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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Akureyrar af 23. grein jafnréttislaga, um menntun og skólastarf, með sérstakri áherslu á 

kynbundið náms- og starfsval. Í lagagreininni eru tilgreindar skyldur skólanna sem 

menntastofnanna þegar kemur að jafnrétti kynjanna. Sjö náms- og starfsráðgjafar tóku þátt í 

rannsókninni og fór gagnasöfnun fram með einstaklingsviðtölum. Grunnskólar Akureyrar 

hafa allir sett sér aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir og því má ætla að þeir standi framarlega í 

jafnréttismálum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda hins vegar til þess að grunnskólarnir á 

Akureyri séu ekki markvisst að sinna lögboðinni jafnréttisfræðslu. Náms- og starfsfræðsla 

virðist sitja á hakanum og vinna með kynbundna starfshugsun nemenda kemst varla að vegna 

anna við önnur verkefni. Tímaleysi, skert stöðuhlutfall og takmarkað samstarf við kennara eru 

hindranir sem náms- og starfsráðgjafar mæta í starfi ásamt neikvæðum viðhorfum til 

jafnréttismála. Jafnréttisáætlanir skólanna, sem eru vel unnar og vandaðar, virðast máttlitlar 

þegar kemur að framkvæmd. Áætlanirnar einar og sér duga ekki til að skólarnir uppfylli 

lagalegar skyldur sínar. Ef áhugi, vilji og jákvæð viðhorf stjórnenda og starfsfólks til 

kynjajafnréttis eru ekki til staðar komast jafnréttismálin ekki á dagskrá. 
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Abstract 

The aim of this study was to explore the experience of educational and vocational guidance 

counsellors, of elementary schools in Akureyri, concerning implementation of paragraph 23 

of the Icelandic Gender Equality Act (no. 10/2008). The paragraph stipulates the 

responsibilities of schools as educational institutions in obtaining gender equality. Seven 

educational and vocational guidance counsellors participated in the study and collection of 

data was in the form of individual interviews. All the schools have published equality plans 

and should therefor be thought to be well organized in matters of achieving gender equality. 

Results indicate, however, that the schools are not systematically managing education of 

equality as required. The findings show that educational and vocational guidance is deficient 

and issues of gender equality seem to get little attention. This is in part due to counsellors not 

having the required time set aside for the issues, in addition to guidance counsellor’s 

additional work-related obligations. Negative attitudes towards matters of equality also 

contribute to difficulties in successful implementation. Equality plans in the schools are of 

good quality but if interest, intention and positive attitudes of principals and staff is not 

ensured the issue of gender equality will not attain required attention. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTC eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Viðfangsefni hennar er að kanna reynslu náms- 

og starfsráðgjafa við grunnskólana á Akureyri af 23. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla. Hvort og þá hvernig skólarnir uppfylla lagagreinina, hvaða hlutverki 

jafnréttisáætlanir skólanna gegna og hvaða hindranir skólarnir þurfi helst að yfirstíga ef takast 

á að vinna gegn kynbundnum viðhorfum til starfa. 

 

Viðfangefnið varð fyrir valinu vegna starfa minna á Jafnréttisstofu þar sem ég hef meðal 

annars sinnt jafnréttisfræðslu í skólum og veitt skólum stuðning og ráðgjöf við gerð 

jafnréttisáætlana. Mér lék því forvitni á að vita hvernig slík vinna skilar sér inn í skólana og 

skólastarfið. Einnig vakti athygli mína aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar um launajafnrétti 

kynjanna þar sem sérstök áhersla er lögð á að fjölga körlum í kvennastéttum og konum í 

karlastéttum. Ef slík áætlun á að ganga eftir þarf að mínu mati að leggja rækt við 

jafnréttisfræðslu og jafnréttisstarf í skólum með sérstakri áherslu á staðalmyndir og 

kynbundna náms- og starfsfræðslu. 

