fólk að orðræður um 

karlmennsku og kvenleika sé rétt hegðun fyrir kynin. Orðræður um 

kvenleika hefur meðal annars tengst móðureðli, samúð, skilningi, samvinnu, 

hjálpsemi, tilfinningasemi og umhyggju (Grosz, 1990). Samviskusemi, 

nákvæmni og vandvirkni eru einnig þættir sem tengdir hafa verið við 

kvenleika (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005) 

Orðræður um karlmennsku hafa tengst völdum, hugrekki, 

fyrirvinnuhlutverki og líkamlegum styrk (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; 

Levant, 1997). Greind, tillitsleysi og óvirkni í heimilisstöfum hefur einnig 

tengst karlmennsku (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005; Hafsteinn Karlsson 

og Stefanía Traustadóttir, 2005). Í gegnum tíðina hefur samfélaginu verið 

stjórnað af karlmönnum fyrir karlmenn. Menntun var til að mynda byggð 

upp fyrir drengi og tungumálið er skapað af karlmönnum fyrir karla. Þeir 

hafa verið taldir viðmið en konur séðar sem frávik. Orðræðu  

karlmennskunnar er þar af leiðandi gert hærra undir höfði en orðræðu 

kvenleikans (Þórdís Þórðardóttir, 2005) og í rannsókn Prewitt-Freilino, 

Caswell og Laakso (2012) komu í ljós tengsl á milli kynjajafnréttis og 

málfræði tungumála. Þar bentu niðurstöður til þess að kynjajafnrétti væri 

meira í þeim löndum þar sem lítið var um kynjaðar áherslur í málfræði 

tungumálsins, svo sem kynjuð nafnorð og fornöfn. Það sýnir hversu sterk 

áhrif tungumálið hefur á mótun kynjakerfisins. 

Eins og áður sagði eru orðræðurnar oft séðar sem heilagur sannleikur og 

skapa þær staðalmyndir sem eru fyrirfram ákveðnar hugmyndir um 

eiginleika og útlit tiltekins hóps fólks. Staðalmynda kynja gætir á öllum 

sviðum samfélagsins og sýndu niðurstöður Desmond og Danilewicz (2010) 

hvernig fjölmiðlar eiga sinn þátt í að viðhalda og skapa kynjastaðalmyndir. Í 

rannsókninni var sjónum beint að fréttatengdu efni og kom meðal annars í 

ljós að karlmenn voru oftar en konur í hlutverki sérfræðinga og að oftar 

kæmi það í hlut kvenna heldur en karla að flytja ,,mjúkar“ fréttir, svo sem 

fréttir af heilbrigðis- og mannúðarmálum. Niðurstöðurnar má tengja við 
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kynjaorðræður um móðureðli og umhyggju kvenna og greind og vald 

karlmanna.  

Vegna kynjahugmynda sem eru við lýði hverju sinni myndast ákveðinn 

þrýstingur á einstaklinga að hegða sér samkvæmt ráðandi orðræðu síns 

kyns (Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna 

Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). Því til stuðnings 

má nefna niðurstöður rannsókna sem sýna kynjaskiptingu á hinum ýmsu 

sviðum samfélagsins. Gyða Margrét Pétursdóttir (2004) gerði rannsókn þar 

sem hún talaði við útivinnandi mæður og athugaði þann skilning sem þær 

höfðu á hlutverkum sínum. Þar kom í ljós að allar sex mæðurnar sem hún 

talaði við höfðu breytt eða stytt vinnutíma sinn þegar þær eignuðust börn 

og að allir feðurnir nema einn juku launavinnu sína. Á þessu má sjá 

greinilega skírskotun í orðræður kynja um móðureðli og fyrirvinnuhlutverk. 

Námsval er einnig kynjað og á vef Hagstofu Íslands (2012) kemur fram að 

konur séu tæp 87% nemenda á heilbrigðis- og velferðarsviði á háskóla- og 

doktorsstigi haustið 2011. Hins vegar voru konur fæstar á sviði verkfræði, 

framleiðslu og mannvirkjagerðar, eða um 32%. Konur eru einnig í meirihluta 

í menntunar- og þjónustu sviðum en í minnihluta í raunvísindum, 

stærðfræði og tölvunarfræði. Einnig hefur komið í ljós að konur sem vinna 

við dæmigerð karlastörf eiga á hættu að verða fyrir aðgreiningu og 

undirskipun vegna kyns síns (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2012; Walby, 1990).  

Rannsóknir á nýfæddum börnum hafa sýnt fram á að örlítill munur sé á 

heilum stúlkna og drengja. Þessi munur er hins vegar svo lítill að hann getur 

með engu móti skýrt það bil sem myndast á milli kynja. Þrátt fyrir að nánast 

engan kynjamun megi finna á heila nýfæddra barna virðist heili kynja verða 

ólíkari eftir því sem á líður. Ástæðan er sú að heilinn mótast í takt við 

upplifun og skynjun einstaklinga (Eliot, 2009). Kynjaorðræður og 

kynjahugmyndir samfélagsins spila þar stórt hlutverk og hafa áhrif á börn og 

kyngervismótun þeirra. Komið hefur í ljós að börn eru mjög ung þegar þau 

fara að átta sig á hvað telst kvenlægt og karllægt. Allt frá fæðingu er hegðun 

þeirra gefin kynbundin merking. Fólk talar mismunandi um útlit og 

skapgerðareinkenni barna eftir kyni (Eliot, 2009; Hafsteinn Karlsson og 

Stefanía Traustadóttir, 2005). Börn fá það staðfest frá umhverfinu aftur og 

aftur hvort þau séu drengir eða stúlkur. Við tveggja ára aldur eru þau farin 

að geta skilgreint sig sem dreng eða stúlku og í kringum sex ára aldur eru 

þau farin að átta sig á stöðugleika kyns, þ.e. drengur verður ekki að stúlku 

þó svo að hann fari í kjól eða safni hári (Miell, 1995; Shaffer, 2001). Við 10–

11 ára aldur eru hugmyndir þeirra um sjálfa sig farnar að líkjast eiginleikum  
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fullorðinna (Shaffer, 2001). Í nýrri aðalnámskrá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010) segir að hlutverk skóla sé meðal annars 

að vekja upp gagnrýna hugsun á viðteknum hugmyndum samfélagsins. Það 

er í takt við áherslur sem birtust í Jafnréttishandbók fyrir starfsfólk skóla en 

þar segir að skólinn skuli vinna gegn dæmigerðum kynjaorðræðum, reyna 

að virkja það sem helst vantar hjá hvoru kyni og vinna með styrkleika 

einstaklinga í átt að auknum þroska (Hafsteinn Karlsson og Stefanía 

Traustadóttir, 2005). 

2.2.2 Hlutverk skóla, áhrif kynjaorðræðna í skólum og menntun 
kennara 

Jafnréttisfræðsla er mikilvæg og samkvæmt aðalnámskrá frá 2011 er 

jafnrétti viðfangsefni sem fléttast skal inn í allt skólastarf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Bent hefur verið á að kynjajafnréttis-

fræðsla ætti að vera miðlæg í jafnréttisfræðslu bæði vegna þess að 

kynjajafnréttisfræðsla er bundin í lög og vegna þess að kyn fléttast saman 

við alla aðra mismununarþætti (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2009; Þorgerður 

Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011). Einnig benda Þorgerður 

Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2011) á að skilja megi það á 

táknrænan hátt að hugtakið kyn er nefnt fyrst í aðalnámskrá í upptalningu á 

þáttum sem valdið geta mismunun og að fræðigreinin kynjafræði er fremst í 

upptalningu nýrra fræða sem jafnréttisfræðsla á að styðjast við. Ákvæði um 

kynjajafnréttisfræðslu í skólakerfinu má auk þess finna í jafnréttislögum allt 

frá árinu 1976 (Lög um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976).  

Þrátt fyrir það er hvergi að finna ákvæði um kynjajafnrétti í 

leikskólalögum. Hins vegar segir að starf leikskóla skuli mótast af jafnrétti og 

í aðalnámskrá leikskóla er tekið fram að leikskólinn eigi að vera vettvangur 

þar sem unnið er að jöfnum tækifærum kynja til þess að takast á við 

fjölbreytt viðfangsefni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þó 

svo að eldri grunnskólalög (nr. 66/1995) hafi lagt áherslu á að ekki mætti 

mismuna nemendum vegna kyns var það ekki fyrr en í nýjustu 

grunnskólalögum frá 2008 að kveðið var á um að aðalnámskrá skyldi setja 

ákvæði um inntak og skipulag náms í námsgrein um jafnréttismál. Í 

aðalnámskrá grunnskóla má sjá að jafnréttismál falla undir samfélagsgreinar 

ásamt átta öðrum námsgreinum. Samfélagsgreinum er einungis ætlað 

11,46% af vikulegum kennslutímum í grunnskóla og til samanburðar má 

nefna að íslenska, íslenska sem annað tungumál og íslenskt táknmál fær 

ráðstafað rúmlega 18% af vikulegum kennslutímum, list- og verkgreinar fá 
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15,48% og stærðfræði fær 14,88% af vikulegum kennslustundum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Greinasvið nýrrar aðalnámskráar fyrir grunnskóla kom út árið 2013 og er 

þar sérstaklega fjallað um samfélagsgreinar. Þar eru kynjafræðilegar 

áherslur reifaðar í hæfniviðmiðum sem tengjast reynsluheimi, hugarheimi 

og félagsheimi unglinga. Í yfirliti þátta sem tengjast reynsluheimi nemenda 

er kynjafræði nefnd. Í nánari útlistun um reynsluheim er hins vegar ekki 

fjallað sérstaklega um jafnrétti né kynjafræði. Í flokknum um hugarheim er 

markmiðið að þjálfa ,,hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 201). Til þess eru talin 

upp ýmis atriði sem nemendur eiga að ná valdi á. Þar á meðal skulu þeir í 

lok 4. bekkjar geta bent á hefðbundin dæmi um kynhlutverk og breytingar á 

þeim. Við lok 7. bekkjar eiga nemendur að geta áttað sig á ólíkum 

kynhlutverkum og hvernig þau breytast og mótast. Við lok 10. bekkjar eiga 

nemendur að hafa getu til þess að beita hugtökunum kyn, kynhlutverk og 

kynhneigð. Einnig skulu þeir geta útskýrt hvaða hlutverki þau gegna í 

kyngervi einstaklinga og sjálfsmynd. Í flokknum um félagsheim, sem nær til 

samskipta og hæfni nemenda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra, eiga 

nemendur meðal annars að hafa getu til þess að rökræða um gildi jafnréttis 

og mannréttinda á öllum sviðum samfélagsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Af því má leiða að þar sé einnig átt við 

kynjajafnrétti.  

Skólar hafa miklum skyldum að gegna varðandi kynjajafnréttisfræðslu 

nemenda. Eins og áður sagði eiga kennarar að ýta undir og þroska jákvæða 

eiginleika sem teljast veikir hjá hvoru kyninu um sig. Með því móti leggur 

skólinn sitt á vogarskálarnar til þess að auðvelda kynjum að taka jafna 

ábyrgð á mismunandi skyldum samfélagsins og vinnur einnig gegn 

hefðbundnum viðhorfum um hlutverkaskiptingu kynjanna (Hafsteinn 

Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2005). Hins vegar hefur komið í ljós að 

kynjajafnréttisfræðsla stendur höllum fæti í skólum landsins (Áslaug 

Pálsdóttir, 2008; Eygló Árnadóttir, 2009; Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2011). Það virðist sem hún skili sér ekki inn í starfið 

nema fyrir frumkvæði einstakra kennara og oftar en ekki hafa kennarar sem 

taka að sér verkefni sem snúa að kynjajafnrétti verið eldhugar sem eru 

tilbúnir til þess að fórna kröftum sínum og tíma í verkefnin (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2009; Lilja M. Jónsdóttir, 1996; Þorgerður Einarsdóttir og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011).  

Margt bendir til þess að stofnanir sem mennta kennara hafi ekki sinnt 

kynjajafnréttisfræðslu nægilega vel (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2009). Í grein 
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Guðnýjar Guðbjörnsdóttur og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2012) kom 

fram að kennarar á Menntavísindasviði Háskóla Íslands lögðu yfirleitt víðan 

skilning í jafnréttishugtakið. Meirihluti kennara þar sagðist jafnframt flétta 

jafnréttisumræðu við kennslu þar sem sá skilningur var hafður að leiðarljósi 

og ekki lögð sérstök áhersla á kynjajafnrétti. Í greininni kom einnig fram að 

innan Menntavísindasviðs störfuðu kennarar sem lögðu áherslu á jafnrétti í 

kennslu þar sem annars vegar eðlishyggjusjónarmiðum var hyglt og hins 

vegar þar sem staðalmyndir um kyn og kyngervi væru afbyggðar. Skiptar 

skoðanir voru um mikilvægi kynjajafnréttis í kennaranámi á meðal 

kennaranna. Sumir töldu málefnið lítið vandamál innan 

Menntavísindasviðsins og aðrir höfðu ekki trú á sérstöku 

kynjafræðinámskeiði til þess að bæta stöðu kynjajafnréttisfræðslu innan 

sviðsins. Enn aðrir töldu að rækilega þyrfti að taka á þessum málum innan 

kennaramenntunar og að nemar og kennarar yrðu að fá kynningu á 

grunnhugtökum kynjafræðinnar. Höfundar álykta svo að skapa þurfi rými 

fyrir jafnréttisfræðslu í kennaranámi og að brúa verði bilið á milli 

kennaramenntunar, kynjafræðirannsókna og lagaákvæða.  

Markviss kynjafræði í kennaramenntun er mikilvæg meðal annars vegna 

þess að rannsóknir hafa sýnt að ráðandi kynjaorðræður hafa áhrif á 

nemendur og kennara í skólastarfi og komið hefur í ljós að stúlkur eru 

líklegri til þess að fá hærri einkunnir heldur en drengir (Berglind Rós 

Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005; Ragnar F. Ólafsson, Almar M. 

Halldórsson, Sigurgrímur Skúlason og Júlíus K. Björnsson, 2007). Samkvæmt 

Whitelaw, Milosevic og Daniels (2000) má tengja slæmar einkunnir drengja 

við hugmyndir um karlmennsku. Eftir því sem á leið grunnskólagöngu sumra 

drengja í rannsókn þeirra, varð minna eftirsóknarvert að sýna fram á góðan 

námsárangur. Þetta viðhorf má tengja við orðræðu karlmennskunnar um 

hugrekki en með því að hafna gildum skólans sýndu drengirnir fram á 

ákveðið hugrekki. Einnig má tengja viðhorf þeirra við andúð á orðræðu 

kvenleikans um samviskusemi. 

Berglind Rós Magnúsdóttir (2005) gerði rannsókn þar sem hún athugaði 

meðal annars birtingarmynd á orðræðu um greind meðal unglinga í 

bekkjardeild. Þar komst hún að því að einkunnir drengja voru ólíklegar til 

þess að vera notaðar sem mælikvarði á hæfni þeirra. Þess í stað var frekar 

notuð ákveðin þekking sem þeir bjuggu yfir og komu á framfæri til þess að 

öðlast virðingarsess. Það gerðu þeir með því að sýna virkni í tímum. Þeir 

voru einnig taldir þurfa að hafa minna fyrir námi til þess að fá jafn góðar 

einkunnir og stúlkur. Þar af leiðandi voru þeir ekki undir sömu pressu og 

stúlkur á að fá góðar einkunnir til þess að sýna fram á getu sína. Þetta 

viðhorf virðist vera langdrægt en svo virðist sem góðar einkunnir stúlkna 



 

37 

dugi þeim ekki til þess að öðlast samskonar virðingu og völd og drengir fá 

þegar út á vinnumarkað er komið (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2005). 

Ráðandi kynjaorðræður hafa áhrif á kennara og starfsfólk skóla. 

Umræðan um að auðveldara sé að kenna stúlkum en drengjum er þekkt á 

meðan aðrir halda því fram að jafnrétti kynja sé náð og því óþarfi að beina 

kröftum að kynjamálum í skólaumræðu (Þórdís Þórðardóttir, 2005). Í 

rannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004) talaði hann við 14 íslenskar 

kennslukonur. Þar kom fram að rík tilhneiging væri til þess að álíta stúlkur 

vandvirkari og smámunasamari en drengi.  

Varast ber að setja alla drengi undir sama hatt og hið sama gildir um 

stúlkur. Í rannsókn Berglindar Rósar Magnúsdóttir (2005) kom fram að talað 

væri um drengi sem einsleitan hóp þrátt fyrir að aðeins lítill hluti þeirra 

samsamaði sig að öllum skilyrðum drengjaorðræðunnar. Nemendur sem 

aðlaga sig ekki ráðandi orðræðu síns kyns eiga það til að gleymast eða að 

færast út á jaðarinn. Í rannsókn Ingólfs (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004) 

kom fram að stúlkur sem ekki aðlöguðu sig stúlknaorðræðu um velgengni 

stúlkna í skólum áttu það til að gleymast ef þær einungis litu út fyrir að vera 

að læra í bekkjarstarfinu. Einnig hefur komið í ljós að stúlkur sem hegða sér 

samkvæmt ráðandi drengjaorðræðu í skóla með því að ögra kennara, beita 

líkamlegri virkni og láta mikið fyrir sér fara eigi á hættu að vera litnar 

hornauga af samnemendum og kennara (Lyng, 2009). Í rannsókn Lynch og 

Lodge (2002) kom fram að samkynhneigðir nemendur ættu það til að finna 

fyrir mestu höfnuninni, sérstaklega samkynhneigðir drengir. Höfnunin birtist 

meðal annars í þöggun á kynferði, það er að kynferði var ekki rætt í 

skólanum eða þá að hún kom fram í ljótum athugasemdum um 

samkynhneigð. 

Af þessu má sjá hversu mikilvægt það er að kennarar átti sig á 

margbreytileika nemenda sinna en láti ekki stjórnast af kynjaorðræðum. Í 

rannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004) voru langflestar 

kennslukonurnar því sammála að munurinn væri mestur milli einstaklinga 

þegar spurt var um kynjamun. Í því samhengi nefnir Ingólfur bæði kosti og 

galla. Að ætlast til þess sama af stúlkum og drengjum er mikilvægur þáttur í 

jafnréttismiðaðri kennslu. Hins vegar ber kennurum að vinna gegn staðlaðri 

kynjaorðræðu og í því ljósi þurfa stúlkur hvatningu sem ekki er jafn mikilvæg 

fyrir drengi og öfugt. Sem dæmi má nefna að hvetja þarf stúlkur til meira 

sjálfstæðis við að taka áhættu, til dæmis með því að fara út fyrir námsefnið 

og spyrja spurninga. Drengir gætu hins vegar þurft hvatningu til þess að 

sýna vandvirk og samviskusöm vinnubrögð.  
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Kennarar verða að vita deili á kynjaskiptingu, mótunarhyggju og 

valdamisræmi orðræðunnar til þess að geta farið eftir markmiðum 

námskránna og búið nemendur undir jafna þátttöku í lýðræðissamfélagi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Bent hefur verið á að með lengingu kennaranáms úr þremur til fjórum árum 

í fimm gæti myndast vettvangur til þess að leggja frekari áherslu á 

kynjafræði í kennaranámi (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2009). Þó svo að 

kynjajafnréttisfræðsla standi höllum fæti í skólum landsins hafa ýmis 

átaksverkefni tengd jafnréttisfræðslu skotið upp kollinum. Hér á eftir er 

tekið dæmi um þróunarverkefni sem tengist jafnréttisfræðslu. 

2.2.3 NORD-LILIA 

Verkefnið NORD-LILIA er norrænt rannsóknar- og þróunarverkefni sem 

hófst 1992 og stóð til ársins 1994. Verkefnið náði til Norðurlandanna fimm 

og hafði það markmið að þróa innihald og vinnuaðferðir til að jafna stöðu  

kynja í kennaramenntun og starfsháttum skóla (Arnesen, 1998; Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996). Verkefnið átti einnig að byggja grunn að norrænu 

samstarfi þar sem reynslu og hugmyndum á þessu sviði yrði deilt (Arnesen, 

1995). 

Umfang verkefnisins var mikið og alls voru 120 kennarar, 

kennaraskólakennarar og rannsakendur beinir þátttakendur, auk þess sem 

37 háskólar og 21 leik-, grunn- og framhaldsskólar tóku þátt í rannsóknar- 

og þróunarvinnu (Arnesen, 1998). Hver og einn skóli átti að ákveða sitt 

viðfangsefni í þróunarvinnunni og hvert og eitt land hafði sinn tengilið. 

Tengiliðir höfðu aðgang að Anne-Lise Arnesen sem hafði yfirumsjón með 

verkefninu í samvinnu við norrænan ráðgjafahóp (Arnesen, 1995). Mikið var 

lagt upp úr tengsla- og samvinnu meðan á verkefninu stóð. Málstofur, 

námskeið og fundir voru reglulegir viðburðir, auk þess sem fimm ráðstefnur 

voru skipulagðar, ein í hverju þátttökulandi. Fundir voru haldnir reglulega í 

hverju landi fyrir sig enda töldu stjórnendur þróunarverkefnisins það 

mikilvægt að þátttakendur fengju einnig tækifæri til þess að tjá sig og eiga 

skoðanaskipti í sínu eigin umhverfi á sínu eigin tungumáli (Arnesen, 1995).  

Verkefnið leiddi það í ljós að grundvöllur var fyrir sameiginlegum 

norrænum skilning á jafnrétti og jafngildi. Fjölbreytni var hins vegar í notkun 

á hugtökunum ,,jafnrétti“ og ,,jafngildi“ og vinnuaðferðir þátttökuskólanna 

spönnuðu vítt svið (Arnesen, 1998). Þrjú atriði voru hins vegar ráðandi við 

verkefnavinnuna: meðvitund jókst um mikilvægi kynjajafnréttis, námsefni 

þróaðist hvað varðar innihald og aðferðir í kennaramenntun og þróun varð í 

aðferðum skóla og leikskóla (Arnesen, 1995).  
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Eitt þeirra verkefna sem fór af stað sem hluti af NORD-LILIA var skipulagt 

af Lilju M. Jónsdóttur. Verkefnið fékk nafnið Stelpur – strákar – ólík 

vinnubrögð í samvinnu og var unnið í 7. bekk Æfingaskóla Kennaraháskóla 

Íslands. Markmiðið var að kanna samstarf kynjanna í hópvinnu í 

skólastofunni með því að athuga hvort munur væri á vinnuaðferðum annars 

vegar þegar nemendum var skipt í hópa eftir kynjum og hins vegar þegar 

drengir og stúlkur væru saman í hópi. Kennaranemar við Kennaraháskóla 

Íslands framkvæmdu rannsóknina sem byggðist að stórum hluta upp á 

vettvangsathugun. Einnig var spurningalisti lagður fyrir nemendur til þess að 

viðhorf þeirra um ólík vinnubrögð drengja og stúlkna kæmu fram. 

Spurningalisti var einnig sendur til 25 kennara í Reykjavík þar sem 

grennslast var fyrir um skoðun þeirra á kynjamun nemenda á þessum aldri. 

Niðurstöður könnunarinnar voru að verulegur munur væri á vinnubrögðum 

kynja. Stúlkurnar þóttu til að mynda vandvirkari og sjálfstæðari í hópvinnu 

og bentu kennaranemarnir á að gott hefði verið fyrir drengina að vinna 

saman í hópi vegna þess að það efldi vinnugleði og sjálfstæði þeirra. Í 

hópvinnu þar sem kynin unnu saman kom það oftar í hlut stúlkna að stjórna 

og svo virtist sem hvorugt kynið hafi treyst drengjum til þess að leiða 

hópastarfið. 

Allir kennaranemarnir sem tóku þátt í verkefninu sýndu því áhuga og 

töldu mikilvægt að vinna að þessum málefnum. Að þeirra mati lærðu þeir 

mikið af þessari athugun og töldu jafnframt mikilvægt fyrir aðra 

kennaranema að fá tækifæri til þess að vinna að markvissum athugunum á 

skólastarfi. Lilja M. Jónsdóttir tekur í sama streng og segir þátttöku í svona 

verkefnum ómetanlega. Umræðurnar sem fylgja því að vera beinn eða 

óbeinn þátttakandi er meira virði en unnt er að mæla og skrá (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996)  

2.3 Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir hugmyndir um skólaþróun og kynjajafnrétti í 

skólastarfi. Skólaþróun á Íslandi er bundin í lög en þrátt fyrir skýr 

lagaákvæði um mikilvægi skólaþróunar eiga skólaþróunarverkefni það til að 

líða undir lok áður en tilsettu marki er náð. Skólaþróun gengur út á að bæta 

hag nemenda með því að breyta menningu skóla. Skólamenning sem 

byggist upp á lærdómssamfélagi er vel til þess fallin að innleiða breytingar 

en þá er áhersla lögð á nám nemenda og sameiginlega ábyrgð og 

skuldbindingu allra. Að breyta skólamenningu er flókið ferli og gegnir 

skólastjóri þar stóru hlutverki. Sjálfbærni í menntun er mikilvæg til þess að 

auka líkur á skólaþróun en hún snýst um getu einstaklinga til þess að hafa 
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áhrif á umhverfi sitt þannig að hagsmuna allra sé gætt. Nauðsynlegt er að 

allt starfsfólk skóla taki þátt í breytingarferlinu og gott er að virkja starfsfólk 

stig af stigi til þess að auka líkur á góðri aðlögun. Viðbúið er að starfsfólk 

upplifi kvíða, sorg og söknuð ef breytingar eru framundan og það þurfa 

forystumenn skólaþróunarverkefna að takast á við frekar en að loka augum 

sínum fyrir því. Mikilvægt er að skólaþróunarverkefni byggi á vel ígrunduðu 

mati á skólastarfi til þess að hægt sé að útbúa áætlun þar sem fram kemur 

hverju skal breyta og hvernig skuli bera sig að. Einnig skal koma fram 

hvernig og hvenær meta skuli þróunarverkefnið og gera verður ráð fyrir 

viðvarandi mati eftir að verkefninu er lokið. Þannig er hægt að bregðast við 

ef verkefnið staðnar eða ber af leið. Öll skólaþróunarverkefni krefjast góðrar 

og faglegrar forystu. Forystumenn þess skulu hafa góða yfirsýn yfir 

breytingarferlið og vinna sér inn traust þátttakenda, en þannig má auka 

líkur á starfsánægju sem er mikilvægur hvati í þátttöku þróunarverkefna. 

Í nútíma samfélagi eru börn skilgreind sem stúlka eða drengur strax við 

fæðingu – stundum fyrr. Í gegnum lífið læra þau hvernig viðeigandi hegðun 

er fyrir þeirra kyn. Eðlileg hegðun drengja er meðal annars talin byggjast á 

líkamlegri virkni þeirra en eðlileg hegðun stúlkna er talin byggjast á 

samviskusemi þeirra og viðkvæmni. Ef börn alast upp við að slík hegðun sé 

viðeigandi og sú eina rétta fyrir hvort kyn fyrir sig er þeim þröngur stakkur 

sniðinn. Staðalmyndir kynja gera þeim erfitt fyrir að móta sína sjálfsmynd og 

sitt kyngervi út frá eigin forsendum. Skólinn getur átt stóran þátt í því að 

sporna við þessari þróun. Hann á að vinna gegn dæmigerðum 

kynjaorðræðum, reyna að virkja það sem helst vantar hjá hvoru kyni og 

vinna með styrkleika einstaklinga í átt að auknum þroska. Nú er svo komið 

að jafnréttismál falla undir eitt fag í aðalnámskrá. Hins vegar hefur verið 

bent á að jafnrétti taki til margra þátta annarra en einungis kynjajafnréttis. 

Fræðimenn hafa bent á að kynjajafnréttisfræðsla ætti að vera miðlæg í 

jafnréttisfræðslu bæði vegna þess að kynjajafnréttisfræðsla er bundin í lög 

og vegna þess að kyn fléttast saman við alla aðra mismunaþætti. Til þess að 

kynjajafnréttisfræðsla fari fram í skólum landsins er mikilvægt að kennarar 

fái viðeigandi kennslu í menntun sinni en komið hefur í ljós að þar sé víða 

pottur brotinn. Úr því er mikilvægt að bæta til þess að búa kennaranema 

undir skólastarf þar sem kynjajafnréttis er gætt. 
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3 Aðferð 

Hér er fjallað um þær aðferðir sem notaðar voru til gagnasöfnunar. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða þróunarverkefnið Jafnréttisfræðsla í 

leik- og grunnskóla og eðli og afdrif tillagna um áframhaldandi jafnréttisstarf 

sem birtust í lokaskýrslu þróunarverkefnisins. Leitað var svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvað varð um tillögurnar sem birtust í 

lokaskýrslu þróunarverkefnisins? Hafa þær komið til framkvæmda? Ef svo er 

þá hvernig — og ef svo er ekki, hvers vegna? Í kaflanum er fjallað um 

aðferðafræðina sem liggur að baki rannsóknarvinnunni, aðferð 

gagnasöfnunar er kynnt sem og þátttakendur rannsóknarinnar. Einnig er 

rætt um skipulag gagna, takmarkanir og siðferðileg álitamál. 

3.1 Aðferðafræði og gagnasöfnun 

Rannsókn þessi beinist að þróunarverkefninu Jafnréttisfræðsla í leik- og 

grunnskólum og afdrifum tillagna sem birtust í lokaskýrslu verkefnisins. 

Hana má skilgreina sem tilviksrannsókn en tilviksrannsóknir hafa það 

markmið að kryfja ákveðin tilvik til þess að öðlast meiri vitneskju á þeim 

(Rúnar Helgi Andrason, 2003). Hér er tilvikið áðurnefnt þróunarverkefni og 

var markmið rannsóknarinnar að kryfja níu ólíkar tillögur sem birtust í 

lokaskýrslu þróunarverkefnisins. Það má því segja að tilvik 

þróunarverkefnisins rúmi nokkur minni tilvik sem til athugnar eru. Þegar um 

mörg tilvik er að ræða er mikilvægt að meðhöndla hvert og eitt tilvik 

sérstaklega (Rúnar Helgi Andrason, 2003) og var það gert. Tillögur 

lokaskýrslunnar voru ólíkar og rannsóknaraðferðirnar sem beitt var því 

margvíslegar. Þar má helst nefna skoðun skráa eða skráasafna, 

tölvupóstsendingar og síma- og vettvangsviðtöl. Vinna við rannsóknina 

hófst á haustmisseri 2012 og lauk seinnipart sumars 2013.  

3.1.1 Skrár, skráasöfn og tölvupóstsendingar 

Töluverður hluti gagnasöfnunar fór fram með því að skoða skrár og 

skráasöfn. Skrárnar mátti annars vegar nálgast í gegnum viðeigandi 

stofnanir eða aðila og hins vegar í gegnum netið. Þær innihéldu upplýsingar 

sem hjálpuðu til við að taka næstu skref eða nýttust sem heimildir í 

rannsókninni. Þessar upplýsingar voru meðal annars í formi nafna og 

netfanga, tölulegra upplýsinga, áætlana og mats á starfsaðferðum.  
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Auk þess að nýtast vel til þess að skoða skrár og skráasöfn nýttist netið 

einnig vel til þess að hafa samband við fólk og stofnanir í gegnum 

tölvupóstsendingar. Viðfangsefni tölvupóstsendinganna var margvíslegt, til 

dæmis nýttust þær vel til þess að fá hjálp við næstu skref, koma á viðtölum 

og senda fyrirspurnir. Innihald tölvupóstsendinganna fór eftir 

viðfangsefninu og í öllum sendingunum komu fram helstu upplýsingar sem 

nauðsynlegt var fyrir viðtakendur að vita (Sigurður Kristinsson, 2003). Í 

sendingum sem innihéldu ítarlegar fyrirspurnir, svo sem beiðni um viðtal, 

spurningalista fyrir viðtakanda til þess að svara eða skjöl sem ekki var hægt 

að nálgast opinberlega komu fram greinargóðar upplýsingar (fylgiskjal 1). 

Þar má nefna námsgrein, skóla og símanúmer rannsakanda, nafn 

leiðbeinanda, efni rannsóknarinnar og eftir aðstæðum, spurningu um leyfi 

til þess að vitna í svaranda. Í þeim sendingum þar sem spurst var fyrir um 

almennar upplýsingar var ekki talið nauðsynlegt að ítarleg kynning á 

verkefninu fylgdi með. Þó kom alltaf fram að áhugann á viðfangsefninu 

mætti rekja til rannsóknar sem unnin væri í sambandi við lokaverkefni. Ef 

ekkert svar hafði borist innan nokkurra daga var hringt í viðtakanda og 

bónin borin upp í gegnum síma.  

Þar sem spurningalisti um rannsóknarefnið var sendur í gegnum 

tölvupóst voru spurningarnar opnar. Þær gefa svarendum kost á að svara 

eftir eigin höfði, það er svarendur neyðast ekki til þess að velja á milli 

ákveðinna svara. Þannig fá viðmælendur frelsi til þess að skýra frá sinni 

eigin upplifun frekar en að velja þann möguleika sem næst kemst upplifun 

þeirra (Hoyle, Harris og Judd, 2002) . Þegar viðtakendum var sendur 

tölvupóstur sem innihélt spurningalista var yfirleitt búið að hafa samband 

við þá í gegnum síma fyrst til þess að ganga úr skugga um að þeir sæju sér 

fært að svara. Það var gert til þess að flýta fyrir gagnasöfnun þannig að 

rannsakandi biði ekki eftir svörum sem ef til vill myndu aldrei skila sér. Ekki 

var þetta fyrirkomulag þó algilt. Tölvupóstsendingarnar töldu á milli 50–60, 

margar oftar en einu sinni til sama viðtakanda.  

3.1.2 Viðtöl  

Til þess að afla upplýsinga um tillögurnar fóru fram viðtöl við ýmsa 

einstaklinga. Viðtölin fóru fram ýmist á vettvangi eða í gegnum síma. Öll 

símaviðtölin áttu það sameiginlegt að vera ekki tekin upp en þess í stað 

voru teknar minnisnótur meðan á viðtali stóð. Annað gilti um viðtöl á 

vettvangi. Þar voru viðtölin tekin upp með góðfúslegu leyfi viðmælanda.  

Viðtölin höfðu ólík markmið. Sum fóru fram í formi óformlegs spjalls þar 

sem markmiðið var ekki endilega að nýta afraksturinn sem heimild í 
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rannsókninni, heldur frekar að leita upplýsinga um næstu skref í 

rannsóknarvinnu eða að fá staðfestingu á ákveðnum atriðum. Þau stóðu 

yfirleitt yfir í stuttan tíma í því markmiði að leita svara við einni eða fleirum 

ákveðnum spurningum. Þessi viðtöl fóru fram í gegnum síma en ekki er 

sérstaklega vitnað í viðtölin í niðurstöðukafla rannsóknarinnar. Það þótti þó 

vert að geta þeirra vegna þess að þau hjálpuðu til við næstu skref í 

rannsóknarvinnu.  

Önnur viðtöl höfðu það markmið að leita eftir haldbærum upplýsingum 

til þess að nýta sem svör við rannsóknarspurningum. Þau fóru fram bæði í 

gegnum síma og á vettvangi og voru í formi hálf-opinna viðtala (e. semi-

structured interviews). Í hálf-opnum viðtölum er markmiðið að skoða 

ákveðið viðfangsefni á opinn hátt með því að leyfa viðmælendum að tjá 

skoðanir sínar og viðhorf. Umræðuefni hálf-opinna viðtala er ákveðið að 

vissu marki en ekki þannig að það hamli frásögn viðmælandans. Ekki er 

notast við fyrirfram ákveðinn spurningalista og gefur það viðmælanda frelsi 

í tjáningu. Hlutverk rannsakanda er að fylgja viðmælenda eftir, en þó einnig 

að leiða viðtalið að ákveðnu viðfangsefni (Esterberg, 2002). Ástæða þess að 

form hálf-opinna viðtala var valið var til þess að leitast eftir mati og 

upplifunum viðmælenda á ákveðnum atriðum sem tengdust viðfangsefni 

viðtalanna. 

Til þess að leiða viðtalið og halda því innan ákveðins ramma útbjó 

rannsakandi minnisblað þar sem fram komu þeir punktar sem rannsakanda 

þótti vert að fjalla um. Minnispunktarnir voru hafðir til hliðsjónar meðfram 

viðtali og til þess að fá svar við þeim reyndi rannsakandi eftir bestu getu að 

tengja þá við umræðuefni samtalsins og halda þannig flæði í viðtalinu. Þó 

svo að markmið viðtalanna hafi verið að leita svara við ákveðnum punktum 

var rannsakandi þó meðvitaður um að reyna að spyrja ekki of leiðandi 

spurninga. Leiðandi spurningar fela í sér ákveðnar staðreyndir og geta því 

stýrt viðtali um og of og skekkt niðurstöður (Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale, 

1996). Til þess að halda viðtalinu innan ákveðins ramma var leitast eftir því 

að finna jafnvægi á milli hinna fyrirfram ákveðnu spurninga og þess að gefa 

viðmælanda fullt vald yfir umræðuefni viðtalsins.  

Kvale (1996) bendir á mikilvægi þess að grípa ekki fram í fyrir 

viðmælendum. Þess í stað er vænlegra að punkta niður þau atriði sem 

rannsakandi vill spyrja nánar út í. Þannig er hægt að leyfa viðmælenda að 

ljúka máli sínu án þess að rannsakandi eigi á hættu að gleyma mikilvægum 

atriðum sem vert er að spyrja um. Með það í huga tók rannsakandi með sér 

minnisblokk og penna í viðtalið og tók punkta meðan á því stóð.  
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Beiðni um viðtöl fór fyrst fram í gegnum tölvupóstsendingu eða síma þar 

sem rannsakandi kynnti sig, verkefnið og ástæðu viðtalsbeiðninnar. Þar sem 

beiðnin fór fram í gegnum tölvupóstsendingu var hringt í viðtakanda að 

nokkrum dögum liðnum ef ekkert svar hafði borist. Viðtalsbeiðnin var um 

vettvangs- eða símaviðtal eða þess forms sem hentaði viðmælanda best. 

Hvort sem um síma- eða vettvangsviðtal var að ræða var reynt að koma til 

móts við óskir viðmælanda um stað og stund viðtalanna. Vettvangsviðtöl 

fóru ávallt fram á vinnustöðum viðmælanda á vinnutíma, fyrir utan eitt 

skipti þegar viðmælandi bauð rannsakanda heim til sín. Með því að leyfa 

viðmælanda að velja viðtalsstað og -stund var komið í veg fyrir fyrirhöfn 

þátttakenda við það að koma sér á milli staða.  

Í viðtölunum var rætt við einstaklinga sem gegndu opinberum störfum 

og svöruðu fyrir hönd stofnana eða starfs síns. Þar komu gjarnan fram 

persónulegar skoðanir viðmælanda og upplifun þeirra á málefnum 

þróunarverkefnisins. Í lok viðtals var samið um að fá að hafa aftur samband 

við viðmælendur ef eitthvað var óskýrt eða nánari upplýsinga var þörf. Í 

örfáum tilvikum var sá kostur nýttur og flokkaðist þá oftast undir óformlegt 

spjall. 

Samkvæmt Esterberg (2002) er mikilvægt að byrja úrvinnslu viðtals sem 

fyrst á meðan það er enn í fersku minni rannsakanda og var það haft í huga 

meðan á rannsóknarvinnu stóð. Í rannsóknarniðurstöðum mun verða vitnað 

í viðtölin sem ,,munnleg heimild“ og gildir þar einu hvort um sé að ræða 

síma- eða vettvangsviðtal. Tímalengd viðtalanna spannaði frá 10 mínútum 

til 70 mínútna og voru þau 17 talsins, sum hver oftar en einu sinni við hvern 

einstakling.  

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar komu úr ýmsum áttum og gegndu misstóru 

hlutverki í rannsókninni. Meðal þátttakenda voru þeir sem svöruðu 

óformlegum tölvupóstsendingum eða símtölum fyrir hönd opinberra 

stofnana. Þeir þátttakendur töldu á milli 10–12 manns. Þó svo að þátttaka 

þeirra hafi verið mikilvæg og hafi oft hjálpað til við næstu skref, var um 

óformlega þátttöku að ræða þar sem leitað var eftir opinberum 

upplýsingum. Í því ljósi verður þátttöku þeirra ekki gert nánari skil hér.  

Val á þátttakendum sem gegndu veigameira hlutverki í rannsókninni var 

í flestum tilvikum sjálfgefið, starfsstöðu þeirra vegna. Valið flokkast undir 

markvisst úrtak (e. purposive sampling) en undir markvisst úrtak falla 

þátttakendur sem gefa bestu mynd af rannsóknarefninu (Silverman, 2010).  
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Þátttakendur voru 34 talsins og er þeirra getið hér á eftir. Í alla 34 

þátttakendurna er vitnað í rannsókninni beint eða óbeint og er dreifingu 

þeirra eftir kyni og starfsstöðu gerð skil í töflu 1. 

Tafla 1. Kyn og starfsstaða þátttakenda 

 Konur Karlar Samtals 

Leikskóli 4 1 5 

Grunnskóli 5 - 5 

Skólaskrifstofa 3 2 5 

Jafnréttisráðgjafi 

/mannauðsstjóri sveitarfélags  

 

2 

 

- 

 

2 

Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti 

1 1 2 

Háskóli Íslands 4 2 6 

Háskólinn á Akureyri 2 - 2 

Listaháskóli Íslands 1 - 1 

Ýmsir sérfræðingar 6 - 6 

Samtals 28 6 34 

 

Í tölvupóstum og símtölum til þátttakenda var lögð fram bón um vettvangs- 

eða símaviðtal eða tilboð um að senda spurningar í gegnum tölvupóst ef 

það hentaði betur. Næst er nánar fjallað um tilkomu þátttakenda. 

3.2.1 Þátttökuskólar þróunarverkefnisins 

Þátttökusveitarfélög þróunarverkefnisins voru: Akureyri, Hafnarfjörður, 

Kópavogur, Mosfellsbær og Reykjavík. Einn leikskóli og einn grunnskóli úr 

hverju sveitarfélagi tók þátt í verkefninu. Í upphafi var stefnt á að 

heimsækja tvo til þrjá þátttökuskóla til að afla gagna. Þegar líða tók á 

rannsóknarferlið var hins vegar ákveðið að heimsækja fleiri skóla og var 

stefnan sett á alla þátttökuskóla innan höfuðborgarsvæðisins. Ekki reyndist 

mögulegt að stefna á heimsókn til þátttökuskóla Akureyrar sökum 

staðsetningar. Þess í stað var haft samband við þá skóla í gegnum síma og 

tölvupóst.  

Upphaflega var ætlunin að spjalla við skólastjóra skólanna og er þar 

bæði átt við leikskóla- og grunnskólastjóra. Í rannsóknarferlinu breyttist það 

og er ástæðunni gerð nánari skil á eftir. Í stað þess að spjalla við skólastjóra 
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var spjallað við verkefnisstjóra eða tengiliði þróunarverkefnisins en hver 

þátttökuskóli valdi verkefnisstjóra eða tengilið innan skólans. Hlutverk 

þeirra var að halda utan um verkefnið og fór það eftir útfærslum skólanna 

hversu margir einstaklingar voru valdir í stöðurnar. Yfirleitt var þó um einn 

til fjóra einstaklinga að ræða, en einungis var talað við einn einstakling í 

hverjum skóla.  

Til þess að komast í samband við skóla fyrst um sinn var sendur 

tölvupóstur til skólastjóra. Í tölvupóstsendingunum komu fram allar helstu 

upplýsingar um rannsóknina og jafnframt var tekið fram að áhugi væri fyrir 

því að heimsækja tvo til þrjá þátttökuskóla og spjalla við skólastjóra eða 

annað starfsfólk sem tók þátt í þróunarverkefninu. Ef skólastjórar sæju sér 

það fært voru þeir beðnir um að svara nokkrum spurningum (fylgiskjal 2) til 

þess að auðvelda val á skólum. Skólastjórum stóð til boða að fá spurningar í 

gegnum tölvupóstsendingar eða að svara þeim í gegnum síma. Fimm 

skólastjórar af tíu svöruðu póstinum og báðu um að fá spurningar í gegnum 

tölvupóstsendingar. Spurningarnar voru sendar um hæl en einungis fjögur 

svör fengust til baka. 

Hringt var í þá fimm sem ekki svöruðu upphaflegu tölvupóstsendingunni. 

Af þeim fimm voru tveir skólastjórar sem ekki náðist í sökum annríkis í 

skólastarfi en tveir af þeim þremur sem náðist í báðu um að fá spurningar í 

gegnum tölvupóstsendingu. Ekkert svar barst frá þeim. Einn vildi fá 

spurningar í gegnum síma og svaraði hann jafnóðum.  

Í heildina svöruðu fimm skólar, tveir leikskólar og þrír grunnskólar, 

spurningalistanum sem nota átti til þess að velja skóla til heimsóknar. Til 

þess að fá sem víðtækasta mynd var ákveðið að velja bæði leik- og 

grunnskóla til þess að heimsækja og fyrir valinu urðu leikskólinn 

Smárahvammur í Kópavogi og grunnskólinn Vogaskóli í Reykjavík. Ástæða 

fyrir vali á Smárahvammi var sú að leikskólastjórinn Maríanna G. 

Einarsdóttir sótti framhaldsnám frá Háskólanum á Akureyri á þeim tíma 

þegar skólaþróunarverkefnið fór fram í Smárahvammi. Áhersla hennar í 

námi var á stjórnun menntastofnana og var þróunarverkefnið hluti af 

Dip.Ed.-gráðu hennar. Að eigin sögn hafði hún óbilandi áhuga á verkefninu 

og þótti rannsakanda því áhugavert að spjalla við hana. Maríanna var auk 

þess verkefnisstjóri þróunarverkefnisins í Smárahvammi. 

Ástæðan fyrir vali á Vogaskóla var sú að tveir af þeim kennurum sem 

tóku þátt í þróunarverkefninu hafa unnið töluvert með jafnréttisverkefnið 

sitt eftir að formlegri vinnu við þróunarverkefnið lauk, meðal annars í formi 

kynninga til annarra skóla. Að því gefnu þótti áhugavert að fræðast nánar 

um útfærslu Vogaskóla. Í Vogaskóla var rannsakanda gefið samband við 
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einn af verkefnisstjórum þróunarverkefnisins og úr varð að viðtalið var tekið 

við hann en ekki skólastjóra. 

Eftir tvö fyrstu viðtölin var staðan á gagnasöfnun metin og ákveðið að 

hafa samband við alla þátttökuskóla til þess að fá sem besta mynd af stöðu 

þeirra og upplifun af þróunarverkefninu. Ákveðið var að einbeita sér að því 

að ná viðtali við tengiliði eða verkefnisstjóra innan skólanna frekar en 

skólastjóra vegna þeirrar ástæðu að þeir voru aðilarnir sem bestu yfirsýn 

höfðu yfir verkefnavinnu skólanna. Auk þess voru svör og viðbrögð 

skólastjóra við tölvupóstsendingum í upphafi dræm eins og útlistun gaf til 

kynna hér að framan. Aftur var hafist handa við að komast í samband við 

þátttökuskólana en að þessu sinni var reynt að hafa beint samband við 

tengiliði eða verkefnisstjóra símleiðis. Þess ber að geta að í flestum tilfellum 

leikskólanna var verkefnisstjórn meðal annars í höndum leikskólastjóranna 

sjálfra. 

Vegna fjarlægðar við þátttökuskóla Akureyrar gilti annað um þátttöku 

þeirra. Haft var samband við leikskólann Lundarsel á Akureyri símleiðis og 

skólastjóri beðinn um að svara spurningum sem sendar yrðu í gegnum 

tölvupóst. Viðbrögðin voru góð og svörin bárust um hæl. Hvað 

grunnskólann Lundarskóla varðar hafði skólastjóri svarað þeim spurningum 

sem voru sendar til skólans í upphafi gagnaöflunar. Sá skólastjóri hafði hins 

vegar látið af störfum eftir að svörin bárust og nýr skólastjóri tekinn við. 

Vegna þessa var ákveðið að hafa aftur samband við núverandi skólastjóra 

og biðja hann um að svara spurningum. Í ljós kom að hann hafði ekki fengið 

neina kynningu á þróunarverkefninu og var því ekki í stakk búinn til þess að 

svara spurningum. Með nokkrum milliliðum tókst að grafa upp nöfn þeirra 

sem sinntu verkefnisstjórn innan skólans meðan á þróunarverkefni stóð. 

Ekki gafst þó ráð til þess að hafa samband við tengiliði Lundarskóla og því 

verður stuðst við þau svör sem fengust frá fyrverandi skólastjóra í 

niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Að þessu gefnu eru svör Lundarsels og 

Lundarskóla því veigaminni í niðurstöðum heldur en þeirra skóla sem 

heimsóttir voru. 

Hvað skóla innan höfuðborgarsvæðisins varðar var reynt að ná sambandi 

við tengiliði Hörðuvalla, Hörðuvallaskóla, Lækjarskóla, Múlaborgar, 

Reykjakots og Varmárskóla í því markmiði að biðja um viðtal. Allir tóku vel í 

þá bón en tengiliður grunnskólans Varmárskóla í Mosfellsbæ sá sér þó ekki 

fært að hitta rannsakanda. Niðurstaðan var sú að haft var samband við 

skólastjóra Varmárskóla en rannsakandi hafði þegar gert það í upphafi 

gagnaöflunar. Þá svaraði skólastjóri spurningum í gegnum síma. Þrátt fyrir 

að rannsakandi hafi þegar talað við skólastjóra var ákveðið að hafa 
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samband við hann aftur til þess að spyrja nánar út í þróunarverkefni 

Varmárskóla. Ástæða þess var meðal annars sú að engar upplýsingar um 

verkefnalýsingu frá Varmárskóla liggja fyrir á heimasíðu þróunarverkefnisins 

en upplýsingar frá öðrum þátttökuskólum má finna þar. Reynt var að hafa 

samband við skólastjóra símleiðis en ekki gekk upp að koma á símafundi 

vegna þess að skólastjóri var vant við látinn þegar hringt var. Rannsakandi 

hefði að öllum líkindum getað skilið eftir skilaboð þar sem skólastjóri væri 

beðinn um að hringja til baka. Ekki kom þó til þess og frekar var brugðið á 

það ráð að senda tölvupóst með spurningum. Svar barst frá skólastjóra þar 

sem fram kom að spurningarnar höfðu verið áframsendar til tengiliðs 

þróunarverkefnisins. Ekkert svar barst frá honum og litið var svo á að 

fullreynt væri að ná sambandi við aðila innan skólans. Af þessum sökum er 

lítil umfjöllun um Varmárskóla en þar sem fjallað er um skólann er stuðst 

við símaviðtal sem tekið var við skólastjóra í upphafi gagnaöflunar.  

Þess ber einnig að geta að í leikskólanum Múlaborg reyndist ekki 

mögulegt að ræða við starfsfólk sem gegndi stöðu verkefnisstjóra og 

tengiliðs en þess í stað var rætt við deildarstjóra sem tók þátt í verkefninu 

sem almennur starfsmaður. Hvað aðra skóla varðar var rætt við tengiliði 

eða verkefnisstjóra. Þeir skólar voru: grunnskólarnir Hörðuvallaskóli í 

Kópavogi, Lækjarskóli í Hafnarfirði og leikskólarnir Hörðuvellir í Hafnarfirði, 

Múlaborg í Reykjavík og Reykjakot í Mosfellsbæ. Eins og getið var um hér að 

framan var auk þess rætt við verkefnisstjóra leikskólans Smárahvamms í 

Kópavogi og grunnskólans Vogaskóla í Reykjavík. Öll viðtölin fóru fram á 

skrifstofum tengiliðanna nema viðtalið við tengilið Vogaskóla. Það fór fram 

heima hjá tengilið. 

Í viðtölunum var leitað svara við ákveðnum þáttum sem tengdust 

þróunarverkefninu og jafnréttisstarfi innan skólanna. Þeir þættir voru bæði 

almenns eðlis og sértækari þar sem spurt var nánar út í þróunarverkefni 

skólanna.  

3.2.2 Aðrir þátttakendur 

Aðrir þátttakendur lögðu hönd á plóg bæði í gegnum síma, tölvupóst og á 

vettvangi. Þeir komu úr ýmsum áttum og gekk misvel að ná sambandi við 

þátttakendur. Hér verður stutt kynning á þátttakendum ásamt tilkomu 

þeirra í rannsóknina. 
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3.2.2.1 Þátttakendur sem varða eftirfylgni sveitarfélaga í 
jafnréttismálum skóla 

Haft var samband við þátttökusveitarfélög til þess að athuga eftirfylgni 

þeirra varðandi jafnréttismál í skólum sem kveðið er á um í 

jafnréttisstefnum sveitarfélaganna. Halldóra Gunnarsdóttir sérfræðingur í 

jafnréttismálum hjá mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur varð fyrir svörum í 

Reykjavík. Halldóru var sendur tölvupóstur um miðjan janúar 2013 sem 

innihélt spurningar um jafnréttis- og skólamál borgarinnar. Hún svaraði að 

nokkrum dögum liðnum. Um miðjan júní þótti nauðsynlegt að fá nánari 

upplýsingar varðandi stöðu mála en á þeim tíma var Halldóra vant við látin 

og sömuleiðis Anna Kristinsdóttir mannréttindastjóri mannréttinda-

skrifstofu Reykjavíkur sem reynt var að hafa samband við í kjölfarið. Þá var 

hafist handa við að ná sambandi við Nönnu Kristínu Christiansen 

verkefnisstjóra hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar. Nönnu var 

sendur tölvupóstur með spurningum og svaraði hún póstinum að bragði. 

Í byrjun júní var hafist handa við að komast í samband við aðra aðila sem 

bjuggu yfir viðeigandi upplýsingum varðandi eftirfylgni 

þátttökusveitarfélaga í jafnréttismálum skóla. Haft var samband símleiðis 

við Hlín Bolladóttur sem situr í samfélags- og mannréttindaráði Akureyrar. 

Hún samþykkti að svara spurningum í gegnum tölvupóst um jafnrétti í 

skólum Akureyrar og benti jafnframt á að senda sama skjal til Katrínar 

Bjargar Ríkarðsdóttur framkvæmdastjóra samfélags- og 

mannréttindadeildar á Akureyri. Svör bárust að nokkrum dögum liðnum frá 

Katrínu Björgu og mælti hún auk þess með að hafa samband við Karl 

Frímannsson fræðslustjóra skóladeildar á Akureyri og Hrafnhildi G. 

Sigurðardóttur leikskólafulltrúa á skóladeild Akureyrar til þess að leita eftir 

svörum sem hún hafði ekki á reiðum höndum. Haft var samband við 

Hrafnhildi í gegnum síma þar sem hún svaraði spurningum. Þegar reynt var 

að hafa samband við Karl Frímannsson kom í ljós að hann hafði látið af 

störfum og að Gunnar Gíslason, sem hafði verið í ársleyfi, gegndi nú stöðu 

fræðslustjóra og deildarstjóra hjá skóladeild Akureyrar. Sendur var 

tölupóstur til Gunnars með spurningum og þegar ekkert svar hafði borist að 

nokkrum dögum liðnum var hringt í Gunnar og lýsti hann yfir vilja sínum til 

þess að bregðast við tölvupósti frá rannsakanda sem hann og gerði. 

Á bæjarskrifstofum Hafnarfjarðarbæjar var mælt með að hafa samband 

við Vigfús Hallgrímsson þróunarfulltrúa grunnskóla Hafnarfjarðar. Haft var 

samband við hann símleiðis þar sem hann samþykkti að fá spurningar 

sendar í gegnum tölvupóst og bárust svör frá honum skömmu síðar. Einnig 
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benti hann á að vænlegt yrði að senda spurningar til Sigurborgar 

Kristjánsdóttur þjónustufulltrúa leikskóla sem svaraði tölvupósti.  

Í Kópavogsbæ vísaði starfsfólk bæjarskrifstofu á Ásu Arnfríði 

Kristjánsdóttur jafnréttisráðgjafa Kópavogs. Haft var samband við hana 

símleiðis og samþykkti hún að svara spurningum sem sendar voru til hennar 

í gegnum tölvupóst. Hún svaraði að bragði þar sem hún tjáði rannsakanda 

að hún yrði að fá aðstoð annarra til þess að svara spurningum. Að tveimur 

vikum liðnum höfðu enn ekki borist svör og því var haft samband við hana 

aftur og svaraði hún spurningum rannsakanda í gegnum tölvupóst stuttu 

síðar.  

Bent var á Sigríði Indriðadóttur mannauðsstjóra þegar haft var samband 

við bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar. Til þess að athuga hvort hún sæi sér 

fært að svara spurningum um jafnrétti í skóla var haft samband við hana 

símleiðis. Hún samþykkti að svara spurningum og voru þær sendar til 

hennar með tölvupósti. Ekkert svar hafði borist að tveim vikum liðnum og 

var því haft samband við Sigríði aftur í gegnum síma. Þar var staðan tekin og 

Sigríður svaraði spurningum rannsakanda í gegnum tölvupóst.  

Töluverðra örðugleika gætti við að komast í samband við aðila sem gefið 

gátu svör við eftirfylgni jafnréttisstefnu sveitarfélaganna. Sumir aðilarnir 

sem haft var samband við svöruðu ekki tölvupósti við fyrstu beiðni og rík 

tilhneiging var til þess að benda á aðra aðila sem ættu að geta gefið skýrari 

svör. Rannsakandi er þakklátur fyrir ábendingarnar enda benda þær til þess 

að þátttakendur lögðu sig fram við að leiða rannsakanda að gagnlegustu 

upplýsingunum. 

3.2.2.2 Starfsmenn þriggja háskóla á Íslandi 

Til þess að grennslast fyrir um kynjafræði í kennaramenntun var haft 

samband við yfirmenn kennaramenntunar í Háskóla Íslands, Háskólanum á 

Akureyri og Listaháskóla Íslands. Í Háskóla Íslands var haft samband við 

Önnu Kristínu Sigurðardóttur deildarforseta kennaradeildar Háskóla Íslands. 

Tölvupóstur var sendur til Önnu Kristínar þar sem lögð var fram sú bón að 

hún svaraði spurningum um kynjafræði í kennaramenntun í viðtali eða í 

gegnum tölvupóst. Anna Kristín kaus að svara spurningum í gegnum síma og 

sammæltust hún og rannsakandi um tíma þar sem rannsakandi hringdi og 

bar upp spurningar. 

Í Háskóla Akureyrar var haft samband við Önnu Elísu Hreiðarsdóttur 

brautarstjóra kennarabrautar Háskólans á Akureyri. Tölvupóstur var sendur 

til Önnu Elísu þar sem fram komu samskonar upplýsingar og áður. Anna 
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Elísa samþykkti að taka þátt og kaus að fá spurningar sendar í gegnum 

tölvupóst. Hún svaraði að bragði.  

Til þess að leita upplýsinga um stöðu mála í Listaháskóla Íslands var 

sendur tölvupóstur til Kristínar Valsdóttur deildarforseta listkennsludeildar. 

Ekkert svar barst og var því hafist handa um að ná í hana í gegnum síma. Í 

símtali við Kristínu var ákveðið að hittast og spjalla saman um málefnið og 

gekk það eftir. 

Einnig var haft samband við kennara kennaradeilda Háskóla Íslands og í 

Háskólanum á Akureyri sem fjalla meðal annars um kynjafræðileg málefni í 

námskeiðum sínum. Kennararnir voru fjórir talsins og var sendur 

tölvupóstur til þeirra þar sem fram komu spurningar og beiðni um svör. Allir 

kennarar svöruðu spurningunum í gegnum tölvupóst en einn bað um að 

svara símleiðis og varð það svo. 

Haft var samband við Guðnýju Guðbjörnsdóttur prófessor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands í gegnum tölvupóst, en hún er skráð sem 

forstöðumaður á heimasíðu Rannkyn (Rannsóknarstofa um jafnrétti, 

kyngervi og menntun). Rannkyn er rekin á vegum Háskóla Íslands og er því 

nafn Guðnýjar sett í flokk starfsmanna Háskóla Íslands. Í tölvupósti til 

hennar komu fram spurningar sem hún svaraði stuttu síðar.  

3.2.2.3 Sérfræðingar úr ýmsum áttum 

Aðra sérfræðinga var haft samband við til þess að leita svara við hinum 

ýmsu spurningum. Þar ber helst að nefna Arnfríði Aðalsteinsdóttur 

verkefnisstjóra þróunarverkefnisins og sérfræðing hjá Jafnréttisstofu. Til 

þess að byrja með var haft samband við Arnfríði í gegnum tölvupóst sem 

hún svaraði og bauð rannsakanda að hringja sem hann gerði. Eftir það voru 

samskiptin með reglulegu millibili bæði í formi símtala, vettvangsviðtala og 

tölvupóstsendinga. Símtöl við Arnfríði voru tvö talsins, vettvangsviðtal var 

tekið einu sinni og tölvupóstsendingar sem innihéldu spurningar varðandi 

rannsóknina voru tvær. Á Jafnréttisstofu var auk þess haft samband við 

Bergljótu Þrastardóttur sérfræðing. Henni voru sendar spurningar í tvígang 

og svaraði hún fyrri spurningunum í gegnum tölvupóst en þeim seinni í 

gegnum síma eftir að ekkert svar hafði borist að ákveðnum tíma liðnum. 

Leitað var til starfsfólks mennta- og menningarmálaráðuneytis við 

rannsóknarvinnu. Þar var haft samband við Jónu Pálsdóttur 

jafnréttisráðgjafa. Henni var sendur tölvupóstur þar sem spurst var fyrir um 

málefni sem varða ábyrgðarhlutverk innan ráðuneytisins. Jóna svaraði 

póstinum og sagðist sjálf bera ábyrgð á þeim þætti. Jafnframt bauð hún 

rannsakanda að hafa samband við sig um frekari upplýsingar. Henni var 
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sendur tölvupóstur þar sem fram kom bón um viðtal og varð Jóna við því. 

Eftir viðtalið var aftur haft samband við Jónu í gegnum tölvupóst til þess að 

leita staðfestingar og nánari útskýringa á vissum atriðum. Þegar ekkert svar 

hafði borist nokkrum dögum síðar var haft samband við Jónu símleiðis þar 

sem hún svaraði spurningum rannsakanda. Innan mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins var einnig spjallað við Stefán Baldursson 

skrifstofustjóra hjá mats- og greiningarsviði. Samtalið fór fram í gegnum 

síma þar sem Stefán svaraði spurningum rannsakanda.  

Klara E. Finnbogadóttir sérfræðingur í skólamálum hjá Sambandi 

íslenskra sveitarfélaga tók einnig þátt í rannsókninni. Haft var samband við 

Klöru í gegnum tölvupóst þar sem henni voru sendar spurningar. Klara 

svaraði spurningunum stuttu síðar. Eftir það var haft samband við hana 

aftur í gegnum tölvupóst þar sem henni voru sendar fleiri spurningar. Í það 

skipti hringdi Klara til baka og benti á að Björk Ólafsdóttir höfundur 

leiðbeiningarits um innra mat skóla væri betur í stakk búin til þess að svara 

þeim spurningum. Klara áframsendi tölvupóstinn til Bjarkar og rannsakandi 

hringdi í Björk til þess að athuga hvort hún sæi sér fært að svara 

spurningunum. Björk samþykkti að svara og sendi svör til baka í tölvupósti 

stuttu síðar.  

Nú hefur verið gerð grein fyrir þátttakendum og kann rannsakandi þeim 

bestu þakkir fyrir þann tíma sem þeir gáfu sér til þess að svara spurningum 

rannsakanda. 

3.3 Skipulag og úrvinnsla gagna 

Þegar unnið er að söfnun gagna með margvíslegum aðferðum er 

nauðsynlegt að halda vel utan um þau. Skipulagning skiptir þar veigamiklu 

máli bæði til þess að rannsakandi drukkni ekki í gögnum og til þess að hægt 

sé að sýna fram á að rannsóknarferlið hafi leitt til ákveðinnar niðurstöðu 

(McNiff, 2011; Rúnar Helgi Andrason, 2003). Með vel skipulögðum gögnum 

er hægt að auka áreiðanleika rannsóknarinnar en áreiðanleiki segir til um 

nákvæmni og stöðugleika í mælingum (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Í 

rannsókninni voru þessir þættir hafðir að leiðarljósi. Skipulagning fólst 

meðal annars í því að flokka gögnin, skrá niður tímasetningar og halda 

rannsóknardagbók. Í hana voru skráðar hugleiðingar og gjörðir sem 

tengdust rannsókninni og var hún yfirleitt með í för í hinu daglega amstri. 

Nýttist hún vel bæði til þess að fá yfirsýn yfir rannsóknarferlið og til þess að 

lágmarka hættuna á að hugleiðingar féllu í gleymskunnar djúp. Til þess að 

henda reiður á færslur dagbókarinnar voru þær allar vandlega dagsettar. 

Skipulag annarra gagna fór að mestu leyti fram í tölvutæku formi. Gögnin 
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voru fyrst og fremst flokkuð eftir aðferðum, það er að segja, 

vettvangsviðtölum, tölvupóstsendingum og upplýsingar af netinu. Hér fer 

fram nánari útlistun á skipulagningu gagna og úrvinnslu. 

Allar tölvupóstsendingar sem rannsakandi fékk sendar voru afritaðar og 

geymdar í þar til gerðum gagnagrunni. Tölvupóstsendingar sem innihéldu 

almennar upplýsingar, svo sem nöfn og netföng, voru geymdar í sérmöppu 

sem merkt var Almennar upplýsingar. Tölvupóstsendingar sem nýttust sem 

heimildir í rannsókninni voru geymdar í annarri möppu sem merkt var 

Tölvupóstur. Tölvupóstsendingar sem innihéldu skrár í formi viðhengis voru 

sérmerktar. Viðhengin voru geymd í sama gagnagrunni en fóru hins vegar í 

sérmöppu sem merkt var Viðhengi. Þess má geta að tölvupóstsendingar og 

viðhengi mátti einnig finna í tölvupóstforriti rannsakanda. 

Viðtölin voru mislöng og gegndu þau, eins og áður sagði, misjöfnu 

hlutverki. Minnisnótur sem teknar voru í símaviðtölum voru notaðar til 

hliðsjónar á meðan viðtalið var skrifað í tölvu. Eftir að því lauk voru 

minnisnóturnar geymdar í merktri möppu. Vettvangsviðtöl voru einnig 

skrifuð í tölvu þar sem notast var við hljóðupptökur. Hljóðupptökur voru 

geymdar í upptökutæki rannsakanda þar til rannsókn lauk. Bæði síma- og 

vettvangsviðtöl voru prentuð út og geymd í merktri möppu. Hvert viðtal var 

merkt vandlega með nafni viðmælanda og dagsetningu á viðtali. Viðtölin 

voru lesin vandlega yfir og við lesturinn voru tillögurnar níu sem birtust í 

lokaskýrslu þróunarverkefnisins hafðar í huga. Hver og ein tillaga hafði sinn 

eiginn lit og þegar viðmælandi fjallaði um efni sem náði til einhverra 

tillaganna var sá hluti viðtalsins merktur með sama lit og viðeigandi tillaga. 

Við gerð niðurstöðukaflans voru viðtölin höfð til hliðsjónar og auðveldaði 

það úrvinnsluna að leita eftir ákveðnum lit í viðtalsskjalinu. Úrvinnsla 

viðtalanna sem tekin voru við aðila innan þátttökuskólanna fór þó fram með 

örlitlu breyttu sniði. Auk þess að hafa tillögurnar níu í huga við lestur 

viðtalanna voru þau einnig lesin yfir með því hugarfari að finna rauða þræði 

sem einkenndu viðtölin. Sú aðferð hefur gjarnan verið talin vænleg við 

úrvinnslu gagna en þá er horft eftir megin þemum viðtalanna og tengslum 

þeirra innbyrðis (Esterberg, 2002; Silverman, 2010). Til þess var leitast eftir 

hugtökum, orðum og mynstri sem komu ítrekað fram hjá viðmælendum. Í 

lokin mat rannsakandi ákveðna þræði sem þóttu mest lýsandi fyrir viðtölin 

og eru þeir útgangspunktar í umfjöllun þátttökuskólanna.  

Afrit var tekið af öllum slóðum heimasíðna sem nýttust til 

heimildarnotkunar. Afritin voru geymd í gagnagrunni merkt Heimasíður og 

voru þau límd í skjöl sem búið var að hólfa niður eftir tillögunum níu. Hver 

slóð fór í flokk viðeigandi tillögu auk þess sem stutt lýsing á innihaldi slóðar 



 

54 

fylgdi með. Heimasíður sem nýttust vel voru þær sem innihéldu skrár með 

mikilvægum upplýsingum, svo sem námskrár, sjálfsmat skóla, 

jafnréttisáætlanir og ýmsar skýrslur. Þessar skrár voru lesnar yfir og þær 

notaðar sem heimildir í rannsóknarskýrslunni. 

3.4 Takmarkanir og siðferðileg álitamál 

Skoðanir og bakgrunnur rannsakanda hefur áhrif á framvindu 

rannsóknarinnar. Rannsakandi hefur haft áhuga á kynjafræðilegum 

málefnum í töluverðan tíma en ekki reynslu af þróunarstörfum eða störfum 

á skólavettvangi. Áhugi á kynjafræðilegum málefnum getur reynst vel og 

bendir Kvale (1996) á að ef rannsakandi hefur kynnt sér rannsóknarefnið er 

líklegra að viðtöl verði innihaldsríkari en ella. Hins vegar tekur hann einnig 

fram að mikilvægt sé að notast ekki við flókin fræðileg orð í viðtölum, að 

bera virðingu fyrir skoðunum annarra og hlusta á svör með opnum hug án 

þess að láta eigin sjónarmið trufla. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að 

finna jafnvægi á milli þess að nýta þekkingu sína og að láta hana ekki hafa 

áhrif á framgang rannsóknar. 

Reynsluleysi á vettvangi skólastarfs gat orðið til þess að erfitt reyndist 

fyrir rannsakanda að setja sig í spor þátttakenda. Til þess að lágmarka áhrif 

reynsluleysis var vandað til verka og rýnt vel í gögn með opnum hug. Einnig 

var leitast eftir að fá gagnrýninn yfirlestur í gegnum ritgerðarskrif og helstu 

viðmælendur lásu yfir þar sem vitnað var í þá. 

Leiðbeinandi rannsakanda, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, sat í faghópi 

þróunarverkefnisins en faghópurinn hafði það hlutverk að veita 

þátttökuskólunum, verkefnisstjóra og öðrum sem að verkefninu komu 

stuðning og ráðgjöf. Einnig átti faghópurinn þátt í að semja tillögurnar níu 

sem hér eru til umfjöllunar (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Það má því 

segja að Ingólfur sé ekki hlutlaus leiðbeinandi en jafnframt hefur hann góða 

innsýn í verkefnið og nýttist það vel til leiðbeiningar og til að átta sig á því til 

hverra væri hægt að leita. Sérfræðingur í rannsókninni er Steinunn Helga 

Lárusdóttir og hefur hún bæði þekkingu og reynslu af skólaþróun og af 

kyngervi og menntun. Steinunn Helga þekkti hins vegar ekki sérstaklega til 

þróunarverkefnisins og er því óhlutdræg gagnvart verkefninu sem slíku. 

Rannsóknardagbókin gegndi veigamiklu hlutverki í skipulagningu og til 

þess að fá yfirsýn yfir rannsóknarferlið. Hugleiðingar sem skráðar voru niður 

í dagbókina hjálpuðu til við að vekja upp aðrar hugleiðingar og næstu skref í 

rannsóknarvinnunni. Tilvera dagbókarinnar átti þátt í því að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar en trúverðugleiki segir til um hvort 

niðurstöður rannsóknarinnar standist (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Ef 
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eitthvert vafaatriði var í rannsóknarvinnu var hægt að fletta upp í 

dagbókinni í þeirri von að fá botn í málið. 

Í rannsókninni var leitað svara við tillögum sem birtust í lokaskýrslu 

þróunarverkefnisins. Tillögurnar voru alls níu talsins og tóku til ýmissa þátta. 

Ef mörg tilfelli eru skoðuð í sömu rannsókninni getur það dregið úr dýptinni 

eða áherslum á hvert tilfelli fyrir sig (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Hér hefði 

verið mögulegt að kafa dýpra ofan í sumar tillögurnar en vegna takmarkaðs 

umfangs rannsóknarinnar verður það að bíða betri tíma. Þess í stað veitir 

rannsóknin tilefni til áframhaldandi rannsókna á efnisþáttum tillaganna.  

Engum þátttakenda var heitið nafnleynd við gerð rannsóknarinnar. 

Þróunarverkefnið var opinbert verkefni sem unnið var á vegum opinberra 

stofnanna. Nafna þátttökuskólanna og annarra sem að verkefninu komu er 

víða getið. Þeir sem ekki tengdust þróunarverkefninu á beinan hátt en tóku 

samt þátt í rannsókninni svöruðu fyrir hönd opinberra stofnana eða vegna 

starfs síns. Í því ljósi þótti ekki ástæða til að viðhafa sérstaka nafnleynd og 

var þátttakendum gert það ljóst í upphafi þátttöku þeirra. Þátttakendur sem 

gegndu stóru hlutverki í rannsóknarvinnu var boðið að lesa niðurstöður yfir 

áður en ritið yrði sent til prentunar. Þannig var reynt að koma í veg fyrir að 

rangt væri haft eftir þátttakendum eða orð þeirra mistúlkuð. Þátttakendur 

komu margir hverjir með athugasemdir varðandi tilvitnanirnar og breytti og 

bætti rannsakandi tilvitnunum í samvinnu við þátttakendur.  

Símaviðtal reyndist góður kostur til þess að spjalla við einstaklinga sem 

ekki var hægt að heimsækja á vettvang eða kusu frekar viðtal í gegnum síma 

heldur en á vettvangi. Hins vegar bera símaviðtöl einnig með sér ákveðnar 

takmarkanir. Viðtal í gegnum síma getur til dæmis haft áhrif á viðtalsflæði 

og svör viðmælanda. Það var haft í huga meðan á símaviðtali stóð. Til þess 

að bera sig eftir björginni voru spurningar ekki hafðar of langar og flóknar. 

Frekar var lögð áhersla á stuttar og hnitmiðaðar spurningar en þannig 

spurningaform nýtist ágætlega til þess að ná fram svörum í gegnum síma 

(Hoyle, Harris og Judd, 2002).  

Í lok flestra viðtala var samið um að hafa samband við viðmælanda aftur, 

bæði ef þörf yrði á frekari upplýsingum eða til þess að ganga úr skugga um 

að réttur skilningur væri lagður í orð viðmælanda. Það kom sér vel og nýttist 

það samkomulag nokkrum sinnum. Það átti þátt í því að auka áreiðanleika 

rannsóknarinnar. Einnig ber að geta þess að þróunarverkefnið var unnið á 

árunum 2008–2009 og er því ekki nýtt af nálinni. Í því ljósi má ætla að fennt 

hafi yfir ýmis atriði sem varða verkefnið í hugum þátttakenda. Það ber að 

hafa í huga við lestur niðurstaðna. 
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Til þess að grennslast fyrir um eftirfylgni þátttökusveitarfélaga varðandi 

jafnréttismál í skólum var haft samband við aðila frá skólaskrifstofum 

Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Akureyrar. Ekki var haft samband við aðila frá 

skólaskrifstofum Mosfellsbæjar og Kópavogs heldur var stuðst við svör 

jafnréttisráðgjafa og mannauðsstjóra frá þeim bæjarfélögum. Í því ljósi eru 

svör sveitarfélaganna ekki jafn sambærileg og ella. Það ber að hafa í huga 

við lestur niðurstaðna. 

Ytra réttmæti rannsóknar segir til um alhæfingargildi hennar. Ef ytra 

réttmæti er mikið er líklegra að hægt sé að alhæfa niðurstöður 

rannsóknarinnar á önnur samskonar tilfelli (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Í 

þessari rannsókn var áframhald þróunarverkefnis skoðað. Rannsóknir hafa 

sýnt að þróunarverkefni eigi það til að fjara út eftir að formlegri 

verkefnavinnu lýkur, meðal annars vegna ófullnægjandi eftirfylgni. Hins 

vegar eru þróunarverkefni eins ólík eins og þau eru mörg og 

þátttökuskólarnir tóku þátt í rannsókninni með ólíkum hætti. Sumir skólar 

voru heimsóttir en við aðra viðmælendur var spjallað við í gegnum síma eða 

tölvupóst. Umfjöllun um skólana litast af því. 
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4 Niðurstöður 

Næst er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru settar fram með 

því markmiði að svara hvernig unnið hefur verið með tillögurnar níu sem 

birtust í lokaskýrslu þróunarverkefnisins, auk þess sem fjallað er um 

verkefnið og framkvæmd þess. Umfjöllunin fer fram í sex köflum og í 

upphafi hvers þeirra er tekið fram hvaða tillögur fjallað er um og hvernig 

uppbyggingu kaflans er háttað. Í lok kaflanna er farið fáum orðum um 

samantekt þar sem veigamestu atriði umfjöllunar eru dregin fram. 
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5 Kennaramenntun og kynjafræðilegar áherslur 

Hér er sjónum beint að kennaramenntun og kynjafræðilegum áherslum. 

Fjallað er um þrjá skóla sem bjóða upp á kennaramenntun. Skólarnir eru 

Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri og Listaháskóli Íslands. Til þess að 

athuga hvernig kynjafræði er háttað innan skólanna voru heimasíður þeirra 

skoðaðar og haft var samband annars vegar við yfirmenn kennaradeildanna 

og hins vegar við umsjónarkennara valinna námskeiða. Fjallað er um viðhorf 

annarra þátttakenda til kynjafræði í kennaramenntun og jafnréttisfræðslu í 

endurmenntun kennara. Í kaflanum er sjónum beint að tillögu númer eitt 

sem segir að ,,kynjafræði verði skyldunámsgrein í kennaramenntun og komi 

sterkar inn í endurmenntun kennara“ (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 

2). 

5.1 Háskóli Íslands 

Samkvæmt Önnu Kristínu Sigurðardóttur (munnleg heimild, 11. janúar 

2013) deildarforseta kennaradeildar Háskóla Íslands er kynjajafnrétti ekki 

mikið rætt innan kennarahópsins á formlegum vettvangi. Frekar er litið á 

jafnréttismál í víðum skilningi, svo sem jafnrétti til náms óháð uppruna, 

kyni, hæfileikum til náms, tungumáli og búsetu. Anna Kristín telur 

kynjafræði vera mikilvægan þátt í kennaramenntun en telur jafnframt það 

ekki endilega vera rétta svarið að útbúa kynjafræðinámskeið sem skyldu 

fyrir alla kennaranema. Hennar mat er það að vænlegra sé að flétta 

kynjafræði inn í önnur námskeið kennaramenntunar. 

Á heimasíðu kennaradeildar Háskóla Íslands (e.d.a) má sjá yfirlit yfir öll 

námskeið deildarinnar sem í boði eru 2012–2013. Þar er ekki að finna 

námskeið sem eingöngu er tileinkað kynjafræði. Hins vegar eru þar 

námskeið sem koma inn á svið kynjafræðinnar. Sem dæmi má nefna 

námskeiðið Þjóðsögur – goðsögur – ævintýri en þar eru hugmyndir nokkurra 

femínista kynntar auk þess sem fjallað er um birtingarmyndir kynja í 

ævintýrum. Þessar hugmyndir eru jafnframt staðfærðar yfir á íslensk 

ævintýri (Baldur Hafstað munnleg heimild, 10. janúar 2013; Háskóli Íslands, 

e.d.b.). Umsjónarkennari námskeiðsins, Baldur Hafstað (munnleg heimild, 

27. júní 2013) mun láta af störfum og því mun skipulag námskeiðsins ef til 

vill breytast. Námskeiðið er val bæði fyrir iðnmeistara í kennslufræði og í 
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starfstengdu diplómanámi fyrir fólk með þroskahömlun (Háskóli Íslands, 

e.d.b).  

Í kennsluskrá kennaradeildar Háskóla Íslands er að finna námskeið sem 

innihalda orðið jafnrétti í námskeiðslýsingu. Jafnrétti á sér margar 

merkingar og því er ekki ljóst hversu veigamiklu hlutverki kynjafnrétti gegnir 

í þeim námskeiðum. Námskeiðin Félagsfræði, heimspeki og saga menntunar 

og Leikskólafræði III – fagmennska, uppeldissýn og jafnrétti (Háskóli Íslands, 

e.d.a) falla bæði í þann hóp. Í námskeiðslýsingu fyrir Félagsfræði, heimspeki 

og saga menntunar (Háskóli Íslands, e.d.c) kemur fram að fjalla eigi um 

þróun helstu hugmynda um uppeldi og menntun eins og þær birtast í 

lykilhugtökum á borð við jafnrétti. Jafnframt kemur fram að hugmyndir 

Wollstonecraft og Macaulay um jafnrétti verði kynntar. Samkvæmt einum 

af umsjónarkennara námskeiðsins ber jafnrétti mikið á góma í námskeiðinu 

og þá sérstaklega jafnrétti til náms. Kynjajafnrétti er þar einn hluti 

umfjöllunar (Gunnar E. Finnbogason tölvupóstsending til höfundar, 9. 

janúar, 2013). Námskeiðið er skylda í hinum ýmsu námsleiðum 

kennaradeildar, auk þess að vera val í kennslufræði fyrir iðnmeistara 

(Háskóli Íslands, e.d.c).  

Þó svo að ekki sé sérstaklega fjallað um jafnrétti í lýsingu námskeiðsins 

Leikskólafræði III – fagmennska, uppeldissýn og jafnrétti (Háskóli Íslands, 

e.d.d; e.d.e) gefur nafn þess til kynna að jafnrétti sé þar einn 

meginþráðurinn. Í námskeiðinu er kynjajafnréttisfræðslu ætlaður viss tími 

þar sem meðal annars er fjallað um kyngervi, jafnrétti kynja og kynjafræði í 

kennaramenntun (Þórdís Þórðardóttir tölvupóstsending til höfundar, 9. 

janúar 2013). Námskeiðið er bæði ætlað grunn- og framhaldsnemum og er 

skylda í viðbótardiplómu til 60 eininga í leikskólakennarafræði og í 

leikskólakennarafræði til B.Ed.prófs (Háskóli Íslands, e.d.d, e.d.e).  

Í námskeiðinu Grunnþættir menntunar og skólastarf (Háskóli Íslands, 

e.d.f) á að notast við grunnþætti menntunar sem koma fram í núgildandi 

aðalnámskrá til þess að vinna að innleiðingu þverfaglegra vinnubragða. 

Námskeiðið er skráð sem val í náms- og kennslufræði til M.Ed., MA og 

viðbótardiplómu til 60 eininga. Einn grunnþáttanna er jafnrétti en 

námskeiðið var hins vegar fellt niður vegna dræmrar þátttöku og hefur 

aldrei verið kennt (Bryndís Garðarsdóttir tölvupóstur til höfundar, 9. janúar 

2013). Hins vegar er ætlunin að taka upp þráðinn á haustönn 2013. Áætlað 

er að vinna með alla grunnþætti menntunar og styðjast við þemaheftin sem 

gefin voru út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu vegna þeirra 

(Bryndís Garðarsdóttir munnleg heimild, 27. júní 2013) Töluvert er fjallað 



 

61 

um kynjajafnrétti í heftinu um jafnrétti (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson 

og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Því verða gerð nánari skil hér á eftir.  

Í námskeiðinu Menntun og kyngervi: Orðræðan um drengi og stúlkur er 

sjónum beint að kynjafræðilegum nálgunum hvað uppeldi og menntun 

varðar. Námskeiðið er kennt bæði á grunn- og framhaldsstigi og fellur undir 

uppeldis- og menntunarfræðideild. Á grunnstigi er það ekki skráð sem 

námsleið í kennaramenntun en á framhaldsstigi er það í boði sem val í 

ýmsum leiðum kennaramenntunar (Háskóli Íslands, e.d.g, e.d.h).  

Samkvæmt ofangreindri umfjöllun er kynjafræði hvergi skyldunámskeið í 

kennaramenntun við Háskóla Íslands. Hins vegar má finna kynjafræðilegar 

áherslur í námskeiðum sem kennd eru bæði fyrir grunn- og framhaldsnema 

og flokkast undir bæði skyldu- og valnámskeið. Athygli vekur að námskeiðið 

Menntun og kyngervi: Orðræðan um drengi og stúlkur sem eingöngu leggur 

áherslu á kynjafræði og uppeldi fellur einungis undir uppeldis- og 

menntunarfræðideild Háskóla Íslands. Deildarforseti kennaradeildar telur 

kynjafræði mikilvæga en álítur þó ekki bestu lausnina að útbúa eitt 

skyldunámskeið fyrir alla kennaranema. 

5.2 Háskólinn á Akureyri 

Háskólinn á Akureyri býður upp á kennaranám og á heimasíðu skólans má 

lesa sér til um námskeið deildarinnar. Þar má finna námskeið sem fjalla að 

hluta til um kynjafræði og eru þau bæði í formi val- og skyldunámskeiða. Til 

þess að kanna nánar kynjafræðilegar áherslur kennaradeildar í Háskólanum 

á Akureyri var haft samband við Önnu Elísu Hreiðarsdóttur 

(tölvupóstsending til höfundar, 18. janúar 2013) brautarstjóra 

kennarabrautar. Auk þess að gegna stöðu brautarstjóra er Anna Elísa einnig 

jafnréttisfulltrúi hug- og félagsvísindasviðs og formaður jafnréttisráðs 

háskólans. Hún telur almennt viðhorf til kynjafræði vera jákvætt á meðal 

kennara og kennaranema í Háskólanum á Akureyri og aðspurð segir hún 

nálægð við Jafnréttisstofu, sem hefur aðsetur sitt á Akureyri, skipta þar 

miklu máli en mætti jafnvel nýta betur. Sem dæmi um samstarf skólans og 

Jafnréttisstofu nefnir hún að Jafnréttisstofa hafi séð um námskeið fyrir fólk í 

lykilstöðum við Háskólann. 

Hún segir að þrátt fyrir að umræða um kynjafræði geti verið ,,þung og 

óvinsæl“ og jafnvel óþörf að sumra mati, séu margir kennarar sem átti sig á 

mikilvægi hennar. Kennarar leita ýmissa leiða til þess að flétta 

kynjasjónarhorn inn í kennslu, auk þess sem hún er rædd við ýmis tilefni 

bæði af nemendum og kennurum. Að hennar mati er umræðan um jafnrétti 

og kynjafræði nauðsynleg og því til stuðnings bendir hún á að bakslag hefur 
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orðið í viðhorfi ungs fólks til jafnréttismála. Hennar skoðun er sú að 

kennaranemar, og í raun allir háskólanemar, þyrftu að læra meira um 

kynjafræði. Hún bætir því við að kynjafræði ætti að flétta inn í sem flesta 

þætti hins daglega lífs og að hún ætti einnig að vera til staðar í einhverri 

mynd í öllum námskeiðum kennaradeildar.  

Sjálf segist hún fjalla að hluta til um kynjafræði ásamt fjölmenningu og 

jafnrétti í þeim námskeiðum sem hún hefur umsjón með. Í námskeiðinu 

Upphaf skólagöngu og foreldrasamstarf fjallar hún til að mynda sérstaklega 

um kvenlegar áherslur í starfi og samstarf við feður (Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir tölvupóstsending til höfundar, 18. janúar 2013). Um er að 

ræða skyldunámskeið nemenda sem læra kennarafræði fyrir yngsta stig 

(Háskólinn á Akureyri, e.d.a). Í námskeiðinu Menning og samfélag fjallar 

Anna Elísa um bernsku barna þar sem kynjamunur, kynjamismunun og 

kynjatengt ofbeldi er til umræðu (Anna Elísa Hreiðarsdóttir 

tölvupóstsending til höfundar, 18. janúar 2013). Námskeiðið er í boði sem 

valgrein fyrir nemendur sem læra kennarafræði (Háskólinn á Akureyri, 

e.d.b). Anna Elísa hefur einnig umsjón með námskeiðinu Leikur og 

leikuppeldi. Það er valnámskeið fyrir nema sem stunda kennarafræði 

(Háskólinn á Akureyri, e.d.c). Í námskeiðinu er meðal annars fjallað um 

einkenni leiks út frá kynjafræðum og er kynjaumræðu fléttað inn í 

námskeiðið jafnóðum. Áhersla umræðunnar beinist sérstaklega að leikjum 

drengja og stúlkna, leikjamenningu barna og viðhorfi fullorðinna til leikja 

drengja og stúlkna. Auk þessa kemur karlkyns leikskólakennari að 

kennslunni en Önnu Elísu finnst mikilvægt að nemendur sjái einnig karla 

sem leikskólakennara og hvernig þeir nálgast starf sitt (Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir tölvupóstsending til höfundar, 18. janúar 2013) . 

Auk námskeiðanna sem Anna Elísa hefur umsjón með má einnig nefna 

námskeiðið Jafnrétti og fjölmenning þar sem litið er á jafnrétti í víðum 

skilningi með sérstakri áherslu á stöðu karla og kvenna í íslensku samfélagi. Í 

kennsluáætlun námskeiðsins kemur fram að fjallað er um jafnrétti á víðum 

grundvelli með sérstakri áherslu á jafnrétti kynja. Við lok námskeiðsins eiga 

nemendur auk þess að kunna skil á ýmsum málefnum jafnréttis, þar á 

meðal rannsóknum um námsgengi og námsval út frá kyni og jafnrétti karla 

og kvenna í íslensku samfélagi (Hermína Gunnþórsdóttir tölvupóstsending 

til höfundar, 8. júlí 2013). Í námskeiðinu er einnig fjallað um fjölmenningu 

eins og nafn þess gefur til kynna. Það er ætlað framhaldsnámi í 

kennaradeild og fellur undir skyldu fyrir meistaranema í menntavísindum og 

viðbótardiplómu í menntavísindum (Anna Elísa Hreiðarsdóttir tölvupóst-

sending til höfundar, 18. janúar 2013; Háskólinn á Akureyri, e.d.d). 
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Auk ýmissa námskeiða þar sem kynjafræðilegu sjónarhorni er beitt stóð 

kennaradeild Háskólans á Akureyri fyrir fimm vikna lotu á vormisseri 2013 

þar sem svokölluð jafnréttistorg voru haldin vikulega. Á jafnréttistorgi voru 

flutt ýmis erindi og var torgið nýtt sem hluti af nokkrum námskeiðum 

þannig að skyldumæting var fyrir nemendur þeirra námskeiða (Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir tölvupóstsending til höfundar, 18. janúar 2013). 

Eins og í Háskóla Íslands er ekkert sérstakt skyldunámskeið í Háskólanum 

á Akureyri fyrir alla kennaranema sem fjallar eingöngu um kynjafræði. 

Umfjöllun kynjafræðinnar er fléttað inn í önnur námskeið sem flokkast 

undir val og skyldu. Brautarstjóri kennarabrautar er meðvituð um mikilvægi 

kynjafræðslu í kennaramenntun og má ætla að kennaranemar háskólans 

njóti góðs af því. 

5.3 Listaháskóli Íslands 

Í Listaháskóla Íslands er kennaradeild þar sem nemendum stendur til boða 

að taka tveggja ára kennsluréttindanám. Í deildinni starfa þrír fastráðnir 

kennarar og er hún ætluð fyrir einstaklinga sem lokið hafa grunnnámi 

(Kristín Valsdóttir munnleg heimild, 24. maí 2013). 

Við athugun á heimasíðu listkennsludeildar Listaháskóla Íslands (e.d.a) 

var hvergi að finna námskeið sem byggðust upp á kynjafræðilegum 

sjónarhornum. Í samtali við Kristínu Valsdóttur (munnleg heimild, 24. maí 

2013) deildarforseta listkennsludeildar kom slíkt hið sama í ljós: Samkvæmt 

Kristínu eru ekki námskeið innan listkennsludeildar sem eru skipulögð 

sérstaklega með áherslu á jafnrétti. Þess í stað skulu jafnréttismál fléttast 

inn í öll námskeið deildarinnar. Hún telur það fyrirkomulag vænlegra heldur 

en að bjóða upp á skyldunámskeið með sérstaka áherslu á jafnréttismál, 

meðal annars vegna smæðar deildarinnar og fjárhagsmála.  

Kristín er meðvituð um mikilvægi þess að starfsfólk ígrundi sín eigin 

kynjaviðhorf. Hún segir: ,,það eina sem þú gengur alveg örugglega með inn í 

kennslustofu er bara þú og þín gildi og ef þú ert ekki meðvitaður um þau þá 

ertu ekki heldur meðvitaður um hverju þú skilar áfram“. Að mati Kristínar 

eru jafnréttismál mikið rædd innan listkennsludeildar af kennurum og 

jafnframt leggja nemendur reglulega áherslu á kynjafræðileg sjónarhorn. 

Samkvæmt Kristínu hefur endurskoðun á kennsluskrá listkennsludeildar 

staðið yfir og hefur í kjölfarið myndast umræða meðal kennara 

listkennsludeildar um grunnþætti menntunar sem fjallað er um í nýrri 

aðalnámskrá. Kristín telur mikilvægt að kennarar sem kenna 

skyldunámskeið í listkennsludeild leggi áherslu á grunnþættina sex í 

kennslu, þar á meðal jafnrétti. Aðspurð segist hún ekki búast við að inntak 
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námskeiða í listkennsludeild aukist hvað jafnrétti varðar. Hún segir þó að 

jafnréttisþátturinn í aðalnámskránni ýti við þeim hvað þessi mál varðar.  

Af ummælum Kristínar að dæma er ekki lögð sterk áhersla á 

kynjajafnrétti í inntaki námskeiða en jafnréttismál skulu þó fléttast inn í 

umfjöllun þeirra. Kristín leggur áherslu á starfsfólk og hugarfar þess og er 

meðvituð um þá áherslu sem jafnrétti fær í nýrri aðalnámskrá.  

5.4 Kynjafræði í kennaramenntun  

Í spjalli og tölvupóstsamskiptum við ýmsa þátttakendur bar kynjafræði í 

kennaramenntun á góma. Arnfríður Aðalsteinsdóttir (munnleg heimild, 3. 

apríl 2013) verkefnisstjóri þróunarverkefnisins og Halldóra Gunnarsdóttir 

(tölvupóstsending til höfundar, 11.janúar 2013) sérfræðingur í 

jafnréttismálum hjá Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur voru sammála um 

mikilvægi þess að kenna kynjafræði í kennaramenntun. Að mati Arnfríðar á 

jafnréttisfræðsla oft erfitt uppdráttar í skólum og telur hún ástæðuna meðal 

annars liggja í skorti á kynjafræði í kennaramenntun. Hún bendir á að þeir 

kennarar sem ekki hafa kynjafræðilegan grunn átti sig ef til vill ekki á 

mikilvægi jafnréttisfræðslu og því sé brýnt að leggja áherslu á kynjafræði í 

menntun og endurmenntun kennara til þess að auka líkur á að fleiri 

kennarar geri sér grein fyrir mikilvægi hennar. Í því ljósi telur Arnfríður 

áríðandi að kynjafræði verði gerð að skyldu í kennaranámi og segir hún að 

meðan á þróunarverkefninu stóð hafi Jafnréttisstofa hafi samband við 

háskólana hérlendis til þess að árétta mikilvægi kynjafræði í námi kennara. 

Hún er þó einnig meðvituð um það álag sem fylgir kennarastarfinu og 

hversu snúið það getur verið að koma öllu því mikilvæga að í skólastarfi. 

Halldóra er þessu sammála og segir að kennarar verði að vera vel í stakk 

búnir til þess að veita nemendum fræðslu um jafnréttismál. Að hennar mati 

verða þeir það ekki nema að kynjafræði verði hluti af skyldunámsefni 

kennaranema.  

Maríanna Einarsdóttir (munnleg heimild, 24. janúar 2013) leikskólastjóri 

þátttökuskólans Smárahvamms og Íris Arnardóttir (munnleg heimild, 22. 

maí 2013) námsráðgjafi þátttökuskólans Hörðuvallaskóla eru sammála 

Arnfríði og Halldóru um mikilvægi kynjafræði í kennaramenntun. Maríanna 

bendir á að hópurinn sem tók þátt í þróunarverkefninu hefði geta orðið 

nokkuð sterkt afl til þess að þrýsta á menntayfirvöld með það að markmiði 

að gera kynjafræði að skyldunámskeiði í kennaranámi. Hún segir það miður 

að kynjafræði sé einungis valnámskeið vegna þess að kynjafræði skiptir 

sköpun ef horft er til algilds jafnréttis. Íris telur að á meðan kennarar hafi 

ekki kynjafræðilega þekkingu muni kynjafræði eiga erfitt uppdráttar í 
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skólastarfi. Hún bendir jafnframt á að kennarar þurfi að hafa þekkingu á því 

sem innleitt er í skólastarf. Hún segir: ,,það verður einhver að fræða mig 

áður en ég get frætt aðra“. Gyða Vigfúsdóttir (munnleg heimild, 11. júní 

2013) leikskólastjóri Reykjakots í Mosfellsbæ tekur í sama streng og bendir 

á að það vanti ákveðna menntun í kennaranám sem beinist að 

kynjafræðum. Hún segir það mikilvægt að kennaranemar læri um málefni 

kynjafræðinnar til þess að öðlast grunn sem hægt er að byggja á í starfi. 

Þannig verða kennarar betur í stakk búnir til þess að vinna með báðum 

kynjum að mati Gyðu.  

Eins og sjá má voru ýmsir viðmælendur sammála tillögunni um að 

kynjafræði ætti að vera skyldunámskeið í kennaramenntun. Helstu rökin 

voru þau að kyn skiptir veigamiklu máli í jafnrétti allra og að búa verði 

kennara undir það hlutverk sitt að innleiða jafnréttisþátt aðalnámskrár í allt 

skólastarf. 

5.5 Kynjafræði í endurmenntun kennara 

Þó svo að kynjafræði sé mikilvæg í kennaramenntun þá er einnig 

nauðsynlegt að hugsa um þá kennara sem lokið hafa námi sínu. Í því ljósi er 

nauðsynlegt að leggja áherslu á kynjafræði í endurmenntun kennara og 

leggur Jafnréttisstofa sitt af mörkum til þess. Samkvæmt Bergljótu 

Þrastardóttur (tölvupóstsending til höfundar, 10. janúar 2013) sérfræðingi 

hjá Jafnréttisstofu sendir Jafnréttisstofa orðsendingu og dagatal til allra 

skóla í landinu ár hvert. Í orðsendingunni er boðið upp á aðstoð og fræðslu 

fyrir kennara og nemendur og á dagatölunum má finna gagnlegar 

upplýsingar um jafnréttismál sem nýtast kennurum við jafnréttisfræðslu. 

Jafnframt fá skólarnir upplýsingar um nýtt kennsluefni og bæklinga sem 

Jafnréttisstofa gefur út . 

Þegar sjónum er beint að úthlutunum ýmissa sjóða má sjá að fjármagni 

hefur meðal annars verið varið í verkefni sem varða endurmenntun kennara 

og kynjafræði. Hér eru tekin dæmi um slík verkefni árin 2009–2013.  

Í yfirliti frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga (e.d.a) má sjá hvernig 

styrkjum Endurmenntunarsjóðs grunnskóla hefur verið úthlutað. Árið 2009 

fékk Jafnréttisstofa styrk vegna kynjafræði fyrir kennara og Skólaskrifstofa 

Austurlands fékk styrk vegna jafnréttisfræðslu fyrir kennara í skólum 

Fjarðabyggðar. Árið 2010 fengu Akureyrarkaupstaður, Menntasvið 

Reykjavíkurborgar og Bæjarsjóður Garðabæjar styrk vegna jafnréttis og 

kynjafræði fyrir kennara og Kópavogsbær og Skrifstofa Mosfellsbæjar vegna 

kynjafræði fyrir kennara. Árið 2011 fékk Flataskóli styrk fyrir verkefni sitt 

drengir, stúlkur og skólastarf og Skrifstofa Mosfellsbæjar fékk úthlutun 
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vegna kynjafræði fyrir kennara. Árið 2012 fengust nokkrir styrkir vegna 

nýrrar aðalnámskrár. Verkefnin sem því tengdust voru til að mynda í formi 

námsmats í samræmi við nýju aðalnámskrána og einnig tengdust þau 

grunnþáttum hennar og áhrifum þeirra á skólastarfið. Jafnrétti er einn hluti 

grunnþáttanna sem fjallað er um í aðalnámskrá en þar sem styrkirnir 

beindust ekki sérstaklega að kynjajafnrétti í skólastarfi er ekki fjallað nánar 

um þær styrkveitingar. Árið 2012 fengu skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar styrk fyrir verkefnið Jafnréttis- og kynjafræði (Klara 

E.Finnbogadóttir tölvupóstsending til höfundar, 14. janúar 2013). 

Félag grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélag Íslands (SÍ) veita 

verkefna- og námsstyrki úr styrktarsjóði sínum sem kallast Vonarsjóður. Á 

heimasíðu Kennarasambands Íslands (KÍ) má sjá skýrslur vegna 

þróunarverkefna sem sjóðurinn hefur styrkt en enga skýrslu sem viðkemur 

jafnréttisfræðslu má finna á árunum 2009–2012 (KÍ, e.d.a). Á sömu 

heimasíðu má einnig finna skýrslur vegna þróunarverkefna sem styrkt voru 

af vísindasjóði Félags leikskólakennara (FL) og Félags stjórnenda leikskóla 

(FSL). Fjórar skýrslur eru birtar en engin þeirra fjallar um jafnréttisstarf (KÍ, 

e.d.b). Samkvæmt Sigrúnu Harðardóttur (munnleg heimild, 28. júní 2013) 

sem gegnir meðal annars fulltrúastöðu Vonarsjóðs og Vísindasjóðs FL og FSL 

fara allar skýrslur sem varða þróunarstyrki sjóðanna inn á netið. Auk þess 

segir Sigrún að lítið sé um umsóknir frá leikskólum sem varða þróunarstörf. 

Sprotasjóður er sjóður sem hefur það markmið að styðja við þróun og 

nýjungar í skólastarfi og er hann sameiginlegur fyrir leik-, grunn- og 

framhaldsskóla. Úthlutað er úr sjóðnum ár hvert og ávallt eru ákveðin 

áherslusvið og forgangsverkefni höfð til grundvallar þegar úthlutanir eru 

veittar. Áherslusvið og forgangsverkefni Sprotasjóðs fyrir árið 2013–2014 

eru ,,mat á námi með hliðsjón af nýjum aðalnámskrám“, ,,jafnrétti í 

skólastarfi“ og ,,kynjafræði, kynheilbrigði og klám í samhengi við grunnþætti 

menntunar“ (Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri [RHA], 

e.d.a, e.d.b). Á þessu má sjá að vægi á kynjafræði sé töluvert og teljist því til 

mikilvægra þátta í skólastarfi.  