 

Leiðbeinendur mínir voru Kristín Aðalsteinsdóttir og Sif Einarsdóttir og kann ég þeim bestu 

þakkir fyrir, stuðningur þeirra var mér ómetanlegur. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir þátttökuna, án þeirra hefði verkefnið aldrei orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Frá örófi alda hafa staðalmyndir kynjanna úthlutað strákum og stelpum, körlum og konum 

ólíkum hlutverkum bæði í einkalífi og starfi. Náms- og starfsval hefur verið kynbundið þar 

sem ákveðnar starfsgreinar tilheyra körlum og aðrar starfsgreinar konum. Uppeldis- og 

umönnunarstörf, sem áður voru unnin launalaust inni á heimilum, teljast enn í dag til 

hefðbundinna kvennastarfa og eru minna metin en hefðbundin karlastörf (Þorgerður 

Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Nýleg kjarakönnun BHM sýnir mikil 

tengsl á milli fjölda kvenna í aðildarfélagi og launa. Því fleiri sem konurnar eru í félaginu því 

lægri eru launin (Bandalag háskólamanna, 2013). Þannig skýrir kynskiptur vinnumarkaður að 

miklu leyti launamun kynjanna og viðheldur honum (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2005). Ef launajafnrétti á að nást þarf að horfast í augu við þessa staðreynd og 

hefja markvissa vinnu gegn kynskiptum vinnumarkaði (Velferðarráðuneytið, 2012).  

Í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar um launajafnrétti kynjanna er meðal annars gert ráð 

fyrir að unnin verði framkvæmdaáætlun, um langtímaaðgerðir til úrbóta, þar sem sérstök 

áhersla verður lögð á að fjölga körlum í kvennastéttum og konum í karlastéttum. Aðgerðirnar 

eiga að miða að því að brjóta upp kynskiptan vinnumarkað og jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði (Velferðarráðuneytið, 2012). Í þeim aðgerðum gegnir kynbundin náms- og 

starfsfræðsla á öllum skólastigum væntanlega mikilvægu hlutverki.  

Jafnrétti kynjanna snýst ekki um að allir séu eins, heldur að allir fái tækifæri til að 

njóta sín á eigin forsendum óháð kyni. Kynbundið náms- og starfsval getur komið í veg fyrir 

að einstaklingur takist á við það nám og starf sem hann hefur mestan áhuga á og hæfileika til. 

Þetta leiðir til þess að kynið verður afgerandi þáttur í vali á menntun og störfum frekar en 

hæfileikar og langanir (Gottfredson, 2005). Þannig nýtist reynsla, þekking og hæfileikar 

beggja kynja ekki til fulls og kynbundinn launamunur verður viðvarandi vandamál.  

Í 23. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er kveðið á um að á 

öllum skólastigum skuli nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem meðal annars skal 

lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu svo sem í fjölskyldu- og 

atvinnulífi og að námsgögn séu þannig úr garði gerð að þau mismuni ekki kynjunum. Einnig 
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er sérstök áhersla lögð á að bæði kynin fái fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf 

(Alþingi, 2008). Greinin sem er ítarleg kemur inn á svið sveitarfélaga og þá ábyrgð sem þau 

hafa á jafnrétti í skólastarfi. Akureyrarbær hefur með jafnréttisstefnu og ötulu starfi 

Samfélags- og mannréttindaráðs komið því til leiðar að grunnskólar bæjarins hafa sett sér 

aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir með sérstakri áherslu á kynjasamþættingu og staðalmyndir 

(Akureyrarbær, e.d.).  

Ætla má að grunnskólarnir á Akureyri standi framarlega þegar kemur að jafnrétti 

kynjanna og búi jafnvel yfir reynslu og þekkingu sem gagnast gæti öðrum skólum til að vinna 

gegn kynbundnu náms- og starfsvali. Þar gegna náms- og starfsráðgjafar veigamiklu 

hlutverki. Í ljósi þess var ákveðið að kanna reynslu náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Akureyrar af 23. grein jafnréttislaga með sérstakri áherslu á náms- og starfsfræðslu. 

Könnuninni var í fyrsta lagi ætlað að varpa ljósi á hvernig grunnskólarnir á Akureyri uppfylla 

23. grein jafnréttislaga um menntun og skólastarf (Alþingi, 2008) og skoða hvort nemendur 

fái fræðslu um jafnréttismál þar sem kynin eru undirbúin til jafnrar þátttöku í fjölskyldu- og 

atvinnulífi og hvort piltar og stúlkur óháð kyni fái fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu 

störf. Í öðru lagi var leitað svara við því hvaða hlutverki jafnréttisáætlanir skólanna gegna og 

hvaða hindranir þurfi helst að yfirstíga í skólunum ef takast á að vinna gegn kynbundnum 

viðhorfum til starfa og uppræta kynskiptan vinnumarkað.  