Reglulega eru veittir styrkir úr endurmenntunarsjóðum sem varða 

kynjafræði og skólastarf, auk þess sem Jafnréttisstofa hvetur skóla til þess 

að sinna kynjafræði. Í ljósi þess að ekki er af finna skýrslur um jafnréttisstarf 

sem styrkt hefur verið af Vonarsjóði og Vísindasjóði er áhugavert að 

grennslast fyrir um hvort að vöntun sé á slíkum umsóknum frá skólum.  
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5.6 Samantekt 

Hjá þeim skólum sem fjallað var um er hvergi að finna skyldunámskeið í 

kennaramenntun sem byggist upp á kynjafræði. Í Háskóla Íslands og í 

Háskólanum á Akureyri má þó finna námskeið þar sem kynjafræðilegum 

áherslum er fléttað inn í og eru þau námskeið bæði í formi vals og skyldu. Í 

Listaháskóla Íslands skulu jafnréttismál fléttast inn í inntak námskeiða en 

hvergi er að finna námskeiðslýsingu á vef skólans sem gaf til kynna að 

kynjafræðilegra áherslna gætti. Deildarforsetar kennaradeildar Háskóla 

Íslands og Listaháskóla Íslands eru sammála um að vænlegra sé að flétta 

jafnrétti inn í önnur námskeið heldur en að útbúa eitt skyldunámskeið fyrir 

alla kennaranema þar sem sérstaklega er fjallað um kynjajafnrétti. 

Brautarstjóri kennaradeildar í Háskólanum á Akureyri segir að auka ætti 

áherslur á kynjajafnrétti í kennaramenntun og hefur hún sjálf lagt áherslu á 

kynjajafnrétti í námskeiðum sínum. Hvað endurmenntun kennara varða 

hafa reglulega verið veittir styrkir til endurmenntunar sem varðar 

kynjafræði og taka áherslur Sprotasjóðs árið 2013–2014 mið af 

kynjajafnrétti. Á þessu má sjá að kynjafræði er í boði í ákveðinni mynd í 

kennaramenntun og endurmenntun. Umhugsunarvert er hvort að nægilega 

vel takist að fræða kennaranema um fræðileg sjónarhorn kynjajafnréttis 

einungis með því að flétta umfjöllun um kynjajafnrétti inn í valin námskeið 

kennaramenntunnar. Auk þess fjölluðu sumir viðmælendur um að 

kynjafræði ætti að vera skylda í kennaramenntun vegna þess að jafnrétti er 

einn af grunnþáttum menntunnar samkvæmt nýrri aðalnámskrá. Með þeim 

rökum má segja að tillagan um að kynjafræði eigi að vera skylda í 

kennaramenntun og skuli koma sterkar inn í endurmenntun eigi enn betur 

við nú með tilkomu nýrrar aðalnámskrár.  
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6 Ábyrgð yfirvalda 

Fjallað er um aðgerðir á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis sem 

tengja má við eftirlit gagnvart jafnréttisfræðslu í leik- og grunnskólum. 

Einnig er rætt um áherslur á skólamál í jafnréttisstefnum þátttöku-

sveitarfélaganna og hvernig sveitarfélögin sinna eftirlitshlutverki sínu hvað 

það varðar. Í kaflanum er svarað hluta af tillögu númer tvö sem fjallar um 

ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytisins, skólayfirvalda og 

skólastjórnenda. Þar segir að ráðuneytið skuli sinna eftirlitshlutverki sínu og 

kalla eftir upplýsingum um jafnréttisfræðslu í skólum. Auk þess er kveðið á 

um að skólayfirvöld og skólastjórnendur axli ábyrgð á jafnréttisfræðslu í 

skólum (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Í kaflanum er sjónum beint að 

ráðuneytinu og skólayfirvöldum en umfjöllun um skólastjórnendur er ekki 

sérstaklega tekin fyrir í þessum kafla. 

6.1 Aðgerðir mennta- og menningarmálaráðuneytis og 
Jafnréttisstofu 

Samkvæmt kynjajafnréttislögum skulu nemendur á öllum skólastigum hljóta 

fræðslu um jafnréttismál og er því mikilvægt að skólayfirvöld sinni 

eftirlitshlutverki sínu eins og tillaga númer tvö gerir ráð fyrir. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið sótti um styrk til 

framkvæmdasjóðs jafnréttismála til þess að vinna að verkefni sem lýtur 

meðal annars að eftirlitshlutverki ráðuneytisins (Jóna Pálsdóttir munnleg 

heimild, 23. maí 2013). Fyrsta styrkumsóknin fór fram árið 2012 og nefndist 

verkefnið þá Jafnréttisáætlanir í alla grunnskóla. Styrkumsóknin hljóðaði 

upp á fjórar milljónir króna og var verkefninu veitt tvær milljónir króna í 

styrk. Ári síðar sótti ráðuneytið aftur um styrk í sama sjóð, þá fyrir útvíkkun 

á verkefninu þannig að það næði einnig til leik- og tónlistarskóla. Umsóknin 

hljóðaði upp á fjórar milljónir og eins og árið áður fengust tvær milljónir í 

styrkveitingu. Verkefnið, sem nú kallast Jafnréttisáætlanir í alla skóla, er 

þríþætt og snýst í fyrsta lagi um að kalla eftir og veita skólum aðstoð, 

ráðgjöf og stuðning við gerð jafnréttisáætlana sem og að fylgja þeim eftir, í 

öðru lagi að veita skólum stuðning við innleiðingu jafnréttisþáttarins sem 

fjallað er um í nýrri aðalnámskrá og í þriðja lagi að vinna með skólunum 

gegn neikvæðum staðalmyndum um hlutverk karla og kvenna með sérstakri  
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áherslu á kynferðislegt ofbeldi (Jóna Pálsdóttir munnleg heimild, 23. maí 

2013). Verkefnið er unnið af Jafnréttisstofu og fer vinnan fram á 

skólaárunum 2013–2014 og 2014–2015. Það nær til allra skóla, sem eru um 

það bil 180 grunnskólar, 290 leikskólar og 90 tónlistaskólar. Umfang þess er 

mikið og til þess að byrja með var lögð áhersla á grunnskóla á afmörkuðum 

landshlutum. Vorið 2013 sendi Jafnréttisstofa bréf til þeirra þar sem 

skólastjórar voru beðnir um að upplýsa Jafnréttisstofu um stöðu mála hvað 

jafnréttisáætlanir og jafnréttismál varðar. Í bréfinu kom fram beiðni um að 

svarað yrði fyrir tilsettan tíma en að þeim tíma liðnum hafði um það bil 15% 

grunnskólanna sent svar til baka (Arnfríður Aðalsteinsdóttir 

tölvupóstsending til höfundar, 30 maí 2013).  

Verkefnið Jafnréttisáætlanir í alla skóla er liður í eftirliti yfirvalda og er 

tillögu númer tvö þannig fylgt eftir á vegum mennta- og menningarmála-

ráðuneytis. Hvað ábyrgð sveitarfélaga varðar er nánar fjallað um í næsta 

kafla.  

6.2 Eftirfylgni þátttökusveitarfélaga á jafnrétti í skólastarfi 

Til þess að kanna stöðu á jafnréttismálum í skólastarfi og eftirfylgni 

þátttökusveitarfélaga voru skólamál í jafnréttisáætlunum sveitarfélaganna 

skoðuð og aðgerðir þeirra. Einungis verður fjallað um þætti sem varða 

málefni kynja og því ákveðnum atriðum í jafnréttisáætlunum sleppt.  

6.2.1 Akureyri 

Á Akureyri var jafnréttisstefna Akureyrarbæjar 2011–2015 (Akureyrarbær, 

e.d.) samþykkt af bæjarstjórn í nóvember 2011. Þar er sérstaklega kveðið á 

um skólastarf og menntun og segir meðal annars að leik- og grunnskólar 

bæjarins skulu starfa með jafnréttismál eins og lög og reglugerðir gera ráð 

fyrir. Jafnframt segir að skólarnir hafi sett sér jafnréttisáætlanir og þær skuli 

endurskoða reglulega. Í tölvupóstsendingu til höfundar segir Katrín Björg 

Ríkarðsdóttir (10. júní 2013) framkvæmdastjóri samfélags- og 

mannréttindadeildar Akureyrar að gengið sé úr skugga um að leik- og 

grunnskólar vinni að jafnréttismálum í samræmi við lög og reglur með því 

að leggja áherslu á að allir skólar séu með virkar jafnréttisáætlanir. Hún 

segir að endurskoðun jafnréttisáætlana sé nýlega lokið en þær gilda yfirleitt 

í um það bil tvö ár. Katrín segir að kallað sé eftir skýrslum frá skólum þar 

sem þeim beri að gera grein fyrir stöðu verkefna sem kveðið er á um í 

jafnréttisáætlunum þeirra. Þær skýrslur eru lagðar fyrir samfélags- og 

mannréttindaráð bæjarins til mats og yfirferðar.  
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Auk þessa nefnir Katrín verkefni sem fór fram í grunnskólum Akureyrar 

veturinn 2012–2013. Samkvæmt Arnfríði Aðalsteinsdóttur (tölvupóst-

sending til höfundar, 30. maí 2013) var markmið verkefnisins að vinna gegn 

neikvæðum staðalmyndum kynja. Tilkoma þess var meðal annars að fylgja 

eftir vinnu samfélags- og mannréttindaráðs Akureyrar sem snerist um að 

allir skólar Akureyrar settu sér aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir. 

Verkefnið var á vegum samfélags- og mannréttindaráðs Akureyrarbæjar í 

samvinnu við skóladeild Akureyrar og Jafnréttisstofu þar sem Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir sá um umsjón þess. Markmiðið var eins og áður sagði að 

vinna gegn neikvæðum staðalmyndum kynja og einnig var leitast við að 

aðstoða skóla við innleiðingu grunnþáttarins jafnréttis sem getið er í nýrri 

aðalnámskrá. Áhersla var lögð á að veita starfsfólki fræðslu og ráðgjöf á 

grundvelli jafnréttisáætlana og var uppbygging fræðslunnar skipulögð í 

samvinnu við hvern og einn skóla þannig að óskir um stuðning og útfærslu 

hans komu frá skólunum sjálfum. Þegar vinna við verkefnið hófst kom í ljós 

að jafnréttismál skóla voru í ólíkum farvegi. Þó svo að jafnréttisáætlanir 

væru til staðar í flestum skólum voru þær víða óvirkar og ekki í notkun, auk 

þess sem áhugi á kynjajafnrétti var mismikill. Ekki voru allir skólar 

Akureyrarbæjar sem nýttu sér þessa þjónustu en skólastjórnendur sjálfir 

báru ábyrgð á að kalla eftir fræðslunni til sinna skóla. Niðurstöður voru þær 

að innleiðing kynjajafnréttis í skólastarf byggir á áhuga skólastjóra og virkra 

jafnréttisnefnda innan skóla. Jafnréttisstarf getur aldrei verið á ábyrgð einna 

eða fárra starfsmanna. Vegna verkefnisins má ætla að fleiri skólar 

Akureyrarbæjar séu nú með virkar jafnréttisáætlanir heldur en áður en 

verkefnið fór af stað.  

Í jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar (Akureyrarbær, e.d.) er einnig lagt til 

að stofnaður verði vinnuhópur sem hefur það hlutverk að ,,skilgreina þau 

viðmið sem nota skal við mat á stöðu jafnréttismála í skólunum sem og 

hvernig standa skuli að mati“ (bls. 9). Út frá þessum viðmiðum skulu skólar 

gera grein fyrir stöðu jafnréttismála við sjálfsmat sitt. Samkvæmt Katrínu 

Björgu Ríkarðsdóttur (tölvupóstsending til höfundar, 10. júní 2013) fór 

verkefnið aldrei af stað í þeirri mynd sem jafnréttisstefnan gerir ráð fyrir. 

Þess í stað segir Katrín að unnið sé við innleiðingu aðalnámskrár og 

grunnþáttanna sem fjallað er um þar. Vinnan fer fram í samvinnu við 

miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri og stóð hún yfir á þeim 

tímapunkti sem rannsókn þessi var unnin.  

Hvað sjálfsmat skóla varðar og stöðu jafnréttismála segir Hrafnhildur G. 

Sigurðardóttur (munnleg heimild, 13. júní 2013) leikskólafulltrúi á skóladeild 

Akureyrarbæjar það vera á ábyrgð leikskólanna sjálfra hvort þeir taki 

jafnréttismál inn í sjálfsmat sitt. Meðan á rannsókninni stóð fór fram 



 

72 

ákveðin vinna við sjálfsmatsútfærslur leikskóla sem ekki var langt á veg 

komin og gat Hrafnhildur því ekki sagt til um hvernig útfærslur á sjálfsmati 

leikskóla myndu þróast. Sömu sögu er að segja um sjálfsmat grunnskóla. 

Samkvæmt Gunnari Gíslasyni (tölvupóstsending til höfundar, 28. júní 2013) 

fræðslustjóra er ekki gengið sérstaklega úr skugga um að grunnskólarnir taki 

jafnréttisstarf fyrir í sjálfsmati. Eins og í leikskólanum fór fram endurskoðun 

á eftirfylgni og mati á grunnskólum meðan á upplýsingaöflun 

rannsóknarinnar stóð. 

Af umfjöllun að dæma er ýmislegt að gerast í jafnréttismálum skólanna í 

Akureyrarbæ. Þó svo að gerð sé sú krafa að allir skólar starfi eftir virkri 

jafnréttiáætlun má sjá að erfiðlega getur reynst að fylgja því eftir. Með 

stuðningi og ötulli eftirfylgni stjórnsýslu hafa þó eflaust fleiri skólar en ella á 

Akureyri innleitt jafnrétti í starfsemi sína.  

6.2.2 Hafnarfjörður 

Jafnréttisstefna Hafnarfjarðarbæjar nær frá 2012–2014 (Hafnarfjarðarbær, 

e.d.). Þar segir meðal annars að stjórnendur skólastarfs beri ábyrgð á að  

a) fræðsla um jafnrétti sé hluti af skólastarfi og sé nánar útfærð 

í skólanámskrám, 

b) námsefni mismuni ekki kynjum, vinni gegn fordómum og 

hafi jafnan rétt allra hópa að leiðarljósi, 

c) kennsluhættir taki mið af því fjölbreytta samfélagi sem við 

búum í, 

d) í náms- og starfsfræðslu sé lögð áhersla á að kynna báðum 

kynjum störf sem hingað til hefur verið litið á sem 

hefðbundin kvenna- eða karlastörf (bls. 7–8). 

Stjórnsýsla Hafnarfjarðar var spurð hvernig fylgst væri með að farið væri 

eftir ofangreindum atriðum. Varðandi lið ,,a“ um að fræðsla skuli vera hluti 

af skólastarfi og útfærð í skólanámskrá segja Vigfús Hallgrímsson 

þróunarfulltrúi grunnskóla og Sigurborg Kristjánsdóttir þjónustufulltrúi 

leikskóla að staða jafnréttismála í skólum Hafnarfjarðar sé ólík eftir skólum. 

Vigfús segir að jafnrétti gegni misstóru hlutverki í grunnskólanámskrám og 

bætir því við að óljóst hafi verið hvernig þann þátt átti að útfæra í núverandi 

skólanámskrám. Þau benda einnig á að með tilkomu nýrrar aðalnámskrár 

var hafist handa um endurskoðun á skólanámskrám og segir Sigurborg að í 
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því ferli skuli leikskólar útbúa nýja námskrá þar sem fram kemur hvernig 

jafnrétti fléttist inn í allt skólastarf. Vigfús segir að í endurskoðunarferli á 

námskránum muni grunnskólar fara eftir samræmdu sniði sem þeim er 

úthlutað þar sem þeir gera meðal annars grein fyrir jafnréttisáherslum í 

skólastarfi. Jafnréttismál munu þar fá skýrari stöðu en áður hefur verið í 

Hafnarfirði og segir hann að þau fái ,,eðlilegt vægi“ í takt við nýja 

aðalnámskrá. Áætlað er að grunnur að námskránum verði tilbúinn sumarið 

2014 og reiknað er með að þær taki gildi skólaárið 2014–2015 (Sigurborg 

Kristjánsdóttir tölvupóstsending til höfundar, 21. júní 2013; Vigfús 

Hallgrímsson tölvupóstsending til höfundar, 6. júní 2013). 

Sigurborg Kristjánsdóttir og Vigfús Hallgrímsson segja að til þess að vekja 

starfsfólk skóla til meðvitundar um mikilvægi jafnréttis hafi allir leikskólar og 

allir grunnskólar fengið sérstaka fræðslu á vegum Hafnarfjarðarbæjar á 

vordögum 2013. Sigurborg segir að þar hafi starfsfólk leikskóla verið hvatt til 

þess að ígrunda sín eigin viðhorf varðandi jafnrétti og samkvæmt Vigfúsi 

áttu grunnskólakennarar þess kost að móta jafnréttisstefnu skólanna 

samhliða fræðslunni (Sigurborg Kristjánsdóttir tölvupóstsending til 

höfundar, 21. júní 2013; Vigfús Hallgrímsson tölvupóstsending til höfundar, 

6. júní 2013). Á þessu má sjá að unnið er að því á markvissan hátt að koma 

jafnrétti meira inn í skólanámskrá skólanna.  

Liður ,,b“ í jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar (Hafnarfjarðarbær, e.d.) 

segir að skólastjórnendur skuli bera ábyrgð á því að ,,námsefni mismuni ekki 

kynjum, vinni gegn fordómum og hafi jafnan rétt allra hópa að leiðarljósi“ 

(bls. 7). Samkvæmt Vigfúsi Hallgrímssyni (tölvupóstsending til höfundar, 6. 

júní 2013) telur hann það ekki vera á ábyrgð sveitarfélagsins að fylgja þessu 

ákvæði eftir. Hann bendir á að hlutverk Námsgagnastofnunnar sé að miðla 

viðeigandi fræðsluefni til grunnskóla og að hans mati á sveitarfélagið að 

geta treyst því að það efni sé fullnægjandi. Auk þess bætir hann því við að 

kennarar beri ábyrgð á námsefni og kennslu og því sé ákvörðunarvald um 

val á námsefni í höndum þeirra. Hvort að skólastjórnendur Hafnarfjarðar 

fari eftir þessu ákvæði eður ei er því á ábyrgð þeirra sjálfra að mati Vigfúsar. 

Samkvæmt Sigurborgu Kristjánsdóttur (tölvupóstsendingu til höfundar, 21. 

júní) var starfsfólk leikskóla bæjarins hvatt til þess að horfa á leikefni og 

lesefni með jafnréttisgleraugum, þó ekki einungis kynjagleraugum, þegar 

starfsfólk fékk fræðslu um jafnréttismál á vegum bæjarins. 

Hvað lið ,,c“ varðar í jafnréttisstefnunni er gert ráð fyrir að kennsluhættir 

taki mið af fjölbreytileika samfélagsins (Hafnarfjarðarbær, e.d.). Svar 

Vigfúsar bendir til þess að hér sé um flókið viðfangsefni að ræða og segir 

hann að ekki hafi verið skilgreint nánar hvað ,,fjölbreytileiki samfélagsins“ 
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þýðir. Hann bendir þó á að sveitarfélagið eyðir töluverðu fjármagni til þess 

að koma til móts við nemendur með ólíkar þarfir. Á svari Vigfúsar má þó 

ekki greina að kynjaslagsíðu gæti í skilningi um fjölbreytileika samfélagsins. 

Ekki svaraði Sigurborg því sérstaklega hvernig eftirliti stjórnsýslunnar væri 

sinnt hvað þetta atriði varðar. 

Í lið ,,d“ er gert ráð fyrir að í náms- og starfsfræðslu sé lögð áhersla á að 

kynna bæði drengjum og stúlkum fyrir störfum sem þykja hæfa öðru kyninu 

betur (Hafnarfjarðarbær, e.d.). Vigfús Hallgrímsson (tölvupóstsending til 

höfundar, 6. júní 2013) telur það vera gert og bendir hann á að 

námsráðgjafar skólanna séu í flestum tilfellum meðvitaðir um þetta 

verkefni. Að mati Sigurborgar Kristjánsdóttur (tölvupóstsending til 

höfundar, 21. júní 2013) á það ákvæði ekki ,,beint við um leikskóla“. 

Um það hvernig Hafnarfjarðarbær fylgist með því að skólastjórar sinni 

ábyrgðarhlutverki sínu hvað ofangreind atriði varðar segir Sigurborg 

Kristjánsdóttir (tölvupóstsending til höfundar, 21. júní 2013) það ekki hafa 

verið sérstaklega kannað. Hún bendir á að leikskólastjórar beri ábyrgð á að 

leikskólastarfsemi fari eftir stefnu sveitarfélagsins og segir hún að þeir skuli 

sýna fram á það ef eftir því er kallað. Sjálf segist hún fara í óformlegar 

heimsóknir í leikskólana þar sem allt bendi til þess að leikskólar standi sig 

vel hvað jafnréttis- og lýðræðismál varðar. Hún er þó einnig meðvituð um 

að víða megi gera betur og skrifar: ,,en auðvitað mega einhverjir gera betur 

og þar sem einn leikskóli er að gera vel þarf annar kannski að skoða sig 

betur með jafnréttisgleraugunum“. Af svörum Vigfúsar Hallgrímssonar 

(tölvupóstsending til höfundar, 6. júní 2013) að dæma er mikilvægt að 

stjórnsýsla treysti skólastjórum til þess að takast á við verkefni sem þeim 

ber skylda til, meðal annars vegna þess að eftirlit er ekki eitt af 

kjarnahlutverkum hennar. Hann bendir auk þess á að hlutverk íslenskra 

stjórnsýslu sé að bregðast við eftir á. Orðrétt skrifar hann:  

Meginatriðið er að verkefnið byggist á trausti almennt í 

stjórnsýslunni líkt og ég tel að almennt eigi við um 

stjórnsýsluna þar sem eftirlit er ekki í kjarna hennar – að sjá 

hvort hún fylgi almennt eftir fyrirmælum. Íslensk stjórnsýsla 

gerir ráð fyrir að fyrst gerist eitthvað áður en við bregðumst við 

(byrgja brunninn eftirá).  

Samkvæmt svörum Sigurborgar og Vigfúsar virðist eftirlit ekki fara fram 

með reglubundnum hætti heldur byggjast aðalega upp á trausti á því að 

skólastjórar sinni skyldum sínum.  
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Í jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar (Hafnarfjarðarbær, e.d.) er einnig 

kveðið á um að á öllum skólastigum fari fram jafnréttisfræðsla. Hvað 

grunnskólastigið varðar segir Vigfús Hallgrímsson (tölvupóstsending til 

höfundar, 6. júní 2013) það hafa verið óljóst hvernig taka ætti á þessu máli 

en nú sé unnið að nýrri útfærslu á eftirliti stjórnsýslunnar samfara 

endurskoðun á skólanámskrám bæjarins. Á leikskólastigi segist Sigurborg 

Kristjánsdóttir (tölvupóstsending til höfundar, 21. júní 2013) ekki geta 

svarað þessari spurningu vegna þess að henni sé það ekki kunnugt. 

Í jafnréttisstefnunni segir einnig að fræðsluyfirvöldum í Hafnarfriði, 

ásamt stjórnendum félags- og tómstundastarfs beri að styrkja jákvæða 

kynímynd stúlkna og drengja og einnig að vinna gegn áhrifum klámvæðingar 

á meðal unglinga (Hafnarfjarðarbær, e.d.). Á grunnskólastiginu segir Vigfús 

Hallgrímsson (tölvupóstsending til höfundar, 6. júní 2013) að leitast sé við 

að ná þessum markmiðum með fræðslu og hvatningu til kennara. Hann 

nefnir sem dæmi að safnað hafi verið saman upplýsingum um stöðu 

kynjanna í skólakerfinu og þeim svo miðlað til skólanna. Markmiðið var að 

hvetja skóla til þess að skoða sitt skólaumhverfi og að nýta þessar 

upplýsingar við vinnu. Jafnframt bendir hann á að skólarnir sjálfir bjóði 

starfsfólki upp á fræðslu sem stjórnsýslan hafi ekki yfirsýn yfir. Sigurborg 

Kristjánsdóttir (tölvupóstsending til höfundar, 21. júní 2013) segist hins 

vegar ekki hafa fengið nákvæm svör varðandi þetta atriði þegar hún leitaði 

eftir þeim og því taldi hún sig ekki nægilega vel í stakk búna til þess að svara 

spurningunni. 

Skólayfirvöld Hafnarfjarðarbæjar virðast meðvituð um mikilvægi þess að 

veita starfsfólki fræðslu um jafnréttismál. Endurskoðun á námskrám stóð 

yfir þegar upplýsingaöflun rannsóknar var gerð en af svörum þátttakenda 

má ætla að jafnrétti muni þar spila stærra hlutverk en áður vegna nýrrar 

aðalnámskrár. Eftirlit með jafnréttismálum skóla virðist ekki fara fram með 

markvissum hætti og var jafnvel ekki talið á ábyrgð stjórnsýslunnar heldur 

byggðist meira á trausti til skólastjórnenda. Endurskoðun á eftirliti stóð þó 

yfir þegar kallað var eftir upplýsingunum. 

6.2.3 Kópavogur 

Í jafnréttisstefnu Kópavogsbæjar fyrir 2010–2014 (Kópavogsbær, e.d.a) 

segir meðal annars að því skuli beint til starfsfólks sem sinnir uppeldisstarfi 

að hafa jafnréttissjónarmið að leiðarljósi. Jafnframt segir að því skuli beint 

til skólayfirvalda að: 
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a) Námsefni mismuni ekki kynjum. 

b) Í náms- og starfsfræðslu verði lögð áhersla á að kynna 

báðum kynjum störf sem hingað til hafa verið álitin 

hefðbundin kvenna- eða karlastörf.  

c) Sjálfsstyrking verði sjálfsagður hluti náms á öllum 

skólastigum.  

d) Skólar leggi áherslu á að búa bæði kynin jafnt undir ábyrgð 

og skyldur einkalífs og fjölskyldulífs, félagslífs og atvinnulífs 

(bls. 11). 

Ásu Arnfríði Kristjánsdóttur (tölvupóstsending til höfundar, 25. júní 2013) 

jafnréttisráðgjafa Kópavogs var sendur tölvupóstur þar sem spurst var fyrir 

um hvernig ákvæðunum væri beint til skólayfirvalda og starfsfólks leik- og 

grunnskóla. Ása segir að leikskólar Kópavogsbæjar starfi samkvæmt 

sameiginlegri jafnréttisstefnu frá árinu 2001 og að flestir grunnskólar séu 

með eigin jafnréttisstefnu sem fjallað er um í skólanámskrám. Gerð hafi 

verið jafnréttiskönnun í maí 2008 í öllum leikskólum Kópavogsbæjar 

([Kópavogsbær], e.d.b) sem sýndi að leikskólarnir væru að framfylgja 

jafnréttisstefnu bæjarins. Fulltrúar frá öllum grunnskólum sátu sérstakt 

námskeið á vegum Jafnréttisstofu árið 2010 þar sem fjallað var um 

kynjafræði. Til þess að ganga úr skugga um það hvort skólar fari eftir lögum 

og reglum skila þeir inn starfsáætlun og skólanámskrám fjórða hvert ár. 

Samkvæmt Ásu fer ekkert annað eftirlit fram utan þess. Vinna stendur nú 

yfir við að endurskoða skólanámskrár og útbúa viðmið fyrir nýjar þar sem 

meðal annars koma fram viðmið um jafnréttisstefnu. Jafnréttisstefnan hefur 

þó ekki enn verið kynnt í leik- og grunnskólum bæjarins.  

Í stefnu Kópavogsbæjar (Kópavogsbær, e.d.a) segir einnig að 

þróunarverkefninu Jafnrétti í skólum skuli haldið áfram í samstarfi við ríki og 

sveitarfélög. Ása Arnfríður Kristjánsdóttur (tölvupóstsending til höfundar, 

25. júní 2013) segir að ekki hafi verið unnið meira með verkefnið og gat hún 

ekki gefið nánari svör hver ástæða þess hafi verið.  

Skólum Kópavogsbæjar ber að starfa eftir jafnréttisstefnum og -

áætlunum. Eftirliti stjórnsýslunnar í Kópavogi virðist þó ekki vera sinnt 

markvisst fyrir utan skil á starfsáætlunum og skólanámskrám fjórða hvert 
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ár. Áhugavert yrði að athuga hvers vegna ekki hafi verið unnið nánar með 

þróunarverkefnið eins og jafnréttisstefna bæjarins gerir ráð fyrir. 

6.2.4 Mosfellsbær 

Samkvæmt Sigríði Indriðadóttur (tölvupóstsending til höfundar, 28. júní 

2013) mannauðsstjóra Mosfellsbæjar er ekki starfandi jafnréttisfulltrúi 

innan bæjarins og er það í verkahring mannauðsstjóra að sjá um 

jafnréttismál. Hins vegar virðist málefnið ekki njóta forgangs og segir 

Sigríður að mannauðsstjóri hafi umsjón með málefninu í ,,hjáverkum [og] 

þar af leiðandi gefst ekki eins mikill tími í að sinna þeim málaflokki eins og ef 

sér starfsmaður væri í því“. Hvað sem því líður er skýrt kveðið á um 

menntamál í jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar (Mosfellsbær, e.d.b) frá árinu 

2011–2014. Þar segir meðal annars að á öllum skólastigum skuli veitt 

fræðsla um jafnréttismál og að starfsfólk á öllum skólastigum skuli fá 

fræðslu og þjálfun til þess að búa nemendur af báðum kynjum undir 

þátttöku í þjóðfélaginu. Til þess að fylgja ákvæðinu eftir nefnir Sigríður að 

reglulega sé boðið upp á námskeið fyrir starfsfólk menntastofnana. Sem 

dæmi nefnir hún að starfsfólk grunnskóla hafi fengið kynningu á 

þróunarverkefni Vogaskóla í Reykjavík og í ágúst 2013 muni fara fram 

námskeið fyrir alla grunnskólakennara og leikskólakennara í elstu árgöngum 

bæjarins. Umfjöllunarefni verður hvernig best sé að flétta jafnréttisfræðslu 

inn í daglegt nám barna. Á döfinni er einnig að halda sambærilegt námskeið 

fyrir leikskólakennara yngri barna. Sigríður segir að með þessum hætti sé 

verið að auka við fræðslu og bæta þekkingu starfsfólks á jafnrétti. Til þess 

að grennslast fyrir um jafnréttisfræðslu í menntastofnunum bæjarins er 

fyrirhugað að senda kennurum rafræna könnun þar sem fram koma 

spurningar um útfærslur þeirra á jafnréttisfræðslu. Sigríður bendir einnig á 

að í Mosfellsbæ sé haldinn jafnréttisdagur ár hvert. Dagurinn hefur meðal 

annars verið tileinkaður jafnrétti í skólum og í ár mun hann verða 

tileinkaður jafnréttisfræðslu á unglingastigi.  

Í jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar (Mosfellsbær, e.d.b) segir að við skipulag 

náms og framsetningu kennsluefnis skuli kynjasjónarmiða gætt og að 

foreldrar á öllum skólastigum skuli hafa jafnan aðgang að upplýsingum óháð 

kyni, þjóðerni, þjóðfélagsstöðu, litarhætti, móðurmáli og forræði. Aðspurð 

hvernig bæjarfélagið gangi úr skugga um að ákvæðunum væri fylgt eftir 

segir Sigríður að ekki hafi verið kallað eftir upplýsingum frá skólastjórum 

varðandi málefnin. Hvað skipulag náms og framsetningu kennsluefnis 

varðar er það á ábyrgð skólastjórnenda að gæta kynjasjónarmiða. Varðandi 

málefni foreldra og aðgang að upplýsingum segir Sigríður að verkefni 
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Reykjakots í þróunarverkefninu Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskóla hafi 

rutt brautina í upplýsingaflæði annarra skóla Mosfellsbæjar. Verkefnið var 

kynnt fyrir öðrum stofnunum bæjarins og í kjölfarið voru ákvæði um 

upplýsingar til foreldra settar inn í jafnréttisstefnu bæjarins. Fjallað er nánar 

um verkefni Reykjakots á eftir. 

Til þess að búa starfsfólk skóla undir innleiðingu jafnréttisþáttarins í 

aðalnámskránni fær það fræðslu um jafnréttismál. Fyrirhuguð eftirfylgni 

bæjarins er í formi rafrænnar könnunnar og bendir umfjöllun til þess að 

þörf sé á endurskipulagi á ábyrgðarhlutverkum jafnréttismála innan 

bæjarins. 

6.2.5 Reykjavík 

Í aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum 2011–2015 

(Reykjavíkurborg, 2011) kemur fram að Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur 

ásamt skóla- og frístundasviði borgarinnar skuli sjá til þess að nemendur í 

öllum grunnskólum borgarinnar hljóti fræðslu um jafnréttismál og að þróa 

eigi kennsluefni til að styðja við fræðsluna. Ákveðið var að fara 

óhefðbundna leið í þróun kennsluefnis og segir Halldóra Gunnarsdóttir 

(tölvupóstsending til höfundar, 11. janúar 2013) sérfræðingur í 

jafnréttismálum hjá Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkur að útbúinn hafi 

verið hugmyndabanki fyrir kennara til þess að styðjast við en hann má finna 

á netinu (Reykjavíkurborg, e.d.). Til þess að ganga úr skugga um að 

nemendur í öllum grunnskólum borgarinna hljóti fræðslu um jafnréttismál 

bendir Nanna Kristín Christiansen (tölvupóstsending til höfundar, 24. júní 

2013) verkefnastjóri á grunnskólaskrifstofu skóla- og frístundasviðs á að 

reglubundið ytra mat fari fram á skólum þar sem skoðað er hvort skólarnir 

sinni lagalegri skyldu sinni. Nanna segir hins vegar að erfitt sé að fá kennara 

til þess að fjalla um málefni sem þeir hafa ekki lært um í kennaranámi. 

Vegna þessa hefur verið lögð sérstök áhersla á að efla kennara á 

jafnréttissviði og í aðgerðaráætlun segir að skólum standi til boða að fá 

fræðslu um jafnrétti kynja og kynningu á jafnréttisverkefni Vogaskóla sem 

unnið var á vegum þróunarverkefnisins. Halldóra Gunnarsdóttir 

(tölvupóstsending til höfundar, 11. janúar 2013) segir að með kynningunni 

sé markmiðið að ,,kveikja“ í kennurum og hvetja þá til dáða í jafnréttisstarfi 

þannig að þeir fylgi eftir lagaskyldu um jafnréttisfræðslu barna. Jafnframt 

verða skólar hvattir til þess að setja sér jafnréttisstefnu sé hún ekki þegar til 

staðar í skólastarfinu. Samkvæmt Nönnu Kristínu Christiansen 

(tölvupóstsending til höfundar, 24. júní 2013) þáðu flestir skólar borgarinnar 

þessa kynningu.  
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Jafnframt því að sjá til þess að nemendur í öllum grunnskólum 

borgarinnar hljóti jafnréttisfræðslu segir í aðgerðaráætluninni að 

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur og skóla- og frístundasvið hafi einnig 

umsjón með því að vinna gegn skaðlegum áhrifum kynjamynda í skólastarfi, 

meðal annars með fræðslu í skólum (Reykjavíkurborg, 2011). Verkefnið mun 

verða útfært þannig að kennarar úr þremur grunnskólum 

höfuðborgarsvæðisins fá sérstaka fræðslu og kynningu sem varðar 

málefnið. Þeir munu samþætta málefnið allri kennslu þar sem markmiðið 

verður meðal annars að vekja upp gagnrýna hugsun hjá nemendum um 

staðalmyndir kynja. Áætlað er að kennararnir munu bera út boðskapinn 

með fræðslu til annarra kennara (Nanna Kristín Christiansen munnleg 

heimild, 25. júní 2013). 

Í Reykjavík er kennurum veitt fræðsla um jafnréttismál og þeir hvattir til 

þess að innleiða jafnrétti í skólastarf. Reykjavíkurborg hefur auk þess sett 

upp heimasíðu sem nýtist kennurum við jafnréttiskennslu Eftirlit 

stjórnsýslunnar fer fram í reglubundnu ytra mati en ekki var að sjá á svörum 

viðmælenda að frekari áhersla væri lögð á eftirlit á skólavettvangi.  

6.3 Samantekt 

Jafnréttisstofa fer nú af stað með tveggja ára jafnréttisverkefni sem nær til 

allra leik-, grunn- og tónlistarskóla landsins. Verkefnið er unnið fyrir 

mennta- og menningarmálaráðuneytið og má líta á það sem eftirlitsaðgerð 

ráðuneytisins og er því hægt að segja að ráðuneytið sinni tillögu númer tvö 

og kalli eftir upplýsingum um jafnréttisfræðslu í skólum. Í 

þátttökusveitarfélögunum fimm virðist töluvert vera um reglulega fræðslu 

til starfsfólks skóla. Akureyrarbær hefur nýlega lokið við verkefni sem 

snérist um að aðstoða skóla við að setja sér aðgerðabundnar 

jafnréttisáætlanir. Við verkefnavinnuna kom í ljós að jafnréttisáætlanir skóla 

voru víða óvirkar og ekki í notkun. Í því ljósi er mikilvægt að skólayfirvöld 

axli ábyrgð á jafnréttisfræðslu í skólum eins og tillaga númer tvö gerir ráð 

fyrir og fylgi því eftir að fræðslunni sé sinnt. Ekki mátti sjá á svörum 

viðmælenda að jafn markviss eftirfylgni færi fram hjá hinum 

þátttökusveitarfélögum og víðsvegar er þörf á bættri eftirfylgni. Þess ber þó 

að geta að þegar kallað var eftir upplýsingunum stóðu víða yfir breytingar á 

eftirlitshlutverki stjórnsýslu og á námskrám skóla vegna nýrrar 

aðalnámskrár. Vegna aðalnámskrárinnar hefur hlutverk skóla breyst og 

nýjar áherslur hafa litið dagsins ljós, þar á meðal áherslur sem varða 

jafnrétti. Jákvætt er að sjá viðleitni sveitarfélaga til þess að breyta og bæta  
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aðferðir sínar í takt við nýja aðalnámskrá og ætla má að tillaga númer tvö 

eigi sérstaklega vel við til þess að aðstoða skóla við að innleiða jafnrétti í 

skólastarf.
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7 Þróunarverkefnið og þátttökuskólar 

Umfjöllun kaflans snýst um tillögu númer þrjú sem segir meðal annars að 

verkefnið skuli kynnt sem víðast og að tryggja ætti þátttökuskólunum 

áframhaldandi stuðning og ráðgjöf (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Til 

þess að auka líkurnar á vel heppnuðu þróunarverkefni verður skipulag 

verkefnisins að fara fram á viðeigandi máta og því nær umfjöllun kaflans til 

fleiri þátta en tillagan ein og sér gerir ráð fyrir. Fjallað er um upphafsskref og 

tilkomu þátttökuskólanna í þróunarverkefnið. Farið er stuttlega yfir 

verkefnaútfærslur og mat þátttakenda á árangri verkefnisins rætt. Nefnd 

eru viss atriði sem skiptu sköpum í verkefnavinnu og eftirfylgni verkefnisins 

og staða á jafnréttismálum í skólunum reifuð. Eftir það er stuttlega sagt frá 

kynningum sem fram hafa farið á verkefninu og í lokin er fjallað um mat og 

eftirfylgni á vegum hins opinbera.  

7.1 Þróunarverkefnið og þátttökuskólar 

Rætur þróunarverkefnisins Jafnrétti í skólum má rekja til ráðstefnu sem 

haldin var í Hafnarfirði í mars 2006 og bar yfirheitið Kynlegur skóli. 

Ráðstefnan var haldin á vegum jafnréttisnefndar Reykjavíkurborgar og 

jafnréttisnefndar Hafnafjarðarkaupstaðar í samstarfi við 

menntamálaráðuneytið og félags- og tryggingamálaráðuneytið. Í kjölfar 

ráðstefnunnar fóru jafnréttisfulltrúar fimm sveitarfélaga, fulltrúar frá félags- 

og tryggingamálaráðuneytinu og Jafnréttisstofu af stað með 

þróunarverkefnið sem hér er til umfjöllunar. Menntamálaráðuneytið varð 

síðar hluti af stýrihópi verkefnisins og lagði framkvæmd þess lið (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). Arnfríður Aðalsteinsdóttir var ráðin til 

Jafnréttisstofu sem verkefnisstjóri þróunarverkefnisins í apríl 2008 en 

samkvæmt henni gekk misjafnlega að finna þátttökuskóla innan sumra 

sveitarfélaganna. Ein af ástæðum þess segir Arnfríður hafa verið stuttan 

fyrirvara á þátttökubeiðni enda hafi verið komið fram í maí þegar haft var 

samband við skólana. Á þeim tíma er stutt í sumarfrí og því erfitt að innleiða 

nýtt skipulag sem fara á af stað strax næsta haust. Í því ljósi lítur Arnfríður 

svo á að um utanaðkomandi þrýsting til þátttöku hafi verið að ræða hvað 

suma þátttökuskólana varðar (Arnfríður Aðalsteinsdóttir munnleg heimild, 

23. nóvember 2012, 3. apríl 2013).  
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Við gerð rannsóknarinnar voru þátttökuskólar heimsóttir. Því miður 

reyndist ekki mögulegt að heimsækja alla skólana og er ástæðunni gerð 

nánari skil í aðferðafræðikafla ritgerðarinnar. Skólarnir sem heimsóttir voru 

eru eftirtaldir: Hörðuvallaskóli, Hörðuvellir, Lækjarskóli, Múlaborg, 

Reykjakot, Smárahvammur og Vogaskóli. Hver og einn þátttökuskóli valdi 

sinn eigin verkefnisstjóra eða tengilið og í heimsóknunum var spjallað við 

einstaklinga sem gegndu þeim stöðum meðan á verkefnavinnu stóð. 

Hlutverk þeirra var að halda utan um verkefnið og fór það eftir útfærslum 

skólanna hversu margir einstaklingar voru valdir í stöðurnar. Yfirleitt var þó 

um einn til fjóra einstaklinga að ræða, en einungis var talað við einn 

einstakling í hverjum skóla. Þess skal þó geta að í Múlaborg reyndist ekki 

mögulegt að ræða við leikskólastjóra sem gegndi stöðu verkefnisstjóra. Þess 

í stað var rætt við deildarstjóra sem tók þátt í verkefninu sem almennur 

starfsmaður. Umfjöllun kaflans snýst um upplifun viðmælenda af 

þróunarverkefninu en á stöku stað er þó einnig vitnað í lokaskýrslu 

þróunarverkefnisins og verkefnalýsingar skólanna sem finna má á vef 

þróunarverkefnisins (Jafnréttisstofa, e.d.a). Hvað þá skóla varðar sem ekki 

voru heimsóttir er vitnað í tölvupóstsendingar og símtöl við skólastjóra. Þeir 

skólar eru: Lundarskóli, Lundarsel og Varmárskóli. Eins og gefur að skilja er 

umfjöllunin veigameiri um skólana sem heimsóttir voru heldur en um 

skólana sem ekki voru heimsóttir. 

7.1.1 Tilkoma þátttökuskóla í verkefnið 

Hér er fjallað um fyrstu skref skólanna til þátttöku. Umfjöllunin snýst 

einungis um þá skóla sem heimsóttir voru en eins og Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir (munnleg heimild, 3. apríl 2013) verkefnisstjóri 

þróunarverkefnisins bendir á reyndist oft erfitt að finna þátttökuskóla innan 

sveitarfélaganna. Maríanna G. Einarsdóttir (munnleg heimild, 24. janúar 

2013) leikskólastjóri Smárahvamms í Kópavogi segir til að mynda að í fyrstu 

hafi henni fundist verkefnið óþarfi þegar leitað var til hennar vegna 

þátttöku leikskólans. Ástæðan var sú að starfsfólk hafði nýlega fengið 

gátlista þar sem spurt var út í jafnréttisstarf leikskólans. Samkvæmt þeim 

lista stóð leikskólinn vel í jafnréttisstarfi og því neitaði Maríanna þátttöku. 

Auk þess að telja sig vera að gera góða hluti í jafnréttismálum talar 

Maríanna um að álag í starfi geti spilað inn í vilja starfsfólks til þess að taka 

að sér ný og veigamikil verkefni. Hún bendir á að ,,aukaverkefni sem kalla á 

það að maður eigi að hugsa upp á nýtt kalli oft á pirring“. Eftir þó nokkra 

umhugsun og þrýsting um þátttökubeiðni ákvað hún þó, í samvinnu við 

starfsmenn skólans, að leikskólinn skyldi taka verkefnið að sér. 
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Eins og Maríanna hafði verið, voru tengiliðir Vogaskóla í Reykjavík óvissir 

með þátttöku í upphafi verkefnisins. Unnur Gunnarsdóttir (munnleg 

heimild, 7. mars 2013) kennari í Vogaskóla var einn af verkefnisstjórum þar. 

Þegar hún var beðin um að taka verkefnið að sér ásamt samstarfskonu sinni 

töldu þær sig ekki hafa nægilegan tíma til þess að sinna þátttöku. Þegar þær 

hugsuðu málið betur og áttuðu sig á því hvernig hægt yrði að samþætta 

verkefnið annarri kennslu leist þeim strax mun betur á og ákváðu að slá til.  

Valgerður Pálsdóttir (munnleg heimild, 21. maí 2013) námsráðgjafi og 

verkefnisstjóri Lækjarskóla í Hafnarfirði hefur aðra sögu að segja um 

upplifun sína af þátttökubeiðni.  

Að eigin sögn hefur Valgerður áhuga á jafnréttismálum og fannst því 

spennandi þegar skólastjóri Lækjarskóla bað hana um að taka verkefnið að 

sér. Ásamt Valgerði gegndi samstarfskona hennar einnig stöðu 

verkefnisstjóra innan skólans og unnu þær í sameiningu að verkefninu.  

Írisi Arnardóttur (munnleg heimild, 22. maí 2013) námsráðgjafa í 

Hörðuvallaskóla í Kópavogi leist einnig strax vel á þátttöku í 

þróunarverkefninu þegar Arnfríður verkefnisstjóri ræddi við hana og 

skólastjóra Hörðuvallaskóla. Íris hafði jákvæða reynslu af þróunarstörfum á 

vettvangi leikskólastarfs áður en hún tók þátt í þróunarverkefninu og fannst 

henni því þátttaka í öðru þróunarverkefni spennandi. Samhliða jákvæðu 

hugarfari mátti þó greina óvissu í svörum hennar hvað vænleika 

jafnréttisfræðslu varðar. Hún segist ekki hafa vitað nákvæmlega hvað hún 

hafi verið að fara út í enda hafi hún ekki vitað mikið um jafnréttismál í 

upphafi verkefnisins. Jafnframt bætti hún við að fyrst um sinn hafi hún 

hugsað um þróunarverkefnið sem ,,eitthvað femínistakjaftæði“. Að eigin 

sögn var hún þó meðvituð um að hugarfar hennar væri litað af stöðluðum 

hugmyndum og til þess að uppræta eigin fordóma ákvað hún að taka þátt. 

Þá óvissu sem Íris upplifði í upphafi verkefnis mátti einnig finna hjá 

starfsfólki leikskólans Reykjakots í Mosfellsbæ. Þar var spjallað við Gyðu 

Vigfúsdóttur (munnleg heimild, 11. júní 2013) og segir hún að í upphafi hafi 

starfsfólk ekkert vitað hvað það væri að ,,fara út í“. Þrátt fyrir óöryggi í 

upphafi tók starfsfólk vel í þátttökubónina og gegndi Gyða stöðu 

verkefnisstjóra ásamt tveimur öðrum starfsmönnum.  

Samkvæmt Sverri Jörstad Sverrissyni (munnleg heimild, 24. maí 2013) 

aðstoðarleikskólastjóra Hörðuvalla í Hafnarfirði var skólinn beðinn um að 

taka þátt í þróunarverkefninu vegna þess að í leikskólanum hefur lengi 

tíðkast að passa upp á kynjahlutfall starfsfólks. Bæði Sverrir og þáverandi 

leikskólastjóri höfðu mikinn áhuga á þátttöku í þróunarverkefninu og að 

sögn Sverris þáði leikskólinn því boð um þátttöku.  
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Hvað leikskólann Múlaborg í Reykjavík varðar náðist ekki í stjórnanda 

leikskólans og var því spjallað við Maríu Kristjánsdóttur (munnleg heimild, 

14. mars 2013) deildarstjóra. Upplifun Maríu var sú að jákvæðni hafi ríkt á 

meðal starfsfólks hvað þróunarverkefnið varðar. Hún bætir því jafnframt við 

að Múlaborg hafi ávallt haft skýra stefnu í jafnréttismálum og því varð 

starfsfólk spennt fyrir verkefninu strax í upphafi. 

Samkvæmt ofangreindri umfjöllun voru skiptar skoðanir í upphafi um 

þróunarverkefnið á meðal tengiliða og starfsfólks þátttökuskólanna sem 

heimsóttir voru. Sumir voru jákvæðir strax í upphafi á meðan aðrir töldu sig 

ekki í stakk búna til þess að taka þátt í verkefni af þessu tagi. Hér á eftir er 

fjallað um útfærslur verkefnanna, en hver og einn skóli útfærði verkefnið 

eftir eigin höfði.  

7.1.2 Útfærsla  

Þátttökuskólarnir sjálfir voru virkjaðir til þess að útfæra sín eigin verkefni og 

eru aðalatriði þeirra kynnt hér í stuttu máli þar sem stuðst er við ritaðar 

heimildir, viðtöl og tölvupóstsendingar.  

Verkefni Smárahvamms nefndist Getur strákur verið Rauðhetta og hafði 

það markmið að veita drengjum og stúlkum jafnan aðgang að leikefni 

leikskólans, að gera drengjum og stúlkum kleift að velja sér leikefni og 

leikfélaga óháð kyni og að hafa áhrif á kynímyndir kennara og barna 

(Maríanna G. Einarsdóttir, 2009). Maríanna G. Einarsdóttir leikskólastjóri sá 

um skipulag verkefnisins ásamt öðrum starfsmanni leikskólans. Leiðin að 

markmiðum verkefnisins fólst meðal annars í inngripum starfsfólks í leik 

barna, börn voru hvött til þess að leika sér við það sem þau höfðu 

sniðgengið og vinátta og samskipti barna var rædd í samverustundum. Auk 

þess var reynt að hafa áhrif á kynímyndir kennara með fræðslu og 

umræðum (Maríanna G. Einarsdóttir, 2009; Maríanna G. Einarsdóttir 

munnleg heimild, 24. janúar 2013). 

Verkefni Múlaborgar gekk út á að jafna kynjahlutfall í starfsmannahópi 

skólans með því markmiði að auka víðsýni nemenda. Verkefnið útfærðu 

stjórnendur í samvinnu við starfsfólk leikskólans og snérist það um að vekja 

athygli á þessari ákvörðun, meðal annars með því að skrifa greinar um 

efnið, safna þekkingu um kynjafræði skólans, stofna verkefnisteymi innan 

skólans og taka fram þessa ákvörðun við auglýsingu nýs starfsfólks 

(Múlaborg, e.d.).  