 

 

1.1 Staða jafnréttismála á Íslandi 

Fimmta árið í röð er Ísland í efsta sæti í úttekt Alþjóðaefnahagsráðsins á jafnrétti kynjanna á 

heimsvísu. Finnland, Noregur og Svíþjóð raða sér svo í annað til fjórða sæti. Með túlkun á 

gögnum úttektarinnar má segja að Norðurlöndin hafi, að jafnaði, skapað konum 80% af rétti 

karla þegar kemur að stjórnamálaþátttöku, efnahag, heilsu og menntun. Kynin hafa jafnan 

aðgang að grunn- og framhaldsmenntun en þegar kemur að háskólastiginu hafa konur tekið 

forystu en mun fleiri konur stunda nú háskólanám en karlar. Í Noregi, Svíþjóð og á Íslandi er 

rúmlega 1,5 kona á móti hverjum karli í háskóla og í Finnlandi og Danmörku eru konur líka 

fjölmennari í hópi háskólastúdenta (World Economic Forum, 2013). Árið 2011 voru konur 

tæplega 62% nemenda í háskólum á Íslandi og karlar rúmlega 38% (Hagstofa Íslands, e.d.). Í 

Háskólanum á Akureyri voru karlar einungis 22% nemenda á vorönn 2014 á móti 61% 

nemenda í Háskólanum í Reykjavík. Námsframboð þessara tveggja skóla er ólíkt, Háskólinn á 

Akureyri menntar kennara, hjúkrunarfræðinga og félagsvísindafólk á meðan Háskólinn í 
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Reykjavík býður upp á nám í tölvunarfræði, tækni- og verkfræði (Háskólinn á Akureyri, e.d; 

Háskólinn í Reykjavík, e.d). Kynjaskekkjan í nemendahópnum virðist endurspegla 

kynbundnar hugmyndir samfélagsins um nám og störf þar sem litið er á uppeldis- og 

umönnunarstöf sem kvennagreinar og tækni og mannvirkjagerð sem karlagreinar. 

Athyglisvert er að kynjaskekkjan er ekki eins afgerandi í Háskólanum í Reykjavík þar sem 

meiri áhersla er lögð á hefðbundnar karlagreinar. Skýringin gæti legið í því að konur virðast 

hafa meira frelsi til að fara ótroðnar slóðir í náms- og starfsvali en karlar mæta frekar 

fordómum ef þeir hætta sér inn í hefðbundnar kvennagreinar (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Norðurlöndin eru í fararbroddi í heiminum með mikla atvinnuþátttöku kvenna, 

launamunur kynjanna er þar minnstur og tækifæri kvenna til forystu mest. Engu að síður 

virðast hefðbundnar staðalmyndir kynjanna, um karla sem fyrirvinnur og konur sem 

uppalendur, lífseigar. Hlutastörf eru til dæmis algeng meðal kvenna en þekkjast varla hjá 

körlum. Í Noregi voru 36% kvenna á aldrinum 25 til 64 ára í hlutastarfi árið 2012, 29% í 

Danmörku, 31% í Svíþjóð og 26% á Íslandi. Finnland rak svo lestina með 15% kvenna í 

hlutastörfum. Flestir karlar eru í hlutastarfi í Noregi (10%) en fæstir á Íslandi (6%). Þegar 

skýringa er leitað nefna konur fjölskylduaðstæður og karlar veikindi og nám. Í úttekt 

Alþjóðaefnahagsráðsins tiltekur enginn íslenskur karl fjölskylduna sem ástæðu þess að hann 

er í hlutastarfi (World Economic Forum, 2013; NIKK, 2013). 