Á leikskólanum Hörðuvöllum var lögð áhersla á að hafa allt starfsfólk 

með í ráðum við skipulag verkefnisins. Samkvæmt Sverri Jörstad Sverrissyni 

(munnleg heimild, 24. maí 2013), aðstoðarleikskólastjóra voru hugmyndir 
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um verkefni ræddar á starfsmannafundi og að lokum var tekin ákvörðun um 

að einbeita sér að starfsmannahópnum með því að jafna starfshlutfall 

kvenna og karla og að vinna með viðhorf starfsmanna. Hlutverk Sverris var 

að hafa yfirumsjón með verkefninu og segir hann:  

Þegar við ákváðum að taka þátt í verkefninu þá lögðum við 

stjórnendur ákveðnar línur sem að ég útfæri en ákvörðunin um 

að skoða starfsmannahóp og viðhorf okkar, þetta var allt 

saman ákvarðanir og hugmyndir sem þróuðust í 

starfsmannahópnum. [...] þetta var ekki þannig að við 

stjórnendur settum upp eitthvert ákveðið verkefni og unnum 

[það] í gegnum starfsfólkið.  

Af orðum Sverris má greina að hann hafi verið meðvitaður um mikilvægi 

þess að hafa allt starfsfólk með í ráðum við skipulag verkefnisins. Starfsfólk 

velti því meðal annars fyrir sér hvernig hægt yrði að nýta mannauð allra í 

starfi og hvernig fyrirmyndir það væri fyrir börnin. Einnig var efniviður 

innanhúss skoðaður með tilliti til þess hvort að hann ýtti undir staðalmyndir 

kynja (Sverrir Jörstad Sverrisson munnleg heimild, 24. maí 2013). 

Leikskólinn útbjó jafnframt starfsmannaauglýsingu á þann veg að hún 

höfðaði sérstaklega til karlmanna en með því að jafna starfshlutfall kynja 

vildi leikskólinn gefa nemendum færi á að njóta reynsluheims beggja kynja 

(Hörðuvellir, e.d.).  

Leikskólinn Reykjakot einbeitti sér að upplýsingaflæði til foreldra. Gyða 

Vigfúsdóttir (munnleg heimild, 11. júní 2013) leikskólastjóri segir að yfirleitt 

sé það í hlutverki mæðra að hringja og innrita börn sín í leikskólann og að 

hugmyndin að verkefninu hafi kviknað þegar faðir hringdi til þess að innrita 

barn sitt. Eftir það fór starfsfólk að velta fyrir sér hvar feðurnir væru 

staðsettir í upplýsingaferli leikskólans og í kjölfarið var ákveðið að verkefni 

Reykjakots skyldi snúa að bættu upplýsingaflæði til feðra. Verkefnið 

nefndist Jafnrétti til upplýsinga og einbeitti starfsfólk sér að því að kalla eftir 

netföngum og símanúmerum feðra og hóf með markvissum hætti að hafa 

samband við feður til jafns á við mæður. Auk þess að bæta upplýsingaflæði 

til feðra segir Gyða að fleiri þættir hafi svo komið inn í verkefnið og í 

verkefnalýsingu Reykjakots sem birtist á heimasíðu þróunarverkefnisins 

segir að markmiðið hafi verið að ,,tryggja öllum foreldrum óháð kyni, 

þjóðfélagsstöðu, [þ]jóðerni, móðurmáli og forræði barna, jafnan aðgang að 

upplýsingum í leikskólanum“ (Mosfellsbær, e.d.a).  

Í Vogaskóla voru það börn í 4. og 6. bekk sem tóku þátt í 

þróunarverkefninu en hér er sjónum beint að þátttöku 4. bekkjar. Unnur 
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Gunnarsdóttir kennari í Vogaskóla sá um verkefnavinnu 4. bekkjar ásamt 

Sigurbjörgu Hallgrímsdóttur. Verkefni þeirra nefndist Jafnrétti kynjanna frá 

landnámi til vorra daga og var samþætt íslensku- og samfélagsfræðikennslu. 

Markmið verkefnisins var meðal annars að auka meðvitund nemenda um 

jafnrétti kynja þannig að þeir geri sér grein fyrir kynhlutverkum á 

landnámsöld og þeim breytingum sem átt hafa sér stað. Einnig var leitast 

við að gera nemendum grein fyrir því að þeir geti valið sér tómstundir, starf 

og framtíðarnám óháð kyni (Sigurbjörg Hallgrímsdóttir og Unnur 

Gunnarsdóttir, e.d.). Verkefnið er sögurammi með ritunarverkefnum. 

Nemendur bjuggu meðal annars til umhverfi og persónur í landnáms- og 

nútímafjölskyldu og samhliða þeirri vinnu fór fram umræða um stöðu 

kynjanna á landnámsöld og í nútímanum. Unnin voru fjölbreytt 

ritunarverkefni um jafnrétti kynjanna, þar sem meðal annars var rætt um 

hvað þurfi að bæta varðandi kynjajafnrétti og hvernig það sé hægt að gera. 

Þannig var verkefnið unnið bæði út frá ritun og myndrænni nálgun (Unnur 

Gunnarsdóttir munnleg heimild, 7. mars 2013; Sigurbjörg Hallgrímsdóttir og 

Unnur Gunnarsdóttir, e.d.). 

Í Lækjarskóla var útfærsla verkefnis í höndum Valgerðar Pálsdóttur 

námsráðgjafa og Helgu R. Gústafsdóttur þroskaþjálfa. Samkvæmt Valgerði 

(Valgerður Pálsdóttir munnleg heimild, 21. maí 2013) fengu þær frjálsar 

hendur hvað skipulag verkefnisins varðaði og til þess að afmarka verkefnið 

unnu þær aðallega með ákveðinn stýrihóp nemenda úr 9. bekk. Verkefnið 

nefndist Jafnréttislestin og gekk út á það að efla jafnréttisfræðslu og 

meðvitund nemenda um jafnrétti í skóla og í samfélagi (Valgerður 

Pálsdóttir, 2008). Til þess að ná því markmiði var aðalega unnið með 

hugmyndir nemendanna í stýrihópnum. Þrátt fyrir að vinnan hafi að mestu 

farið fram með þeim hópi voru ákveðin verkefni unnin með öllum 

nemendum 9. bekkjar í Lækjarskóla. Þar má nefna jafnréttisball sem 

nemendur stóðu fyrir og allir nemendur fengu starfskynningu á hefðbundnu 

kvennastarfi frá karlmanni og öfugt. Á jafnréttisdegi sem haldinn var í 

skólanum undirbjuggu Valgerður og Helga verkefni sem umsjónarkennarar 

9. bekkjar áttu að vinna með nemendum sínum. Verkefnin voru meðal 

annars þau að skoða kynjamyndir í dagblöðum, tímaritum og bíómyndum í 

því markmiði að nemendur ræddu um niðurstöður sínar (Valgerður 

Pálsdóttir munnleg heimild, 21. maí 2013).  

Íris Arnardóttir (munnleg heimild, 23. maí 2013) námsráðgjafi sá um 

útfærslu og skipulag verkefnis Hörðuvallaskóla. Verkefnið vann hún með 

nemendum í 4. og 8. bekk og var markmiðið að breyta hugsun nemenda 

hvað jafnrétti kynja, kynbundið starfsval og starfshugsun varðar. Leitast var 

við að nemendur áttuðu sig á að bæði kynin hefðu aðgang og jöfn tækifæri 

http://jafnrettiiskolum.is/D10/_FILES/L%C3%A6kjarsk%C3%B3li%20verkefnal%C3%BDsing.PDF
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að verkefnum sem þau hefðu áhuga á að taka sér fyrir hendur í lífinu (Íris 

Arnardóttir, e.d.). Í 4. bekk vann Íris með svokallaða könnunaraðferð sem 

gekk út á að nota vitneskju og virkni barnanna sjálfra til þess að leiða þau í 

gegnum námið. Í 8. bekk var meðal annars unnið með kynbundna 

staðalímynd og mikilvægi starfa þar sem virkni og umræður nemenda voru í 

hávegum höfð.  

Nú hefur verið gerð grein fyrir útfærslum þeirra skóla sem heimsóttir 

voru. Næst fer fram stutt umfjöllun um útfærslur skólanna sem ekki voru 

heimsóttir. Heimildirnar byggja því einungis á skýrslum sem finna má á 

heimasíðu þróunarverkefnisins (Jafnréttisstofa, e.d.a) eða í 

tölvupóstsendingum til höfundar. 

Í leikskólanum Lundarseli á Akureyri var unnið með bókina Den dag da 

Frederik var Frida og Den dag da Rikke var Rasmus (Windfeldt, 2008). Bókin 

var þýdd úr dönsku yfir á íslensku af starfsfólki leikskólans og fékk þá heitið 

Þegar Rósa var Ragnar og þegar Friðrik var Fríða. Bókin var notuð til þess 

að vekja upp heimspekilegar samræður hjá börnum á aldrinum fjögurra til 

fimm ára. Starfsfólk Lundarsels samdi einnig kennsluleiðbeiningar til þess að 

nota með bókinni. Bókin fjallar annars vegar um dreng sem vaknar upp sem 

stúlka og hins vegar um stúlku sem vaknar upp sem drengur. Með því að 

nota heimspekilegar samræður um sögur bókarinnar var markmiðið að efla 

rökhugsun og sjálfstæða og skapandi hugsun barna. Einnig var unnið með 

orðræður og viðhorf starfsfólks varðandi jafnrétti með því að veita 

starfsfólki fræðilegan fyrirlestur (Helga María Þórarinsdóttir og Þórlaug 

Baldvinsdóttir, 2008). 

Verkefni Lundarskóla á Akureyri snérist um náms- og starfsfræðslu. 

Nemendur fóru á vettvang þar sem þeir kynntust hinum ýmsu störfum og 

ígrunduðu þau með tilliti til kynjasjónarhorna. Með því var leitast við að 

víkka út sjóndeildarhring nemenda hvað hefðbundin kvenna- og karlastörf 

varðar þannig að þau kynntust nýjungum sem þau hefðu annars ekki kynnt 

sér (Lundarskóli, e.d.).  

Ekki er hægt að segja til um útfærslu verkefnisins sem unnið var í 

Varmárskóla sökum þess að ekki náðist í tengilið þróunarverkefnisins. Við 

athugun á verkefnalýsingu Varmárskóla á vef þróunarverkefnisins 

(Jafnréttisstofa, e.d.b) segir einungis: ,,[n]æsta skólaár er Varmárskóli 

þátttakandi í verkefninu Menntun og sjálfbær þróun, sérstök áhersla verður 

lögð á jafnrétti kynjanna í því verkefni“. Í því ljósi verður ekki fjallað um 

útfærslu Varmárskóla. 

Samkvæmt Arnfríði Aðalsteinsdóttur (munnleg heimild, 3. apríl 2013) var 

lögð áhersla á að virkja skólana sjálfa til þess að útfæra verkefnin sín. Þannig 
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var reynt að notast við innri áhuga skólanna svo starfsfólk væri líklegra til 

þess að upplifa mikilvægi verkefnisins heldur en ef þróunarverkefni hvers 

skóla hefði verið skipulagt af utanaðkomandi aðilum. Útfærslur verkefnanna 

voru af ýmsum toga, allt frá fjölgun karla í starfsmannahópi til 

jafnréttisfræðslu byggðri á heimspekilegum kennsluaðferðum. Misjafnt var 

hvort skólastjórar virkjuðu allt starfsfólk skóla með markvissum hætti eða 

settu ábyrgðina í hendur örfárra aðila innan skólans. 

7.1.3 Mat á árangri 

Samkvæmt lokaskýrslu þróunarverkefnisins skiluðu skólarnir lokaskýrslum 

um verkefnin sem unnin voru í skólunum. Í skýrslunum komu meðal annars 

fram upplýsingar um hvað betur hefði mátt fara, hvaða lærdómur hlaust af 

verkefninu og hvað var gott. Út frá skýrslum skólanna voru framkvæmd og 

framgangur verkefnavinnu hvers skóla metin af faghópi og stýrihópi 

verkefnisins. RHA sá einnig um sjálfstætt ytra árangursmat á verkefninu. 

Árangursmat RHA samanstóð af spurningalistum sem lagðir voru fyrir 

nemendur grunnskólanna bæði áður en vinna við þróunarverkefnið hófst og 

einnig eftir að því lauk. Einnig var tekið símaviðtal við tengiliði 

grunnskólanna. Hvað leikskólana varðar fólst matið í símakönnun meðal 

leikskólakennara við lok verkefnisins (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Hér 

er ekki fjallað sérstaklega um niðurstöður þess mats sem greint hefur verið 

frá en nánari útlistun má finna í lokaskýrslu þróunarverkefnisins sem 

aðgengileg er á heimasíðu þess (Jafnréttisstofa, e.d.a). Umfjöllun kaflans 

snýst um upplifun þátttakenda á þeim árangri sem þróunarverkefnið hafði í 

för með sér.  

7.1.3.1 Hugarfar þátttakenda 

Á heildina litið eru viðmælendur ánægðir með þá vinnu sem 

þróunarverkefnið hafði í för með sér. Þeir telja að verkefnið hafi verið til 

góðs og að það hafi nýst í skólastarfi meðan á því stóð. Starfsfólk 

Smárahvamms taldi sig til dæmis vera að gera góða hluti í jafnréttismálum 

áður en þátttaka í verkefninu hófst. Eftir að þátttaka var hafin áttaði 

starfsfólk sig á því að jafnréttismál stóðu ekki eins vel og hugmyndir þeirra 

gerðu ráð fyrir. Maríanna G. Einarsdóttir leikskólastjóri segir að það hafi ekki 

verið ,,fyrr en verkefnið var vel á veg komið að við áttuðum okkur á því að 

við vorum í eigin heimi hvað varðar kynjafræðivitundina“. Í því samhengi 

nefnir hún að starfsfólk hafi orðið meðvitaðra um hvernig það talaði bæði 

við og um börnin og hvernig það skipulagði leikumhverfi barna með tilliti til 

kynja. Maríanna segir að oft á tíðum hafi það reynst starfsfólki erfið raun 

þegar það uppgötvaði hvernig hugmyndir þess um kynin höfðu áhrif á val 
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barnanna. Hún lýsir þessu svona ,,Einn kennarinn kom og var í losti. Hún 

sagði: ég segi bara við stelpurnar sem koma: vinkonur ykkar eru þarna, viljið 

þið ekki fara þangað“. Maríanna segir að almenn jákvæðni hafi ríkt fyrir 

verkefninu og að áhugaverðar umræður hafi skapast við vinnu þess. Mesta 

árangur verkefnisins telur Maríanna hafa verið hugarfarsbreytingu hjá 

starfsfólki (Maríanna G. Einarsdóttir munnleg heimild, 24. janúar 2013). 

Sömu sögu hafði Sverrir Jörstad Sverrisson aðstoðarleikskólastjóri á 

Hörðuvöllum að segja. Þar var unnið með hugarfar og kynjahlutfall 

starfsmanna. Við mat á árangri talar Sverrir um lokaskýrslu skólans sem 

skilað var til Jafnréttisstofu. Hann segir að þar hafi komið fram að í upphafi 

verkefnis taldi starfsfólk sig vera jafnréttissinnað og að vel væri að þessum 

málum staðið í leikskólanum. Eins og í Smárahvammi kom annað í ljós þegar 

vinna við verkefnið hófst. Skilningur á meðal starfsfólks á orðinu ,,jafnrétti“ 

var ólíkur og viðhorf til jafnréttisumræðunnar einnig. Í því ljósi fór 

töluverður tími í að ræða um skilgreiningu orðsins ,,jafnrétti“ og hvernig 

vinna ætti út frá jafnréttissjónarmiðum í leik og starfi. Sverrir segir að það 

hafi verið lærdómsríkt og snérist umræðan meðal annars um framboð 

leikfanga. Hann segir að skiptar skoðanir hafi verið um það hvort kynjuð 

leikföng ættu rétt á sér og nefnir hann þar snyrtiborð og hasarkarla. 

Niðurstöður starfsfólk voru þær að leikföngin ættu öll rétt á sér vegna þess 

að þegar starfsfólk fór að athuga málið nánar sá það að sumum börnum 

þótti gaman að leika sér með dót sem ætluð voru hinu kyninu. Markmið 

leikskólans var einnig að jafna kynjahlutfall starfsfólks og bendir Sverrir á að 

það markmið hafi ekki náðst. Í umræðum sínum komst starfsfólk þó að því 

að þrátt fyrir mikilvægi þess að kynjahlutfall væri sem jafnast þá væri 

fjölbreytileiki óháður kyni einnig mikilvægur. Árangur á Hörðuvöllum var 

meðal annars sá að starfsfólk varð meðvitað annars vegar um mikilvægi 

þess að hafa einstaklinga af báðum kynjum við störf og hins vegar um að 

allir hafi eitthvað sérstakt fram á að færa óháð kyni (Sverrir Jörstad 

Sverrisson munnleg heimild, 24. maí, 203).  

Í Reykjakoti átti sér einnig stað vakning meðal starfsfólks og segir Gyða 

Vigfúsdóttir (munnleg heimild, 11. júní 2013) leikskólastjóri Reykjakots að 

verkefnið hafi opnað augu starfsfólks varðandi upplýsingaflæði til foreldra. Í 

upphafi verkefnisins var gerð könnun þar sem kom fram að nánast allt 

starfsfólk hringdi í mæður barna frekar en feður. Jafnframt kom í ljós að 

mikill meirihluti taldi auðveldara að hafa samband við mæður heldur en 

feður, tæp 30% sögðu það ekki skipta máli en enginn taldi auðveldara að 

hafa samband við feður. Samkvæmt Gyðu komu niðurstöðurnar starfsfólki á 

óvart, hún segir:  
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Þegar þessi umræða kom þá voru allir [...] hissa á því hvað þeir 

voru í raun og veru ekki tilbúnir til þess að hringja í pabbana. 

Og ég held að fólk hafi fengið svoldið svona – vá, erum við 

svona! 

Að mati Gyðu er möguleiki á að ástæða fyrir skertu upplýsingaflæði til feðra 

hafi tengst aldagömlum hugmyndum um hlutverkaskiptingu kynjanna þegar 

konur voru heima og hugsuðu um börnin á meðan karlar unnu úti. Með 

markvissum aðgerðum tókst að bæta upplýsingaflæði til feðra og er 

starfsfólk nú meðvitaðra um að gæta jafnræðis í upplýsingaflæði til foreldra.  

Þegar Íris Arnardóttir (munnleg heimild, 22. maí 2013) í Hörðuvallaskóla 

tók verkefnið að sér fyrir hönd skólans vissi hún að eigin sögn ,,ekkert um 

jafnrétti“. Í samvinnu við nemendur sína aflaði hún sér vitneskju um 

jafnréttismál og í framhaldi öðlaðist hún áhuga á málefninu og vann að 

verkefnabók um jafnréttismál meðfram verkefnavinnu þróunarverkefnisins. 

Eftir verkefnavinnu fór í hún í nám þar sem hún valdi að taka námskeið með 

kynjafræðilegum áherslum. Í því ljósi má sjá hvernig jafnréttisáhugi hennar 

jókst með þátttöku í verkefninu. 

Björg Sigurvinsdóttir (tölvupóstending til höfundar, 11. júní 2013) 

leikskólastjóri Lundarsels á Akureyri segir að á meðal starfsmanna hafi ávallt 

verið hópur sem hafði áhuga á kynjafræðilegum málefnum. Þegar vinna við 

þróunarverkefnið hófst hafi hins vegar orðið vakning á meðal starfsfólks í 

sambandi við jafnrétti og telur hún að fleiri hafi því fengið áhuga á 

málefninu í kjölfarið.  

Skólastjóri Varmárskóla Þórhildur Elvarsdóttir (munnleg heimild, 11. 

desember 2012) tekur í svipaðan streng og segir að verkefnið hafi ,,fengið 

fólk til að hugsa“ og má því ætla að vakning á jafnréttismálum hafi átt sér 

stað í skólanum. 

Í samtali við Maríu Kristjánsdóttur (munnleg heimild, 14. maí 2013) 

deildarstjóra í leikskólanum Múlaborg virtist sem lítið hafi breyst við tilkomu 

þróunarverkefnisins. María segir:  

Það hefur kannski ekkert beint farið mikið fyrir verkefninu. Við 

þurftum ekki að breyta einhverju rosalega miklu hérna inni því 

eins og ég segi þá hefur alltaf verið svo sterk hefð fyrir jafnrétti 

[...]. Við höfum alltaf verið með marga karlmenn, við erum með 

erlend börn, við erum með börn með fötlun. Það er svo 

fjölbreytt flóran hérna inni að í raun þá tókum við þátt í þessu 

verkefni og héldum okkar striki.  
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Orð Maríu benda til þess að hún hafi ekki upplifað breytingu í starfi sem 

mátti tengja beint við þróunarverkefnið. 

Þátttaka í þróunarverkefninu hafði jákvæð áhrif á hugarfar flestra 

þátttakenda. Sumstaðar breiddist boðskapurinn til alls starfsfólk en á öðrum 

stöðum var hann einungis bundinn við fáa aðila. Í leikskólanum Múlaborg 

virðist ekki hafa átt sér breyting og þar af leiðandi ekki þróun í skólastarfinu. 

7.1.3.2 Árangur meðal nemenda 

Þróunarverkefnið hafði einnig áhrif á nemendur og börn sem tóku þátt. 

Starfsfólk Smárahvamms skráði niður leikjaval barnanna áður en verkefnið 

hófst og eftir að því lauk. Í ljós kom að leikjaval barnanna breyttist á 

tímabilinu sem verkefnið var unnið. Sem dæmi nefnir Maríanna G. 

Einarsdóttir (munnleg heimild, 24. janúar 2013) leikskólastjóri að stúlkur 

hafi verið tilbúnari en áður til þess að takast á við verkefni sem þóttu henta 

drengjum betur.  

Í Lækjarskóla fór fram mat á árangri verkefnisins þar sem 

verkefnisstjórar fóru yfir verkefnið við lok þess og ræddu um hvað hefði 

áunnist og hvað hefði mátt fara betur. Valgerður Pálsdóttir (munnleg 

heimild, 21. maí 2013) tengiliður skólans bendir á að matið hefði mátt vera 

markvissara og stæðist ekki ,,aðferðafræðistaðla“. Þrátt fyrir það fann 

Valgerður fyrir greinilegum mun á jafnréttishugsjónum nemenda í upphafi 

og við lok verkefnavinnunnar og að hennar mati var það sá árangur sem 

stóð upp úr í lok verkefnavinnu. Sem dæmi tekur hún að nemendur voru 

farnir að ,,ræða jafnréttismál heima yfir matarborðinu og farin að skoða 

hlutina með kynjagleraugum“. Þátttaka nemenda einskorðaðist hins vegar 

að mestu leyti við stýrihóp nemenda í 9. bekk og tekur Valgerður það fram 

að hún sé ekki viss um að bætt jafnréttishugsjón nemenda hafi skilað sér út 

til annarra en þeirra sem sátu í stýrihópnum.  

Þegar talið barst að mati verkefnisins sem Íris Arnardóttir (munnleg 

heimild, 22. maí 2013) vann í Hörðuvallaskóla fjallar hún um niðurstöður úr 

spurningalistanum sem lagður var fyrir nemendur í upphafi verkefnis og við 

lok þess. Að sögn Írisar sýndu niðurstöður nánast það sama í upphafi 

verkefnis og í lokin. Hún bendir þó á að erfitt sé að meta árangur 

verkefnisins en að hennar mati felst hann í þróun samræðnanna sem unnar 

voru með nemendum. Íris segir að markmiðið hafi verið að auka þekkingu á 

hugtakinu jafnrétti og það sé erfitt að mæla. Sjálf er hún ánægð með 

árangur verkefnisins og hún fann hvernig kennslustundirnar breyttust eftir 

því sem á leið. Kennslan byggðist upp á samræðum við nemendur þar sem 

Íris lagði inn efni eða spurði nemendur ,,hvað viljið þið læra um jafnrétti“. 

Að þekkingarleitinni unnu þau saman og samkvæmt Írisi urðu samræðurnar 
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innihaldsríkari með tímanum. Hún segir: ,, Það tók mig tíma að kenna þeim 

að læra svona. Því þau vilja bara opna bókina og vilja bara vinna ein og 

skrifa og skrifa og skrifa og halda áfram [...]. Þau eru svo vön því að vera 

mötuð“. Á þessu má sjá að þó svo að mælingar hafi ekki sýnt miklar 

framfarir telur Íris árangur liggja í hinu ósýnilega andrúmslofti og hugsun 

nemenda.  

Unnur Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 7. mars 2013) tengiliður 

Vogaskóla fjallar eins og Íris um niðurstöður úr könnun sem gerð var á 

viðhorfi nemenda í upphafi og við lok verkefnis. Töluverður munur var á 

viðhorfi nemenda til jafnréttis kynja fyrir og eftir veturinn og segist Unnur 

sjálf hafa orðið vör við breytingu. Nemendur hafi til að mynda verið farnir 

að benda á ójafnrétti kynjanna að fyrra bragði í kennslustundum þar sem 

ekki var verið að fjalla um kynjamisrétti sérstaklega. Hún segir auk þess að 

aðrir kennarar hafi haft orð á því hvað nemendur sem tóku þátt í verkefninu 

hafi verið meðvitaðir um jafnrétti og telur hún að nemendurnir hafi verið á 

mjög heppilegum aldri til að takast á við það. Hún segir að nemendur í 6. 

bekk, þar sem þróunarverkefni var einnig unnið í Vogaskóla, hafi verið 

komnir með mótaðar kynjahugmyndir og að sumum nemendum hafi jafnvel 

þótt verkefnið asnalegt. Í 4. bekk voru kynjahugmyndir hins vegar ekki jafn 

mótaðar. 

Mat á vegum skólanna sjálfra virðist ekki hafa verið skipulagt í samráði 

við miðstjórn þróunarverkefnisins. Þrátt fyrir ólíkt mat á vegum skólanna 

fundu langflestir viðmælendur fyrir einhvers konar árangri sem 

þróunarverkefnið hafði í för með sér. Næst er fjallað um þætti sem spiluðu 

stórt hlutverk í skipulagi þróunarverkefnisins. 

7.1.4 Veigamikil atriði í þróunarvinnu 

Hér er fjallað um atriði sem viðmælendur fjölluðu um og spiluðu stóran þátt 

í upplifun þeirra við þátttöku í þróunarverkefninu.  

7.1.4.1 Stuðningur og sjálfræði 

Í spjalli við viðmælendur kom mikilvægi stuðnings í ljós þegar fetaðar voru 

ótroðnar slóðir í skólastarfinu. Stuðningurinn kom fram á ýmsan hátt og af 

ummælum nokkurra viðmælenda að dæma spilaði stuðningur Arnfríðar 

Aðalsteinsdóttur verkefnisstjóra stóran þátt í gengi verkefnisins. Íris 

Arnardóttir (munnleg heimild, 22. maí 2013) í Hörðuvallaskóla segir að 

Arnfríður hafi ávallt staðið 100% á bak við hana og Sverrir Jörstad Sverrisson 

(munnleg heimild, 24. maí 2013) á leikskólanum Hörðuvöllum er ánægður 

með störf Arnfríðar og segir hana hafa sinnt þeim mjög vel. Valgerður 
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Pálsdóttir (munnleg heimild, 21. maí 2013) í Lækjarskóla er sammála og 

segir það hafa skipt máli hvað Arnfríður verkefnisstjóri hafi verið jákvæð og 

virk alveg frá upphafi verkefnisins. Viðmælendur upplifðu sem svo að hún 

hafi alltaf verið til staðar og hafði það jákvæð áhrif. Íris segir til að mynda: 

,,Arnfríður var bara mín hægri hönd í þessu. Ég sendi á hana og hringdi 

mikið í hana. Það var kannski bara svona símat í gangi í gegnum hana“. 

Valgerður í Lækjarskóla tekur undir orð Írisar og segist ávallt hafa haft 

greiðan aðgang í gegnum síma að Arnfríði.  

Viðmælendur fundu einnig fyrir góðum stuðning í formi vinnufunda sem 

haldnir voru á vegum miðstjórnar meðan á þróunarverkefninu stóð. Á 

vinnufundunum hittust verkefnisstjórar og tengiliðir þátttökuskólanna til 

þess að skiptast á skoðunum og miðla af reynslu sinni. Einnig fengu 

þátttakendur fræðileg innlegg um jafnréttismál á fundunum (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). Samkvæmt Maríönnu G. Einarsdóttur (munnleg 

heimild, 24. janúar 2013) reyndust þessir fundir vel og að hennar mati getur 

það virkað hvetjandi þegar fólk veit af öðrum sem eru að kljást við svipaða 

hluti. Íris Arnardóttir (munnleg heimild, 22. maí 2013) í Hörðuvallaskóla 

upplifði það sama og Maríanna. Samkvæmt henni voru fundirnir til góðs og 

nýttust vel fyrir framgang verkefnisins. Íris segir: ,,Við hittumst reglulega og 

þá heyrði maður hvað aðrir voru að gera og í hvaða vandræðum aðrir voru. 

[Maður] fékk þannig svona aðstoð hvernig væri hægt að halda áfram“. 

Þórhildur Elvarsdóttir (munnleg heimild, 11. desember 2012) skólastjóri í 

Varmárskóla tekur í sama streng og segir það hafa verið til góðs að haldnir 

hafi verið vinnufundir. Í Reykjakoti telur Gyða Vigfúsdóttir (munnleg 

heimild, 11. júní 2013) að vinnufundirnir hafi nýst vel fyrir framgang 

verkefnisins. Hún bendir á að verkefnisstjórar innanhúss hafi ekki lært um 

kynjafræði í námi sínu og segir: ,,Ef þú hefur ákveðna menntun í því hvernig 

hlutirnir eru þá ertu að byggja á því, en við vorum kannski að byggja á 

öðrum grunni *heldur en kynjafræði+“. Vinnufundir verkefnisins komu sér 

því vel til þess að vekja upp kynjafræðilegar hugsjónir hjá verkefnisstjórum 

og segir Gyða að ,,út af þessum vinnufundum þá fórum við að setja upp 

kynjagleraugu“. Auk fræðilegu innleggjanna sagði Gyða það einnig hafa 

verið lærdómsríkt að heyra og sjá hvernig aðrir þátttökuskólar höfðu útfært 

sín verkefni. Sverrir Jörstad Sverrisson (munnleg heimild, 24. maí 2013) á 

Hörðuvöllum er sammála um gagnsemi fundanna. Hann bendir á að 

fræðilegu innleggin hafi nýst vel og að hann ásamt skólastjóra hafi fengið 

fyrirlesara af vinnufundi til þess að vera einnig með fræðilegt innlegg fyrir 

allt starfsfólk Hörðuvalla á starfsmannafundum. Hann segir að þannig hafi 

vinnufundirnir smitast inn í leikskólastarf Hörðuvalla.  
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Þrátt fyrir að stuðningur hafi spilað stóran þátt í jákvæðri upplifun 

þátttakenda kom einnig fram mikilvægi þess að miðstjórnin væri meðvituð 

um sjálfstæði hvers skóla. Að mati Sverris Jörstad Sverrissonar (munnleg 

heimild, 24. maí 2013) var Hörðuvöllum sýnd virðing hvað verkefnaval 

varðaði. Gyða Vigfúsdóttir (munnleg heimild, 11. júní 2013) í Reykjakoti 

deildi því sjónarhorni og segir: ,,Þetta voru ólík verkefni. Mér fannst allir 

[hafa] virðingu fyrir þeirri vinnu sem fólk var að leggja í þetta“. Jafnframt 

upplifði Sverrir að skipuleggjendur þróunarverkefnisins hafi fylgst með og 

haldið utan um verkefnið meðan á því stóð og veitti það honum ákveðna 

öryggiskennd. Hann segir að gott jafnvægi hafi ríkt á ,,milli afskipta og 

frelsis“ í skipulagi þróunarverkefnisins. Björg Sigurvinsdóttir í Lundarseli 

tekur í sama streng og fagnar sjálfræði skólanna. Í tölvupóstsendingu til 

höfundar (11. júní 2013) skrifar hún:  

Það var frábært þegar við fórum í þetta verkefni, að við 

máttum ráða hvaða verkefni við tókum fyrir, það var ekki sagt 

við okkur; „þið eigið að vinna með þessa bók“ Við ákváðum það 

sjálf. 

Jafnvel þó svo að stuðningur sé mikilvægur þegar fara á af stað í 

þróunarverkefni þá verða utanaðkomandi aðilar að finna jafnvægið á milli 

afskipta og frelsis. Að mati þátttakenda var stuðningurinn sem þeim var 

veittur meðan á verkefnavinnu stóð góður og þarfur. Hins vegar kunnu þeir 

einnig vel að meta frelsið varðandi skipulag og útfærslu. 

7.1.4.2 Fjárhagslegur stuðningur 

Ýmsir aðilar og félög tóku þátt í kostnaði þróunarverkefnisins. Fjármagnið 

nýttist meðal annars í skipulagningu verkefnisins, svo sem fyrir vinnu- og 

fræðslufundi með fulltrúum skólanna.  

Aukalegar launagreiðslur til þátttakenda innan skólanna voru á ábyrgð 

sveitarfélaga og skólanna sjálfra (Arnfríður Aðalsteinsdóttir munnleg 

heimild, 14. júní 2013). Ekki var samráð um launagreiðslur á milli 

sveitarfélaga og fengu sumir þátttakendur greitt fyrir vinnu sína en aðrir 

ekki. Sumir þeirra viðmælenda sem ekki fengu sérstaklega greitt fyrir vinnu 

sína töluðu um vöntun á launagreiðslu enda hafi álagið við verkefnavinnu 

oft á tíðum verið mikið. Íris Arnardóttir (munnleg heimild, 22. maí 2013) í 

Hörðuvallaskóla segist ekki fara aftur í sambærilegt verkefni án þess að fá 

greitt sérstaklega fyrir það og að mati Sverris Jörstad Sverrissonar (munnleg 

heimild, 24. maí 2013) á Hörðuvöllum var ,,fáránlegt að fara út í verkefni af 
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þessari stærðargráðu“ án þess að fá nokkuð greitt. Því til stuðnings bendir 

hann á auka álag við verkefnavinnuna. Hann segir:  

Að skrifa skýrsluna og mæta á þessa fundi og undirbúa sig fyrir 

þessa fundi og eins líka bara að byggja upp og stýra þessu 

verkefni innanhúss [...]. Í rauninni þá bættist það bara á önnur 

störf en ég fékk ekkert veraldlegt fyrir það. 

Í upphafi þróunarverkefnisins töldu forsvarsmenn Múlaborgar í Reykjavík 

sig hafa fengið þær upplýsingar í hendur að fjármagn hefði verið tryggt í 

verkefnið. Þegar líða tók á veturinn gerði Múlaborg tilkall til fjármagnsins. 

Þá kom hins vegar í ljós að því hafi öllu verið ráðstafað til miðstjórnar 

verkefnisins og ekki hafði verið gert ráð fyrir að borga starfsmönnum 

leikskólans laun fyrir vinnu sína. Jafnframt var þeim tjáð frá 

Reykjavíkurborg, sveitarfélagi sínu, að yfirvinna starfsfólks væri með öllu 

óheimil vegna efnahagsþrenginga. Í kjölfarið lagðist vinna við verkefnið af 

hjá leikskólanum (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010).  

Þeim viðmælendum sem fengu borgað fyrir vinnu sína í 

þróunarverkefninu þótti það vera veigamikið atriði. Valgerður Pálsdóttir 

(munnleg heimild, 21. maí) í Lækjarskóla í Hafnarfirði fékk greitt fyrir sitt 

vinnuframlag og að hennar mati var það fullkomlega sanngjörn greiðsla þar 

sem hún fann fyrir auka álagi í starfi. Unnur og Sigurbjörg í Vogaskóla fengu 

einnig greitt fyrir vinnu sína og segir Unnur að hún hefði ekki farið út í svona 

veigamikið verkefni og námsefnisgerð án þess að fá greitt fyrir það.  

Sjónarhorn Gyðu Vigfúsdóttur (munnleg heimild, 11. júní 2013) í 

Reykjakoti skar sig úr varðandi fjárhagslegan stuðning. Þegar talið barst að 

launagreiðslum segist Gyða hafa borgað starfsfólki sínu fyrir vinnu sem fór 

fram utan vinnutímans annað hvort í formi yfirvinnukaups eða þá í 

aukafrídegi. Sjálf fékk Gyða ekki aukalega greitt og ennfremur var ekki veitt 

aukafjárframlag til leikskólans. Af orðum hennar að dæma þykir henni ekki 

jafn sjálfsagt og öðrum viðmælendum að fá greidd auka laun vegna vinnu 

við verkefnið. Að hennar mati voru vinnufundirnir eins konar launagreiðslur 

og segir hún að leikskólinn hafi ,,orðið ríkari af þekkingu“. Aðspurð hvort 

starfsfólk hafi fundið fyrir álagi meðfram verkefnavinnu segir hún að þetta 

hafi verið; ,,skemmtilegt álag því þetta var tækifæri til þess að sjá hvað aðrir 

voru að gera og til þess að taka þátt“. 

Eins og áður kom fram borgaði Gyða starfsfólki sínu í yfirvinnu eða 

frídögum. Áhugavert væri að kanna hvort starfsfólkinu hafi þótt það skipta 
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máli ef það hefði ekki fengið borgað fyrir aukavinnuna sem verkefnið hafði í 

för með sér.  

Flestum þótti sjálfsagt að fá borgað aukalega fyrir þátttöku í 

þróunarverkefninu en launagreiðslur voru á ábyrgð skóla og sveitarfélaga. 

Leikskólastjóri Reykjakots benti hins vegar á að vinnufundirnir hafi verið 

einskonar launagreiðslur og því hafi henni ekki fundist sjálfsagt að 

leikskólinn færi fram á aukafjárlög vegna vinnunnar. Næst er rætt um 

þátttöku starfsfólks í verkefnavinnu. 

7.1.4.3 Þátttaka starfsfólks 

Í viðtölum við þátttakendur var töluvert fjallað um þátttöku annarra 

starfsmanna heldur en verkefnisstjóra og tengiliða. Engin utanaðkomandi 

krafa var gerð til skólanna um fjölda þátttakenda í þróunarstarfinu og 

upplifðu tengiliðir og verkefnisstjórar ákveðinn vanmátt vegna þessa. Íris 

Arnardóttir (munnleg heimild, 22. maí 2013) í Hörðuvallaskóla segir það til 

dæmis vera eins og ,,krækiber í helvíti“ þegar ein manneskja reynir að 

innleiða nýjung í skólastarf. Kveðst hún að mestu hafa séð um verkefnið 

sjálf innan skólans, en bætir þó við að hún hafi alltaf geta leitað til 

skólastjórans ef hún þurfti ráðleggingar. Hún segir að til þess að þróun geti 

átt sér stað verði að eiga sér stað umræða á meðal starfsmanna. Hvað 

þróunarverkefnið í Hörðuvallaskóla varðar þá hefði hún viljað finna fyrir 

stuðning frá samstarfsfólki sínu og bendir á að vænlegt hefði verið að hafa 

verkefnisstjóra á hverju stigi grunnskólans, yngsta-, mið- og unglingastigi, 

sem bæri ábyrgð á þróun og innleiðingu verkefnisins.  

Valgerður Pálsdóttur (munnleg heimild, 21. maí 2013) námsráðgjafi í 

Lækjarskóla er sammála Írisi um fjölgun á verkefnisstjórum og segir að 

eflaust hefði reynst vel að vera með ,,einhvers konar stýrihóp“ innan 

skólans, aðra en einungis hana og samstarfskonu hennar. Ástæðan er meðal 

annars sú að vegna starfsstöðu sinnar var Valgerður ekki tengd á beinan 

hátt inn í bekkjarstarf en ef kennarar hefðu einnig setið í stýrihóp 

verkefnisins telur hún að verkefnisstarfið hefði náð betur inn í bekkjarstarf 

skólans en ella. 

Unnur Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 7. mars 2013) í Vogaskóla tekur í 

sama streng og bendir á að hún hefði gjarnan viljað að verkefnið skilaði sér 

betur út í allt skólastarfið. Hún segir að það hefði verið mögulegt með því að 

veita öllu starfsfólki fræðslu um jafnrétti kynjanna og hvernig oft er talað á 

ólíkan hátt við kynin. Hún segir: ,,Svona námsefni skilar [árangri] en það 

skiptir líka bara svo miklu máli hvernig við tölum við krakkana“. Af 

ummælum hennar að dæma þykir henni ekki nægilegt að einungis útvaldir 
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kennarar fái fræðslu og fjalli um jafnréttismál heldur verður allt starfsfólk að 

vera með í ráðum til þess að breytingar geti átt sér stað.  

Þórhildur Elvarsdóttir (munnleg heimild, 11. desember 2012) í 

Varmárskóla er sammála og segir að betur hefði mátt standa að kynningu á 

verkefninu í upphafi þannig að hún hefði náð til alls starfsfólk skólans. Að 

hennar mati er það veigamesta atriðið sem betur hefði mátt fara við 

skipulag verkefnisins. 

Á þeim stöðum þar sem reynt var að virkja fleiri til þátttöku var það að 

frumkvæði skólastjóra, verkefnisstjóra og tengiliða skólanna. Samkvæmt 

Valgerði Pálsdóttur (munnleg heimild, 21. maí 2013) í Lækjarskóla reyndu 

hún og samstarfskona hennar að virkja þáverandi umsjónakennara 9. 

bekkjar í lið með sér. Þær undirbjuggu ákveðin jafnréttisverkefni fyrir 

kennara til þess að vinna með nemendum sínum á jafnréttisdegi skólans en 

upplifun Valgerðar var sú að verkefninu hafi ekki verið sinnt af fullum krafti. 

Hún bendir þó á að eflaust hefði verið hægt að vekja upp áhuga annarra 

kennara á verkefninu og segir að fræðsla til fleira starfsfólks hefði skipt 

sköpun hvað framgang verkefnisins varðar. Þannig hefði myndast meiri 

stuðningur og metnaður fyrir verkefninu og fleiri hefðu borið ábyrgð á gengi 

þess heldur en einungis þær tvær.  

Í Reykjakoti var lagt upp með að virkja allt starfsfólk til þátttöku og 

samkvæmt Gyðu Vigfúsdóttur (munnleg heimild, 11. júní 2013) 

leikskólastjóra var það gert með samræðum á meðal starfsmanna um 

fræðileg innlegg vinnufundanna og verkefnið sjálft. Þannig telur Gyða að 

verkefnið hafi náð til flestra og fann hún fyrir miklum meðbyr frá starfsfólki 

leikskólans. Meðbyrinn kom meðal annars fram í umræðum starfsfólks, 

stuðningi við skýrsluskrif og þátttöku í mati á verkefninu. Að mati Gyðu 

hafði þátttaka allra starfsmanna góð áhrif á framgang verkefnisins.  

Sverrir Jörstad Sverrisson (munnleg heimild, 24. maí 2013) 

aðstoðarleikskólastjóri á Hörðuvöllum lagði mikið upp úr þátttöku allra 

starfsmanna. Hann upplifði það sem sína ábyrgð að allir tækju þátt og segist 

hafa reynt að skipuleggja verkefnavinnuna á sem fjölbreyttastan máta 

þannig að allt starfsfólk hefði tækifæri til þess að finna sér hlutverk sem það 

taldi henta sér best. Sem dæmi nefnir hann að sumir njóti sín í rökræðum í 

stórum hópi, aðrir njóta þess betur að tjá sig í minni hópum og enn aðrir 

skriflega. Samkvæmt Sverri var það haft í huga við skipulag verkefnisins á 

Hörðuvöllum. Þrátt fyrir meðvitund Sverris um þátttöku allra gerir hann sér 

grein fyrir að fólk er misjafnlega virkt í starfi. Í því ljósi getur hann ekki sagt 

til um hvort allir starfsmenn hafi tekið þátt af heilum hug í 

þróunarverkefninu.  
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Að mati Maríönnu G. Einarsdóttur (munnleg heimild, 24. janúar 2013) 

leikskólastjóra í Smárahvammi hefði stuðningur og aðhald til allra 

starfsmanna leikskólans nýst vel í verkefnavinnunni. Þrátt fyrir að Maríanna 

hefði viljað fá meira aðhald til almennra starfsmanna telur hún að allt 

starfsfólk leikskólans hafi tekið þátt í verkefninu. Því má að miklu leyti þakka 

áhuga og stuðning Maríönnu sjálfrar sem hafði sjálf ríkulegan stuðning við 

verkefnið frá kennurum Háskólans á Akureyri þar sem hún stundaði nám. 

Að hennar eigin sögn reyndi hún að styðja við allt starfsfólk eftir bestu getu 

og í orðum hennar má greina ákveðna ábyrgðartilfinningu fyrir velgengni 

verkefnisins: ,,ef ég hefði ekki verið til staðar þá veit ég ekki hvað hefði 

gerst. Það skiptir svo miklu máli að halda dampi“. Eins og Sverrir í 

Hörðuvöllum þá er Maríanna meðvituð um erfiðleika þess að virkja allt 

starfsfólk. Hún segir að starfsfólk hafi verið misjafnlega gagntekið af 

verkefninu og veltir hún því fyrir sér hvort allt starfsfólkið hafi tekið þátt af 

fullum hug eða hvort að um yfirborðsþátttöku hafi verið að ræða hjá 

einhverjum. 

Mikilvægt er að virkja sem flest starfsfólk þegar innleiða á nýjung í 

skólastarfi. Stuðningur og aðhald samstarfsfélaga getur skipt sköpum og ýtt 

undir metnað og framkvæmdagleði. Í þróunarverkefninu var því ekki beint 

til skólastjóra að virkja sem flesta. Í sumum skólum var vinnan sett í hendur 

fárra útvalinna en annarsstaðar var það skólastjórum kappsmál að virkja 

sem flesta. Þar sem ábyrgðin var sett í hendur fárra gætti ákveðinna 

erfiðleika við að innleiða jafnréttisstarf verkefnisins í skólastarfið. Þar sem 

þannig var í pottinn búið upplifðu þátttakendur vanmátt og sögðu það 

ómögulegt að innleiða nýjung í skólastarf þar sem ábyrgðin er einungis í 

höndum fárra útvalinna. Stuðningur og þátttaka sem flestra skipti 

veigamiklu máli þar sem hans gætti og töluðu þátttakendur um að vöntun 

hafi verið á fræðslu og stuðningi til almennra starfsmanna frá miðstjórn 

verkefnisins. 

7.1.5 Áframhald þróunarverkefnisins 

Þátttakendur voru spurðir út í áframhald þróunarverkefnisins eftir að 

formlegri vinnu við það lauk enda gerir tillaga númer tvö ráð fyrir 

áframhaldandi stuðningi og ráðgjöf til þátttökuskólanna tíu (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). Hvað áframhald varðar telur Maríanna G. 

Einarsdóttir (munnleg heimild, 24. janúar 2013) í Smárahvammi að sú 

jafnréttishugsjón sem starfsfólk öðlaðist við þátttöku verkefnisins sé enn til 

staðar og segir hún að verkefnið ,,sitji í fólki sem var að vinna [í 

leikskólanum+ á þessum tíma“. Verkefnið er rætt einu sinni til tvisvar á ári á 
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fundum í leikskólanum og auk þess ræðir Maríanna málefnið við nýtt 

starfsfólk. Á því má sjá að áframhald þróunarverkefnisins lifir í gegnum 

umræður í leikskólanum. Hins vegar telur hún að meðvitund starfsfólks um 

jafnréttismál fari dvínandi og að ýmis önnur verkefni hafi komið inn í 

leiksskólastarfið á kostnað jafnréttisumræðunnar. Raunin er sú að ,,þegar 

annað bankar upp á þá lætur eitthvað undan“ segir Maríanna. Til þess að 

auka líkurnar á áframhaldi þróunarverkefnisins eftir að formlegri vinnu við 

það lauk nefnir hún að gott hefði verið að hafa stuðning í formi eftirfylgni, 

til dæmis með því að útbúa teymi þar sem þátttökuskólar kæmu saman, 

ræddu málin og fengju ráð hver frá öðrum.  

Í Vogaskóla var þróunarverkefnið unnið með nemendum í 4. og 6. bekk. 

Verkefnið sem Unnur Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 7. mars 2013) og 

Sigurbjörg Hallgrímsdóttir unnu var einungis skipulagt fyrir nemendur í 4. 

bekk og eftir veturinn færðust þeir nemendur upp um bekk og fóru úr 

umsjón Unnar og Sigurbjargar. Samkvæmt Unni hefðu þessir sömu 

nemendur átt að fá jafnréttisfræðslu aftur í 6. bekk ef skipulag 

þróunarverkefnisins hefði haldið. Ekkert varð hins vegar úr því vegna þess 

að kennararnir sem unnu þróunarverkefnið með 6. bekk um leið og Unnur 

og Sigurbjörg unnu verkefnið með 4. bekk voru hættir og nýr kennari tekinn 

við sem lagði áherslu á annað efni. Hvað verkefni Unnar og Sigurbjargar 

varðar hafa þær ekki unnið með það í heild sinni aftur. Ástæðan er meðal 

annars sú að þær hafa ekki kennt börnum í 4. bekk síðan þær tóku þátt í 

þróunarverkefninu. Þrátt fyrir það taka þær kynjajafnréttisfræðslu með 

þeim nemendum sem þær kenna. Í dag er verkefni Unnar og Sigurbjargar 

unnið í 4. bekk Vogaskóla í einhverri mynd, en þó ekki í heild sinni.  

Eftir að verkefninu lauk í Lækjarskóla var það von Valgerðar Pálsdóttur 

(munnleg heimild, 21. maí 2013) að þróunarverkefnið hefði 

,,margföldunaráhrif“ þannig að nemendur sem tóku þátt í því myndu bera 

út borðskapinn til annarra. Hins vegar hefur engin eftirfylgni átt sér stað 

síðan formlegri vinnu við verkefnið lauk og samkvæmt Valgerði var enginn 

stuðningur til staðar. Hún telur þessa þróun vera miður og bendir á að 

ábyrgð skólastjóra á áframhaldi verkefnisins sé mikil. Aðspurð hvort hún 

finni fyrir áhuga skólastjóra til þess að halda verkefninu áfram eða að taka 

það upp segir hún að áhuginn sé vissulega til staðar í töluðu orði, en ekki í 

verki. Hún bendir þó einnig á að aldrei sé of seint að byrja og að í kjölfar 

verkefnisins hefði orðið til flott námsefni sem skemmtilegt yrði að vinna 

með. Hún er þó meðvituð um mikilvægi þess að standa vel og skipulega að 

málum ef innleiða á nýtt námsefni í skólastarfsemina. Hún segir að setja 

þyrfti verkefnið í ákveðið ferli ef vinna ætti með það aftur. Annars ætti það 

á hættu að ,,detta dautt niður“.  
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Í Reykjakoti þar sem unnið var með upplýsingaflæði til foreldra hefur 

leikskólinn reynt að halda sömu stefnu og tekin var meðfram 

þróunarverkefninu. Gyða Vigfúsdóttir (munnleg heimild, 11. júní 2013) segir 

að fyrirkomulag upplýsingaflæðis hafi breyst í heild sinni í kjölfar 

þátttökunnar og málefnið ,,ligg*i+ í loftinu“ innan leikskólans. 

Upplýsingaflæði til foreldra er þó ekki sértaklega rætt við nýtt starfsfólk og 

segir Gyða ástæðuna vera þá að almennt starfsfólk hefur ekki skyldum að 

gegna varðandi upplýsingaflæði heldur kemur það í hlut stjórnenda. Ekki er 

mikið um mannabreytingar í stjórnunarstöðum á leikskólanum og hefur því 

ekki þótt tilefni til að taka þetta málefni sérstaklega fyrir þegar nýtt 

starfsfólk kemur til starfa. Gyða er þó meðvituð um mikilvægi þess að halda 

verkefninu gangandi. Hún segir: ,,Maður þarf alltaf að vera vakandi vegna 

þess að allt sem við erum að gera, það er svo mikil hætta á að það fari bara 

*...+. Maður þarf alltaf að vera að ýta á“. Aðspurð hvort hún ,,ýti á“ verkefnið 

segist hún ræða upplýsingaflæði til foreldra sérstaklega á þeim tíma þegar 

innritun barna stendur yfir. Ástæðan er sú að yfirleitt eru það mæður sem 

innrita börnin og mikilvægt er að starfsfólk sé meðvitað um að hafa einnig 

samskipti við feður og kalla eftir þeirra símanúmerum og netföngum. Gyða 

er ánægð með áframhald verkefnisins innan leikskólans og segist ekki hafa 

búist við sérstökum stuðningi frá miðstjórn þróunarverkefnisins eftir að 

formlegri vinnu við það lauk. Á orðum hennar má sjá að hún telji það meðal 

annars sína ábyrgð og leikskólans að halda verkefninu áfram. Hún segir: 

,,Við höfum fengið alveg allt það sem hægt var að veita okkur við þetta 

verkefni og svo er það bara spurning með næsta verkefni, ætlum við bara 

að láta þar við sitja eða gera *eitthvað+ meira“.  

Samkvæmt Sverri Jörstad Sverrissyni (munnleg heimild, 24. maí 2013) á 

Hörðuvöllum var enginn stuðningur í boði eftir að formlegri vinnu við 

verkefnið lauk. Upplifun hans af því var hvorki góð né slæm en þó bendir 

hann á að ef ætlunin sé að breyta einhverju í skólastarfi þá sé nauðsynlegt 

að gefa verkefninu lengri tíma heldur en einungis einn vetur. Þrátt fyrir þá 

skoðun Sverris að nauðsynlegt sé að gefa þróunarstarfi lengri tíma þá hefur 

verkefninu á Hörðuvöllum ekki verið haldið áfram með markvissum hætti. 

Samkvæmt Sverri virðist þó ákveðin þróun hafa átt sér stað í skólastarfinu 

meðfram verkefninu. Hann upplifði breytta menningu eftir að verkefninu 

lauk og segir að jafnréttishugsun sé orðin að ákveðnu ,,normi“ í 

skólamenningunni. Að hans mati lifir verkefnið ,,í gardínum og húsgögnum í 

húsinu“ og þrátt fyrir að verkefnið sé ekki rætt eins mikið nú til dags og 

þegar vinna við það stóð yfir þá opnaði það augu starfsmanna fyrir 

mikilvægi jafnréttis. Jafnrétti hefur því orðið einn af brennideplunum í 

skólastarfinu og því til stuðnings bendir hann á að starfsfólk sé mun 
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áhugasamara um grunnþættina ,,jafnrétti“ og ,,mannréttindi“ í 

aðalsnámskrá heldur en aðra þætti. Af þessu að dæma lifir verkefnið að 

einhverju leyti innan leikskólans þrátt fyrir að vinna við það fari ekki fram 

með skipulögðum hætti. Sú hætta er þó til staðar að verkefnið gleymist 

smám saman við brotthvarf þeirra sem tóku þátt. Ekki er verkefnið rætt 

markvisst við nýtt starfsfólk og má leiða hugann að því hvort það sé jafn 

jafnréttisþenkjandi og þeir sem störfuðu við leikskólann meðan á 

þróunarverkefninu stóð. Sverrir virðist átta sig á þeirri hættu og bendir á að 

gagnlegt gæti verið að endurtaka verkefnið, bæði til þess að fræða nýtt 

starfsfólk og vegna nýju aðalnámskrárinnar.  

Í Hörðuvallaskóla hefur eftirfylgni verkefnisins verið töluverð. Íris 

Arnardóttir (munnleg heimild, 22. maí 2013) hefur til að mynda kennt 

jafnréttisfræðslu í 8. bekk síðan vinnu við verkefnið lauk. Þar notast hún við 

verkefnabókina Huxarinn (Íris Arnardóttir, 2010) sem hún samdi meðfram 

vinnu við þróunarverkefnið. Meðan á verkefninu stóð kenndi Íris einnig 

jafnréttisfræðslu í 4. bekk. Þær kennslustundir féllu hins vegar niður eftir að 

formlegri vinnu við verkefnið lauk og ástæðuna má rekja til þess að Íris tók 

sér tímabundið frí frá störfum. Hún hefur hins vegar beitt sér fyrir því að fá 

þessar kennslustundir fyrir 4. bekk aftur inn í skólanámskrá og varð raunin 

sú haustið 2013. Á því má sjá hversu þung ábyrgð hvílir á herðum hennar 

varðandi áframhald þróunarverkefnisins og jafnréttisfræðslu í 

Hörðuvallaskóla. Íris sér hins vegar ekki sjálf um jafnréttisfræðslu í 4. bekk 

heldur aðstoðar hún aðra kennara við að sinna henni. Í því ljósi má vona að 

ábyrgð og jafnréttishugsjónir Hörðuvallaskóla dreifist á fleiri kennara.  

Í tölvupóstsendingu til höfundar (28. nóvember 2013) segir Þórhildur 

Helga Þorleifsdóttir fyrverandi skólastjóri Lundarskóla að verkefnið sem 

unnið var með 8. bekk sé kennt á hverju ári og eigi fastan stað í 

skólanámskrá skólans. Kennarateymi 8. bekkjar ber ábyrgð á kennslunni og í 

teyminu sitja kennarar sem komu að gerð verkefnisins í upphafi. Þórhildur 

er bjartsýn á áframhald verkefnisins og vill hún þar þakka áhuga kennaranna 

sem tóku þátt í verkefninu.  

Í Lundarseli hélt verkefnið einnig áfram og segir Björg Sigurvinsdóttir 

(tölvupóstsending til höfundar, 11. júní 2013) leikskólastjóri að unnið sé 

áfram með bókina Þegar Rósa var Ragnar og þegar Friðrik var Fríða 

(Windfeldt, 2009). Auk þess að vinna með bókina notast starfsfólk einnig við 

kennsluleiðbeiningar sem samdar voru við vinnu verkefnisins. Björg segir að 

bókin sé lesin reglulega yfir með 4ja ára börnum leikskólans og því sé það 

aðallega á ábyrgð starfsfólks eldri deildar að halda verkefninu áfram. 
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Leikskólinn hefur einnig tekið á móti erlendum gestum sem komið hafa til 

þess að fræðast um verkefnið.  

Þróunarverkefnin sem unnin voru í þátttökuskólunum hafa fengið ólíka 

meðhöndlun eftir að formlegri vinnu við þau lauk. Dæmi er um að lítið sem 

ekkert hafi verið unnið með verkefni aftur meðal annars vegna 

framtaksleysis skólastjórnenda og starfsmannabreytinga. Á öðrum stöðum 

virðast þau svífa yfir vötnum skólastarfsins en eru þó ekki sérstaklega rædd 

á markvissan hátt. Enn annars staðar er unnið með þau reglulega og má það 

meðal annars þakka áhuga tengiliða og skólastjórnenda. Ekki var farið að 

ráðum sem komu fram í tillögunni og skólunum tryggður áframhaldandi 

stuðningur og ráðgjöf eftir að formlegri vinnu við verkefnið lauk. Skiptar 

skoðanir voru um mikilvægi eftirfylgni og stuðnings á meðal viðmælenda og 

því má velta fyrir sér hvernig áframhald verkefnanna hefði verið háttað ef 

skipulagður stuðningur hefði verið til staðar. Næst er fjallað um stöðu 

jafnréttismála innan skólanna. 

7.1.6 Staða jafnréttismála 

Áhugavert var að kynna sér stöðu jafnréttismála í skólunum. Þess skal þó 

geta að þátttakendur töldu sig hafa mismikla þekkingu á stöðu 

jafnréttismála innan sinna skóla og umfjöllunin beinist einungis að mati 

viðmælenda. 

Jafnréttishugsjón og jafnréttisfræðslu innan Lækjarskóla er nokkuð 

ábótavant að mati Valgerðar Pálsdóttur (munnleg heimild, 21. maí 2013). 

Jafnrétti innan skólans er henni hugleikið og hún veltir fyrir sér hvaða 

hnökrar í kerfinu valdi því að jafnréttishugsjónir nái tæpast eða ekki inn í 

skólastarfið. Hún er meðvituð um að einn stakur kennari komi ekki miklu til 

skila og telur að skólastjórar verði að sinna ábyrgðarskyldu sinni betur, til 

dæmis með því að veita starfsfólki stuðning við innleiðingu 

jafnréttisfræðslu. Hún segir: ,,stjórnendur þurfa að taka þetta upp á sína 

arma og veita því brautargengi“. Til þess að jafnréttishugsjónir öðlist 

brautargengi bendir hún á að fræðsla til starfsmanna gæti reynst vel til þess 

að auka meðvitund kennara um mikilvægi jafnréttis. Sjálf er hún ekki viss 

um að jafnrétti ríki almennt innan skóla og segir að ekki sé mikið rætt um 

jafnrétti innan Lækjarskóla. Hún bendir auk þess á að skólastjórn 

Lækjarskóla sinni ekki jafnréttisfræðsluskyldum sínum eins og lög gera ráð 

fyrir og tekur sem dæmi að engin jafnréttisáætlun sé innan skólans þegar 

viðtalið fór fram.  

Á Hörðuvöllum er töluvert unnið með jafnréttismál að mati Sverris 

Jörstad Sverrissonar (munnleg heimild, 24. maí 2013) 
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aðstoðaleikskólastjóra. Hann segir að leikskólinn hafi þá stefnu að hafa 

starfshlutfall kynja sem jafnast til þess að börnin hafi fyrirmyndir af báðum 

kynjum. Sverrir segir að þrátt fyrir að konur séu í töluverðum meirihluta sé 

starfshlutfall karla með hærra móti miðað við starfsvettvang í leikskólum. 

Að jafnaði eru fimm karlar á móti 20 konum sem stunda vinnu á 

Hörðuvöllum. Hann er meðvitaður um mikilvægi þess að halda 

jafnréttisumræðunni á lofti og bendir á að gagnlegt gæti verið að taka þátt í 

þróunarverkefni sem gengi út á jafnréttishugtakið og skilning fólks á því. 

Hins vegar er margt á döfinni í leikskólastarfi og því óvíst hvar 

jafnréttisumræðan lendir í þeirri flóru. Því ber þó að fagna að 

aðstoðarleikskólastjóri Hörðuvalla sé meðvitaður um jafnréttismál, enda 

bera skólastjórnendur ábyrgð á inntaki náms.  

Í Hörðuvallaskóla segir Íris Arnardóttir (munnleg heimild, 22. maí 2013) 

að skólastjórinn þar reyni að hafa starfshlutfall kynja sem jafnast. Þrátt fyrir 

það virðist jafnréttishugsjón skólastarfsins ekki rista djúpt. Aðspurð segist 

Íris ekki vita til þess hvort skólinn hafi sett sér jafnréttisáætlun og bendir 

það til þess að ef áætlun sé til staðar þá sé hún óvirk og hafi ekki verið kynnt 

markvisst fyrir starfsfólki. Íris telur að það verði erfitt að innleiða 

grunnþáttinn jafnrétti sem nýja aðalnámskráin gerir ráð fyrir inn í skólastarf. 

Jafnréttisfræðsla og -hugsjón innan skólans er henni mikilvæg og vegna 

þrýstings hennar mun jafnréttisfræðsla fá sértíma í stundaskrá í tveimur 

bekkjum næsta haust. Hún segir: ,,Ég er með svona stolt fyrir skólans hönd, 

ég veit að það eru ekki margir sem kenna þetta markvisst. Ég vil halda þessu 

áfram og mér finnst þetta bara flott“. Á þessu má sjá hvernig Íris tekur á sig 

ákveðna ábyrgð varðandi jafnréttisfræðslu í Hörðuvallaskóla.  

Maríanna G. Einarsdóttir (munnleg heimild, 24. janúar 2013) 

leikskólastjóri í Smárahvammi er meðvituð um að halda 

jafnréttisumræðunni á lofti og segist ræða jafnréttismál við nýtt starfsfólk. 

Hins vegar viðurkennir hún að nú sé ástæða til þess að skerpa á 

jafnréttisumræðunni. Aðspurð segist hún þó ekki geta sagt til um það með 

vissu hvort það sé á döfinni vegna annarra brýnna verkefna. Það gæti þó 

hjálpað til að leikskólinn er að vinna að nýrri skólanámskrá samfara nýju 

aðalnámskránni þar sem jafnréttishugtakið verður meðal annars tekið fyrir. 

Í leikskólanum Reykjakoti er töluvert unnið með jafnrétti. Samkvæmt 

Gyðu Vigfúsdóttur (munnleg heimild, 11. júní 2013) byggist starfsemin upp 

á Hjallastefnu þar sem jafnrétti er haft að leiðarljósi og mælt er með að nýtt 

starfsfólk lesi sér til um stefnuna. Hluti af leikskólastarfinu fer fram þar sem 

börnum er kynjaskipt og kynjajafnrétti er meðal annars rætt á 

starfsmannafundum. Gyða bendir þó á mikilvægi þess að fólk hafi áhuga á 
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jafnréttismálum ef ætlunin sé að vinna með þau. Hún segir: ,,það er 

útilokað að vera með verkefni þegar fólk hefur ekki áhuga“. Samkvæmt 

Gyðu fór starfsfólk leikskólans nýlega og skoðaði Hjallastefnuskóla þar sem 

meðal annars var farið yfir jafnréttisskipulag Reykjakots og ástæður þess. Í 

því ljósi má líta svo á að reynt sé að vekja upp áhuga hjá starfsfólki og 

meðvitund varðandi jafnréttismál. Auk þessa vinnur leikskólinn að 

jafnréttisáætlun með stuðningi frá mannauðsstjóra Mosfellsbæjar. Þrátt 

fyrir að starfsemin byggist upp á jafnréttishugsjónum veltir Gyða því fyrir 

sér hvort rætt sé nægilega mikið um jafnrétti innan leikskólans. Í því ljósi má 

sjá að hún er meðvituð um að gott megi alltaf bæta og að nauðsynlegt sé að 

vera vakandi fyrir því að markvissar umræður eigi sér stað.  

Unnur Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 7. mars 2013) í Vogaskóla er 

ekki alveg viss hvernig jafnréttisfræðslu er háttað í skólanum nú í dag. Hún 

veit þó að nemendur á unglingastigi læra Kynungabók (sjá Berglind Rós 

Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010) og bætir því jafnframt við að það 

sé undir hverjum og einum kennara komið hvort lögð sé áhersla á jafnrétti: 

,,Þetta fer eftir því á hverju kennarinn hefur áhuga á“. Af orðum hennar að 

dæma virðast því kennararnir sjálfir bera ábyrgð á að nemendur fái 

jafnréttisfræðslu í skólastarfi. Unnur er jákvæð í garð jafnréttisfræðslu með 

tilkomu nýrrar aðalnámskrár og segist viss um að fyrirkomulagið eigi eftir að 

breytast samhliða henni. 

Hvað leikskólann Múlaborg varðar einbeita stjórnendur sér meðal 

annars að því að hafa kynjahlutfall starfsmanna sem jafnast og samkvæmt 

Maríu Kristjánsdóttur (munnleg heimild, 14. mars 2013) deildarstjóra er 

ávallt reynt að hafa einn karlmann á hverri deild. Leikskólinn er meðvitaður 

um jafnréttismál og María segir: ,,hérna þá lítum við alltaf þannig á það að 

barnið er fremst. Barnið er alltaf barn og svo kemur allt hitt á eftir, hvort 

sem það er stelpa eða strákur, fötlun eða ekki, hvort sem það fæddist á 

Íslandi eða ekki þá eru þeir allir eins og þeir eru“. Hún segir einnig að 

leikföng leikskólans beri keim af jafnréttishugsjónum og þar má til dæmis 

finna púsl með mynd af barni í hjólastól. Í því ljósi má ætla að leikskólinn 

Múlaborg sé að gera góða hluti í jafnréttisstarfi. Hins vegar er ekki að heyra 

á tali Maríu að kynjajafnrétti sé þar til grundvallar. 

Að mati fyrverandi skólastjóra Lundarskóla sem lét af störfum í lok árs 

2012 eru jafnréttismál þar í betri stöðu heldur en áður hefur verið. Til að 

mynda nefnir hún að skólinn hafi fengið aðstoð frá jafnréttisfulltrúa 

Akureyrarbæjar bæði til þess að setja sér jafnréttisáætlun og til þess að 

fylgja henni eftir. Á skólaárinu 2012–2013 var auk þess haldin jafnréttisvika í 
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fyrsta skipti í skólanum þar sem kennarar áttu að vinna að verkefnum um 

kynjajafnrétti með árgöngum sínum. Af svörum Þórhildar að dæma eru 

jafnréttismál í Lundarskóla því í réttum farvegi. 

Í tölvupóstsendingu til höfundar segir Björg Sigurvinsdóttir (11. júní 

2013) á leikskólanum Lundarseli að jafnréttisfræðsla sé á ,,góðri siglingu 

upp á við“. Að sögn Bjargar er starfsfólk vakandi fyrir því að halda 

jafnréttisumræðunni á lofti auk þess sem kynjajafnréttisfræðsla sé leiðarljós 

í starfinu ásamt heimspeki.  

Ekki reyndist unnt að meta hvernig jafnréttismál standa í Varmárskóla 

sökum ónógra upplýsinga.  

Af umfjölluninni að dæma eru jafnréttismál skólanna í ólíku ástandi. Í 

sumum skólum axla skólastjórnendur ekki ábyrgð á jafnréttisfræðslu og eru 

jafnréttismál ekki rædd markvisst. Í öðrum skólum eru skólastjórnendur 

meðvitaðir um mikilvægi fræðslunnar og að nauðsynlegt sé að viðhalda og 

skerpa á hugmyndafræðinni reglulega. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

allir meðvitaðir um mikilvægi jafnréttis en til þess að jafnréttishugsjón nái 

festu í skólastarfi þurfa skólastjórnendur að skerpa meðvitund og vekja 

áhuga sem flestra starfsmanna. 

7.2 Kynning á verkefninu og afrakstri þess 

Í tillögu númer þrjú í lokaskýrslu þróunarverkefnisins segir að kynna þurfi 

verkefnið og afrakstur þess sem víðast (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). 

Samkvæmt lokaskýrslunni fóru fram ýmsar opinberar kynningar á 

verkefninu í gegnum fjölmiðla. Þar má nefna fréttatilkynningar, greinaskrif 

og viðtöl. Bréf til kynningar var einnig sent á alla leik- og grunnskóla landsins 

og skólaskrifstofur þátttökusveitarfélaganna. Í lokaskýrslunni kemur einnig 

fram að Jafnréttisstofa og Akureyrarbær hafi staðið fyrir hádegisverðarfundi 

þar sem kynning á þróunarverkefninu fór fram ásamt verkefnum Lundarsels 

og Lundarskóla á Akureyri. Jafnréttisnefnd Kópavogs hélt málþing þar sem 

verkefni þátttökuskólanna var kynnt og leikskólastjórinn í Smárahvammi 

kynnti jafnréttisverkefni skólans á sameiginlegum skipulagsdegi leikskóla 

Kópavogs. Jafnréttisfulltrúi Kópavogs og formaður jafnréttisnefndar fóru á 

fundi með öllum skólastjórnendum sveitarfélagsins og gáfu skólunum 

bækur um jafnréttisfræðslu ásamt því að ræða um verkefnin. Í kjölfar þess 

óskaði einn grunnskólinn eftir fræðslu inn á kennarafund. Verkefnið var 

einnig kynnt fyrir fræðslunefnd Mosfellsbæjar (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 

2010).  

Fulltrúar Jafnréttisstofu komu á starfsdag fyrir grunnskóla Fjarðabyggðar 

þar sem Unnur Gunnarsdóttir og Sigurbjörg Hallgrímsdóttir kynntu verkefni 
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Vogaskóla og Helga María Þórarinsdóttir kynnti verkefni Lundarsels. Á 

heimasíðu Reykjavíkurborgar (2010a) kemur fram að 

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur hafi í samstarfi við Vogaskóla og 

Menntasvið boðið öllum grunnskólum borgarinnar kynningu á verkefni 

Vogaskóla. Nú hefur verið sett af stað önnur kynning á verkefni Vogaskóla 

sem fjallað er um í aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar (2011) í 

jafnréttismálum 2011–2015. Þar segir meðal annars að skólar borgarinnar 

skulu fá kynningu á verkefni Vogaskóla og samkvæmt Unni Gunnarsdóttur 

(munnleg heimild, 7. mars 2013) er kynningin meðal annars tilkomin vegna 

áherslunnar á jafnrétti í nýju aðalnámskránni. Auk þess að kynna verkefni 

sitt skilja Unnur og Sigurbjörg ávallt eftir lokaskýrsluna sem þær skrifuðu um 

verkefnið í Vogaskóla.  

Svo virðist sem tillögu númer þrjú hafi verið ágætlega sinnt, en hún lagði 

til að verkefnið og afrakstur þess yrði kynnt sem víðast. Kynningar fóru 

meðal annars fram á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og í Fjarðabyggð. 

Umfjöllunin hér að framan er þó ekki tæmandi og eflaust hafa farið fram 

fleiri kynningar. Það vakti þó athygli rannsakanda að hafa ekki rekist á 

neinar kynningar sem fóru fram á vesturhluta landsins og ef rétt reynist má 

þá segja að tillögunni hafi einungis verið fylgt eftir að hluta til. 

7.3 Huglægt mat og eftirfylgni opinberra aðila 

Eftir að formlegri vinnu við verkefnið er lokið má líta yfir farinn veg og leggja 

mat á vinnuna sem átt hefur sér stað. Arnfríður Aðalsteinsdóttir (munnleg 

heimild, 3. apríl 2013) verkefnisstjóri segist vera ánægð með gang 

verkefnisins og bendir á að lærdómurinn liggi einnig í því sem betur hefði 

mátt fara. Hún veltir einnig fyrir sér tegund verkefnisins og hvort það hafi í 

raun verið þróunarverkefni samkvæmt hinum hefðbundu 

skólaþróunarfræðum. Hún er meðvituð um að skólaþróun verði að eiga 

rætur innan skólanna sjálfra en í þessu tilviki var um utanaðkomandi 

þrýsting að ræða. Hún bendir einnig á það sama og faghópur verkefnisins 

benti á í lokaskýrslu þróunarverkefnisins (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010), 

að þróunarverkefni tekur lengri tíma heldur en einungis eitt ár. Hún segir: 

,,Þetta er miklu stærra verkefni að ætla að koma jafnréttisfræðslu inn í öll 

skólastig heldur en eitthvert eitt þróunarverkefni í eitt ár með einhverjum 

fimm sveitarfélögum og tíu skólum og örfáum kennurum“. Jafnvel þó að um 

utanaðkomandi þrýsting hafi verið að ræða og að áhugi kennara og 

starfsfólks skóla á verkefninu hafi verið misjafn í upphafi upplifði Arnfríður 

töluverða hugarfarsbreytingu hjá þátttakendum meðan á verkefnavinnu 

stóð. Hún er ánægð með þá vinnu sem þátttakendur lögðu í verkefnið og 
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lítur sátt yfir farinn veg (Arnfríður Aðalsteinsdóttir munnleg heimild, 3. apríl 

2013).  

Í ljósi hugleiðinga Arnfríðar um samanburð á þróunarverkefninu og 

skólaþróunarfræðum má sjá að þróunarverkefnið hafi ekki lotið að 

ákveðnum kröfum skólaþróunarfræða. Með tilliti til þess að verkefnið hafi 

verið vel heppnað er þó hvorki sanngjarnt né rétt að tala um feil eða mistök 

í verkefninu. Þess í stað telur höfundur vænlegra að líta á verkefnið sem vel 

heppnað tilraunaverkefni frekar en þróunarverkefni. 

Eins og áður kom fram fundu þátttakendur ekki fyrir markvissri eftirfylgni 

opinberra aðila eftir að formlegri vinnu við þróunarverkefnið lauk. 

Samkvæmt Arnfríði Aðalsteinsdóttur (munnleg heimild, 3. apríl 2013) var 

eftirfylgni Jafnréttisstofu fólgin í því að kynna verkefnið en stuðningur til 

skólanna var á vegum sveitarfélaganna sjálfra. Við lok verkefnisins var 

lokaskýrsla þróunarverkefnisins kynnt á fjölmennum fundi þann 19. mars 

2010 í mennta- og menningarmálaráðuneytinu og var þáverandi mennta- og 

menningarmálaráðherra, Katrínu Jakobsdóttur, afhent lokaskýrsla 

verkefnisins. Jóna Pálsdóttir (munnleg heimild, 23. maí 2013) 

jafnréttisráðgjafi mennta- og menningarmálaráðuneytisins segir hins vegar 

að ekkert hafi verið unnið með verkefnið á vegum ráðuneytisins í 1–2 ár 

eftir að því lauk. Ástæðan var meðal annars vegna efnahagsþrenginga og 

bankahruns á Íslandi árið 2008. Jóna segir: „Svo kemur hrunið og það er 

bara mjög dimmt yfir öllu sem [heitir] peningamál og peningar til 

nýsköpunar [...]. Það var bara algjörlega stoppað allt svona. Allt! ég er ekki 

bara að tala um þetta“. Að mati Jónu var stöðvunin slæm og hefði hún kosið 

að vinnan við verkefnið hefði haldið áfram strax og vinna Jafnréttisstofu 

lauk.  

Nú hafa hjólin byrjað að snúast aftur og árið 2011 komu fram aðgerðir 

varðandi þróunarverkefnið sem birtust í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnar í 

jafnréttismálum til fjögurra ára 2011–2014 (Þingskjal nr. 334/2010–2011). 

Þar segir orðrétt:  

Verkefninu Jafnrétti í skólum verði fram haldið til þess að 

hugmyndir og verkefni sem unnin voru nýtist fleiri skólum og 

sveitarfélögum en verkefnið felur í sér jafnréttisfræðslu í leik- 

og grunnskólum. Verkefnið var unnið í grunnskóla og leikskóla í 

fimm sveitarfélögum, samtals í tíu skólum, og eru upplýsingar 

um það á vefnum jafnrettiiskolum.is. Verkefnið verði unnið í 

samráði við sérfræðinga í kynjafræðum og sveitarfélög. 

(29.grein) 
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Ákvæðið er í samræmi við tillögu númer þrjú í lokaskýrslu 

þróunarverkefnisins sem segir að tryggja verði fleiri sveitarfélögum 

þátttöku. Til þess að fylgja ákvæðinu eftir gerði mennta- og 

menningarmálaráðuneytið samning við Jafnréttisstofu. Hlutverk hennar var 

að semja annars vegar við Unni Gunnarsdóttur og Sigurbjörgu 

Hallgrímsdóttur í Vogaskóla og hins vegar við Helgu Maríu Þórarinsdóttur og 

samstarfsfólk hennar í Lundarseli til þess að vinna og endurskrifa 

kennsluleiðbeiningar við verkefnin sem unnin voru í þróunarverkefninu. 

Unnur og Sigurbjörg unnu kennsluleiðbeiningar fyrir verkefnið Jafnrétti 

kynjanna frá landnámi til vorra daga sem þær sömdu og Helga María 

Þórarinsdóttir endurskrifaði kennsluleiðbeiningar fyrir hönd Lundarsels sem 

samdar voru fyrir bókina Þegar Friðrik var Fríða og þegar Rósa var Ragnar 

(Windfeldt, 2009). Til þess að gefa út verkefnin á prent sótti Jafnréttisstofa 

um styrk til Þróunarsjóðs námsgagna sem fékkst því miður ekki. Þess í stað 

er stefnt að því að verkefnin komi út á netinu í haust 2013. Jafnréttisstofa 

mun halda áfram að leita að peningum til þess að gefa út verkefnin á prent 

og verða kennsluleiðbeiningarnar kynntar fyrir kennurum í leik- og 

grunnskólum (Arnfríður Aðalsteinsdóttir tölvupóstsending til höfundar, 30. 

maí 2013).  

Líta má á þróunarverkefnið sem vel heppnað tilraunaverkefni og lítur 

verkefnisstjóri sátt yfir farinn veg. Ekki var unnið markvisst með áframhald 

verkefnisins strax eftir að formlegri vinnu við það lauk en um haustið 2013 

verða gefnar út á netinu kennsluleiðbeiningar fyrir verkefni Vogaskóla og 

Lundarsels. Þannig má segja að tillögu númer þrjú hafi verið fylgt eftir en 

með því að notast við námsefni Vogaskóla og Lundarsels í skólastarfi fá fleiri 

sveitarfélög kost á þátttöku í verkefninu (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). 

7.4 Samantekt 

Í upphafi þróunarverkefnisins var áhugi meðal verkefnisstjóra, tengiliða og 

skólastjóra þátttökuskólanna mismikill. Dæmi voru um að skólastjórar og 

starfsfólk taldi sig vera að gera góða hluti í jafnréttismálum og því væri 

þátttaka í verkefninu óþörf. Annað kom þó á daginn þegar vinna við 

verkefnið hófst og flestir þátttakendur fundu fyrir breytingum til batnaðar 

meðfram verkefnavinnu. Reglulega voru haldnir vinnufundir þar sem 

tengiliðir og verkefnisstjórar þátttökuskólanna hittust og fengu fræðileg 

innlegg auk þess sem verkefnisstjóri þróunarverkefnisins studdi við bak 

þátttakenda. Stuðningurinn var til góðs og lýstu þátttakendur yfir ánægju 

sinni með jafnvægið á milli umsjónar ytri aðila og sjálfstæði skóla. Hins 

vegar var fjárhagslegur stuðningur ólíkur innan skólanna en launagreiðslur 
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til þátttakenda voru á ábyrgð sveitarfélaga og skólanna sjálfra. Þeir 

einstaklingar sem ekki fengu greitt fyrir vinnu sína töldu það verkefninu ekki 

til framdráttar vegna þess að vinnuálag jókst til muna meðan á verkefninu 

stóð. Einnig virtist vera vöntun á stuðningi samstarfsfólks en stjórn 

þróunarverkefnisins gerði ekki kröfur á fjölda þátttakenda innan skólanna. 

Oft var það á ábyrgð fárra innan skólanna að stýra verkefninu og veita því 

eftirfylgni eftir að formlegri vinnu við það lauk.  

Staða þróunarverkefnisins innan skólanna í dag er ólík. Eftir að formlegri 

vinnu við verkefnið lauk færðist ábyrgð á eftirfylgni til sveitarfélaga en ekki 

virtist hafa komið markviss stuðningur frá utanaðkomandi aðilum. Það má 

því segja að tillögunni um að þátttökuskólunum skuli tryggður 

áframhaldandi stuðningur og ráðgjöf hafi ekki verið sinnt. Verkefnið hefur 

lognast út af hjá sumum skólum en hjá öðrum fer fram markvissari vinna. 

Vegna efnahagsþrenginga var ekki unnið með verkefnið í nokkurn tíma á 

vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Nú hefur vinna með 

verkefnið hafist á ný með útkomu námsefna og í haust 2013 verða gefnar út 

kennsluleiðbeiningar frá Vogaskóla og Lundarseli á netinu. Einnig fá leik- og 

grunnskólar landsins kynningu á kennsluleiðbeiningum en þannig mun 

afrakstur þróunarverkefnisins nýtast fleiri sveitarfélögum og er það í takt við 

tillögu númer þrjú í lokaskýrslu þróunarverkefnisins. 
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8 Jafnréttisfræðslunámsefni og heimasíða 
þróunarverkefnis 

Hér er fjallað um námsefni í jafnréttisfræðslu. Gerð er grein fyrir völdum 

úttektum á jafnréttisfræðslunámsefni og gagnrýni einnar úttektar reifuð. 

Einnig er fjallað um útgáfu á jafnréttisfræðsluverkefnum sem unnin voru í 

þróunarverkefninu. Umfjöllunin er í takt við tillögur númer fjögur og fimm 

sem birtust í lokaskýrslu þróunarverkefnisins. Tillaga númer fjögur leggur til 

að gefa ætti út jafnréttisfræðsluverkefnin sem unnin voru í 

þróunarverkefninu og að gera ætti faglega úttekt á því jafnréttisfræðslu-

námsefni sem til er. Tillaga númer fimm segir að tryggja skuli áframhald 

heimasíðunnar sem sett var upp vegna verkefnisins (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). 

8.1 Úttektir á jafnréttisfræðslunámsefni 

Hér er fjallað um tillögu númer fjögur þar sem segir að gera ætti faglega 

úttekt á því jafnréttisfræðslunámsefni sem til er (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 

2010). Bæði á heimasíðu Jafnréttisstofu (e.d.c) og á heimasíðu 

þróunarverkefnisins (Jafnréttisstofa, e.d.a) má finna yfirlit yfir námsefni um 

jafnrétti. Hjá Jafnréttisstofu er námsefnið allt undir sama hatti en á 

heimasíðu þróunarverkefnisins hefur því verið skipt upp í aldursstig. Þar er 

jafnframt að finna danskt námsefni og námsefni sem Námsgagnastofnun 

gefur út þar sem fjallað er um jafnrétti að öllum eða einhverjum hluta. 

Engin dagsetning er á uppfærslum síðanna en nýjasta námsefnið sem kemur 

fram á heimasíðu þróunarverkefnisins er Kynungabók, upplýsingarit fyrir 

ungt fólk og kom það út árið 2010 (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl., 2010; 

Jafnréttisstofa, e.d.d). Athygli vekur að bækurnar Þegar Rósa var Ragnar og 

þegar Friðrik var Fríða (Windfeldt, 2009) og Huxarinn (Íris Arnardóttir, 

2010a) sem voru notaðar og samdar við vinnu þróunarverkefnisins í tveimur 

skólum eru ekki á lista yfir jafnréttisfræðslunámsefni á heimasíðu 

þróunarverkefnisins. Þær bækur er hins vegar að finna í yfirliti á heimasíðu 

Jafnréttisstofu (e.d.c). Eins og á heimasíðu þróunarverkefnisins er nýjasta 

námsefnið á heimasíðu Jafnréttisstofu frá árinu 2010 (Jafnréttisstofa, e.d.c). 

Það eru bækurnar Eru fjöllin blá? Bók fyrir unga heimspekinga (Íris 

Arnardóttir, 2010b), Huxarinn (Íris Arnardóttir, 2010a) og Kynungabók, 

upplýsingarit fyrir ungt fólk (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl., 2010). Ekki er 



 

112 

fullt samræmi á milli listanna tveggja, þ.e. hvor heimasíðan um sig nefnir 

titla sem hin hefur ekki.  

Jafnvel þó svo að yfirlit síðnanna flokkist varla undir ,,faglega úttekt á 

jafnréttisfræðsluefni“ eins og tillaga lokaskýrslunnar gerir ráð fyrir, nýtast 

þau vel sem hugmyndabanki fyrir kennara sem kenna jafnréttisfræðslu.  

Á heimasíðu þróunarverkefnisins er að finna hlekk sem vísar á skýrslu 

um jafnréttisfræðsluefni. Skýrslan er eftir Öglu Maríu Jósepsdóttur (2007) 

og var gagnaöflun gerð í október og nóvember 2007. Í skýrslunni er að finna 

samantekt um jafnréttisfræðsluefni frá leikskóla og upp í framhaldsskóla. 

Samkvæmt Öglu snýst jafnréttisfræðsluefni fyrir leikskólastig og yngsta stig 

grunnskólans að mestu leyti um fræðslu fyrir kennara og er efnið ekki ætlað 

börnunum sjálfum. Á miðstigi grunnskóla er ögn meira af efni sem ætlað er 

nemendum þó svo að flest efnið sé ætlað kennurum. Á unglingastigi 

grunnskóla er að mati Öglu að finna mesta efnið sem höfðar beint til 

nemenda. Jafnframt er þar að finna töluvert af efni fyrir kennara. Á 

framhaldsskólastigi má finna töluvert efni sem höfðar beint til unglinga sem 

og kennara. Niðurstöður Öglu benda til að jafnréttisfræðsluefni fyrir 

kennara megi finna á öllum skólastigum en magni á námsefni fyrir 

nemendur sé verulega ábótavant á leikskólastigi og yngsta stigi grunnskóla. 

Það ber að hafa í huga að úttekt Öglu var gerð árið 2007 og síðan þá hefur 

meðal annars komið út jafnréttisfræðsluefni á vegum þróunarverkefnisins 

fyrir leikskóla og einnig er stefnt að því að gefa út jafnréttisfræðsluefni fyrir 

4. bekk grunnskóla. Í lok skýrslunnar er upptalning og stutt umfjöllun um 

jafnréttisfræðsluefni.  

Kristín Linda Jónsdóttir (2011) gerði úttekt á hlutdeild kynjanna í 

námsefni í sögu á miðstigi grunnskóla fyrir hönd Jafnréttisstofu. Þar kom í 

ljós að karlar eru nefndir á nafn í mun ríkari mæli heldur en konur og kemst 

Kristín Linda Jónsdóttir (2011) svo að orði: ,,Niðurstaðan er því sú að 

jafnrétti milli karla og kvenna í námsbókum í sögu á miðstigi grunnskóla sé 

stórlega ábótavant og er nauðsynlegt að bæta snarlega um betur“ (bls. 32). 

Í lok úttektarinnar setur Kristín Lind fram tíu atriði þessu til úrbóta. 

Úrbæturnar snúast meðal annars um að fjölga nafngreindum konum þannig 

að þær verði sýnilegri í sögunni en ella. Sú tillaga Kristínar hefur fengið á sig 

gagnrýni. Íris Ellenberger (2011) doktorsnemi í sagnfræði bendir á að það 

dugi ,, skammt að sáldra konum yfir söguna til að leiðrétta hlut kynjanna í 

námsbókunum þegar sú tegund sögu sem liggur þeim til grundvallar er 

karllæg“. Samkvæmt Írisi hefur sögukennsla miðast við stjórnmálasögu þar 

sem rík áhersla er lögð á að ýta undir tilverurétt þjóðarinnar til dæmis með 

því að fjalla um sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og valdamikla einstaklinga. 
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Þess í stað telur Íris vænlegra að leggja meiri áherslu á menningar-, félags- 

og hugmyndasögu sem sýna greinilega valdabaráttu og kúgun kvenna í 

áranna rás. Ef konum yrði einungis ,,sáldrað“ yfir söguna eins og Íris kemst 

að orði yrði sú hætta fyrir hendi að þessir þættir gleymdust og einnig 

barátta og kúgun annarra minnihlutahópa. Magnús Sveinn Helgason (2011) 

tekur í sama streng og segir að vænlegra sé að gera kyngervi og kynbundnu 

valdakerfi samfélagsins betri skil en áður, heldur en að setja kynjakvóta á 

nafngreinda einstaklinga í sögukennslubókum.  

Þrátt fyrir gagnrýni á tillögur Kristínar Lindu er úttektin þörf og góð 

áminning varðandi rýran hlut kvenna í sögukennslu. Kynjajafnréttislög gera 

auk þess ráð fyrir að kennslu- og námsgögn skulu ekki mismuna öðru hvoru 

kyninu og í gátlista Námsgagnastofnunnar (e.d.) til kennsluefnishöfunda 

segir að ekki skuli mismuna kynjum eða fjalla um hlutverk kynja með 

einhliða hætti. Einnig segir að leitast skuli við að tryggja að ámóta fjöldi 

dæma skuli tekinn af hvoru kyni. Að hafa bæði sjónarhorn inni í myndinni 

með því að leggja áherslu á valdabaráttu og kúgun kvenna sem og að auka 

umfjöllun um þær í sögukennslu kemur til móts við lög og reglur og er 

jafnréttisbaráttunni til góðs.  

Þess má einnig geta að á heimasíðu þróunarverkefnisins (Jafnréttisstofa, 

e.d.a) má einnig finna samantekt á rannsóknum og fræðilegri umfjöllun um 

jafnréttismál í íslenskum skólum og menntakerfi. Hún var unnin af Fjólu Ósk 

Gunnarsdóttur (2007) fyrir hönd Jafnréttisstofu. Þar sem tillaga 

lokaskýrslunnar snýst um úttektir á námsefni en ekki á rannsóknum og 

fræðilegri umfjöllun verður samantekt Fjólu ekki gerð nánari skil hér. 

Samantektin er hins vegar gagnleg til þess að öðlast yfirsýn yfir umfang og 

eðli rannsókna og fræðilegra efna. Í því ljósi þótti ástæða til þess að geta 

hennar hér í stuttu máli.  

Samantekt á jafnréttisfræðslunámsefni má finna á vef Jafnréttisstofu og 

á vef þróunarverkefnisins en mikilvægt er að uppfæra þær reglulega til þess 

að þær nýtist sem best. Í úttektum á jafnréttisfræðsluefni frá 2007 og 2011 

kom í ljós að vöntun er á efni fyrir nemendur á leikskólastigi og á yngsta stigi 

grunnskóla og að jafnrétti milli karla og kvenna í námsbókum í sögu á 

miðstigi grunnskóla sé ábótavant. Mikilvægt er að bæta úr þessu sem fyrst 

og bent hefur verið á mikilvægi þess að úrbætur sem snúa að kynjajafnrétti í 

námsbókum fari fram með vel ígrunduðum hætti þar sem kúgun og barátta 

minnihlutahópa komi glögglega í ljós. Næst er fjallað um útgáfu á 

jafnréttisfræðsluverkefnum þátttökuskólanna. 
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8.2 Útgáfa á jafnréttisfræðsluverkefnum þátttökuskólanna 

Tillaga númer fjögur í lokaskýrslu þróunarverkefnisins leggur til að gefa ætti  

út jafnréttisfræðsluverkefnin sem unnin voru í þróunarverkefninu. 

Samkvæmt Arnfríði Aðalsteinsdóttur (munnleg heimild, 24. nóvember 

2012) verkefnisstjóra var sá áhugi til staðar en vegna skorts á fjármagni var 

sá kostur ekki mögulegur við lok þróunarverkefnisins. Nú hefur tillögunni 

hins vegar verið fylgt eftir en eins og komið hefur fram verða verkefni 

Vogaskóla og Lundarsels gefin út haustið 2013, auk þess sem Íris Arnardóttir 

námsráðgjafi Hörðuvallaskóla gaf út námsbókina Huxarinn, með stuðningi 

frá Námsgagnasjóði.  

Verkefnin í bókinni vann Íris í samvinnu við nemendur sína þegar hún tók 

þátt í þróunarverkefninu og byggja þau á heimspekilegum kennsluaðferðum 

þar sem markmiðið er að skapa samræður á milli kennara og nemenda með 

virkri hlustun, jafnrétti og virðingu að leiðarljósi. Samkvæmt Írisi hefur sala á 

bókinni ekki gengið sem skyldi og furðar hún sig á því. Eftir hennar bestu 

vitund er þetta eina íslenska verkefnabókin sem byggir á jafnréttisfræðslu. 

Íris bendir þó á að ástæðu fyrir rýrri sölu megi ef til vill rekja til þess að hún 

gefi bókina út sjálf, en hún rekur sína eigin bókaútgáfu ásamt eiginmanni 

sínum þar sem þau prenta bókina. Hún segir að skólar séu hvattir til þess að 

versla við Námsgagnastofnun og fái takmarkað fjármagn til þess að versla 

við aðrar útgáfur. Þar að auki er bókarinnar ekki getið í kynningarbækling 

um lífsleikni frá Námsgagnastofnun og segir Íris að hún sé þar af leiðandi í 

einskonar ,,samkeppni“ við Námsgagnastofnun. Alla markaðssetningu sér 

hún um sjálf sem er yfirleitt í formi tölvupóstsendinga til skóla, auk þess 

sem hún heldur úti heimasíðunni www.arragus.is. Með aukinni áherslu á 

jafnréttisfræðslu í nýrri aðalnámskrá ber Íris þá von í brjósti að skólar fari að 

líta í kringum sig eftir jafnréttisfræðslunámsgögnum (Íris Arnardóttir 

munnleg heimild, 22. maí 2013; Kópavogsbær, 2010). 

8.3 Heimasíða þróunarverkefnisins 

Eins og áður hefur komið fram var heimasíðan www.jafnrettiiskolum.is sett 

á laggirnar í tilefni þróunarverkefnisins og fjallar ein tillaga lokaskýrslunnar 

um áframhald heimasíðunnar (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Síðan 

hefur að geyma allskonar upplýsingar varðandi jafnrétti og jafnréttisfræðslu 

og er hún opin almenningi. Samkvæmt Bergljótu Þrastardóttur 

(tölvupóstsending til höfundar, 10. janúar 2013) fræðslufulltrúa hjá 

Jafnréttisstofu var heimasíðan sett upp og búin til af starfsfólki 

Jafnréttisstofu sem litla reynslu hafði af heimasíðugerð. Meðan á 

þróunarverkefninu stóð var það hlutverk Arnfríðar Aðalsteinsdóttur (2010) 

http://www.jafnrettiiskolum.is/
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að hafa umsjón með heimasíðunni en síðan þá hefur síðunni verið haldið við 

með því að benda kennurum á að þar megi finna gagnlegar upplýsingar um 

jafnréttisfræðslu (Bergljót Þrastardóttir tölvupóstsending til höfundar, 10. 

janúar 2013). Einnig eru þar birtar fréttir og hagnýtar upplýsingar og eru 

kennarar og skólar hvattir reglulega annars vegar til þess að senda inn efni 

um jafnréttismál og hins vegar til þess að deila kennsluaðferðum hvað 

jafnréttismál varðar. Engin viðbrögð hafa þó verið við þeirri bón.  

Samkvæmt Bergljótu Þrastardóttur (tölvupóstsending til höfundar, 10. 

janúar 2013) hefur starfsfólk Jafnréttisstofu þurft að sníða sér stakk eftir 

vexti hvað viðhald heimasíðunnar varðar. Engin póstlisti fylgir síðunni og því 

eru fréttir af skólamálum gjarnan settar inn á aðrar síður sem Jafnréttisstofa 

hefur umsjón með. Þannig komast tilkynningar og fréttir til skila í gegnum 

póstlista þeirra síðna. Arnfríður Aðalsteinsdóttir (munnleg heimild, 3. apríl 

2013) verkefnisstjóri tekur í sama streng og bendir á að ef viðhaldi á 

heimasíðunni eigi að vera sinnt reglulega þurfi einstakling í sérstakt 

starfshlutfall til þess. Þrátt fyrir að síðunni hafi ekki verið sinnt á markvissan 

hátt hefur ekki komið til greina að leggja hana niður og bendir Bergljót 

Þrastardóttir (tölvupóstsending til höfundar, 10. janúar 2013) á að ýmislegt 

gott sé þar að finna.  

Tillögunni um áframhald heimasíðunnar var ekki sinnt eins og best hefði 

verið á kosið. Ýmsar endurbætur eru þarfar á síðunni þó svo að gagnlegt 

efni sé þar einnig að finna. Ekki hefur komið til greina að leggja síðuna niður 

og er því enn von um að heimasíðan verði bætt og henni sinnt reglulega. 

8.4 Samantekt 

Úttektir hafa verið gerðar á jafnréttisfræðslunámsefni eins og tillaga númer 

fjögur gerir ráð fyrir. Þær úttektir á jafnréttisfræðsluefni sem fjallað var um 

sýndu annars vegar að skortur er á fræðsluefni fyrir nemendur á 

leikskólastigi og yngsta stigi grunnskóla og hins vegar að karlar eru nefndir á 

nafn í mun ríkari mæli heldur en konur í námsefni í sögu á miðstigi 

grunnskóla. Það hefur verið bent á að ekki dugi að fjölga nafngreindum 

konum til þess að koma til móts við vandamálið vegna þeirrar ástæðu að 

einnig verði að draga fram þá baráttu sem konur og aðrir minnihlutahópar 

hafa gengið í gegnum. Frekar ætti að leggja meiri áherslu á menningar-, 

félags- og hugmyndasögu sem gerir kúgun og baráttu kvenna sýnilega. Til 

þess að úttektir á námsefni nýtist sem best er mikilvægt að þær séu 

uppfærðar reglulega þannig að nýtt námsefni njóti sín. Með það í huga má 

segja að tillaga númer fjögur eigi vel við og falli aldrei úr gildi. 
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Á heimasíðu Jafnréttisstofu og á heimasíðu þróunarverkefnisins má finna 

lista yfir jafnréttisfræðsluefni. Á báðum síðunum eru nýjustu 

jafnréttisfræðsluefnin frá árinu 2010 og hvor síðan fyrir sig inniheldur efni 

sem hin hefur ekki. Athyglisvert þykir að bækur sem samdar og notaðar 

voru við vinnu á þróunarverkefninu er ekki að finna á listanum sem birtist á 

heimasíðu þróunarverkefnisins og bendir það til þess að markvissar 

uppfærslur á heimasíðunni eigi sér ekki stað. Samkvæmt starfsfólki 

Jafnréttisstofu er ástæðan sú að umsjón síðunnar er ekki sérstaklega á 

ábyrgð neins, auk þess sem síðan var búin til af starfsfólki stofunnar sem 

litla reynslu hafði af heimasíðugerð. Í því ljósi má sjá að tillögu númer fimm 

hafi ekki verið fylgt eftir, en hún gerir ráð fyrir að áframhald heimasíðunnar 

verði tryggt. 

Heimasíða Jafnréttisstofu er hins vegar uppfærð reglulega og má því 

ætla að ekki hafi verið mikið um útgáfur á jafnréttisfræðsluefni síðan árið 

2010. Til stendur hins vegar að gefa út jafnréttisfræðslunámsefni sem unnin 

voru í Vogaskóla og í Lundarseli í tilefni þróunarverkefnisins. Með útgáfu 

þessara verkefna er komið til móts við niðurstöður úttektarinnar sem sýndu 

að vöntun væri á jafnréttisfræðslunámsefni fyrir börn á leikskólastigi og í 

yngstu bekkjum grunnskóla. Námsefni Lundarsels er ætlað börnum í 

leikskóla og í Vogaskóla er námsefnið ætlað nemendum í 4. bekk. Með 

útgáfu námsefnanna er einnig unnið í takt við tillögu lokaskýrslunnar sem 

segir að gefa verði út jafnréttisfræðslunámsefnin sem unnin voru í 

þróunarverkefninu.  
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9 Jafnrétti í aðalnámskrá og sjálfsmat skóla 

Hér er fjallað um jafnréttisáherslur í aðalnámskrá leik- og grunnskóla. Greint 

er frá áherslum fyrri námskráa og þær bornar saman við áherslur núgildandi 

námskráa. Stuttlega er rætt um mat ýmissa þátttakenda á námskránni og 

áherslur á kynjajafnrétti í jafnréttishefti námskrárinnar eru reifaðar. Fjallað 

er um sjálfsmat skóla og hvort ábyrgðaraðilar á gæðum sjálfsmats taki þar 

til greina hlut jafnréttis. Í lokin er rætt um viðurkenningar til skóla fyrir vel 

unnin jafnréttisstörf. Tillögur lokaskýrslunnar sem fjallað er um eru númer 

sjö, átta og níu. Tillaga sjö kveður á um að efla þurfi vægi jafnréttisfræðslu 

við endurskoðun námskráa og að ekki megi þar draga úr kynjajafnrétti. Í 

tillögu númer átta segir að jafnréttisstarf skuli koma inn í sjálfsmat skóla. 