Þrátt fyrir mikla atvinnuþátttöku íslenskra kvenna og að jafnræði hafi náðst meðal 

kynjanna í menntun virðist sú fjárfesting ekki hafa skilað sér til kvenna (Þorgerður 

Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Árið 2013 lét Bandalag háskólamanna á 

Íslandi vinna kjarakönnun fyrir bandalagið og aðildarfélög þess. Í könnuninni voru laun og 

kjaratengdir þættir félagsmanna skoðaðir og sýndu niðurstöður áberandi launamun milli kynja 

hjá öllum vinnuveitendum. Línulegt samband var milli launa og fjölda kvenna í aðildarfélagi, 

því fleiri konur því lægri laun. Heildarvinnutími karla innan BHM var rúmum 15 

vinnustundum lengri en kvenna. Karlar voru með 16,3% hærri heildarlaun en konur en þegar 

tekið hafði verið tillit til starfshlutfalls og vinnustunda mældist launamunurinn 11% og 8,9% 

með tilliti til menntunar og aldurs (Bandalag háskólamanna, 2013). 

Mikilvægt er að öðlast skilning á kynbundnum launamun því jafnvel óháð mismunun 

á vinnumarkaði er ekki víst að launajafnrétti náist. Launamun kynjanna má til að mynda líka 

skýra með ójafnræði kynjanna þegar kemur að verkaskiptingu inni á heimilum og 

fjölskylduábyrgð (Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010). Ólíklegt má telja að 

launamunurinn leiðréttist fyrr en jafnræði næst inni á heimilum (York, 2008). Í ljósi þessa er 

athyglisvert að yngri kynslóðir virðast hafa neikvæðara viðhorf til jafnréttis en þær sem eldri 
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eru og þá sérstaklega með tilliti til verkaskiptingar á heimilum (Andrea Hjálmsdóttir, 2007; 

Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2009; Auður Magndís Auðardóttir, 2005). 

Vinna þarf gegn þessum kynjuðu viðhorfum sem takmarka frelsi og lífsgæði fólks. Margir 

karlar, virðast til dæmis enn í dag, fara á mis við umönnun og uppeldi barna sinna, samvistir 

við fjölskyldu og önnur lífsins gæði vegna kynjaðra staðalmynda sem úthluta konum og 

körlum ólíkum hlutverkum í lífinu. Jafnréttið felst líka í því að karlar standi jafnfætis konum 

þegar kemur að fjölskyldu- og heimilislífi. Það er lítil karlmennska fólgin í því að sitja fastur í 

fyrirvinnugildru og hetjuskap á kostnað samvista við sína nánustu. Rannsóknir sýna að bæði 

kynin þurfa að geta notið hæfileika sinna og fengið tækifæri til að vaxa og þroskast í lífi og 

starfi. Konur sem eingöngu vinna inni á heimilunum eru til dæmis í meiri áhættu hvað sálræn 

vandamál varðar (Betz, 2005) og karlmennskuhugmyndir samfélagsins bitna á lífsgæðum 

karla. Karlar eru í meiri áhættu þegar glæpir og sjálfsvíg eru skoðuð og þeir lifa skemur en 

konur (Velferðarráðuneytið, 2013). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2005) varar við því að 

hetjuskapurinn sem felst í karlmennskuhugmyndinni geti ýtt undir áhættuhegðun meðal 

drengja. Ástæða er til að vekja karla til vitundar um að jafnrétti kynjanna er líka í þeirra þágu. 

Kynbundinn launamunur er ekkert einkamál kvenna, launamunurinn hefur líka áhrif á lífskjör 

og lífsgæði karla.  

Lögum samkvæmt skal greiða konum og körlum jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf 

(Alþingi, 2008). Því er mikilvægt að tryggja að bæði kynin séu metin að verðleikum og gjaldi 

ekki gamalgróinna viðhorfa þar sem störf karla eru talin meira virði en störf kvenna 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Haustið 2012 undirrituðu íslensk stjórnvöld og aðilar 

vinnumarkaðarins viljayfirlýsingu um samstarf um aðgerðir gegn kynbundnum launamun. Í 

framhaldinu var skipaður aðgerðahópur um launajafnrétti. Aðgerðahópurinn á að horfa til 

hinna Norðurlandanna um aðgerðir og leita samráðs við fagfélög, mennta- og 

háskólastofnanir. Gera á langtímaáætlun þar sem sérstaklega verður lögð áhersla á að fjölga 

konum í karlastéttum og körlum í kvennastéttum (Velferðarráðuneytið, 2012; 

Velferðarráðuneytið, e.d.). Ætla má að jafnréttisfræðsla á öllum skólastigum þar sem kynin 

eru undirbúin til jafnrar þátttöku í samfélaginu og náms- og starfsfræðsla með áherslu á 

kynbundna starfshugsun nemenda gegni veigamiklu hlutverki í slíkri áætlun. 