Tillaga númer níu er þess efnis að skólum verði veitt viðurkenning fyrir vel 

unnin störf á sviði jafnréttismála (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). 

9.1 Jafnrétti í aðalnámskrá 

Í kjölfar nýrra laga um leik- og grunnskóla árið 2008 var útbúin ný 

aðalnámskrá sem tók gildi árið 2011, ásamt greinasviði námskrárinnar sem 

kom út árið 2013. Sú aðalnámskrá tók við af eldri aðalnámskrá leikskóla frá 

1999 og grunnskóla frá 2006. Í eldri aðalnámskrám er áhersla á 

kynjajafnrétti ekki mikil. Í aðalnámskrá leikskóla frá 1999 er þess getið að 

efla skuli jafnréttisvitund barns og að börn fái að njóta sín óháð kynferði. 

Einnig er þar tekið fram að jafnvægi og jafnrétti ætti að ríkja í barnahópi og 

að starfsfólk leikskóla gæti jafnvægis á milli drengja og stúlkna í leik með 

tölvu (Menntamálaráðuneytið, 1999). Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2006 er 

fjallað um jafnrétti til náms. Þar segir að nemendur skuli fá sambærileg og 

jafngild tækifæri og að höfða skuli jafnt til drengja og stúlkna, fatlaðra og 

ófatlaðra, nemenda í dreifbýli og þéttbýli óháð uppruna, litarhætti eða trú. 

Skólar áttu jafnframt að búa drengi og stúlkur jafnt undir þátttöku í 

atvinnulífi, fölskyldulífi og í samfélaginu og nemendur áttu að fá þjálfun í að 

virða tilfinningar og tjáningu annarra óháð kyni. Einnig er þar tekið fram að 

kennsluaðferðir og gerð námsgagna skuli taka mið af jafnrétti og mismuna 

ekki nemendum vegna meðal annars kynhneigðar eða kynferðis 

(Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Í nýrri aðalnámskrá er mun meiri áhersla lögð á jafnrétti en áður var og 

má því segja að tillögu númer sjö hafi verið fylgt eftir hvað það varðar. Í 
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aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) sem 

ekki er sameiginleg með öðrum skólastigum segir meðal annars að 

leikskólastarf eigi að byggjast upp á ,,jafnrétti, virðingu fyrir margbreytileika 

mannlífsins og öðrum menningarheimum“ (bls. 33). Einnig er fjallað um 

jafnrétti í tengslum við lýðræði og segir þar að unnið skuli að jöfnum 

tækifærum kynja. Ekki er nánar fjallað um kynjajafnrétti í aðalnámskrá fyrir 

leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Töluvert er fjallað um jafnrétti í aðalnámskrá grunnskóla sem ekki er 

sameiginleg með öðrum skólastigum. Þar segir meðal annars að 

jafnréttismál fái tíma innan viðmiðunarstundaskrár og til þess að taka af 

allan vafa sendi stjórn Rannkyn fyrirspurn til mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins þar sem meðal annars var spurt hvort 

jafnréttismál væru með þessu að fá stöðu námsgreinar í grunnskólum. Í 

svari ráðuneytisins, sem er aðgengilegt á bloggsíðu fyrrverandi 

stjórnarmanns í Rannkyn, kemur fram að jafnréttismál séu án efa ný 

námsgrein sem falli undir námssvið samfélagsgreina í viðmiðunar-

stundarskrá (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011). Í aðalnámskránni má sjá 

að ásamt jafnréttismálum fellur samfélagsfræði, saga, landafræði, 

þjóðfélagsfræði, heimspeki, trúarbragðafræði, lífsleikni og siðfræði einnig 

undir flokkinn samfélagsgreinar. Flokkurinn fær 11,46% af vikulegum 

kennslutímum og má því sjá að námsgreinunum sem um ræðir sé þröngur 

stakkur sniðinn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Greinasvið aðalnámskrárinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013) kom út árið 2013 og er þar fjallað um kyn og jafnrétti í 

hæfniviðmiðum fyrir samfélagsgreinar. Það vakti hins vegar athygli hversu 

lítið vægi jafnrétti fær í öðrum hlutum kaflans.  

Í umfjöllun um menntagildi og megintilgang greinarinnar segir að 

,,[saga], landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni og 

heimspeki ásamt siðfræði“ (bls. 194) séu einkum þær greinar sem kenndar 

hafa verið í íslenskum skólum undir samheiti samfélagsfræði, 

samfélagsgreina eða sem afmarkaðir námsþættir eða námssvið. Einnig segir 

að greinarnar séu meðal þeirra sem falla nú undir samfélagsgreinar. Átta af 

níu greinum samfélagsgreina eru taldar upp, ef talin er með greinin 

samfélagsfræði sem sögð er hafa verið samheiti fyrir greinarnar sjö. Níunda 

greinin sem ekki er nefnd er jafnrétti. Skýrt er þó tekið fram að greinarnar 

sem nefndar eru séu ,,meðal annars“ (bls. 194) þær námsgreinar sem falla 

undir samfélagsgreinar og má því ætla að þar sé svigrúm fyrir jafnréttismál 

til þess að falla í hópinn. Í lok umfjöllunar um menntagildi og megintilgang 

segir að til þess að gildi og markmið samfélagsgreina náist gegni hver 
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fræðigrein ákveðnu hlutverki. Þar er fjallað um sögu, landafræði, 

trúarbragðafræði og siðfræði og við rökræður um úrlausnarefni samtímans 

skuli vísa til þekkingar sem miðlað er í kennslu þessara greina. Jafnframt er 

það tekið fram að ,,námsgreinar eins og lífsleikni og þjóðfélagsfræði gegna 

einnig mikilvægu hlutverki við að styrkja á skapandi hátt áræði, frumkvæði, 

hlutverk, ábyrgð og sjálfsmynd nemenda“ (bls. 196). Ekki eru greinarnar 

heimspeki, samfélagsfræði og jafnréttismál nefndar í því tilviki og má leiða 

hugann að því hvort þær teljist ekki gegna jafn ,,mikilvægu hlutverki“ og 

þær greinar sem nefndar eru.  

Orðið jafnrétti kemur einungis fyrir á einum stað þar sem fjallað er um 

menntagildi og megintilgang samfélagsgreina. Orðrétt segir:  

Samfélagsgreinar eru þær greinar sem fjalla um samfélög og 

menningu á upplýsandi og gagnrýninn hátt. Þær eiga sér 

grundvöll í þeirri skyldu hvers samfélags að fræða nemendur 

um gildi eins og jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu og 

þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf (bls. 195).  

Ósýnileiki jafnréttis í menntagildum og megintilgangi stangast á við 

áhersluna sem lögð er á jafnrétti og kynjafræði í hæfniviðmiðum 

samfélagsgreina. Sem dæmi má nefna að jafnréttismál hljóta að spila stóran 

þátt í hæfniviðmiði samfélagsgreina sem segir að nemendur skulu geta 

útskýrt hugtökin kyn, kynhlutverk og kynhneigð og hvaða hlutverki þau 

gegna í kyngervi einstaklinga og sjálfsmynd.  

Í kaflanum fyrir samfélagsgreinar er farið nokkrum orðum yfir 

matsviðmið greinarinnar. Viðmiðin eiga þó einungis við nemendur í 10. bekk 

og skulu kennarar hafa hæfniviðmið samfélagsgreina til hliðsjónar við 

lokamat. Í því ljósi má ætla að jafnréttis- og kynjamál sem fjallað er um í 

hæfniviðmiðum spili ákveðið hlutverk í matsviðmiðum, jafnvel þó svo að 

þau atriði séu ekki sérstaklega nefnd í umfjöllun viðmiðanna.  

Fjallað er um kyn á ýmsum öðrum stöðum aðalnámsskrárinnar fyrir 

grunnskóla sem ekki er sameiginleg með öðrum skólastigum. Þess er meðal 

annars getið að námið skuli búa ,,bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í 

samfélaginu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013 bls. 38). 

Jafnframt segir að hugtök kynjafræðinnar séu mikilvægir þættir til þess að 

nemendur öðlist meðvitund um stöðu kynja í samfélaginu. Grunnskólinn 

skal einnig kynna báðum kynjum störf sem talin hafa verið kynjuð og gæta 

skal þess að kennsluaðferðir og námsgögn höfði jafnt til beggja kynja.  
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Í sameiginlegum hluta aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla 

er að finna ákvæði um sex grunnþætti menntunar sem skulu umlykja allt 

skólastarf. Einn þessara grunnþátta er jafnrétti. Í aðalnámskránni er jafnrétti 

skilgreint sem regnhlífarhugtak og það sagt ná til margra þátta. Sem dæmi 

eru nefndir þættirnir: ,,aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, 

lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni *og+ þjóðerni“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 22) og er það jafnframt 

tekið fram að einstaklingar geti búið við margþætta mismunun. Sem dæmi 

eru þættirnir kyn og fötlun þar fyrst nefndir og aðrir í kjölfar þeirra. Með 

það í huga er tekið fram að skólastarf skuli því nýta sér þekkingar nýrra 

fræðigreina og er þar fyrst nefnd fræðigreinin kynjafræði. Í kjölfarið eru 

nefndar fræðigreinarnar fötlunarfræði, hinseginfræði og fjölmenningar-

fræði. Einnig segir í sameiginlega hlutanum að nemendur á öllum 

skólastigum skulu hljóta fræðslu um jafnréttismál og að hvergi skuli vera 

hindranir í vegi kynja. Jafnframt er tekið fram að skólastarf skuli búa bæði 

kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í spjalli við viðmælendur kom í ljós að þeir voru meðvitaðir um aukna 

áherslu á jafnrétti í aðalnámskrá. Íris Arnardóttir (munnleg heimild, 22. maí 

2013) í Hörðuvallaskóla er ekki jákvæð í garð innleiðingar jafnréttis í 

skólastarf. Hún segist búast við að innleiðing grunnþáttarins jafnrétti gæti 

gengið brösulega meðal annars vegna skorts á skilningi á mikilvægi þessarar 

fræðslu og vegna lítillar áherslu á kynjafræði í menntun kennara. Þó svo að 

lög og reglur geri ráð fyrir ákveðinni starfsemi þá verður ýmislegt annað að 

spila með að mati Írisar. Hún segir ,,Þetta er svona íslenska hvatvísin í 

hnotskurn. [...]Þetta ætti að vera skylda inni í grunnnámi kennara [...]. Það 

hefði átt að byrja þar fyrir 10 árum, þá væru allir tilbúnir“. Þó svo að Íris sé 

ánægð með þá áherslu sem lögð er á gagnrýna hugsun og samræður í 

námskránni lýsir hún einnig yfir undrun sinni yfir því að jafnrétti og 

gagnrýnin hugsun fái ekki meira vægi í viðmiðunarstundaskrá miðað við þá 

áherslu sem lögð er á innleiðingu þeirra þátta í námskránni. Hún óttast að 

það, ásamt lítilli áherslu á jafnréttisfræðslu í kennaranámi og 

endurmenntun, tefji fyrir innleiðingu þessara þátta. 

Sverrir Jörstad Sverrisson (munnleg heimild, 24. maí 2013) á 

leikskólanum Hörðuvöllum fjallaði um aðalnámskrá og jafnréttishugtakið 

þar. Samkvæmt honum hefur átt sér stað töluverð umræða á meðal 

starfsfólks Hörðuvalla um skilning á orðinu ,,jafnrétti“. Margar ólíkar 

skoðanir eru uppi um skilning á orðinu og segir Sverrir að áhugavert yrði að 

fá nánara aðhald um jafnréttishugtakið og þýðingu þess. Aðspurður hvaða 

skilning leikskólinn leggi í hugtakið segir Sverrir: ,,Við leggjum svoldið víðan 
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skilning. Jú jú, það er jafnrétti kynja, það er alveg hluti af þessu en það er 

líka jafnrétti trúarskoðana og uppruna og allur pakkinn. Það eiga allir að 

mæta á staðinn jafnir“. Á ummælum Sverris að dæma má ekki sjá að litið sé 

á kyn sem grundvallar atriði í algildu jafnrétti. 

Jóna Pálsdóttir (munnleg heimild, 23. maí 2013) jafnréttisráðgjafi 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins bendir á að jafnrétti kynja fléttist 

inn í allar aðrar mismununarbreytur og Arnfríður Aðalsteinsdóttir (munnleg 

heimild, 3. apríl 2013) tekur í sama streng. Hún segir að kyn sé grunnhugtak 

í allri jafnréttisfræðslu og hafi þannig áhrif á allt er lítur að jafnrétti. 

Jafnframt bendir hún á að markvisst og árangursríkt starf að kynjajafnrétti 

styrkir þannig annað jafnréttisstarf innan skólanna. Í aðalnámskránni þar 

sem fjallað er um jafnréttisgrunnþáttinn og námsgreinina jafnréttismál er 

þó ekki lögð áhersla á að kyn sé sú breyta sem fléttist inn í alla aðra þætti 

mismununar. Í fyrirspurn Rannkyn til menntamálaráðuneytisins var einnig 

spurt um hvaða merking væri lögð í orðið jafnréttismál sem varðaði nýja 

námsgrein og hvort að sérstök áhersla væri þar lögð á kynjajafnrétti. Svar 

ráðuneytisins benti til þess að ekki væri sérstök áhersla lögð á kyn heldur 

væri litið svo á að þar sem fjallað væri um jafnréttisfræðslu í skólastarfi væri 

átt við jafnrétti í víðri merkingu, þar með talið jafnrétti kynja (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2011).  

Segja má að tillögu númer sjö hafi verið fylgt eftir en hún gerir ráð fyrir 

auknu vægi jafnréttisfræðslu í nýrri aðalnámskrá þar sem kynjajafnrétti fær 

einnig sitt pláss. Ekki er þó lögð áhersla á kynjajafnrétti í aðalnámskrá 

leikskóla sem ekki er sameiginleg með öðrum skólastigum. Í aðalnámskrá 

grunnskóla segir meðal annars að jafnrétti skuli kennt sem sérnámsgrein en 

námsgreininni er þröngur stakkur sniðinn vegna þeirra ástæðu að hún fellur 

undir samfélagsgreinar ásamt átta öðrum námsgreinum. Ósýnileiki 

jafnréttis er auk þess töluverður í greinasviði aðalnámskrárinnar sem kom 

út árið 2013. Í sameiginlegum hluta aðalnámskrárinnar er þess getið að 

jafnrétti sé einn af grunnþáttum menntunnar sem fléttast skal inn í allt 

skólastarf. Skilningur á jafnréttishugtakinu samkvæmt aðalnámskrá tekur til 

ýmissa þátta en ekki er kyn þar í forgrunni. Svar mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins við fyrirspurn Rannkyn benti auk þess til hins 

sama. Í viðhorfum sumra viðmælenda kom í ljós sami skilningur á jafnrétti, 

það er víður skilningur.  

9.1.1 Jafnréttishefti 

Til nánari útskýringar á grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá 2011 voru 

gefin út sex þemahefti sem fjalla um hvern og einn grunnþátt. Í heftinu um 
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jafnrétti (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2013) er lögð töluverð áhersla á kyn. Í upphafskafla heftisins er leitast við að 

svara spurningunni ,,hvað er jafnrétti?“. Þar er meðal annars fjallað um 

mótun kynja á kostnað eðlishyggju og hvernig jafnréttisbaráttu kynja er 

haldið niðri með óraunsæjum sjónarhornum. Klám og klámvæðing eru 

einnig til umfjöllunar og hvernig óviðeigandi og klámfengnar hugmyndir 

verði ,,eðlilegur hluti af fasi kvenna og karla í ýmiss konar samskiptum og 

samhengi án þess að margir staldri við það eða veiti því sérstaka eftirtekt“ 

(bls. 14). Í kaflanum er einnig fjallað um menningu, kynhneigð og almenn 

atriði sem tengjast ríkjandi hugmyndafræði og gagnrýni á hið viðtekna. 

Eftir upphafskaflann er heftinu skipt upp í fimm hluta þar sem fjallað er 

um 1) kyn, kynhneigð og kynvitund, 2) menningu, þjóðerni, tungumál, 

trúarbrögð og lífsskoðanir, 3) fötlun, 4) aldur, 5) stétt og búsetu (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Í fyrsta 

kaflanum þar sem fjallað er um kyn, kynhneigð og kynvitund er farið 

gróflega yfir jafnréttismál kynja og stöðu þeirra á Íslandi í dag. Mótun 

karlmennsku og kvenleika er gerð skil og rætt er um kynhneigð, kynvitund 

og stöðu samkynhneigðra nemenda. Einnig er fjallað um kynbundið ofbeldi, 

merkingu þess og tengsl við klámvæðingu. Að því loknu kemur umfjöllun 

um kynferðislega áreitni og kynferðisofbeldi gagnvart börnum. Þar er fjallað 

um hvað hugtökin merkja og tölfræðilegar staðreyndir reifaðar. Loks eru 

skyldur skóla hvað ofbeldi varðar nefndar og lýkur kaflanum með lista þar 

sem kemur fram ýmiss konar kynjajafnréttisfræðsluefni sem nýst getur á 

skólavettvangi. Efnið sem þar er nefnt er í formi rita, kvikmynda og 

heimasíðna. Þess má geta að verkefnabókin Huxarinn (2010) eftir Írisi 

Arnardóttur sem samin var meðfram vinnu við þróunarverkefnið er þar fyrst 

á lista (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2013). Í kjölfar fyrsta hlutans kemur umfjöllun um hina fjóra þættina sem 

nefndir voru hér að framan. 

Heftinu lýkur með því að rætt er um jafnrétti í skólum. Fjallað er um 

svokölluð jafnréttisgleraugu og hvernig þau geta hjálpað einstaklingum að 

koma auga á mismunun. Kynjagleraugu eru einnig nefnd og fram koma 

kynjaðar spurningar sem vert er að kennarar og annað starfsfólk skóla spyrji 

sig til þess að koma auga á mismunun á grundvelli kyns. Í heftinu er lögð 

áhersla á að jafnréttismenntun samþættist öllu skólastarfi og ekki nóg að 

einungis sé ætlaður viðmiðunartími í stundaskrá, þó svo að slíkt sé 

nauðsynlegt. Ýmiss konar tillögur að jafnréttisstarfi koma fram þar sem 

kynjajafnrétti er vel sýnilegt (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2013).  
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Það má segja að kynjajafnrétti spili stóran þátt í þeirri jafnréttismenntun 

sem yfirvöld ætlast til að eigi sér stað innan skóla. Hvergi kemur þó beint 

fram að kynjajafnrétti sé undirstaða annars konar jafnréttis og skuli haft til 

grundvallar í öllu jafnréttisstarfi. Þó svo að kynjajafnrétti spili stærri þátt en 

áður í aðalnámskrá er það ekki sjálfgefið að skólum takist að koma því inn í 

skólastarfið. Til þess þarf eftirfylgni og umsjón og kom fram sú hugmynd í 

lokaskýrslu þróunarverkefnisins að jafnréttisstarf kæmi inn í sjálfsmat skóla. 

Einnig var þar lagt til að veita skólum jafnréttisviðurkenningar fyrir gott starf 

á sviði jafnréttismála. Hér á eftir er nánar fjallað um sjálfsmat og 

jafnréttisviðurkenningar. 

9.2 Sjálfsmat skóla 

Í leik- og grunnskólalögum er þess getið að mennta- og 

menningarmálaráðherra og Samband íslenskra sveitarfélaga skuli í 

sameiningu setja reglugerð um innra og ytra mat og upplýsingaskyldu 

sveitarfélaga. Innra mat flokkast undir sjálfsmat skóla og er á ábyrgð 

skólastjóra. Það á að tryggja að samræmi sé á milli skólastarfseminnar, 

reglugerða, ákvæða laga og aðalnámskrár skóla. Auk þess skal matið stuðla 

að umbótum og auka gæði náms í skólastarfi. Í sameiginlegum hluta 

aðalnámskrár segir jafnframt að hún skuli liggja til grundvallar í sjálfsmati 

skóla. Einnig kemur fram að mat á skólastarfi verði meðal annars að 

byggjast á grunnþáttum menntunar og að skólanámskrá hvers árs skuli taka 

fram að hvaða þáttum sjálfsmatið beinist (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Á þessu má sjá að samkvæmt lögum og 

reglugerðum skulu ákvæði aðalnámskrár vera til grundvallar í sjálfsmati 

skóla, þar á meðal grunnþátturinn jafnrétti. 

Sveitarfélög og skólanefndir á þeirra vegum bera ábyrgð á ytra mati 

skóla þar sem úttekt er gerð á skólastarfseminni svo sem með því að kalla 

eftir tölulegum upplýsingum, starfsáætlun skóla og öðrum gögnum. Í ytra 

mati sveitarfélaga er meðal annars gerð úttekt á innra mati skóla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, 2011). Ef niðurstöður ytra mats gefa til 

kynna að úrbóta er þörf koma sveitarfélög og skólar með viðbrögð við 

niðurstöðunum og aðgerðir eru ákveðnar á grundvelli þeirra viðbragða. 

Skólanefndir sveitarfélaganna bera ábyrgð á að úrbótum sé fylgt eftir.  

Til þess að aðstoða skólanefndir við eftirlitshlutverk sitt varðandi innra 

mat skóla útbjó Samband íslenskra sveitarfélaga leiðbeiningarit til þess að 

styðjast við þegar innra mat skóla er metið, en sambandið er þjónustu- og 

hagsmunagæsluaðili fyrir sveitarfélög (Björk Ólafsdóttir tölvupóstsending til 

höfundar, 12. júní 2013). Samið hefur verið eitt rit fyrir hvort skólastig, leik- 
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og grunnskóla. Samkvæmt leiðbeiningum fyrir grunnskóla ætti matið meðal 

annars að ná til þeirra grunnþátta menntunar sem nefndir eru í 

aðalnámskrá, þar á meðal jafnrétti (Björk Ólafsdóttir, e.d.a). Ekki eru 

grunnþættir menntunar hins vegar nefndir sérstaklega í leiðbeiningum fyrir 

leikskóla (Björk Ólafsdóttir, e.d.b). 

Björk Ólafsdóttur (tölvupóstsending til höfundar, 12. júní 2013) höfundur 

leiðbeininganna segir ritin einungis ætluð til stuðnings við mat á innra mati 

skóla og ber sveitarfélögum ekki að nýta sér leiðbeiningarnar frekar en þau 

vilja. Það er því ekki á ábyrgð Sambands íslenskra sveitarfélaga hvernig 

innra mat skóla fer fram og hvort og hvernig áhersla sé þar lögð á jafnrétti. 

Björk áréttar þó það sem einnig hefur verið bent á hér að framan að 

samkvæmt aðalnámskrá ber skólum að innleiða jafnrétti í alla sína 

starfsemi. Í því ljósi ætti jafnrétti að koma til í sjálfsmati skóla ef rétt er að 

staðið. Hún bætir jafnframt við að þó svo að skólanefndir hafi ákveðinni 

ábyrgðarskyldu að gegna varðandi innra mat sé það hvergi skilgreint að þeir 

skuli hafa sérstakt eftirlit með innra mati á grunnþáttum aðalnámskrár. 

Áhersla á jafnrétti í innra mati er því mismunandi eftir sveitarfélögum og 

skólum og segir Björk áhersluna meðal annars fara eftir því í hvaða farvegi 

jafnréttismál eru innan viðkomandi sveitarfélags.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið ber ábyrgð á því að sveitarfélög 

uppfylli lagalegar skyldur sínar varðandi starfsemi skóla. Ytra mat 

ráðuneytisins felst meðal annars í úttektum, könnunum og rannsóknum. 

Úttektin er í umsjón Námsmatsstofnunar og er það einnig á ábyrgð 

stofnunarinnar að setja fram athugasemdir ef umbóta er þörf. 

Námsmatsstofnun sér svo um að láta mennta- og menningarmála-

ráðuneytinu þessar upplýsingar í té (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, 2011; Námsmatsstofnun, e.d.a, e.d.b). Á heimasíðu 

Námsmatsstofnunar má finna leiðbeiningar fyrir úttektir á leikskóla og 

viðmið um gæðastarf grunnskóla til þess að nota við úttektir á skólastarfinu. 

Í hvorugu ritinu er þess getið með beinum hætti að úttektaraðilar skuli 

ganga úr skugga um að grunnþættir menntunar, þar á meðal jafnrétti, 

umlyki allt skólastarfið ([Námsmatsstofnun], 2012; [Námsmatsstofnun], 

e.d.c). Ef úrbóta er þörf útbýr viðkomandi sveitarstjórn áætlun þar sem 

fram koma ábendingar um úrbætur og sendir til ráðuneytisins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: Námsmatsstofnun, e.d.b). Samkvæmt 

Stefáni Baldurssyni (munnleg heimild, 14. júní 2013) skrifstofustjóra hjá 

mats- og greiningarsviði mennta- og menningarmálaráðuneytisins gerir 

ráðuneytið engar athugasemdir við úttektir frá Námsmatsstofnun ef 

stofnunin metur það sem svo að úrbóta sé ekki þörf.  
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Á umfjölluninni má sjá að ábyrgð á gæðum innra mats skóla er í margra 

höndum. Fyrst og fremst eru það skólastjórar sem bera ábyrgð á 

framkvæmd innra mats og ber þeim að taka grunnþætti menntunar þar til 

greina. Skólanefndir og sveitarfélög sjá um að skólastjórar sinni innra mati 

vel og rétt. Námsmatsstofnun hefur eftirlit með skyldum og hlutverki 

sveitarfélaga og setur fram athugasemdir ef úrbóta er þörf. Eftirliti 

stofnunarinnar er sinnt á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

og má því segja að endanleg ábyrgð á að skólar meti starf sitt á viðeigandi 

hátt liggi hjá Námsmatsstofnun. Ekki er þó sérstaklega tekið fram að 

úttektaraðilar skuli ganga úr skugga um að jafnrétti umlyki skólastarf. 

Úttektir á vegum mennta- og menningarráðuneytisins eru opinberar og í því 

skyni að athuga hvernig áherslum á sjálfsmati og jafnrétti er háttað var 

skimað yfir valdar úttektir. 

9.2.1 Jafnréttisstarf í innra mati skóla  

Valdar voru þrjár nýjustu úttektarskýrslurnar frá hvoru skólastigi til þess að 

lesa yfir. Ástæðan fyrir því vali var til þess að minnka líkurnar á því að 

skoðaðar væru skýrslur þar sem úttektaraðferðir eða -áherslur hefðu breyst 

eða þróast. Auk þess er meiri áhersla á jafnrétti í nýrri aðalnámskrá heldur 

en í þeim eldri og því eflaust mikilvægara að taka jafnrétti til greina í þeim 

úttektum sem gerðar hafa verið eftir útkomu nýrrar aðalnámskrár. 

Úttektirnar sem skoðaðar voru eru annars vegar frá grunnskólanum á 

Þórshöfn, grunnskóla Seyðisfjarðar og grunnskóla Öxarfjarðar og hins vegar 

frá leikskólunum Grænuvöllum á Húsavík, Sólvöllum á Seyðisfirði og 

Bergheimum í Þorlákshöfn.  

Úttekt á grunnskóla Þórshafnar frá árinu 2011 sýndi að sjálfsmati skólans 

væri sinnt á ófullnægjandi hátt. Í skýrslunni segir meðal annars að 

fræðslunefnd og sveitarstjórn hafi ekki sinnt skyldu sinni hvað faglegt eftirlit 

á innra mati skólans varðar en ekkert hefur verið unnið í innra mati síðan 

árið 2007. Lagt er til að unnið verði að innra mati þannig að 

sjálfsmatsskýrsla liggi fyrir vorið 2013. Í úttektinni er hvergi fjallað um 

jafnrétti (Árný Elíasdóttir og Inga B. Hjaltadóttir, 2011). 

Úttekt var gerð á starfsemi grunnskóla Seyðisfjarðar árið 2012. Þar segir 

að innra mati skólans og ytra mati sveitarfélagsins sé ábótavant, en ekki 

hefur verið unnið í innra mati síðan 2007. Bent er á mikilvægi þess að fyrir 

liggi sjálfsmatsáætlun og í tillögum að aðgerðum til úrbóta á vegum 

sveitarfélagsins segir í fyrstu tillögu að það skuli sjá til þess að ytra og innra 

mat fari fram samkvæmt lögum. Einnig kemur fram að ekki hafi verið hafist 

handa við að útfæra grunnþætti menntunar í nýrri skólanámskrá og benda 
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úttektaraðilar á að skólastjóri skuli axla ábyrgð á að endurskoðun 

skólanámskráar hefjist sem fyrst. Í úttektarskýrslunni má finna stuttan kafla 

sem fjallar um jafnrétti. Þar segir að reynt sé að koma til móts við þarfir 

hvers einstaklings og er það mat úttektaraðila að jafnréttis meðal nemenda 

virðist gætt í flestum tilvikum, þar á meðal jafnrétti milli kynja (Árný 

Elíasdóttir og Sveinborg Hafliðadóttir, 2012). 

Öxarfjarðarskóli er heildstæður skóli á leik- og grunnskólastigi. Í úttekt á 

skólanum kom fram að innra mati skólans væri ábótavant. Matið fer ekki 

fram með samræmdum hætti á leik- og grunnskólastigi og engin 

sjálfsmatsáætlun liggur fyrir við innra mat skólans. Sveitarfélagið hefur auk 

þess ekki sinnt eftirlitshlutverki sínu með ytra mati á starfi skólans. 

Úttektaraðilar benda á mikilvægi þess að úr því verði bætt. Hins vegar 

kemur fram að skólanámskrá grunnskólastigsins hafi verið löguð að nýrri 

aðalnámskrá þar sem grunnþættir menntunnar eru samþættir skólastarfinu. 

Bóta er hins vegar þörf á leikskólastigi en þar hefur endurskoðun ekki farið 

fram (Árný Elíasdóttir og Svava Bernhard Sigurjónsdóttir, 2012). 

Í úttekt á leikskólanum Grænuvöllum á Húsavík kemur fram að innra mat 

hafi ekki verið framkvæmt eins og lög og reglugerðir gera ráð fyrir og veitir 

það því ekki fullnægjandi upplýsingar um styrkleika og veikleika 

leikskólastarfsins. Einnig kemur fram að ytra mat á vegum sveitarfélagsins 

hafi ekki farið fram og að mikilvægt sé að innra og ytra mat verði bætt sem 

fyrst. Skólanámskrá leikskólans liggur ekki fyrir og uppfyllir þar af leiðandi 

ekki ákvæði nýrrar aðalnámskrár. Fjallað er um jafnrétti í kafla um skólabrag 

og samskipti. Þar er hins vegar ekki talað sérstaklega um kynjajafnrétti 

(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Svava Bernhard Sigurjónsdóttir, 2012).  

Úttekt frá árinu 2012 á leikskólanum Sólvöllum á Seyðisfirði sýndi að lítið 

væri um skriflegt mat á starfsemi leikskólans. Innra mati er ábótavant en 

það hefur ekki verið framkvæmt á leikskólanum fyrir utan viðhorfskönnun 

fyrir foreldra 2009–2010. Ekkert ytra mat hefur farið fram á vegum 

sveitarfélagsins sem fellur að lagalegum kröfum. Úttektaraðilar benda á að 

úr þessu verði að bæta hið fyrsta og í tillögum að úrbótum segir að 

,,sveitarfélagið *skuli tryggja+ að ytra mat og sjálfsmat fari fram“ (bls. 43). 

Ekki hefur verið gerð skólanámskrá sem miðar að nýrri aðalnámskrá og er 

hvatt til þess að úr verði bætt. Um jafnrétti í úttektinni segir meðal annars 

að leikskólinn reyni að stuðla að jöfnum tækifærum allra og að bæði drengir  

og stúlkur leiki sér með allt leikefni og taki þátt í öllum leikjum (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir, Svava Bernhard Sigurjónsdóttir og Sveinborg Hafliðadóttir, 

2012). 
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Í úttekt á leikskólanum Bergheimum í Þorlákshöfn segir að innra mat 

leikskólans sé langt á veg komið. Matið fer nánast fram samkvæmt lögum 

og reglum og kveðið er á um innra mat í skólanámskrá. Það sem helst þarf 

að bæta er aðkoma barna og foreldra að matinu og að sjálfsmatsskýrslur 

verði gerðar opinberar. Niðurstöður innra mats hafa verið kynntar fyrir 

fræðslunefnd sveitarfélagsins og foreldraráði leikskólans og er 

umbótaáætlun unnin í samvinnu við allt starfsfólk skólans. Niðurstöðunum 

hefur þó ekki verið fylgt eftir með markvissu þróunarstarfi. Í 

úttektarskýrslunni er fjallað um jafnrétti á almennan hátt og þess getið 

sérstaklega að skólinn hafi ekki stefnu í kynjajafnrétti (Bryndís Elfa 

Valdemarsdóttir, Lilja Sigurðardóttir og Agnes Braga Bergsdóttir, 2011). 

Á úttektaskýrslunum sex sem fjallað hefur verið um má sjá að úttektir á 

vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis taka ekki sérstaklega tillit til 

einstakra þátta í innra mati skóla, enda ber úttektaraðilum ekki sérstök 

skylda til þess. Það sem vekur hins vegar athygli er að í öllum skólunum 

nema á Bergheimum er innra mat stutt á veg komið. Ef þetta er raunin fyrir 

fleiri skóla má ætla að jafnrétti spili ekki stóran þátt í sjálfsmati skóla, nema 

þar sem sérstakur áhugi sé á meðal starfsfólks fyrir jafnréttisstarfi. Auk þess 

vakti athygli hversu lítil áhersla er lögð á ytra mat sveitarfélaga, en víða 

virtist því vera ábótavant. Ef sveitarfélög sinna ekki eftirlitsskyldu sinni að 

fullu er hætta á að jafnrétti sé ekki sérstaklega athugað þegar úttektir á 

innra mati skóla fara fram á vegum þeirra. 

9.3 Jafnréttisviðurkenningar 

Eins og komið hefur fram fjallar tillaga númer níu um að veita ætti skólum 

viðurkenningu fyrir gott starf á sviði jafnréttismála (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). Að mati Arnfríðar Aðalsteinsdóttur (munnleg 

heimild, 3. apríl 2013) gætu jafnréttisviðurkenningar virkað hvetjandi fyrir 

skóla til þess að sinna jafnréttisfræðslu. Jóna Pálsdóttir (munnleg heimild, 

23. maí 2013) jafnréttisráðgjafi mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

tekur í sama streng og telur þetta vera ,,verðuga aðferð“. Jóna segir að hún 

sé hins vegar vandmeðfarin með tillit til þess hvað ætti nákvæmlega að 

verðlauna fyrir. Því tengdu nefnir Jóna til að mynda viðurkenningar fyrir 

jafnréttisvikur eða jafnréttisþemadaga. Samkvæmt framkvæmdaáætlun 

ríkisstjórnar í jafnréttismálum (Þingskjal nr. 334/2010–2011) stendur til að 

veita framhaldsskólum verðlaun á sviði jafnréttismála. Aðspurð hvort til 

standi að veita sérstök verðlaun til leik- eða grunnskóla segir Jóna svo ekki 

vera. Að hennar sögn hefur eftirfylgni þróunarverkefnisins meira snúist um 
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að bera saman jafnréttisstarf í skólum og ræða um kosti og galla á 

jafnréttisverðlaunum. Endanleg ákvörðun hefur þó ekki verið tekin.  

Þó svo að ekki standi til á næstunni hjá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu að veita leik- og grunnskólum viðurkenningar 

fyrir jafnréttisstörf hafa ýmis ráð og bæjarfélög veitt einstaklingum og 

stofnunum hvatningarverðlaun eða viðurkenningu fyrir vel unnin 

jafnréttisstörf. Þátttakendur þróunarverkefnisins hafa notið góðs af því en 

að minnsta kosti fjórar viðurkenningar hafa verið veittar til þátttakenda.  

Árið 2009 fengu Unnur Gunnarsdóttir og Sigurbjörg Hallgrímsdóttir 

hvatningarverðlaun menntaráðs Reykjavíkurborgar fyrir verkefnið sitt sem 

unnið var í tengslum við þróunarverkefnið. Samkvæmt Unni Gunnarsdóttur 

(munnleg heimild, 7. mars 2013) voru verðlaunin hvetjandi og í kjölfarið 

voru veittir peningar til þess að hefja kynningar á verkefninu.  

Íris Arnardóttir, náms- og starfsráðgjafa Hörðuvallaskóla í Kópavogi, 

hlaut jafnréttisviðurkenningu árið 2010 fyrir vel unnin störf í þágu 

jafnréttisstarfs í Hörðuvallaskóla (Kópavogsbær, 2010). Viðurkenningin var 

veitt á vegum jafnréttis- og mannréttindaráðs Kópavogs og þótti henni 

mikið til hennar koma. Hún segir: ,,Það var æði að fá þessi 

hvatningarverðlaun, algjört æði“ (Íris Arnardóttir munnleg heimild, 23. maí 

2013). 

Leikskólinn Múlaborg í Reykjavík hlaut hvatningarverðlaun leikskólaráðs 

Reykjavíkur árið 2010 fyrir jafnréttisstarf í leikskólanum (Reykjavíkurborg, 

2010b). Samkvæmt Maríu Kristjánsdóttur (munnleg heimild, 14. maí 2013) 

deildarstjóra Múlaborgar var öllu starfsfólki leikskólans boðið að koma og 

veita verðlaununum móttöku. María segir að verðlaunin hafi virkað 

hvetjandi á starfsfólkið og að allir hafi haft gaman af.  

Starfsfólk leikskólans Reykjakots hlaut jafnréttisviðurkenningu 

Mosfellsbæjar árið 2009. Verðlaunin voru veitt á jafnréttisdegi bæjarins og í 

fréttatilkynningu sem birtist á vef Mosfellsbæjar (2009) segir að leikskólinn 

hafi unnið ötult starf á sviði jafnréttismála í því markmiði að bæta 

upplýsingaflæði til foreldra óháð kyni, þjóðerni, litarhætti, þjóðfélagsstöðu, 

forræði og móðurmáli. Í samtali við Gyðu Vigfúsdóttur (munnleg heimild, 

11. júní 2013) segir hún viðurkenninguna hafa veitt leikskólanum hvatningu 

til áframhaldandi starfa og að starfsfólk hafi litið á hana sem ákveðna 

umbun fyrir jafnréttisvinnuna sem það hafi lagt á sig.  

Eins og sjá má veitti það handhöfum viðurkenninganna byr undir báða 

vængi að halda áfram því jafnréttisstarfi sem unnið hafði verið. Á döfinni er 

að veita framhaldsskólum verðlaun fyrir vel unnin jafnréttisstörf en slíkt 

hefur ekki komið til framkvæmda hjá mennta- og menningarmála-
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ráðuneytinu hvað varða leik- og grunnskóla. Hvort að það muni breytast 

verður því tíminn einn að leiða í ljós. 

9.4 Samantekt 

Ljóst er að jafnrétti spilar stærri þátt í aðalnámskrá en áður hefur verið. 

Aukin áhersla er einnig lögð á jafnrétti kynja eins og tillaga númer sjö gerir 

ráð fyrir, en ekki er þó gerð skýr grein fyrir því að kynjajafnrétti varði allar 

aðrar mismunabreytur. Það hefur einnig verið bent á að jafnvel þó að lög og 

reglur geri ráð fyrir ákveðnu inntaki náms þá sé staðreyndin sú að erfiðlega 

geti reynst að innleiða nýjungar í skólastarf, meðal annars vegna 

áhugaleysis og skorts á fræðilegri þekkingu. Við innra mat á skólum fer fram 

sjálfsmat þar sem skólar vega og meta starfsemi sína í því markmiði að bæta 

gæði skólastarfs. Samkvæmt lögum og reglugerðum skulu skólar taka 

ákvæði aðalnámskrár til greina við sjálfsmat sitt þar á meðal grunnþáttinn 

jafnrétt eins og tillaga númer átta segir. Innra mat er á ábyrgð skólastjóra og 

sveitarfélög skulu sjá til þess að skólar sinni innra mati á viðeigandi hátt. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið ber ábyrgð á skyldum 

sveitarfélaganna og sér Námsmatsstofnun um úttektir á skólastarfi þeirra 

fyrir hönd ráðuneytisins. Það er þó ekki tekið fram að sveitarfélög eða 

Námsmatsstofnun gangi sérstaklega úr skugga um að jafnrétti sé tekið til 

greina í sjálfsmati skóla. Ábyrgðin liggur því fyrst og fremst hjá skólastjórum 

sjálfum. Borist hefur í tal að veita skólum jafnréttisviðurkenningu til þess að 

hvetja þá til dáða í jafnréttisstarfi og kemur það fram í tillögu númer níu. 

Handhöfum þannig viðurkenninga hefur þótt mikið til þeirra koma en ekki 

er á döfinni að veita leik- og grunnskólum slíkar viðurkenningar af hálfu 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Í því ljósi hefur tillögunni ekki 

verið fylgt eftir þó svo að viðurkenningar hafi virkað hvetjandi á 

viðtakendur. 
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10 Erlent samstarf skóla  

Hér er fjallað um styrki fyrir skóla til að sækja í varðandi erlent samstarf. 

Einnig er rætt um stuðning til skóla við gerð styrkumsókna. Umfjöllunin 

miðast við tillögu númer sex sem segir að kanna ætti í hvaða sjóði hægt sé 

að sækja varðandi erlent samstarf og að veita ætti skólum stuðning við 

styrkumsóknir. Einnig kemur fram að jafnréttisfulltrúar sveitarfélaga gegni 

þar mikilvægu hlutverki meðal annars vegna þess að styrkirnir byggja margir 

á samstarfi sveitarfélaga (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Ekki var 

stuðningur jafnréttisfulltrúa kannaður, en þess í stað var stuðningur tveggja 

stofnana athugaður. Vegna þess að kaflinn er í styttra lagi og fjallar einungis 

um erlent samstarf var ekki talið þörf á sérstökum kafla í lokin undir heitinu 

samantekt.  

10.1 Styrktarsjóðir og stuðningur til skóla  

Eins og tillaga númer sex gerir meðal annars ráð fyrir skal kanna í hvaða 

sjóði hægt er að sækja varðandi erlent samstarf skóla. Á ákveðnum 

heimasíðum má sjá yfirlit yfir slíka sjóði og eru þeir kynntir hér. 

Rannsóknamiðstöð Íslands (Rannís) (e.d.a) hefur það hlutverk að styðja 

við rannsóknir, nýsköpun, menntun og menningu með því að byggja upp og 

styrkja stoðir íslensks þekkingarsamfélags. Á heimasíðu Rannís (e.d.b) má 

finna ýmsar hagnýtar upplýsingar, þar á meðal upplýsingar um áætlanir og 

styrki hvað varðar erlent skólasamstarf. Rannís hefur einnig umsjón með 

heimasíðu um evrópusamvinnu (e.d.a) en þar má einnig finna upplýsingar 

um áætlanir og styrki fyrir erlent skólasamstarf. Síðan er samstarfsverkefni 

þeirra aðila sem umsjón hafa með samstarfsáætlunum Evrópusambandsins 

(ESB) (Evrópusamvinna á fésbókarsíðu tölvupóstsending til höfundar, 10. 

júní 2013). Segir þar orðrétt að síðan sé ,,ekki ætluð sem áfangastaður 

heldur skiptistöð [þar sem] eru aðeins veittar grunnupplýsingar um hverja 

áætlun“ sem Ísland er þátttakandi að innan Evrópusambandsins 

(Evrópusamvinna, e.d.a). Áætlanir sem nefndar eru á síðunni og falla 

sérstaklega undir skólamál eru Menntaáætlun ESB (e. Lifelong learning 

programme) og Evrópa unga fólksins (e. Youth in Action) (Evrópusamvinna, 

e.d.b). Á heimasíðu Rannís (e.d.b) er Menntaáætlun ESB einnig nefnd sem 

og Nordplus. Á þessu má sjá að hugmyndir að sjóðum fyrir erlent samstarf 

skóla eru aðgengilegar á netinu og eru því hæg heimatökin fyrir skóla sjálfa 
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að fylgja eftir tillögu númer sex og athuga í hvaða sjóði vænlegt sé að sækja 

um í vegna erlends samstarfs. Hér fer fram stutt umfjöllun um áætlanirnar 

þrjár sem nefndar hafa verið.  

Landsskrifstofa Menntaáætlunar ESB á Íslandi (LME) (e.d.a) heyrir undir 

Rannís og segir á heimasíðu skrifstofunnar að áætlunin sameini stuðning 

Evrópusambandsins við menntun. Áætlunin nær til allra skólastiga, frá 

leikskólastigi upp í háskólastig og einnig til fullorðinsfræðslu. Áætlunin sem 

nú er við lýði gildir frá 2007–2013 og er hún aðgengileg umsækjendum sem 

búa í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA, EES, auk Tyrklands. Styrkir 

áætlunarinnar fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla falla undir svokallaðan 

Comeniusar-styrk. Styrkurinn er veittur fyrir evrópskt samstarfsverkefni 

skóla, nemendaskipti, námsefnagerð, starfsþjálfun kennaranema og 

endurmenntun kennara (LME, e.d.b) 

Ungmennaáætlun Evrópusambandsins er samstarfsverkefni ESB, 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins og UMFÍ. Áætlunin gengur einnig 

undir heitinu Evrópa unga fólksins og er markhópur áætlunarinnar ungt fólk 

á aldrinum 13–30 ára og þeir sem vinna með þeim aldurshópi, svo sem 

skólahópar. Áætlunin skiptist niður í fimm þemu sem eru: ungmennaskipti, 

frumkvöðlaverkefni, lýðræðisverkefni, sjálfboðavinna, þjálfun og samstarf. 

Umsjón með áætluninni á Íslandi hefur Landsskrifstofa Evrópa unga fólksins 

(Skrifstofa EUF) (Evrópusamvinna, e.d.c). 

Nordplus er áætlun sem hefur það markmið að styðja við samstarf 

Eystrasalts- og norrænna ríkja er varðar menntun og fellur hún undir 

stjórnsýslu Rannís hér á landi (Norwegian Centre for International 

Cooperation in Education [SIU], 2003; Rannís, e.d.c). Styrkir Nordplus ná til 

ýmissa þátta er varða menntun og nefnist sá styrkur sem nær til leik-, grunn 

og framhaldsskóla ,,Nordplus-junior“. Nordplus-junior styrkir ýmiskonar 

ferðir (e. mobility), samstarfsnet (e. networks) og þróunarverkefni (e. 

development projects) (Rannís, e.d.d). 

Að sækja um styrk getur reynst flókið ferli og geta skólar því leitað sér 

aðstoðar við styrkumsóknir. Á vef Nordplus kemur fram að starfsfólk 

Nordplus hjá Rannís veiti upplýsingar og ráðgjöf varðandi áætlanir Nordplus 

og á heimasíðu LME (e.d.c) má sjá auglýsingar þar sem auglýst eru námskeið 

varðandi styrkumsóknir. Einnig má sjá auglýsingu á kynningu á tækifærum 

og styrkjum sem varða norrænt og evrópskt samstarf. Í sömu auglýsingu 

sem birtist á vef Evrópusamvinnu (e.d.a) eru skólar, ásamt einstaklingum og 

öðrum stofnunum hvattir til þess að mæta og kynna sér hvað í boði sé 

varðandi erlent samstarf. Á þessu má sjá að reglulega eru haldin námskeið 

og kynningar um styrkumsóknir sem skólar geta sótt sér og má því segja að 
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tillögu númer sex sé að vissu leyti framfylgt, þó svo að ekki sé víst að 

jafnréttisfulltrúar sveitarfélaga koma þar nærri eins og lagt er til í 

lokaskýrslu þróunarverkefnisins (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). 

Jafnvel þó svo að aðstoð sé aðgengileg skólum má vel ætla að skólar 

þurfi auka hvatningu til þess að afla sér upplýsinga varðandi erlent samstarf 

og styrkumsóknir. Til þess að grennslast fyrir um aðstoð við styrkumsóknir 

sem tengjast jafnréttisstarfi skóla var leitað til Jafnréttisstofu og Rannkyn. 

Samkvæmt Guðnýju Guðbjörnsdóttur (tölvupóstsending til höfundar, 12. 

júní 2013) forstöðumanni Rannkyn hefur ekki komið til þess að Rannkyn 

veiti slíka aðstoð. Hún segir hins vegar ekkert því til fyrirstöðu að stofan 

veitti skólum aðstoð og ráðgjöf við styrkumsóknir á sviði jafnréttismála. Því 

til stuðnings bendir hún á að hlutverk Rannkyn sé meðal annars  ,,að stuðla 

að þróunarstarfi á fræðasviðinu bæði í kennaramenntun, á vettvangi leik-, 

grunn- og framhaldsskóla og við stefnumótun“ og ,,að hafa frumkvæði að 

og ástunda samstarf við erlenda aðila um rannsóknir á fræðasviðinu“. 

Hvað störf Jafnréttisstofu varðar segir Bergljót Þrastardóttir (munnleg 

heimild, 14. júní 2013) sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu að lítið hafi verið um 

slíka aðstoð frá Jafnréttisstofu. Hins vegar er starfsfólk viljugt til þess að 

veita stuðning og ráðleggingar ef svo ber undir.  

Eins og sjá má á ofangreindri umfjöllun eiga skólar færi á að sækja um 

styrki varðandi erlent samstarf og einnig er í boði að sækja námskeið um 

gerð styrkumsókna. Hvað aðstoð og stuðning frá Rannkyn og Jafnréttisstofu 

varðar eru báðar stofnanir opnar fyrir þeim möguleika að veita ráðgjöf til 

skóla vegna styrkumsókna um erlent jafnréttisstarf. Ekki hefur þó verið 

unnið markvisst að því að bjóða skólum slíka þjónustu. Það má segja að 

tillögu númer sex sé að vissu leyti fylgt eftir vegna þess að yfirlit um 

áætlanir fyrir erlent samstarf skóla er aðgengilegt á netinu og námskeið og 

stuðningur við styrkumsóknir eru veitt á vegum áætlana. 
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11 Umræður og ályktanir 

Nú hefur verið fjallað um þróunarverkefnið Jafnréttisfræðsla í leik- og 

grunnskólum og tillögurnar níu sem birtust í lokaskýrslu verkefnisins. Hér er 

rannsóknarspurningunum sem fjallað var um í upphafi ritgerðar svarað, það 

er: Hvað varð um tillögurnar sem birtust í lokaskýrslunni? Hafa þær komið 

til framkvæmda? Ef svo er þá hvernig – og ef svo er ekki, hvers vegna? Auk 

þess er fjallað um þróunarverkefnið og mat lagt á framkvæmd þess. Kaflinn 

er settur fram í tveimur aðalköflum sem skiptast í nokkra undirkafla. Í fyrri 

kaflanum er fjallað um þróunarverkefnið og mat lagt á það. Seinni kaflinn 

beinir sjónum að jafnrétti í skólum. Vísan í fræðilegar heimildir er auk þess 

fléttað inn í umfjöllun kaflanna. Í lokin eru sett fram lokaorð og tillögur að 

næstu skrefum ræddar. 

11.1 Þróunarverkefnið Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum 

Umræðan skiptist upp í tvo kafla og er fyrri kaflinn um skipulag og umsjón 

verkefnisins. Þar er sjónum beint að almennum þáttum verkefnisins þar 

sem annars vegar er fjallað um upphaf og skipulag þess og hins vegar um 

forystu og samvinnu. Í lok kaflans eru dregin fram helstu atriði og ályktanir 

höfundar settar fram. Í seinni kaflanum er fjallað um hvort þróun hafi átt 

sér stað í skólastarfi. Kaflanum lýkur með umfjöllun um áframhald og 

eftirfylgni. Þess ber að geta að einungis er stuðst við upplifun viðmælenda 

frá hverjum skóla. Einnig ber að hafa í huga að hjá þeim skólum þar sem 

einungis var stuðst við tölvupóst eða spjall í gegnum síma var ekki hægt að 

fjalla um hvort þróun hafi átt sér stað vegna ónógra upplýsinga. Þeir skólar 

eru Varmárskóli, Lundarskóli og Lundarsel. 

11.1.1 Skipulag og umsjón 

Til þess að auka líkurnar á að menning innan skóla breytist þannig að þróun 

verði í skólastarfi er mikilvægt að skipulag þróunarverkefnis sé vel ígrundað 

og að stjórnendur hafi góða yfirsýn yfir verkið frá upphafi til enda. Skipulag 

menntunar til sjálfbærni tengist skólaþróun náið en þá er litið á skólastarf 

sem eina heild þar sem allir þættir þess vinna saman. Slík heildarsýn fellur 

vel að skipulagi skólaþróunarverkefna um mikilvægi þess að verkefnið 

myndi heild í gegnum allt ferlið (Guðrún Kristinsdóttir, 1998; Stefán 

Bergmann o.fl., 2010). Veigamiklir þættir sem varða velgengni 
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þróunarverkefna eru meðal annars skýr markmið verkefnis, lýsing á aðferð 

og framkvæmd þess, raunhæf tíma- og kostnaðaráætlun, þátttaka allra 

starfsmanna, viðeigandi forysta og matsáætlun á verkefninu sem og miðlun 

niðurstaðna (Börkur Hansen o.fl., 1999c; Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Hér 

er rætt nánar um útfærslu og skipulag verkefnisins þar sem stuðst er við 

ofangreinda þætti. 

11.1.1.1 Upphaf  

Kveikjan að þróunarverkefninu varð til hjá félags- og tryggingamála-

ráðuneytinu, Jafnréttisstofu og sveitarfélögum sem höfðu samband við 

skólana með ósk um þátttöku. Í upphafi féll þátttakendum óskin misjafnlega 

í geð og má segja að sumir þeirra hafi tekið þátt vegna utanaðkomandi 

þrýstings. Þó svo að ekki sé mælt með að beita þrýstingi til þátttöku í 

þróunarverkefni getur yfirráðavald, sem byggist á stjórnun, reynst vel að 

ákveðnu marki (Börkur Hansen o.fl., 1999d; Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Til 

að mynda kom í ljós hjá sumum skólunum að jafnréttismál stóðu verr 

heldur en starfsfólk hafði talið áður en vinna við verkefnið hófst. Ef þrýstingi 

hefði ekki verið beitt þar til skólarnir samþykktu þátttöku væri ekki víst að 

starfsfólk hefði áttað sig á raunverulegri stöðu jafnréttismála innan skólans.  

Evans (2001) bendir á að hentugt sé að takast á við andstöðu með því að 

gera fólki grein fyrir mikilvægi breytinganna sem fylgja verkefninu. Í tilviki 

þróunarverkefnisins fengu skólastjórar, tengiliðir og verkefnisstjórar 

fræðileg innlegg um kynjafræðileg málefni á sameiginlegum vinnufundum 

og hjálpuðu þau til við að varpa ljósi á mikilvægi verkefnisins. Þó svo að 

fræðilegu innleggin hafi verið góð og gild – og jafnvel nauðsynleg – hafa 

námskeið sem haldin eru fyrir kennara oft ekki nýst sem skyldi vegna þess 

að ekki tekst að brúa bilið á milli námskeiðanna og skólavettvangs (Börkur 

Hansen o.fl., 1999b). Sú skoðun kom fram hjá nokkrum viðmælendum að 

fræðilegu innleggin hefðu nýst betur ef allt starfsfólk skólanna hefði fengið 

sambærileg innlegg. Í því ljósi má velta fyrir sér hvort miðstjórn verkefnisins 

hefði átt að veita sérstakan stuðning við að framlengja innleggin inn í 

skólastarfið þannig betur tækist að brúa bilið á milli þeirra og vettvang 

skólans. Það má þó álykta að ábyrgð á framlengingunni hafi að mestu hvílt á 

herðum skólastjórnenda. Til að mynda fékk starfsfólk á leikskólanum 

Hörðuvöllum fræðileg innlegg að frumkvæði skólastjórnenda og ætla má að 

mögulegt hefði verið fyrir aðra skólastjóra að veita starfsfólki sínu slíkt hið 

sama.  

Þó svo að þýðingarmikið sé fyrir skóla að fá hvatningu til þess að taka 

þátt í þróunarverkefnum er einnig mikilvægt að hugmyndir um viðfangsefni 

kvikni hjá skólunum sjálfum (West, 1999). Miðstjórn þróunarverkefnisins 
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var meðvituð um það og völdu skólarnir eigin viðfangsefni til að vinna með. 

Þannig var sjálfstæði skólanna styrkt og kunnu þátttakendur það vel að 

meta. Hins vegar er brýnt að val á viðfangsefni sé vel ígrundað og byggt á 

áreiðanlegum gögnum (Börkur Hansen o.fl., 1999c; Sigalés o.fl., 2002a). Val 

á viðfangsefni þróunarverkefnisins, það er jafnréttisfræðsla, var vel 

ígrundað enda hafa rannsóknir sýnt að jafnréttisfræðsla standi höllum fæti í 

skólum landsins (Áslaug Pálsdóttir, 2008; Eygló Árnadóttir, 2009; Þorgerður 

Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011). Ekki voru þó gerða þær 

kröfur að skólarnir ígrunduðu val sitt á viðfangsefni á markvissan hátt. Í 

sumum skólum var val á viðfangsefni háð fáum aðilum innan skólans en í 

öðrum voru lýðræðislegir starfshættir hafðir að leiðarljósi þar sem reynt var 

að virkja allt starfsfólk. Þá fór valið fram í samvinnu allra, svo sem með 

samræðum og markvissum fundarhöldum. Að hafa starfsfólk með í ráðum 

við undirbúning þróunarverkefnis er stór þáttur í velgengni þess. Samkvæmt 

Waters, Marzano og McNulty (2004) er mikilvægt að skólastjórar átti sig á 

hagstæðustu leiðinni í átt að breytingum og verður hún ekki fundin nema 

með því að starfsfólk fái tækifæri til þess að taka þátt í skipulagsferlinu. 

Valdboð um breytingar leiða sjaldan af sér raunverulegar breytingar og ef 

val á viðfangsefni og skipulagi fer ekki fram í samvinnu við alla getur það því 

haft áhrif á framvindu verkefnisins (Börkur Hansen o.fl., 1999e; Sigalés o.fl., 

2002b; Fullan, 1991).  

Mikilvægt er að setja fram skýr markmið, lýsingu á aðferð og 

framkvæmd áður en vinna við þróunarverkefni hefst (Guðrún Kristinsdóttir, 

1998). Markmið verkefnisins í heild var að auka og efla kynja- og 

jafnréttissjónarmið í þátttökuskólunum. Miðstjórn verkefnisins gerði auk 

þess þær kröfur til skólanna að gerðar yrðu verkefnalýsingar þar sem fram 

kæmu markmið, lýsing á aðferð og framkvæmd. Verkefnalýsingar skólanna 

má sjá á heimasíðu þróunarverkefnisins (Jafnréttisstofa, e.d.a) en enga 

verkefnalýsingu er þó að finna fyrir Varmárskóla og ekki fékkst botn í 

ástæðu þess. Möguleg ástæða er sú að þátttaka skólans hafi ekki verið til 

komin vegna innri hvata heldur vegna utanaðkomandi þrýstings. Erfiðleikar 

við að ná í tengilið skólans, sem fjallað var um í aðferðafræðikafla 

ritgerðarinnar, rennir stoðum undir þær getgátur og er niðurstaða 

rannsakanda sú að tengiliður skólans hefði gefið sér tíma til þess að svara 

spurningum rannsakanda ef áhugi væri til staðar á verkefninu. Til að mynda 

fann rannsakandi fyrir miklum áhuga hjá tengilið Vogaskóla sem gaf sér tíma 

til að svara spurningum rannsakanda þrátt fyrir þéttskipaða dagskrá. Í því 

tilviki fór viðtalið fram eftir vinnu heima hjá tengilið.  

Einnig er nauðsynlegt að tímaáætlum og kostnaðaráætlun sé til staðar  
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þegar farið er af stað í þróunarverkefni (Börkur Hansen o.fl., 1999c; Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998). Tímaáætlun fyrir fundarhöld sem haldin voru á vegum 

miðstjórnar var góð, en tímaáætlanir innan skólanna voru hins vegar með 

ólíkum hætti. Ekki er til dæmis hægt að segja með vissu að allsstaðar hafi 

átt sér stað regluleg fundarhöld um verkefnið.  

Hvað kostnaðaráætlun varðar tóku ýmsir aðilar og félög þátt í kostnaði 

verkefnisins sem nýttist meðal annars í skipulagningu verkefnisins, svo sem 

fundarhöld með fulltrúum skólanna. Aukalegar launagreiðslur til 

þátttakenda innan skólanna voru hins vegar á ábyrgð sveitarfélaga og 

skólanna sjálfra og fengu sumir þátttakendur greitt aukalega fyrir vinnu sína 

við þróunarverkefnið en aðrir ekki (Arnfríði Aðalsteinsdóttir munnleg 

heimild, 14. júní 2013). Óánægju gætti á meðal flestra sem ekki fengu greitt 

aukalega og var ástæðan álag sem þátttakendur fundu fyrir við vinnu 

verkefnisins. Niðurstöður annarra benda til að fjárskortur sé einn þeirra 

þátta sem teljist til helstu hindrana í þróunarstarfi og getur það haft áhrif á 

framgang verkefnisins (Börkur Hansen o.fl., 1999c; Guðrún Kristinsdóttir, 

1998; Ingibjörg Kaldalóns o.fl., 2005). Í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík 

varð raunin sú en í upphafi verkefnisins taldi starfsfólk leikskólans að 

aukalegar launagreiðslur yrðu veittar fyrir vinnu við verkefnið. Annað kom á 

daginn og skapaðist því óánægja meðal starfsfólks. Í kjölfarið lagðist vinna 

við verkefnið af (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Skipulagning á fjármálum 

verkefnisins hefði mátt vera þátttakendum sýnilegri en þannig hefði ef til 

vill verið hægt að koma í veg fyrir óánægju starfsfólks varðandi 

launagreiðslur.  

Þrátt fyrir álag sem þátttakendur fundu fyrir við verkefnavinnu er 

umhugsunarvert hvort að launagreiðslur til þeirra hefðu átt rétt á sér í ljósi 

þess að jafnréttisfræðsla á öllum skólastigum hefur verið bundin í 

jafnréttislög frá 1976. Það má líta svo á að með tilkomu verkefnisins hafi 

starfsfólk skólanna verið hvatt til þess að sinna lagalegum skyldum sínum í 

stað þess að bæta við sig störfum sem því bar ekki lagaleg skylda til. Auk 

þess má líta svo á að launin hafi verið í formi funda og fræðilegra framlaga. 

Leikskólastjóri Reykjakots sagði til að mynda að leikskólinn hafi ,,orðið ríkari 

af þekkingu“ og að ekki hafi verið þörf á að veita leikskólanum auka 

fjármagn vegna þátttöku. Þess ber þó að geta að leikskólastjórinn greiddi 

starfsfólki sínu í yfirvinnu eða frídögum fyrir þá vinnu sem féll utan 

venjulegs vinnutíma og ekki er víst að starfsfólk hefði sætt sig við að gefa þá 

tíma í sjálfboðavinnu.  

Mat á þróunarverkefnum er nauðsynlegt bæði til þess að miðla  
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niðurstöðum og til þess að kalla fram heildarmynd verkefnisins (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998). Í þróunarverkefninu var lögð töluverð áhersla á mat 

utanaðkomandi aðila. Í grunnskólunum fór matið meðal annars fram með 

því að kanna viðhorf nemenda til jafnréttis áður en verkefnið hófst og eftir 

að því lauk, auk þess sem tengiliðir grunnskólanna og þátttakendur 

leikskólanna svöruðu spurningum um framkvæmd verkefnisins (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). Þessháttar mat er mikilvægt til þess að átta sig á 

afrakstri verkefnisins (Guðrún Kristinsdóttir, 1998) og nýttist matið vel 

þegar niðurstöðum var miðlað. Guðrún Kristinsdóttir (1998) bendir á 

mikilvægi þess að meta einnig ferli og framvindu þróunarverkefna til þess 

að sjá hvernig daglegt starf gengur meðfram þróunarverkefni og hvort 

breytingar eigi sér stað. Innra mat skólanna á þróunarstarfseminni fór fram 

með misjöfnum hætti og var ekki gerð sú krafa til skólanna að markvisst og 

reglulegt mat væri framkvæmt innan þeirra. Íris Arnardóttir (munnleg 

heimild, 23. maí 2013) í Hörðuvallaskóla bendir hins vegar á að ákveðið 

símat hafi farið fram í gegnum Arnfríði verkefnisstjóra. Í því ljósi má sjá að 

umsjón varðandi gengi og ferli verkefnisins hafi verið gott, jafnvel þó að 

skipulagt og markvisst mat hafi ekki verið uppi á borðum hjá sumum 

skólunum. Þess skal þó geta að nær allir viðmælendur upplifðu breytingu til 

batnaðar við þátttöku í þróunarverkefninu en hvort um breytingu á 

menningu sé ræða verður fjallað um síðar. 

11.1.1.2 Forysta og samvinna  

Verkefnisstjóri þróunarverkefnisins var Arnfríður Aðalsteinsdóttir og dreifði 

hún ábyrgðarhlutverki sínu meðal þátttökuskólanna þannig að hver og einn 

skóli fékk tækifæri til þess að útfæra verkefnið á sinn hátt. Dreift 

forystuhlutverk reynist vel í þróunarstarfi (Börkur Hansen o.fl., 1999d; 

West, 2005) og lýstu viðmælendur yfir ánægju sinni yfir því hversu mikil 

virðing var borin fyrir útfærslu og vinnu hvers skóla. Arnfríður var auk þess 

alltaf til staðar fyrir þátttakendur og myndaðist traust samvinna þar á milli. 

Samkvæmt Evans (2001) er traust grundvallaratriði í því að góð samvinna 

myndist á milli leiðtoga og fólksins sem hann leiðir og er það jafnframt ein 

af forsendum fyrir starfsánægju í þróunarstarfi. Á heildina litið voru 

þátttakendur ánægðir með þátttöku sína í þróunarverkefninu og má álykta 

svo að góð og traust samvinna hafi haft þar mikið að segja, en þeir þættir 

spiluðu einnig stærsta hlutverkið í velgengni AGNs þróunarverkefnis hér á 

landi (Jón Baldvin Hannesson, 1997). Auk samvinnunnar milli Arnfríðar og 

þátttakenda var samvinna milli skólastjórnenda og tengiliða á reglulegum 

vinnufundum. Þar fóru meðal annars fram skoðanaskipti þátttakenda og 
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bendir Evans (2001) á að það geti reynst vel þegar fólk þróar með sér nýja 

starfshætti.  

Þó svo að forysta Arnfríðar hafi reynst vel er breyting á skólamenningu 

undir skólastjóra komin og eitt það mikilvægasta í þróunarstarfi er að 

skólastjórar taki skýra og markvissa ábyrgð á starfinu (Höög, Johansson og 

Olofsson, 2009; Roby, 2009). Í grunnskólunum var forysta sett í hendur fárra 

aðila sem báru ábyrgð á verkefninu en í leikskólunum var raunin önnur. Þar 

voru það yfirleitt skólastjórarnir sjálfir sem tóku að sér leiðtogahlutverk og 

virkjuðu annað starfsfólk í lið með sér. Það má því segja að forysta innan 

leikskólanna hafi byggst á áhrifavaldi þar sem markmiðið er að dreifa valdi 

þannig að fleiri taki ábyrgð á verkefninu heldur en fáir útvaldir (Börkur 

Hansen o.fl., 1999d; West, 2005). Lýðræðisleg vinnubrögð og þátttaka allra 

skipta sköpun fyrir framgang þróunarverkefna og eru auk þess eitt af 

leiðarljósum í sjálfbærri menntun (Sigrún Helgadóttir, 2013; Stefán 

Bergmann o.fl., 2010). Þar sem starfsfólk er virkjað markvisst til þátttöku 

skapar það valdeflingu og eykur möguleika þess til að hafa áhrif. Þannig er 

einnig minni hætta á að þróunarstarfið deyi út með þeim örfáu sem tóku 

þátt, auk þess sem sterk kennarateymi geta bætt upp fyrir óviðunandi 

forystu (Börkur Hansen o.fl., 1999e; Höög, Johansson og Olofsson, 2009; 

Sigalés o.fl., 2002b).  

Breyting á skólamenningu og þátttaka allra tengist nánum böndum og er 

árangur þróunarstarfs í skóla háður öllu starfsfólki (Fullan, 1991). Orð Írisar 

Arnardóttur (munnleg heimild, 23. maí 2013) í Hörðuvallaskóla eru til að 

mynda lýsandi þegar hún segir það vera eins og ,,krækiber í helvíti“ þegar 

einstaklingur reynir að innleiða eitthvað nýtt í skólastarf. Áhugavert þykir 

hversu gjarnir skólastjórar grunnskólanna voru í að fyrra sig ábyrgð á 

þróunarverkefnunum í ljósi mikilvægis þess að skólastjórar taki markvissa 

ábyrgð á þróunarstarfsemi. Skýr ákvæði um skólaþróun er í grunn- og 

leikskólalögum og aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013) og bera skólastjórar ábyrgð á skólastarfi (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í því ljósi var 

lagaleg ábyrgð á verkefnunum innan skólanna á herðum skólastjóranna. 

Kveikjan að þróunarverkefninu varð hins vegar til hjá utanaðkomandi 

aðilum og er því umhugsunarvert hvort að fagleg ábyrgð á því að virkja 

skólastjórana hafi verið á herðum verkefnisstjóra þróunarverkefnisins. Af 

hverju skólastjórar grunnskólanna tóku ekki meiri ábyrgð á 

þróunarverkefninu er athugunarvert og gefur ástæðu til þess að skoða 

hvernig undirbúning skólastjórnendur fá í námi sínu og í endurmenntun 

varðandi þróunarstörf. Einnig minna niðurstöðurnar á mikilvægi þess að 

aðstandendur þróunarverkefna hafi þekkingu á helstu atriðum 
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skólaþróunarfræða, svo sem um viðeigandi forystu og mikilvægi skólastjóra. 

Vegna þess að þróunarverkefnið féll ekki að veigamiklum kröfum 

skólaþróunarfræða hefði verið vænlegt að fjalla sérstaklega um skólaþróun 

á vinnufundunum þar sem þátttakendur þróunarverkefnisins hlutu fræðileg 

innlegg um kynjafræðileg málefni. Ef þátttakendur og skólastjórar hefðu 

fengið upplýsingar um mikilvægi skólastjóra og samvinnu starfsfólks í 

þróunarstarfi hefði skipulag sumra skólanna ef til vill beinst meira að þeim 

þáttum en ella.  

11.1.1.3 Samantekt og ályktanir 

Hér hefur verið rætt um upphaf verkefnisins sem hófst með þeim hætti að 

ákveðinn þrýstingur var á skólana um þátttöku. Þátttakendur fengu hins 

vegar að velja sér viðfangsefni sjálfir og var það til góðs þrátt fyrir að valið 

hafi ekki endilega farið fram með ígrunduðum hætti. Markmið 

þróunarverkefnisins í heild var skýrt og greinilegt, auk þess sem skólarnir 

skiluðu inn verkefnalýsingu þar sem fram komu markmið, lýsing á aðferð og 

framkvæmd. Það má því ætla að lögð hafi verið áhersla á þessi atriði í 

upphafi. Kostnaðaráætlun var til staðar en ekki var gert ráð fyrir að 

peningar færu til innri starfsemi skólanna. Nánari umfjöllun á skipulagningu 

fjármála hefði verið til bóta en töluverðrar óánægju gætti á meðal 

þátttakenda sem ekki fengu greidd aukaleg laun fyrir þátttöku sína. 

Tímaáætlanir voru ekki unnar markvisst innan allra skólanna en 

fundarhöldum á vegum miðstjórnar var reglulega sinnt og bendir það til að 

útbúin hafi verið tímaáætlun varðandi fundarhöldin. Utanaðkomandi mat á 

verkefninu var vel skipulagt en ekki áttuðu allir þátttakendur sig á mikilvægi 

þess að meta verkefnið reglulega til þess að athuga hvort breyting ætti sér 

stað í skólastarfi. Verkefnisstjóri þróunarverkefnisins var Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir og myndaðist gott samstarf á milli hennar og þátttakenda 

skólanna. Með tilkomu vinnufunda myndaðist einnig grundvöllur fyrir 

samstarf á milli tengiliða og skólastjórnenda og vænlegt hefði verið ef 

almennt starfsfólk skóla hefði notið slíkra vinnufunda með fræðilegum 

innleggjum. Af ofangreindri umfjöllun má sjá að verkefnið hafi verið vel 

skipulagt hvað ytri starfsemi þess varðar og bendir það til þess að 

verkefnisstjóri hafi haft góða heildarsýn yfir ferli og framgang verkefnisins. 

Innan skólanna mátti hins vegar ekki sjá jafn markvisst skipulag á 

framkvæmd og umsjón verkefnisins. Það bendir til þess að víða hafi 

þróunarstarfið ekki farið fram með heildrænum hætti þar sem skólastjóri 

hafði góða yfirsýn yfir verkefnið. Í sumum skólum firrtu skólastjórar sig 

ábyrgð og létu umsjón verkefnisins í hendur annarra. Eins og fram hefur 

komið ber skólastjóri mikla ábyrgð á þróunarstarfi innan skóla og er árangur 
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þess undir honum komin. Lögum samkvæmt hefðu allir skólastjórarnir átt 

að taka markvissa ábyrgð á verkefninu. Stjórn verkefnisins hefði því átt að 

hafa meira frumkvæði í því að virkja skólastjórana. Í því ljósi hefði reynst vel 

fyrir skólastjórnendur að fá skýrari leiðbeiningar um viðeigandi skipulag og 

mikilvægi sitt í þróunarstarfinu. 

11.1.2 Þróun, áframhald og eftirfylgni 

Svo virðist sem þróunarverkefnið hafi fallið að ýmsum kröfum sem auka 

líkurnar á velgengni þess en einnig má sjá ýmislegt sem betur hefði mátt 

fara. Fullan (2005) talar annars vegar um breytingar á skipulagi (e. 

restructure) og hins vegar um breytingar á menningu (e. reculture) þegar 

ráðist er í þróunarstarf. Hér er fjallað um hvort breyting á skipulagi hafi átt 

sér stað í þátttökuskólum eða hvort um breytingu á menningu skólanna hafi 

verið að ræða. Fjallað er um skólana sem heimsóttir voru og rætt er um 

áframhald og eftirfylgni verkefnisins. 

11.1.2.1 Þróun í skólastarfi 

Verkefni skólanna voru ólík þó svo að öll hafi þau beinst að sama 

viðfangsefninu, jafnrétti. Í leikskólunum Hörðuvöllum, Reykjakoti og 

Smárahvammi virkjuðu skólastjórar annað starfsfólk til þátttöku með 

markvissum hætti. Verkefnaval á Hörðuvöllum og í Smárahvammi beindist 

þó að skólamenningu í ríkari mæli heldur en verkefnaval Reykjakots, sem 

frekar tengdist skipulagi skólastarfs. Á Hörðuvöllum og í Smárahvammi var 

unnið með hugarfar starfsfólks en í Reykjakoti var unnið með skipulag 

upplýsingaflæðis. Þess skal þó geta að viðmælendur skólanna þriggja 

upplifðu allir breyttan hugsunarhátt starfsfólks meðan á verkefinu stóð. Í því 

ljósi má ætla að leiðin að markmiði Reykjakots hafi meðal annars snert 

hugmyndir og hugarfar starfsfólks og er leikskólastjórinn þar meðvitaður 

um að kynjahugmyndir geti haft áhrif á upplýsingaflæði til foreldra. 

Ekki er þróunarverkefnið rætt makvisst við starfsfólk Hörðuvalla. Í 

Reykjakoti fjallar leikskólastjóri um upplýsingaflæði til foreldra á þeim tíma 

þegar innritun barna stendur yfir og í Smárahvammi er þróunarverkefninu 

haldið við með því að leikskólastjóri ræðir málefni þess reglulega. Þrátt fyrir 

misjafnlega miklar áherslur á viðhaldi verkefnisins átta skólastjórarnir sig 

allir á mikilvægi jafnréttis og lifir þróunarverkefnið í andrúmslofti skólanna 

að þeirra mati. Á því má sjá að einhverskonar breyting hafi átt sér stað í 

skólastarfseminni en hvort um sé að ræða breytingu á skipulagi eða 

menningu skal ósagt látið. Ályktun höfundar er þó sú að 

jafnréttismeðvitund skólastjóranna auki líkur á að þeir haldi 

jafnréttisumræðunni á lofti. Ályktunina má styðja með niðurstöðum Auðar 
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Pálsdóttur og Allyson Macdonald (2010) sem sýndi tengsl á milli virkni 

skólastjóra í þróunarverkefni um sjálfbærni og skilning þeirra á hugtakinu.  

Leikskólinn Múlaborg stendur sér á báti en þar var meðal annars unnið 

að því að jafna kynjahlutfall starfsmanna. Af upplifun starfsmanns 

leikskólans að dæma varð lítil sem engin breyting á starfseminni meðfram 

þróunarverkefninu. Af því má leiða líkur að ekki hafi orðið þróun í starfi 

Múlaborgar. Það ber þó að hafa í huga að Múlaborg hætti þátttöku áður en 

formlegri vinnu við þróunarverkefnið lauk eins og skýrt var frá að framan. 

Einnig ber að geta þess að stuðst er við upplifun tengiliða eða 

skólastjórnenda hjá öllum þátttökuskólunum sem heimsóttir voru nema hjá 

Múlaborg. Þar er stuðst við upplifun almenns starfsmanns og má gera ráð 

fyrir að hlutverk viðmælenda í þróunarverkefninu hafi haft áhrif á upplifun 

þeirra.  

Í grunnskólunum Lækjarskóla, Hörðuvallaskóla og Vogaskóla var 

verkefnið sett í hendur fárra útvalinna einstaklinga og allir tala þeir um 

vöntun á stuðningi frá samstarfsfólki. Af því má álykta að menning 

grunnskólanna hafi ekki breyst vegna þess að ómögulegt er að breyta 

menningu skóla ef aðeins örfáir innan hans taka þátt í breytingarferlinu 

(Baldur Gíslason, 1999; Börkur Hansen o.fl., 1999a). Svo virðist hins vegar 

sem breyting á skipulagi hafi átt sér stað í Vogaskóla og í Hörðuvallaskóla. Í 

Vogaskóla er verkefnið nýtt að einhverju leyti í kennslu fyrir 4. bekk, auk 

þess sem tengiliðir skólans reyna ávallt að fjalla um jafnrétti meðfram sinni 

kennslu.  

Enn er unnið með verkefnið í Hörðuvallaskóla og til stendur að auka vægi 

jafnréttisfræðslu í skólanum. Aukið vægi jafnréttisfræðslu má að miklu leyti 

þakka frumkvæði Írisar Arnardóttur, tengiliðs skólans, en komið hefur í ljós 

að kennarar sem taka kynjajafnréttisfræðslu upp á sína arma eru oftar en 

ekki eldhugar sem eru tilbúnir til þess að leggja allt sitt í verkefnið (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2009; Lilja M. Jónsdóttir, 1996; Þorgerður Einarsdóttir og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011). Eldmóður Írisar er áhugaverður í ljósi 

staðlaðra hugmynda hennar um jafnrétti í upphafi verkefnis. Þrátt fyrir það 

ákvað hún að taka þátt í verkefninu og varð þátttakan til þess að hún fékk 

áhuga á jafnréttismálum. Ástæða þess að Íris ákvað að taka þátt var vegna 

jákvæðrar fyrri reynslu sem hún hafði af þróunarstörfum. Jákvæð reynsla 

skiptir sköpum í framgangi þróunarstarfa og komið hefur í ljós að 

starfsánægja sé einn af þeim þáttum sem hvetur fólk hvað mest til þátttöku 

í þróunarstarfi (Ingibjörg Kaldalóns o.fl., 2005; Sesselja Snævarr, 2004). 

Upplifun Írisar af þróunarverkefninu Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum 

var einnig jákvæð og við vinnu verkefnisins lagði hún áherslu á að virkja 
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nemendur í gegnum nám þeirra með samræðum í bekkjarstarfi. 

Kennsluaðferðir Írisar má tengja við menntun til sjálfbærni sem reynist vel í 

þróunarstarfi og tók Íris eftir töluverðum árangri meðal nemenda. Ætla má 

að bættur árangur nemenda hafi ýtt undir jákvæðni hennar en sýnt hefur 

verið fram á að starfsánægja í þróunarstarfi felst meðal annars í ánægju yfir 

bættum árangri nemenda (Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2010; 

Sesselja Snævarr, 2004). Það dregur fram mikilvægi þess að skipuleggja 

þróunarstörf með starfsánægju þátttakenda og bætt nám nemenda í huga. 

Niðurstöður Sahin (2011) styðja þá ályktun, en þær gáfu til kynna að 

skólastjórar sem axla ábyrgð á farsælu starfi kennara og námi nemenda séu 

vel í stakk búnir til þess að móta menningu sem er móttækileg fyrir 

breytingum.  

Þó svo að eldmóður Írisar hafi átt þátt í auknu vægi jafnréttisfræðslu í 

Hörðuvallaskóla er einnig sú hætta fyrir höndum að starfið fjari út með 

þeim kennurum sem því sinna (Börkur Hansen o.fl., 1999e; Sigalés o.fl., 

2002b). Það mátti meðal annars sjá hjá Vogaskóla þar sem ekki var unnið 

með verkefnið aftur í sömu mynd vegna starfsmannabreytinga. Í 

Lækjarskóla gerðist slíkt hið sama en þar hefur ekkert verið unnið með 

þróunarverkefnið eftir að formlegri vinnu lauk. Svo virðist sem ekki hafi 

verið nægilegur áhugi meðal stjórnenda Lækjarskóla til þess að taka 

jafnréttisfræðslu inn í skipulegt skólastarf, þrátt fyrir áhuga tengiliðs. Í því 

ljósi má sjá að hvorki hafi verið breyting á menningu né skipulagi innan 

Lækjarskóla.  

Ofangreind umfjöllun sýnir að meiri líkur eru að þróun hafi orðið í starfi 

leikskólanna heldur en grunnskólanna. Ástæðan er sú að í grunnskólunum 

var þungi verkefnanna borinn af fáum útvöldum, öðrum en skólastjóra, en í 

leikskólunum voru skólastjórar virkir í þróunarstarfinu og virkjuðu jafnframt 

annað starfsfólk. Niðurstöður Auðar Pálsdóttur og Allyson Macdonald 

(2010) benda til þess sama en þar hafði virkni skólastjóra mikið að segja til 

um velgengni þróunarverkefnis  

Þó svo að ekki hafi orðið breyting á menningu grunnskólanna var 

verkefnið til góðs og allir viðmælendur skólanna fundu fyrir breytingu á 

hugarfari nemenda sem tóku þátt í verkefninu. Á því má sjá að aukin og 

bætt jafnréttisfræðsla í skólum beri árangur og ýtir það undir mikilvægi þess 

að leggja áherslu á kynjafræðileg málefni í skólastarfi. Hvort um 

raunverulega skólaþróun sé að ræða með breyttri leikskólamenningu verður 

ekki svarað hér með ótvíræðum hætti vegna erfiðleika við að meta það með 

einu viðtali við einn aðila innan skólans.  
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11.1.2.2 Áframhald og eftirfylgni 

Í tilviki þróunarverkefnisins var áætluð tímalengd eitt ár en samkvæmt 

Guðrúnu Kristinsdóttur (1998) er mikilvægt að þróunarverkefni nái yfir 

langan tíma, jafnvel nokkur ár til þess að auka líkur á þróun í skólastarfi. Í 

lokaskýrslu þróunarverkefnisins kom fram tillaga sem gerir ráð fyrir 

áframhaldandi stuðningi og ráðgjöf til þátttökuskólanna eftir að formlegri 

vinnu lauk. Ætla má að tillagan hafi verið mikilvægur þáttur til þess að auka 

líkurnar á að verkefnin lifðu innan skólanna, sérstaklega í ljósi stutts tíma 

sem þau stóðu yfir. Tillöguna er auk þess gott að hafa í huga af þeirri 

ástæðu að hætta er á að ekki skapist fullnægjandi aðstæður til þess að 

halda þróunarverkefni áfram ef stuðning vantar frá yfirvöldum (Fullan, 

1991; Guðrún Kristinsdóttir, 1998, West, 1999).  

Í samtali við viðmælendur kom fram að ekki hafi verið markviss 

stuðningur í boði frá miðstjórn þróunarverkefnisins eftir að formlegri vinnu 

við það lauk. Ekki var unnið með verkefnið á vegum mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins sökum efnahagsþrenginga og samkvæmt 

Arnfríði Aðalsteinsdóttur (munnleg heimild, 3. apríl 2013) verkefnisstjóra 

voru ráðgjöf og stuðningur til skólanna á ábyrgð þátttökusveitarfélaganna. 

Þó svo að þátttakendur hafi ekki fundið fyrir markvissum stuðningi við lok 

verkefnisins má líta svo á að jafnréttisviðurkenningar sem veittar voru 

nokkrum þátttakendum á vegum sveitarfélaganna hafi virkað sem hvatning í 

formi stuðnings. Viðurkenningarnar má tengja við tillögu númer níu í 

lokaskýrslu verkefnisins en hún segir að veita skuli skólum viðurkenningu 

fyrir gott starf á sviði jafnréttismála (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). 

Tillögu níu er þar af leiðandi sinnt að einhverju leyti innan sveitarfélaga en 

ekki er á döfinni hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu að veita slíkar 

viðurkenningar fyrir leik- og grunnskóla. Tillagan má þó teljast vænleg vegna 

jákvæðrar upplifunar viðtakenda sem viðurkenningarnar vöktu. Jóna 

Pálsdóttir (munnleg heimild, 23. maí 2013) jafnréttisráðgjafi mennta- og 

menningarmálaráðuneytis bendir þó á að tillagan sé einnig vandmeðfarin 

vegna þess fyrir hvað ætti nákvæmlega að verðlauna. Á döfinni er þó að 

veita framhaldsskólum viðurkenningar fyrir gott starf á sviði jafnréttis 

(Þingskjal nr. 334/2010–2011) og má ætla að slíkar veitingar væru einnig 

mögulegar fyrir leik- og grunnskóla 

Þó svo að tillagan um áframhaldandi stuðning eigi rétt á sér voru skiptar 

skoðanir um mikilvægi hans og töldu sumir að stuðningur hefði nýst vel en 

aðrir álitu hann ekki nauðsynlegan. Einnig má líta svo á að áframhaldandi 

stuðningur hafi verið í hlutverki skólastjóra eins og Valgerður Pálsdóttir 

(munnleg heimild, 21. maí 2013) í Lækjarskóla bendir á. Gyða Vigfúsdóttir 
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(munnleg heimild, 11. júní 2013) leikskólastjóri í Reykjakoti tekur í sama 

streng og segir að leikskólinn hafi fengið allan þann stuðning til þess að fara 

af stað með þróunarverkefni og nú sé ábyrgðin á áframhaldi þróunarstarfs á 

herðum hennar. Með því sjónarhorni sýnir Gyða getu til framfara sem er 

einn stærsti þátturinn í sjálfbærri þróun (UNESCO, e.d.). Af því má álykta að 

Gyða byggi upp skólamenningu sem er vel til þess fallin að innleiða 

breytingar en sjálfbærni í menntun er mikilvæg í skólaþróun (Auður 

Pálsdóttir, Allyson Macdonald og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009). Vegna 

tengingar skólaþróunar og sjálfbærni yrði vænlegt að leggja áherslu á 

þróunarverkefni sem innleiða sjálfbærni í skólastarf. Þannig má segja að 

tvær flugur yrðu slegnar í einu höggi en við innleiðingu sjálfbærni myndast 

frjór jarðvegur fyrir önnur þróunarverkefni, auk þess sem nýrri aðalnámskrá 

yrði fylgt eftir, en þar kemur fram að sjálfbærni sé einn af grunnþáttum 

menntunnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Þó svo að ekki hafi verið markviss stuðningur í boði fyrir skólana eftir að 

formlegri vinnu við verkefnið lauk hélt það áfram í formi kynninga og segir í 

tillögu númer þrjú að kynna skuli verkefnið og afrakstur þess sem víðast 

(Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Tillagan er góð og gild og felur meðal 

annars í sér að aðrir geti nýtt sér niðurstöður þróunarverkefnisins (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998). Kynningar fóru fram víða en fáar sem engar kynningar 

hafi farið fram á vesturhluta landsins. Því má segja að tillögu númer þrjú 

hafi verið fylgt eftir á afmörkuðum hlutum landsins. Að heimsækja 

áfangastaði um allt land fylgir kostnaður og var útbúin heimasíða í tilefni 

verkefnisins. Heimasíðan hefur meðal annars að geyma upplýsingar um 

þróunarverkefnið og er hún því kjörinn vettvangur til þess að kynna 

verkefnið og afrakstur þess.  

Í tillögu númer fimm í lokaskýrslu þróunarverkefnisins er lagt til að 

umsjón síðunnar skuli vera tryggð (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Það 

hefur hins vegar ekki gengið eftir og sinnir starfsfólk Jafnréttisstofu 

uppfærslu síðunnar í hjáverkum. Þrátt fyrir að síðunni hafi ekki verið sinnt 

með markvissum hætti kemur ekki til greina hjá Jafnréttisstofu að leggja 

hana niður. Því er ekki útilokað að tillögu númer fimm verði fylgt eftir. Það 

má þó ætla að líkurnar dvíni stöðugt eftir því sem lengri tími líður frá lokum 

þróunarverkefnisins. Auk þess má finna aðrar og tæknilegri síður sem gegna 

einnig því hlutverki að dreifa boðskap um jafnrétti og jafnréttisfræðslu í 

skólum (Reykjavíkurborg, e.d.). Í því ljósi er skiljanlegt að tími og fjármagn 

beinist að öðrum brýnni verkefnum en umsjón heimasíðunnar.  

Skrið hefur nú komist á gang mála þróunarverkefnisins og í 

framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum til fjögurra ára 
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2011–2014 (Þingskjal nr. 334/2010–2011) segir að unnið skuli með 

þróunarverkefnið til þess að hugmyndir og verkefni þess nýtist fleiri skólum 

og sveitarfélögum. Ákvæðið er í takt við tillögu númer þrjú í lokaskýrslu 

þróunarverkefnisins sem segir meðal annars að tryggja skuli fleiri 

sveitarfélögum þátttöku. Til þess að fylgja ákvæðinu eftir stendur til að gefa 

út verkefnin sem unnin voru í grunnskólanum Vogaskóla og leikskólanum 

Lundarseli. Þannig munu þau nýtast fleiri skólum og sveitarfélögum og má 

því segja að tillögu þrjú sé fylgt eftir þó svo að ekki hafi verið gengið svo 

langt að tryggja fleiri sveitarfélögum þátttöku í sambærilegu 

þróunarverkefni. Að tryggja fleiri sveitarfélögum slíka þátttöku er vissulega 

góð og gild tillaga enda hafa kennaranemar, sem tóku þátt í verkefninu 

Stelpur – strákar – ólík vinnubrögð í samvinnu, bent á mikilvægi þess að 

taka þátt í markvissum aðgerðum á skólastarfi (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). 

Þróunarverkefni hafa þó í för með sér mikla skipulagsvinnu og töluverðan 

peningakostnað og er það því ágætis byrjunarskref að tryggja fleiri 

sveitarfélögum þátttöku með ofangreindum hætti. Þess ber þó að geta að á 

árunum 2013–2015 fer fram verkefni á vegum mennta- og 

menningarmálaráðuneytis og Jafnréttisstofu sem snýst um 

jafnréttisáætlanir og nær til allra skóla landsins. Með það í huga má segja að 

fleiri sveitarfélög fái að njóta góðs af skipulagðri verkefnavinnu um bætt 

jafnrétti í skólum. Nánar er fjallað um það verkefni síðar.  

Auk útgáfu á verkefnum Vogaskóla og Lundarsels gaf Íris Arnardóttir í 

Hörðuvallaskóla sjálf út námsefnið sem hún samdi meðfram vinnu við 

þróunarverkefnið. Það að Íris hafi gefið út verkefni sitt á eigin vegum rennir 

enn frekari stoðum undir áhuga hennar og frumkvæði í jafnréttismálum. 

Útgáfa verkefnanna er í takt við tillögu númer fjögur í lokaskýrslu 

þróunarverkefnisins sem segir meðal annars að gefa skuli út 

jafnréttisfræðsluverkefnin. Tillagan er góð og gild enda benda niðurstöður 

til þess að vöntun sé á jafnréttisfræðslunámsefni fyrir ákveðinn aldurshóp 

(Agla María Jósepsdóttir, 2007). Sé hún tekin bókstaflega telst hún þó 

nokkuð óraunhæf ef litið er til fjárhagsmála og bendir Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir (munnleg heimild, 24. nóvember 2012) á að vegna 

efnahagsþrenginga hafi ekki verið möguleiki fyrr að gefa út verkefnin.  

11.1.2.3 Samantekt og ályktanir 

Í leikskólunum Hörðuvöllum, Reykjakoti og Smárahvammi fundu 

leikskólastjórar fyrir breytingum við vinnu þróunarverkefnisins þó svo að 

verkefnin hafi rist misjafnlega djúpt í skólamenninguna. Þeir voru jafnframt 

meðvitaðir um mikilvægi jafnréttis og eykur það líkurnar á að 

jafnréttisumræðu sé haldið á lofti í skólastarfinu. Á leikskólanum Múlaborg 
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fann viðmælandi ekki fyrir breytingum á starfsemi meðfram þátttöku 

þróunarverkefnisins og má því ætla að skólamenning hafi ekki breyst í 

kjölfar þátttökunnar. Í grunnskólunum sem heimsóttir voru tóku einungis 

útvaldir þátt í þróunarverkefninu. Þegar þannig er í pottinn búið reynist 

ómögulegt að breyta skólamenningu vegna þess að starfsfólk skóla býr til og 

viðheldur menningunni. Þátttakendur grunnskólanna fundu þó allir fyrir 

breytingum til batnaðar meðal nemenda sinna og á námsárangur nemenda 

þátt í starfsánægju í þróunarstarfi. Nám nemenda og starfsánægja skiptir 

miklu máli í þróunarverkefnum og ber það að hafa í huga við skipulagningu 

verkefna. Það að allir viðmælendur, nema viðmælandi Múlaborgar, hafi 

fundið fyrir breytingum sýnir að verkefnið hafi heppnast vel þó svo að 

ýmislegt vantaði upp á að um raunverulegt þróunarverkefni hafi verið að 

ræða. Í því ljósi má segja að verkefnið Jafnréttisfræðsla í leik- og 

grunnskólum geti frekar talist til vel heppnaðs tilraunaverkefnis.  

Áframhald og eftirfylgni þróunarverkefna eru mikilvæg atriði til þess að 

auka líkurnar á að verkefnin lifi. Í lokaskýrslu þróunarverkefnisins kom fram 

tillaga sem gerir ráð fyrir að þátttökuskólarnir hljóti stuðning og ráðgjöf eftir 

að formlegri vinnu við verkefnið lýkur. Ekki var tillögunni fylgt eftir á 

markvissan hátt en jafnréttisviðurkenningar voru veittar þátttakendum 

þróunarverkefnisins á vegum sveitarfélaga og veitti það viðtakendum 

hvatningu. Viðurkenningarnar má líta á sem stuðning auk þess sem önnur 

tillaga miðar að því að skólum sé veitt viðurkenning fyrir vel unnin 

jafnréttismál. Eftir að formlegri vinnu við verkefnið lauk lifði það áfram með 

kynningum og nýttist heimasíða þróunarverkefnisins vel til þess. 

Heimasíðunni hefur hins vegar ekki verið haldið við eins og tillaga númer 

fimm gerir ráð fyrir. Markviss vinna við verkefnið hefur hafist að nýju og 

meðan á rannsóknarvinnu stóð fengust þær upplýsingar að til stæði að gefa 

út kennsluleiðbeiningar fyrir verkefnin sem unnin voru í Lundarseli og í 

Vogarskóla, auk þess sem Íris Arnardóttir í Hörðuvallaskóla hefur nú þegar 

gefið út verkefnið sitt. Í því ljósi mun afrakstur verkefnanna nýtast öðrum 

skólum og sveitarfélögum og má segja að tillögum sem gera ráð fyrir útgáfu 

verkefnanna og þátttöku annarra sveitarfélaga sé fylgt eftir í þeirri mynd. 

11.2 Jafnrétti í skólum 

Hér beinist umfjöllunin að jafnrétti í skólum. Eins og í fyrri hluta kaflans er 

umræðunni skipt í tvo hluta sem ákvarðast af tillögum lokaskýrslunnar. Í 

fyrri hlutanum er fjallað um aðalnámskrá og aðgerðir sem hjálpað gætu til 

við innleiðingu jafnréttis í skólastarf. Þar er sjónum beint að námsefni fyrir 

skóla, aðgerðum yfirvalda og kennaramenntun. Í lokin er sett fram 
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samantekt og ályktanir. Seinni hluti kaflans fjallar um aðgerðir sveitarfélaga 

og sjálfsmat skóla. Þar er rætt um jafnréttisstefnur þátttökusveitarfélaga, 

eftirfylgni þeirra og vægi jafnréttis í sjálfsmati. Eins og áður eru settar fram 

samantekt og ályktanir í lok kaflans. 

11.2.1 Ný aðalnámskrá og innleiðing hennar 

Ný aðalnámskrá hefur í för með sér breyttar og bættar áherslur og má því 

ætla að breytinga sé þörf í skólastarfi til þess að fylgja þeim eftir. Ef innleiða 

á nýjungar í skólastarf er mikilvægt að stuðningur sé fyrir hendi frá 

yfirvöldum sem hjálpað gætu til við innleiðinguna (Fullan, 1991; Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998; West, 1999). Hér er fjallað um nýja aðalnámskrá og 

jafnréttisáherslur í henni og auk þess ræddar tillögur lokaskýrslunnar sem 

nýst gætu sem stuðningur við innleiðingu hennar.  

11.2.1.1 Nýjar áherslur í aðalnámskrá og námsefni  

Þrátt fyrir að kynjajafnréttisfræðsla hafi verið bundin í jafnréttislög frá árinu 

1976 hefur kynjajafnrétti ekki verið gert hátt undir höfði í fyrri 

aðalnámskrám og átti því tillaga númer sjö í lokaskýrslunni vel við á þeim 

tíma sem hún var samin. Þar segir að efla þurfi vægi jafnréttisfræðslu í 

námskrám þegar endurskoðun fer fram og að ekki megi draga úr vægi 

kynjajafnréttis í jafnréttisumræðunni. Síðari hluti tillögunnar er mikilvægur 

enda hafa fræðimenn bent á að kyn ætti að vera til grundvallar í öllu öðru  

jafnrétti vegna þess að kyn varðar alla aðra þætti mismununar (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2009; Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2011).  

Ný aðalnámskrá leit dagsins ljós árið 2011 þar sem lögð er töluvert meiri 

áhersla á jafnréttisfræðslu og kynjafræði en áður og hefur því tillögu númer 

sjö verið fylgt eftir. Ekki er þó lögð mikil áhersla á kynjafræði í þeim hluta 

aðalnámskrár sem fjallar eingöngu um leikskóla og er það í samræmi við 

engar áherslur á kynjafræði í leikskólalögum. Það er áhugavert í ljósi þess að 

leikskólinn er fyrsta skólastigið og eru börn mjög ung þegar kynjaorðræður 

byrja að hafa áhrif á kyngervismótun þeirra (Eliot, 2009; Hafsteinn Karlsson 

og Stefanía Traustadóttir, 2005). Í því ljósi ætti að fara fram markvisst nám 

fyrir leikskólabörn sem meðal annars væri byggt á kynjafræðilegum grunni. 

Töluverð aukning er hins vegar á umfjöllun um kynjajafnrétti í aðalnámskrá 

grunnskóla sem ekki er sameiginleg með öðrum skólastigum. Þar er einnig 

kveðið á um að jafnréttismál skuli kennd sem sér námsgrein eins og 

grunnskólalög gera ráð fyrir. Námsgreininni er hins vegar þröngur stakkur 

sniðinn þar sem hún fellur undir samfélagsgreinar ásamt átta öðrum 
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námsgreinum. Í því ljósi er hætta á að jafnréttismál muni sitja á hakanum 

gagnvart öðrum námsgreinum.  

Í greinasviði námskrárinnar sem kom út árið 2013 er námsgreinin 

jafnréttismál útfærð í umfjöllun um samfélagsgreinar. Þar er fjallað um kyn 

og jafnrétti í hæfniviðmiðum en athygli vekur hversu lítið vægi jafnrétti fær í 

öðrum hlutum kaflans. Því til stuðnings má nefna dæmi þar sem allar aðrar 

námsgreinar samfélagsgreina nema jafnréttismál eru nefndar. Sú hætta 

sem fjallað var um að ofan, að jafnréttismál sitji á hakanum gagnvart öðrum 

námsgreinum samfélagsgreina, kemur því í ljós í greinasviðinu frá 2013. Ef 

kenna á jafnréttismál sem sér námsgrein er mikilvægt að jafnrétti fái sinn 

hlut í umfjöllun greinarsviðs og úr því verður að bæta. Mat höfundar er það 

að vænlegt sé að auka áherslur á jafnréttismál í umfjöllun um 

samfélagsgreinar til þess að færa greinina betur upp á yfirborð ásamt þeim 

sem nefndar eru.  

Í sameiginlegum hluta námskrárinnar fyrir leik-, grunn- og 

framhaldsskóla segir meðal annars að jafnrétti sé einn af sex grunnþáttum 

menntunnar sem umlykja skuli allt skólastarf. Töluverð áhersla er lögð á 

kynjajafnrétti og má líta svo á að það bæti að einhverju leyti upp fyrir 

takmarkaðar áherslur í aðalnámskrá leikskóla. Ekki er þó lögð sérstök 

áhersla á að kyn skuli vera til grundvallar í öllu jafnrétti og kom fram víður 

skilningur á jafnrétti hjá sumum viðmælendum rannsóknarinnar. Það ýtir 

undir mikilvægi þess að brýnt sé að geta þess hvaða hlutverk kyn spilar í 

algildu jafnrétti. Hins vegar hefur verið bent á að líta megi á það á 

táknrænan hátt að í upptalningu um þætti sem valdið geta mismunun er 

kyn þar nefnt fyrst, auk þess sem kynjafræði er nefnd fyrst þeirra greina 

sem jafnréttisfræðsla skal styðjast við (Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2011). Í þemahefti fyrir grunnþáttinn jafnrétti er einnig 

fjallað fyrst um kynjajafnrétti áður en gerð er grein fyrir öðrum þáttum sem 

skapað geta mismunun. Ekki telst þó líklegt að kennarar átti sig á þeirri 

táknrænu upptalningu nema áhugi á jafnréttis- og kynjafræði sé sérstaklega 

til staðar hjá viðkomandi kennara. 

Til þess að auka líkurnar á að kennarar og starfsfólk skóla fylgi eftir nýrri 

aðalnámskrá verður úrval námsefnis að vera aðgengilegt og í lokaskýrslu 

verkefnisins kemur fram tillaga um að gerð skuli fagleg úttekt á því 

jafnréttisfræðslunámsefni sem til er (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Við 

athugun kom í ljós að yfirlit um jafnréttisfræðsluefni er að finna bæði á 

heimasíðu Jafnréttisstofu (e.d.c) og á heimasíðu þróunarverkefnisins 

(Jafnréttisstofa, e.d.a). Yfirlit síðanna nýtist kennurum til þess að sækja sér 
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jafnréttisfræðsluefni þó svo að það teljist vart til ,,faglegra úttekta“ eins og 

tillagan gerir ráð fyrir.  

Við rannsóknarvinnuna voru skoðaðar tvær úttektir á námsefni sem 

varðar jafnrétti, önnur frá 2007 en hin frá 2011. Í þeirri fyrri kom í ljós að 

töluvert er til af jafnréttisfræðsluefni en vöntun er á námsefni sem ætlað er 

nemendum á leikskólastigi og yngsta stigi grunnskóla (Agla María 

Jósepsdóttir, 2007). Það bendir til þess að leggja þurfi áherslu á gerð 

námsefnis fyrir nemendur á leikskólastigi og á yngsta stigi grunnskóla. Þess 

ber þó að geta að úttektin var unnin árið 2007 og síðan þá hefur meðal 

annars komið út jafnréttisfræðsluefni á vegum þróunarverkefnisins sem 

ætlað er leikskólastigi og á döfinni er að gefa út efni fyrir yngri stig 

grunnskóla. Í því ljósi er mikilvægt að úttektir séu gerðar reglulega.  

Síðari úttektin var unnin af Kristínu Lindu Jónsdóttur (2011) þar sem 

hlutdeild kynjanna var athuguð í námsefni í sögu á miðstigi grunnskóla. 

Niðurstöður bentu til þess að jafnréttis á milli kynja væri verulega ábótavant 

í námsefninu og gefa þær tilefni til frekari rannsókna á því sviði. Tillögu 

númer fjögur mætti því útvíkka og bæta við að gera þyrfti faglega úttekt á 

hlut kynja í innihaldi námsefnis. Námsefni getur, líkt og annað efni, 

undirbyggt og ýtt undir kynjaorðræður sem hafa áhrif á hugmyndir og 

hegðun nemenda og kennara. Ef námsefnið ýtir undir ójafnrétti og 

staðalmyndir kynja er það ekki fullnægjandi til þess að fylgja eftir ákvæðum 

kynjajafnréttislaga og nýrrar aðalnámskrár (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) sem segir að skólastarf skuli búa bæði 

kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu. Auk þess segir í aðalnámskrá 

að hvergi í inntaki skólastarfsins skuli vera hindranir í vegi kynjanna. Með 

ofangreind atriði í huga er því nauðsynlegt að ráðast í endurbætur á 

námsefni. Það skal þó taka fram að endurbæturnar yrðu að vinnast með vel 

ígrunduðum og markvissum hætti (Íris Ellenberger, 2011; Magnús Sveinn 

Helgason, 2011). Ekki er raunhæft að ráðast í endurbætur alls námsefnis í 

einni lotu og ætla má að þannig aðgerðir taki töluverðan tíma. Í því ljósi 

verða kennarar að takast á við námsefnið sem í boði er með gagnrýnni 

hugsun og nota tækifærið til þess að skapa umræður í bekkjarstarfi ef 

kynjaójafnrétti birtist í námsbókum.  

11.2.1.2 Stuðningur og hvatning til skóla 

Til þess að aðstoða skóla við innleiðingu nýrra þátta er stuðningur frá 

yfirvöldum mikilvægur (Guðrún Kristinsdóttir, 1998; West, 1999) og bendir 

Íris Arnardóttir (munnleg heimild, 22. maí 2013) á að nauðsynlegt sé fyrir 

starfsfólk skóla að fá stuðning til þess að fylgja eftir nýrri aðalnámskrá og 

innleiða jafnrétti í skólastarf. Til þess að styðja við skóla hafa mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið og Jafnréttisstofa farið af stað með verkefni sem 

hefur það markmið að koma jafnréttisáætlunum inn í alla leik-, grunn- og 

tónlistarskóla. Það mun fara fram á skólaárunum 2013–2014 og 2014–2015 

og gengur undir heitinu Jafnréttisáætlanir í alla skóla. Verkefnið er þríþætt 

og beinist í fyrsta lagi að því að kalla eftir og veita grunnskólum aðstoð við 

gerð og eftirfylgni jafnréttisáætlana, í öðru lagi að veita skólum stuðning við 

innleiðingu grunnþáttarins jafnréttis og í þriðja lagi að vinna með skólunum 

gegn neikvæðum staðalmyndum um hlutverk karla og kvenna með sérstakri 

áherslu á kynferðislegt ofbeldi (Arnfríður Aðalsteinsdóttir tölvupóstsending 

til höfundar, 30 maí 2013; Jóna Pálsdóttir munnleg heimild, 23. maí 2013). 

Að mati höfundar er orðalagið ,,neikvæðar staðalmyndir“ athyglisvert og 

vakti það upp hugleiðingar hvort til væru ,,jákvæðar staðalmyndir“ um 

kynin – einkum í ljósi sérstakrar áherslu á kynferðislegt ofbeldi. Með 

staðalmyndum kynja myndast ákveðinn þrýstingur á einstaklinga til þess að 

hegða sér og líta út á þann hátt sem staðalmyndirnar gera ráð fyrir (Berglind 

Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). Ef ekki er unnið markvisst gegn 

hvers konar kynjastaðalmyndum í skólastarfi má gera ráð fyrir að 

skólastarfið falli ekki að kröfum aðalnámskrárinnar og búi bæði kynin jafnt 

undir virka þátttöku í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Eftir því sem höfundur kemst næst yrði því vænlegra að vinna gegn 

kynjastaðalmyndum almennt, með sérstakri áherslu á kynferðislegt ofbeldi. 

Af verkefninu Jafnréttisáætlanir í alla skóla má sjá hvernig mennta- og 

menningarmálaráðuneytið fylgir eftir nýrri aðalnámskrá sem útbúin var á 

vegum þess. Líta má svo á að aðgerðirnar séu liður í eftirlitshlutverki 

ráðuneytisins sem samkvæmt lögum skal hafa eftirlit með því að 

skólastarfsemi lúti lögum og reglum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, 2011). Tillaga númer tvö í lokaskýrslu 

þróunarverkefnisins gerir meðal annars ráð fyrir að ráðuneytið sinni 

eftirlitshlutverki sínu og kalli eftir upplýsingum um jafnréttisfræðslu í 

skólum. Aðgerðir mennta- og menningarmálaráðuneytisins eru því í takt við 

tillögu númer tvö.  

Í lokaskýrslu þróunarverkefnisins birtist tillaga númer sex sem snýst um 

erlent samstarf. Tillagan segir orðrétt: ,,Kanna í hvaða sjóði hægt er að 

sækja varðandi erlent samstarf og veita skólum stuðning við þessar 

styrkumsóknir“. Tillagan þótti falla vel að umfjöllun um stuðning til skóla. 

Hún nær ekki beint inn á ábyrgðarsvið yfirvalda en í nánari umfjöllun 

lokaskýrslunnar er þess getið að tillagan nái inn á svið jafnréttisfulltrúa 

sveitarfélaga. Ekki var stuðningur jafnréttisfulltrúa athugaður sérstaklega en 

þess í stað var sjónum beint að Jafnréttisstofu og Rannkyn sem er 
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rannsóknarstofa um jafnrétti, kyngervi og menntun við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Finna má upplýsingar á netinu um áætlanir sem styrkja 

erlent samstarf skóla, auk þess sem boðið er upp á aðstoð og námskeið við 

styrkumsóknirnar. Auðvelt er því fyrir skólana sjálfa að fylgja tillögu númer 

sex eftir með því að kanna í hvaða sjóði hægt sé að sækja og leita sér 

aðstoðar varðandi styrkumsóknir. Til þess að grennslast fyrir um nánari 

stuðning var, eins og áður sagði, leitað til Rannkyn og Jafnréttisstofu. Á 

hvorugum staðnum hefur verið unnið markvisst að því að bjóða skólum upp 

á aðstoð við erlendar styrkumsóknir. Báðar stofnanir eru þó opnar fyrir 

þeim möguleika ef skólar leita til þeirra af fyrra bragði. Tillagan er 

þýðingarmikil og hefur erlent samstarf skóla sem Ísland var þátttakandi í 

reynst vel hér á landi (Arnesen, 1995). Ef til vill yrði þó vænlegra að leggja 

áherslu á að aðstoða skóla við innleiðingu nýrrar aðalnámskrár áður en 

peningum og starfskrafti yrði veitt í þann þátt sem tillagan gerir ráð fyrir.  

Þó svo að stuðningur til skólavettvangs sé mikilvægur til þess að aðstoða 

starfsfólk við innleiðingu nýrrar aðalnámskrár er einnig mikilvægt að 

menntastofnanir aðlagi kennaranám að breyttum áherslum. Ýmsir 

viðmælendur nefndu mikilvægi þess að kynjafræði yrði kennd í 

kennaramenntun og er fjallað um þann þátt næst. 

11.2.1.3 Kynjafræði í kennaramenntun  

Til þess að auka líkurnar á að kennarar átti sig á mikilvægi jafnréttisfræðslu 

er mikilvægt að þeir hljóti kynjafræðilegan grunn í námi sínu og fjallar fyrsta 

tillaga lokaskýrslunnar um að kynjafræði verði skyldunámsgrein í 

kennaramenntun og komi sterkar inn í endurmenntun kennara (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). Tillagan átti vel við enda kom fram í minnisblaði frá 

Guðnýju Guðbjörnsdóttur (2009) að ýmislegt benti til þess að kynjafræði 

væri ekki nægilega sinnt í kennaranámi. Að mati yfirmanna kennaradeilda 

Listaskóla Íslands, Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri er kynja- og 

jafnréttisfræðsla mikilvæg þegar mennta á kennara. Í Háskóla Íslands og í 

Listaháskóla Íslands eru viðmælendur báðir á þeirri skoðun að frekar ætti að 

flétta umræðunni inn í önnur námskeið heldur en að útbúa eitt 

skyldunámskeið um kynjafræði fyrir alla kennaranema. Í Háskólanum á 

Akureyri telur viðmælandi að auka ætti vægi kynjafræðslu í 

háskólamenntun og að leggja ætti sérstaka áherslu á kynjafræði í 

kennaranámi. Enginn af skólunum þremur býður upp á skyldunámskeið fyrir 

kennaranema þar sem sjónum er einungis beint að kynjafræðilegum 

málefnum. Í Háskóla Íslands og í Háskólanum á Akureyri er boðið upp val- 

og skyldunámskeið sem leggja áherslu á kynjafræðileg málefni að hluta til 

en í Listaháskóla Íslands var slíkt námskeið hvergi að finna. 
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Guðný Guðbjörnsdóttir (2009) benti á að vegna lengingar kennaranáms 

úr þremur til fjórum árum í fimm gæti myndast vettvangur til þess að leggja 

frekari áherslu á kynjafræði í kennaranámi. Þrátt fyrir það hefur tillögunni 

hins vegar ekki verið fylgt eftir. Ef til vill er ástæðan skortur á 

kynjafræðiþekkingu kennara í kennaranámi og þeirra sem þar ráða, en 

niðurstöður hafa bent til þess að kennarar á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands leggi margir víðan skilning í jafnréttishugtakið (Guðný 

Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012). Kennarar 

kennaramenntunar hafa ef til vill sumir hverjir hlotið sambærilegt nám og 

kennaranemar fá nú til dags og eru því ekki með sterkan grunn í kynjafræði. 

Í því ljósi má vísa í orð Arnfríðar Aðalsteinsdóttur (munnleg heimild, 3. apríl, 

2013) þegar hún bendir á að kennarar sem ekki hafa kynjafræðilegan grunn 

átti sig ef til vill ekki á mikilvægi jafnréttisfræðslu.  

Mikilvægt er fyrir kennaranema að læra kynjafræði til þess að átta sig á 

því gagnvirka ferli sem á sér stað þar sem orðræður mótast og móta 

hugmyndir einstaklinga. Samkvæmt mótunarhyggju og póststrúktúralísku 

sjónarhorni eru hugmyndir um kynin til komnar vegna orðræðna sem er 

viðhaldið og eru skapaðar af einstaklingum samfélagsins – þar á meðal 

kennurum og komið hefur í ljós að ráðandi kynjaorðræður hafa áhrif á 

kennara og starfsfólk skóla (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Þórdís 

Þórðardóttir, 2005). Mat höfundar er að kynjafræðileg umræða meðfram 

öðru málefni í námskeiði sé ekki nægileg til þess að veita kennaranemum 

vitneskju um uppbyggingu kynjakerfis og að brýn þörf sé á að bjóða öllum 

kennaranemum upp á kynjafræðinámskeið. Mikilvægt er að námskeiðið yrði 

í formi skyldu vegna þeirrar ályktunar að sumir kennaranemar átti sig ekki á 

mikilvægi kynjafræði sökum þekkingarleysis og veldu því annað námskeið 

fram yfir kynjafræði. Höfundur telur vænlegt að námskeiðið yrði ætlað 

nemendum sem staddir væru á fyrrihluta námsferils síns til þess að auka 

líkur á að kynjasjónarmiði yrði fléttað inn í önnur námskeið sem tekin væru 

eftir það. Vissulega eru mörg jafnréttismálefni kennaramenntunnar 

mikilvæg en kynjafræði telst meðal þeirra mikilvægustu vegna þeirrar 

ástæðu, sem margoft hefur verið bent á, að kynjajafnrétti varðar jafnrétti 

allra einstaklinga í heiminum. 

Seinni hluti tillögunnar um kynjafræði í endurmenntun kennara er einnig 

mikilvæg til þess að vekja upp kynjafræðilega vitneskju starfandi kennara. 

Kynjafræðilegum málefnum er víða sinnt í endurmenntun kennara. 

Niðurstöður benda þó til þess að veita þyrfti skólum hvatningu til þess að 

sækja sér endurmenntun sem nær til kynjafræðilegra áherslna í ljósi þess að 

engar slíkar styrkveitingar er að sjá frá Vonarsjóði og vísindasjóði FL og FSL. 

Ef skólum yrði veitt slík hvatning væri tillögunni um að kynjafræði kæmi 
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sterkar inn í endurmenntun kennara enn betur sinnt. Það skal þó hafa í 

huga að endurmenntunarnámskeið nýtast oft ekki sem skyldi vegna þess að 

þau fara fram í stuttan tíma án þess að tekið sé tillit til starfs á vettvangi 

(Börkur Hansen o.fl., 1999b). Því er ekki næganlegt að leggja einungis 

áherslu á kynjafræðinámskeið í formi endurmenntunar. Ýmislegt annað 

verður að fylgja með, svo sem kynjafræðiskylda í kennaramenntun og 

eftirfylgni yfirvalda sem rætt var um hér að framan.  

11.2.1.4 Samantekt og ályktanir 

Hrint hefur verið af stað Bríetarbyltu (tilvitnun í Hönnu Björgu 

Vilhjálmsdóttur, 8. mars 2013) í jafnréttisfræðslu í skólum. Meiri áhersla er 

á jafnrétti í aðalnámskrá en áður hefur verið og fær kynjajafnrétti þar 

töluverða umfjöllun. Aukinni áherslu ber að fagna þó svo að ítarlegri 

umfjöllunar sé þörf. Þar má nefna mikilvægi kynjajafnréttis í algildu jafnrétti 

og sýnileika jafnréttis í umfjöllun um samfélagsgreinar í greinasviði 2013. 

Kynjajafnrétti í aðalnámskrá leikskóla, sem ekki er sameiginleg með öðrum 

skólastigum, er einnig ábótavant enda eru kynjahugmyndir barna orðnar 

mótaðar þegar í grunnskóla er komið. Samhliða aukinni jafnréttisáherslu í 

aðalnámskrá verður jafnréttisfræðslunámsefni að vera aðgengilegt 

kennurum og á netinu má finna lista yfir námsefni sem kennarar geta nýtt 

sér. Mikilvægt er þó að uppfæra listana til þess að nýtt námsefni fái að njóta 

sín. Þörf er á endurskoðun skólanámsefnis en námsefni sem hyglir öðru 

kyninu á kostnað hins kemur í veg fyrir að einstaklingum af báðum kynjum 

séu veitt jöfn tækifæri vegna þess að námsefni hefur áhrif á orðræður, 

hugmyndir og hegðun nemenda. Stuðningur og hvatning til skóla á vegum 

utanaðkomandi aðila er einnig mikilvægur og hefur mennta- og 

menningarmálaráðuneytið ásamt Jafnréttisstofu ráðist í verkefni sem hefur 

það markmið að aðstoða skóla við innleiðingu jafnréttis í skólastarfi. Þannig 

má sjá hvernig yfirvöld fylgja eftir auknum áherslum á jafnrétti og ætla má 

að eftirfylgni námskrárinnar sé einnig nauðsynleg innan kennaramenntunar. 

Til þess að búa kennaranema undir starf á vettvangi sem felur í sér 

jafnréttishugsjónir er mikilvægt að þeir öðlist grunn í kynjafræði. Kynjafræði 

er ekki skyldunámskeið í kennaramenntun en til þess að kennaranemar átti 

sig á kynjakerfinu og hvaða þátt þeir eiga í uppbyggingu þess verða 

kennaramenntastofnanir að bjóða upp á skyldunámskeið í kynjafræði. 

Kynjafræði í endurmenntun kennara er einnig nauðsynleg og gott gæti verið 

að veita skólum sérstaka hvatningu til þess að örva sókn kennara í 

endurmenntun á sviði jafnréttis.  
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11.2.2 Aðgerðir sveitarfélaga og sjálfsmat skóla 

Eins og komið hefur fram ber skólum að innleiða kynjajafnrétti í skólastarf 

(Lög um grunnskóla; Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í því ljósi á tillaga númer tvö 

sem birtist í lokaskýrslu þróunarverkefnisins vel við. Hún leggur áherslu á 

ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytisins, skólayfirvalda og 

skólastjórnenda og kveður á um að ,,Menntamálaráðuneytið sinni 

eftirlitshlutverki sínu og kalli eftir upplýsingum um jafnréttisfræðslu í 

skólum“ og að ,,Skólayfirvöld og skólastjórnendur axli ábyrgð á 

jafnréttisfræðslu í skólum” (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010, bls. 2). 

Samkvæmt lögum ber skólastjóri ábyrgð á skólastarfsemi og hlutverk 

sveitarfélaga er að ganga úr skugga um að skólastarfsemin framfylgi lögum. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið skal svo sjá til þess að sveitarfélögin 

uppfylli lagalegur skyldur sínar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, 2011). Tillagan er því góð og gild enda gerir hún ráð fyrir að lögum sé 

framfylgt og mætti jafnvel líta á hana sem tilmæli til yfirvalda og 

skólastjórnenda um að framfylgja skyldum sínum.  

Hér að ofan var fjallað um verkefnið Jafnréttisáætlanir í alla skóla og þá 

niðurstöðu að með því að kalla eftir jafnréttisáætlunum frá öllum skólum 

væri ráðuneytið að sinna eftirlitshlutverki sínu og ynni þar af leiðandi í takt 

við tillögu númer tvö. Til þess að athuga hvernig málum var háttað hjá 

sveitarfélögum voru jafnréttisstefnur þátttökusveitarfélaganna fimm 

skoðaðar auk þess sem spurst var fyrir um eftirfylgni varðandi þær. Í tillögu 

númer tvö er einnig kveðið á um að skólastjórnendur skuli axla ábyrgð á 

jafnréttisfræðslu í skólum. Umfjöllun um ábyrgð skólastjórnenda er samofin 

umfjöllun í tillögu númer átta þar sem kveðið er á um að jafnréttisstarf komi 

inn í sjálfsmat skóla. Ástæðan er sú að sjálfsmat skóla er á ábyrgð 

skólastjórnenda og ef rétt er að staðið ætti jafnrétti að fléttast inn í matið. 

Til þess að athuga hvernig málum er háttað varðandi sjálfsmat og jafnrétti 

voru úttektarskýrslur sex skóla skoðaðar en þar er meðal annars fjallað um 

sjálfsmat skóla.  

11.2.2.1 Jafnréttisstefnur sveitarfélaga  

Í þátttökusveitarfélögunum fimm, Akureyri, Hafnarfirði, Kópavogi, 

Mosfellsbæ og Reykjavík er kveðið á um skólamál í jafnréttisstefnum 

bæjanna. Athygli vakti að mannauðsstjóri Mosfellsbæjar sagðist sinna 

jafnréttismálum í ,,hjáverkum“ vegna þeirrar ástæðu að enginn 

jafnréttisfulltrúi starfar hjá bænum. Það bendir til þess að jafnréttismál 

bæjarins verði að endurskoða, til dæmis með því að athuga hvort vænlegt 

sé að jafnréttismál falli undir starfssvið mannauðsstjóra miðað við 
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starfshlutfall og vinnuálag. Alls staðar virðist þó sem ábyrgðarskyldum 

sveitarfélaganna sé sinnt í gegnum námskeið og fræðslu til starfsfólks skóla. 

Svör jafnréttisfulltrúa Kópavogsbæjar bentu hins vegar til þess að fræðslu 

og kynningum á vegum bæjarins væri ekki jafn reglulega sinnt og í hinum 

sveitarfélögunum fjórum. Í svörunum er fjallað um námskeið sem fulltrúar 

grunnskólanna sóttu á vegum bæjarins árið 2010. Ekki eru nefnd önnur 

námskeið né fræðsla og er því áhugavert að athuga nánar hvort starfsfólk 

menntastofnana í Kópavogsbæ hljóti regluleg innlegg varðandi 

jafnréttismál. 

Til þess að ganga úr skugga um að skólar sinni skyldum sínum kalla 

sveitarfélögin eftir stöðluðum upplýsingum á borð við skýrslur eða úttektir 

þar sem gerð er grein fyrir stöðu mála. Slíkt eftirlit er bundið í lög og 

flokkast undir ytra mat (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

2011). Þrátt fyrir að sveitarfélögum beri lagaleg skylda til þess að sinna ytra 

mati stendur jafnréttisfræðsla í skólum höllum fæti (Áslaug Pálsdóttir, 2008; 

Eygló Árnadóttir, 2009; Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2011) og bendir það til þess að ytra mat sveitarfélaga sé ekki 

nægilegt eitt og sér til þess að ganga úr skugga um að jafnréttisfræðslu sé 

sinnt í skólastarfi. Í verkefni Akureyrarbæjar, sem hafði það markmið að 

fylgja eftir kröfu bæjarins að allir skólar settu sér jafnréttisáætlun, kom í ljós 

að jafnvel þó svo að skólar hefðu sett sér jafnréttisáætlanir voru þær víða 

óvirkar og ekki í notkun. Einnig má benda á dæmi úr Kópavogsbæ en þar var 

gerð könnun um jafnréttismál árið 2008 í öllum leikskólum bæjarins sem 

sýndi að jafnréttismál leikskólanna væru í góðum farvegi ([Kópavogsbær], 

e.d.b). Maríanna G. Einarsdóttir (munnleg heimild, 24. janúar 2013 ) 

leikskólastjóri Smárahvamms í Kópavogi bendir hins vegar á að við þátttöku 

í þróunarverkefninu hafi komið í ljós að jafnréttismál innan leikskólans 

stæðu verr heldur en gátlisti á vegum bæjarins hafði sýnt. Staðlaðar 

upplýsingar ytra mats eru vissulega mikilvægar en dæmin sýna að þörf er á 

nánari eftirfylgni til þess að ganga úr skugga um að skólar sinni skyldum 

sínum. Þróunarverkefni eða verkefni til eftirfylgni eru vel til þess fallin. 

Jafnréttismál fóru til að mynda í betri farveg innan Smárahvamms við 

þátttöku í þróunarverkefninu og leiða má líkum að því að slíkt hið sama hafi 

gerst í verkefni Akureyrarbæjar. 

Í svörum frá þróunarfulltrúa grunnskóla Hafnarfjarðar kom fram að 

eftirlit stjórnsýslunnar hvílir á trausti til skólastjóra um að þeir sinni 

hlutverkum sínum og fari eftir stefnu sveitarfélagsins. Þó svo að mikilvægt 

sé að treysta fagfólki skóla fyrir skyldum sínum bendir margt til þess að 

ýmsum skyldum sem tengjast jafnréttismálum sé ekki sinnt. Í svörum 

Valgerðar Pálsdóttur (munnleg heimild, 21. maí 2013) námsráðgjafa 
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Lækjarskóla í Hafnarfirði kom til að mynda fram að jafnrétti væri ekki sinnt á 

viðeigandi hátt í skólanum og er það merki þess að nánari eftirfylgni sé þörf. 

Hvað eftirlit leikskóla Hafnarfjarðar varðar fer þjónustufulltrúinn þar 

reglulega í óformlegar heimsóknir í leikskólana til þess að athuga stöðu 

mála. Þó svo að það bendi til metnaðar í starfi má velta fyrir sér hvort að 

slíkar heimsóknir þjóni markvissum tilgangi í að ganga úr skugga um að 

skólastarf fari fram samkvæmt ákvæðum jafnréttisstefnu. Þannig 

heimsóknir nýtast þó eflaust vel samhliða öðru markvissu eftirliti.  

Fyrir kom að þekkingarleysi ábyrgðaraðila stóð í vegi fyrir 

upplýsingaöflun til eftirfylgni. Til að mynda telur þjónustufulltrúi leikskóla í 

Hafnarfirði að ákvæði í jafnréttisstefnu bæjarins um að kynna skuli bæði 

drengjum og stúlkum þau störf sem þykja hæfa öðru kyninu betur 

(Hafnarfjarðarbær, e.d.) ekki eiga ,,beint við um leikskóla“. Á því má sjá að 

þjónustufulltrúinn virðist ekki átta sig ekki á möguleikunum á að kynna 

börnum störf í gegnum leik. Niðurstöðurnar sýna fram á mikilvægi þess að 

ábyrgðaraðilar jafnréttis- og skólamála alls staðar í kerfinu – innan skólanna, 

á skólaskrifstofum sveitarfélaga, í kennaramenntun, í viðeigiandi 

ráðuneytum – séu vel upplýstir um jafnréttismál og þá möguleika sem felast 

í kynjafræðimenntun. 

Endurskoðun á málefnum skólanna, þar á meðal á eftirfylgni- og 

jafnréttismálum, stendur víða yfir hjá sveitarfélögunum vegna nýrrar 

aðalnámskrár. Endurbótum ber að fagna enda er víða pottur brotinn í 

eftirfylgni sveitarfélaganna. Niðurstöðunum skal þó taka með fyrirvara 

vegna þess að þær byggja á tölvupóstsendingum eða símtölum fárra 

viðmælenda. Þær gefa þó til kynna að sveitarfélögin fimm fari að einhverju 

leyti eftir tillögu númer 4 og axli ábyrgð til dæmis með reglulegri fræðslu til 

skóla.  

Í aðferðafræðikafla ritgerðarinnar var fjallað um örðugleika við að 

komast í samband við aðila sem veitt gætu upplýsingar um eftirfylgni á 

skólamálum í jafnréttisstefnum þátttökusveitarfélaganna. Rík tilhneiging var 

hjá viðmælendum til þess að benda á aðra aðila sem gefið gætu nánari svör 

um málefnið og gefur það til kynna að ábyrgð á eftirliti stjórnsýslunnar með 

jafnréttismálum skóla falli ekki markvisst undir ákveðin starfssvið innan 

sveitarfélaganna. Það að rannsakandi hafi fengið ábendingar um að tala við 

jafnréttisfulltrúa hjá sumum sveitarfélögum en aðila úr fræðslunefndum hjá 

öðrum færir rök fyrir því. Ályktun höfundar er sú að ef enginn innan 

stjórnsýslunnar telji sig bera markvissa ábyrgð á málefninu skapist meiri 

hætta á að það sitji á hakanum fyrir öðrum mikilvægum málefnum sem 

einnig þarf að sinna. Gjarnan þurfti rannsakandi auk þess að hafa samband 
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oftar en einu sinni við aðila innan sveitarfélaganna til þess að kalla eftir 

svörum um eftirfylgni og jafnréttisstefnur. Það styrkir áðurnefnda ályktun 

höfundar um að málefnið sitji á hakanum.  

11.2.2.2 Sjálfsmat skóla 

Skólastjórnendur bera ábyrgð á að innra mat sé framkvæmt, en í innra mati 

framkvæmir skólinn sjálfsmat á skólastarfseminni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, 2011). Tillaga númer átta gerir ráð fyrir að 

jafnréttisstarf komi inn í sjálfsmat skóla og á hún vel við vegna þess að 

sjálfsmat skóla á að tryggja að samræmi sé á milli skólastarfseminnar, 

reglugerðar, ákvæða laga og aðalnámskrár (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, 2011). Samkvæmt leik- og 

grunnskólalögum og aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013) skal jafnrétti vera hluti af skólastarfi og ef rétt er að staðið ætti 

jafnrétti því að fléttast inn í sjálfsmatið. 

Sveitarstjórn framkvæmir reglulega ytra mat á starfsemi skóla þar sem 

metið er hvort skólastarfsemi fari fram samkvæmt lögum og reglugerðum. 

Úttektir á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins eru einnig 

framkvæmdar á skólastarfi og aðgerðir ákveðnar á grundvelli úttektanna ef 

þörf þykir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 2011). Í 

úttektunum er sjónum meðal annars beint að innra mati skóla og við 

athugun á sex úttektarskýrslum sem Námsmatsstofnun framkvæmdi fyrir 

ráðuneytið kom í ljós að allar úttektirnar nema ein sýndu fram á að innra 

mati skóla og ytra mati sveitarfélaga væri töluvert ábótavant. Í 

úttektarskýrslunum var ekki kveðið á um sérstaka þætti sjálfsmats en í ljósi 

þess hversu ábótavant innra mat er í skólunum fimm má ætla að 

jafnréttismál hafi þar ekki fengið ákveðna meðhöndlun, nema ef sérstakur 

áhugi hafi verið á jafnréttismálum innan skólanna. Ef úttektarskýrslurnar sex 

sem skoðaðar voru eru lýsandi fyrir heildina má álykta sem svo að minni 

líkur heldur en meiri séu á því að tillögu númer átta sé fylgt eftir þannig að 

jafnrétti sé tekið til greina í sjálfsmati skóla. Ólíklegt er því að skólastjórar 

axli ábyrgð á jafnréttisfræðslu í skólum í gegnum sjálfsmat og fylgi þannig 

eftir tillögu númer tvö sem segir að þeir, ásamt skólayfirvöldum, skuli axla 

ábyrgð á jafnréttisfræðslu í skólum. Ályktuninni ber þó að taka með 

fyrirvara sökum fárra úttektarskýrslna og gefur hún því ástæðu til frekari 

rannsókna á sviði sjálfsmats og jafnréttis.  

Niðurstöður sýna jafnframt að í úttektum á skólastarfi gangi 

Námsmatsstofnun ekki sérstaklega úr skugga um að jafnrétti komi inn í 

sjálfsmat skóla. Skólayfirvöld axla því ekki ábyrgð á að skólar meti starf sitt 

með hliðsjón af jafnréttismálum og er tillögu númer tvö því ekki fylgt eftir 
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hvað það varðar. Hvergi er þess þó getið að sveitarstjórn og ráðuneyti beri 

að hafa eftirlit með því að sjálfsmat skóla falli sérstaklega að grunnþáttum 

menntunar. Það er því alfarið á ábyrgð skólastjórnenda að fylgja eftir tillögu 

númer átta og taka jafnrétti inn í sjálfsmat. Í ljósi aukinnar áherslu á jafnrétti 

í nýrri aðalnámskrá má þó velta fyrir sér hvort skýrari kröfur ættu að vera 

uppi um það að sveitarstjórnum beri að ganga úr skugga um að 

grunnþáttum menntunar sé sérstaklega sinnt í sjálfsmati skóla.  

11.2.2.3 Samantekt og ályktanir 

Öll sveitarfélögin fimm veita starfsfólki sínu fræðslu og námskeið um 

jafnréttismál. Ekki mátti þó greina regluleg innlegg til starfsfólks skóla í 

Kópavogsbæ og er áhugavert að athuga nánar hvernig málin standa í því 

sveitarfélagi. Sveitarfélögin virðast flest kalla eftir reglulegum upplýsingum 

frá skólum varðandi jafnréttismál en af svörum viðmælenda má ætla að 

Akureyrarbær sé eina sveitarfélagið sem nýlega hefur ráðist í sértækar 

aðgerðir í skólastarfi varðandi eftirfylgni. Mikilvægt er fyrir sveitarfélög að 

vera meðvituð um vænleika sértækra aðgerða en þess ber þó að geta að 

slíkar aðgerðir krefjast fjármagns og því ekki hægt að ætlast til þess að slík 

verkefni séu framkvæmd oftar en á nokkurra ára fresti. Víða stendur yfir 

endurskoðun á skólamálum og telst það til jákvæðra þátta að sveitarfélögin 

leitist við að betrumbæta störf sín með tilkomu nýrrar aðalnámskrár. 

Áhugavert yrði einnig að athuga nánar hvort að grundvöllur sé fyrir því að 

koma á fót starfi jafnréttisráðgjafa í Mosfellsbæ. 

Sveitarfélög sjá um ytra mat á skólastarfsemi þar sem meðal annars er 

gerð úttekt á innra mati skóla. Innra mat er á ábyrgð skólastjóra en 

samkvæmt lögum og reglum ber að gera grein fyrir jafnrétti í sjálfsmati. 

Niðurstöður benda til þess að sjálfsmati skóla og ytra mati sveitarfélaga sé 

ábótavant og minnkar það líkurnar á því að jafnrétti skipi verðugan sess í 

sjálfsmati. Niðurstöðunum ber þó að taka með fyrirvara vegna þess að 

einungis voru sex úttektarskýrslur skoðaðar. Þær gefa hins vegar tilefni til 

frekari athugunar á sviðinu, til dæmis hvort skýrslurnar sex séu lýsandi fyrir 

heildina og af hverju ytra mati og sjálfsmati sé ekki sinnt eins og lög gera ráð 

fyrir. Einnig gefa niðurstöður tilefni til þess að athuga hvort að grundvöllur 

sé fyrir því að gera skýrari kröfur um að grunnþættir menntunar séu teknir 

fyrir í sjálfsmati og ytra mati á skólum. 
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12 Lokaorð og helstu ályktanir 

Fjallað hefur verið um þróunarverkefnið Jafnréttisfræðsla í leik- og 

grunnskólum og tillögur sem birtust í lokaskýrslu verkefnisins. Verkefnið var 

unnið til góðs og fundu þátttakendur fyrir árangri í kjölfar þess. 

Þróunarverkefnið sem slíkt féll þó ekki að veigamestu kröfum 

skólaþróunarfræða og má því segja að verkefnið teljist frekar til vel 

heppnaðs tilraunaverkefnis heldur en þróunarverkefnis. Hvað tillögur 

lokaskýrslunnar varðar hafa þær allar það markmið að bæta jafnréttisstarf 

innan skóla. Þó svo að markmið þeirra sé það sama taka þær til ólíkra þátta 

og hefur sumum þeirra verið fylgt eftir en öðrum ekki, auk þess sem þörf er 

á að útvíkka nokkrar þeirra. Ástæða þess að ekki hefur verið unnið með allar 

tillögurnar má rekja til fjárskorts, ófullnægjandi umsjónar jafnréttismála og 

þekkingarleysis. Tillaga númer sjö er ein þeirra tillagna sem fylgt hefur verið 

eftir en hún kveður á um eflingu á vægi jafnréttis- og kynjafræðslu í 

námskrá. Í því ljósi er mikilvægt að yfirvöld veiti skólum stuðning og 

hvatningu við innleiðingu jafnréttis og styðjist við tillögurnar í innleiðingu 

jafnréttisstarfs. Allar tillögurnar hafa gildi fyrir áframhaldandi jafnréttisstarf 

þó svo að sumar hafi verið betur ígrundaðar og gert meira gagn en aðrar. 

Sem dæmi má ætla að kynjafræði í endurmenntun kennara og sem skylda í 

kennaramenntun geri kennara betur í stakk búna til þess að innleiða 

jafnrétti í skólastarf heldur en jafnréttisviðurkenningar til skóla.  

Til þess að svara rannsóknarspurningum í stuttu máli fer hér fram örstutt 

ágrip um hverja tillögu fyrir sig:  

 

1. Kynjafræði í kennaramenntun. Kynjafræði verði skyldunámsgrein í 

kennaramenntun og komi sterkar inn í endurmenntun kennara.  

Tillagan um kynjafræði sem skyldunámsgrein í kennaramenntun 

hefur ekki komið til framkvæmda og má velta fyrir sér hvort að 

ástæðan sé sú að skipuleggjendur kennaramenntunar búi ekki sjálfir 

yfir nægilegri kynjafræðiþekkingu til þess að átta sig á mikilvægi 

kynjafræðslu í kennaranámi. Vegna nýrrar aðalnámskrár virðist víða 

vera lögð áhersla á kynjafræði í endurmenntun og má því segja að 

tillögunni hafi verið fylgt eftir að því leyti.  
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2. Ábyrgð menntamálaráðuneytisins, skólayfirvalda og skólastjórnenda. 

Menntamálaráðuneytið sinni eftirlitshlutverki sínu og kalli eftir 

upplýsingum um jafnréttisfræðslu í skólum. Skólayfirvöld og 

skólastjórnendur axli ábyrgð á jafnréttisfræðslu í skólum.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, ásamt Jafnréttisstofu, fylgir 

tillögunni eftir og sinnir jafnréttisverkefninu Jafnréttisáætlanir í alla 

skóla sem nær til allra leik-, grunn- og tónlistarskóla landsins. 

Þátttökusveitarfélögin fylgja tillögunni eftir að hluta til en víða virðist 

mega bæta eftirlit þeirra. Úttektarskýrslur sex skóla voru skoðaðar 

þar sem fimm af þeim sýndu ófullnægjandi sjálfsmat skóla, en 

sjálfsmat er á ábyrgð skólastjóra. Í ljósi lítillar áherslu á kynjafræði í 

kennaramenntun og að jafnréttisfræðsla stendur höllum fæti í 

skólum landsins er ályktun höfundar sú að jafnrétti séu ekki gerð skil í 

ófullnægjandi sjálfsmati, nema sérstaks áhuga fyrir jafnrétti gæti 

innan skóla.  

 
3. Þróunarstarf tekur tíma. Kynna verkefnið og afrakstur þess sem 

víðast. Tryggja fleiri sveitarfélögum þátttöku og þátttökuskólunum tíu 

áframhaldandi stuðning og ráðgjöf.  

Tillögunni var fylgt eftir að hluta til. Verkefnið var kynnt víða en ekki 

var þátttökuskólunum tryggður áframhaldandi stuðningur. Ástæðan 

er sú að efnahagsþrenginga gætti við lok verkefnisins. Ályktun 

höfundar er þó sú að eftirfylgni verkefnisins hafi einnig verið á ábyrgð 

skólastjóra enda bera þeir ábyrgð á skólastarfseminni og því 

þróunarstarfi sem þar fer fram. Fleiri sveitarfélögum hefur ekki verið 

tryggð þátttaka í sambærilegu þróunarverkefni eins og tillagan gerir 

ráð fyrir. Verkefni Jafnréttisstofu og mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins sem nefnt var í tillögunni að framan má 

þó tengja við tillögu þrjú, sem og útgáfu á jafnréttisfræðsluefnum 

sem unnin voru meðfram þróunarverkefninu og nýtast öðrum skólum 

og sveitarfélögum. Því má segja að þeim hluta tillögunnar hafi 

hálfpartinn verið fylgt eftir. 
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4. Námsefni og útgáfa á jafnréttisfræðsluverkefnum. Gera faglega 

úttekt á því jafnréttisfræðslunámsefni sem til er og gefa út 

jafnréttisfræðsluverkefnin sem unnin voru í tengslum við verkefnið.  

Tillögunni hefur verið fylgt eftir og má bæði finna lista yfir 

jafnréttisfræðsluefni og faglegar úttektir á vefnum. Komið hafa út 

þrjú jafnréttisfræðsluverkefni sem unnin voru í tengslum við 

verkefnið og var eitt af þeim gefið út af höfundi verkefnisins en hin 

tvö á vegum opinberra stofnana. Ástæða þess að ekki hafa fleiri 

verkefni komið út má bendla við skort á fjármagni. Tillöguna má 

útvíkka þannig að gerð yrði fagleg úttekt á skólanámsefni með 

jafnréttissjónarhorn að leiðarljósi. 

 
5. Heimasíða. Tryggja áframhaldandi utan um hald og uppfærslu á 

heimasíðu verkefnisins www.jafnrettiiskolum.is.  

Áframhaldandi umsjón síðunnar var ekki tryggð og því hefur tillagan 

ekki komið til framkvæmda. Ástæðan er meðal annars sú að umsjón 

síðunnar er ekki tengd sérstöku starfshlutfalli og sér því starfsfólk 

Jafnréttisstofu um hana í hjáverkum.  

 
6. Erlent samstarf. Kanna í hvaða sjóði hægt er að sækja varðandi erlent 

samstarf og veita skólum stuðning við þessar styrkumsóknir.  

Á netinu má finna yfirlit yfir sjóði sem skólar geta sótt í vegna erlends 

samstarfs. Á vegum þeirra er einnig boðið upp á námskeið og aðstoð 

við styrkumsóknir. Það má því segja að atriðin sem tillagan gerir ráð 

fyrir séu í boði, þó svo að henni hafi ekki verið fylgt markvisst eftir á 

vegum Jafnréttisstofu eða Rannkyn.  

 
7. Námskrár. Efla þarf vægi jafnréttisfræðslu í námskrám nú þegar 

endurskoðun fer fram. Ekki má draga úr vægi kynjajafnréttis í 

jafnréttisumræðunni.  

Tillögunni hefur verið fylgt eftir. Jafnréttisfræðsla gegnir nú stærra 

hlutverki en áður hefur verið í aðalnámskrá og er kynjajafnrétti þar til 

umræðu. Lítið er þó fjallað um jafnrétti í greinasviði námskrár frá 

2013 og sömu sögu er að segja um kynjajafnrétti í aðalnámskrá 

leikskóla sem ekki er sameiginleg með öðrum skólastigum. Brýnt er 
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því að leggja meiri áherslu á þau atriði. Tillöguna mætti einnig útvíkka 

þannig að hún legði til að í aðalnámskrá væri fjallað um hlut 

kynjajafnréttis í almennu jafnrétti.  

 
8. Sjálfsmat skóla. Jafnréttisstarf komi inn í sjálfsmat skóla.  

Með réttu skal gera grein fyrir jafnréttisstarfi í sjálfsmati skóla og má 

því segja að tillögunni sé fylgt eftir samkvæmt lögum og reglum. Ekki 

er þó gerð skýr grein fyrir því að skólayfirvöld athugi sérstaklega hvort 

jafnrétti komi inn í sjálfsmat skóla. Tillöguna mætti því útvíkka og 

leggja til að úttektaraðilar á vegum sveitarfélaga eða ráðuneytis gangi 

úr skugga um að grunnþættir menntunar, þar á meðal jafnrétti, væru 

teknir til greina í innra mati.  

 
9. Jafnréttisviðurkenning. Veita skólum viðurkenningu fyrir gott starf á 

sviði jafnréttismála.  

Í sumum sveitarfélögum hafa skólum og einstaklingum verið veitt 

jafnréttisviðurkenningar og hefur tillögunni því verið fylgt eftir á þann 

hátt. Hún hefur hins vegar ekki komið til framkvæmda fyrir leik- og 

grunnskóla á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins og 

segir jafnréttisráðgjafi ráðuneytisins hana vera vandmeðfarna, meðal 

annars í ljósi þess hvað ætti nákvæmlega að verðlauna fyrir. Ekki er 

þó útilokað að þetta komi til framkvæmda á vegum ráðuneytisins og 

til stendur að veita framhaldsskólum slíkar viðurkenningar. 

 

12.1.1 Næstu skref 

Eins og tillögurnar bera með sér náði rannsóknin til margra þátta. Vegna 

umfangs rannsóknarinnar reyndist ekki möguleiki að kafa djúpt ofan í 

tillögurnar og því veitir hún tilefni til frekari rannsókna á þeim þáttum sem 

tillögurnar ná til. Í flestum þátttökuskólunum var til að mynda einungis 

stuðst við upplifun eins viðmælenda sem gegndi stöðu verkefnisstjóra eða 

tengiliðs. Því er áhugavert að skoða viðhorf annarra starfsmanna sem tóku 

þátt í þróunarverkefninu og máta við viðhorfa verkefnisstjóra.  

Rannsóknin leiddi í ljós að skólastjórar grunnskólanna firrtu sig ábyrgð á 

þróunarverkefninu og áttuðu sig ekki á því mikilvæga hlutverki sem þeir 

gegndu í þróunarstarfinu. Áhugavert væri að skoða af hverju það varð 

raunin að þeir firrtu sig ábyrgð og voru ekki virkjaðir til þátttöku af 
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verkefnisstjóra. Áframhald og eftirfylgni skólastjóranna var auk þess 

misjafnt og víða var verkefninu ekki haldið við með markvissum hætti. 

Niðurstaðan gefur því ástæðu til þess að rýna betur í þessi atriði, til dæmis 

með því að skoða nám skólastjóra og áherslur sem þar eru lagðar á þróun í 

skólastarfi og sjálfbærni, en sjálfbærni er mikilvægur þáttur í þróunarstarfi. 

Niðurstöður bentu til þess að ábyrgð á jafnréttismálum skóla sé ekki 

markvisst tengd sérstakri starfsstöðu innan sveitarfélaga og ýmist var 

rannsakanda bent á að hafa samband við jafnréttisfulltrúa eða aðila innan 

fræðslunefnda. Ábyrgð á málefninu flakkar þar á milli og áhugavert er að 

rannsaka hvar hún liggi nákvæmlega og hvort þörf sé á að gera skýrari grein 

fyrir því. Eins og hjá þátttökuskólunum byggðist umfjöllunin á svörum fárra 

viðmælenda og er fróðlegt að athuga stöðu sveitarfélaganna nánar, til 

dæmis hvort grundvöllur sé fyrir jafnréttisfulltrúa í Mosfellsbæ þar sem 

mannauðsstjóri sinnir nú jafnréttismálum.  

Við skoðun úttektarskýrslna kom í ljós að innra mati skóla var ábótavant 

og að skólastjórnendur ættu það til að sinna ekki ábyrgðarskyldum sínum 

hvað innra matið varðar. Það vekur upp spurningar um ástæðu þess, til 

dæmis hvort að skólastjórar séu nægilega meðvitaðir um ábyrgð sína eða 

hvort að skólastjórastafið sé það umfangsmikið að skólastjórar telji sig ekki 

hafa tíma til þess að sinna því sem þeim ber. Ytra mati sveitarfélaga virtist 

einnig vera ábótavant og gefur það tilefni til frekari rannsókna á ástæðu 

þess. Úttektarskýrslurnar voru þó einungis sex talsins og athyglisvert er að 

athuga hvort niðurstöður þeirra séu lýsandi fyrir heildina.  

Í lokaskýrslu verkefnisins var lagt til að jafnréttisfulltrúar sveitarfélaga 

aðstoðuðu skóla við umsóknir varðandi erlent samstarf. Ekki var sú tillaga 

athuguð sérstaklega og stendur hún því eftir órannsökuð.  

Rannsóknir á sviði jafnréttis og skóla veita innsýn í þá þætti sem helst 

skipta máli í aðgerðum sem miða að bættu jafnrétti í skólum landsins. Þær 

gefa til kynna hvaða þáttum sé vel sinnt, hvað þurfi að bæta og hvað sé vert 

að rannsaka nánar. Því er von höfundar að þær spurningar sem vöknuðu við 

gerð rannsóknarinnar verði athugaðar nánar. 
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Fylgiskjal 1 

Tölvupóstsending til þátttakenda 

 

Góðan dag. 

 

Ég heiti Sandra Rut Skúladóttir og er að vinna að meistararitgerð minni þar 

sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson leiðbeinir mér. Ég er að skrifa um 

jafnréttisfræðslu í skólum og  þróunarverkefnið ,, Jafnréttisfræðsla í leik- og 

grunnskólum" sem unnið var veturinn 2008–2009.  

 

Erindi borið upp 

 

Ef þú sérð þér fært að svara spurningum mínum, mætti ég þá vitna í þig 

undir nafni í ritgerð minni? 

 

Bestu þakkir, 

Sandra Rut Skúladóttir 

Uppeldis- og menntunarfræði 

Menntavísindasvið 

Háskóli Íslands 

S. 866-1307  
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Fylgiskjal 2 

Spurningar fyrir þátttökuskóla þróunarverkefnisins 

Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum. 

 

1) Hefur skólinn fengið stuðning eftir að formlegri vinnu 

við þróunarverkefnið lauk? Ef svo er, í hvernig formi 

var sá stuðningur og nýttist hann vel? 

  
2) Var áframhald á starfinu sem þróunarverkefnið hafði 

í för með sér eftir að formlegri vinnu við verkefnið 

lauk? 

 

Ef svo er... 

a. Í hvaða mynd hélt starfið áfram? 

b. Báru allir ábyrgð á áframhaldandi 

starfi eða nokkrir útvaldir? 

c. Hvers vegna telur þú að starfið hafi 

haldið áfram? 

 

Ef ekki... 

a. Leið langur tími þar til starfið hætti 

eftir að formlegri vinnu við verkefnið 

lauk?  

b. Hvers vegna telur þú að starfið hafi 

hætt? 

c. Hvað telur þú að hægt hefði verið að 

gera til þess að halda starfinu áfram? 
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3) Hvernig er staðan á kynjajafnréttisfræðslu í skólanum 

í dag? 

 
4) Veistu til þess að starfsfólk skólans nýti sér heimasíðu 

þróunarverkefnisins (www.jafnrettiiskolum.is) sér til 

aðstoðar? 

 

5) Telur þú að vel hafi verið staðið að 

þróunarverkefninu? Hvað var gert gott og hvað mátti 

betur fara að þínu mati? 

 

Ef þú vilt koma upplýsingum á framfæri  

sem ekki var spurt um þá er það vel þegið. 

 

Takk fyrir að svara. 

 