Allt frá því fyrstu lögin um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla (Alþingi, 1976) 

litu dagsins ljós hefur mátt finna ákvæði í jafnréttislögum um jafnréttisfræðslu í skólum. 

Íslenskum skólum hefur því, í tæp fjörutíu ár, verið skylt að fræða nemendur um jafnrétti 

kynjanna og undirbúa bæði stráka og stelpur til jafnrar þátttöku í fjölskyldu- og atvinnulífi. 

Þrátt fyrir áratuga gamalt lagaákvæði hefur jafnréttisfræðsla ekki náð að festa sig í sessi í 
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íslensku skólakerfi (Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011; Eygló 

Árnadóttir, 2009). Skýringin gæti að hluta til legið í því að ekki er nægilega skilgreint í 

lögunum hvað felst í jafnréttisfræðslu og hvernig og hve mikið skólarnir eigi að sinna 

fræðslunni. Skólarnir geta því, hver á sinn hátt, túlkað hvað felst í lagaákvæði um 

jafnréttisfræðslu í skólum (Eygló Árnadóttir, 2009). Sama má segja um kynbundna náms- og 

starfsfræðslu en svo virðist sem skólum sé í sjálfsvald sett hvort og þá hvernig þeir sinna slíkri 

fræðslu. Almennt áhugaleysi, óskýr markmið og ofmat á stöðu jafnréttismála virðist standa í 

vegi fyrir jafnréttisfræðslu í skólum en fræðslan stendur oft og fellur með áhuga og 

frumkvæði einstakra kennara (Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011). 

Á sama hátt getur náms- og starfsfræðsla með áherslu á kynbundna náms- og starfshugsun 

nemenda verið háð áhuga og vilja einstakra skóla eða einstakra náms- og starfsráðgjafa.  

Í upphafi árs 2008 skipaði menntamálaráðuneytið nefnd um eflingu náms- og 

starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum landsins sem úrræði gegn brottfalli. Nefndin 

lagði til að horft yrði til nágrannalandanna og tekin upp heildstæð náms- og 

starfsráðgjafaráætlun í íslenskum skólum. Náms- og starfsráðgjöf yrði hluti af skólastarfi og 

verkefni náms- og starfsráðgjafa skilgreind á þann hátt að 25‒35% af starfi þeirra fælist í 

náms- og starfsfræðslu, 15‒25% í náms- og starfsráðgjöf, 25‒40% í persónulega ráðgjöf og 

10‒15% færi í samráð (Menntamálaráðuneytið, e.d; Gysbers og Handerson, 2000). Þrátt fyrir 

að lögum samkvæmt eigi allir nemendur grunn- og framhaldsskóla rétt á náms- og 

starfsfræðslu (Menntamálaráðuneytið, 2008) vantar enn að marka stefnu um hvernig slík 

fræðsla á að fara fram (Menntamálaráðuneytið, e.d.). Mikilvægt er að menntamálaráðuneytið 

marki þá stefnu ekki síst í ljósi vilja íslenska ríkisins og aðila vinnumarkaðirins til aðgerða 

gegn kynskiptum vinnuarkaði. Ef fjölga á körlum í kvennastörfum og konum í karlastörfum 

þarf að byrja á grunninum og tryggja markvissa fræðslu frá upphafi skólagöngu. Eins og 

staðan er í dag þurfa náms- og starfsráðgjafar að forgangsraða verkefnum (Reykjavíkurborg, 

2006, Akureyrarbær, 2006) þar sem mikill tími fer í persónulega ráðgjöf (Sigríður Dísa 

Gunnarsdóttir, 2006). Heildstæð náms- og starfsráðgjafaráætlun ætti að stuðla að markvissari 

og árangursríkari náms- og starfsfræðslu í öllum skólum landsins. Til lengri tíma litið má gera 

ráð fyrir að slík fræðsla muni brjóta upp hefðbundnar hugmyndir um karla- og kvennastörf og 

leiða til réttlátara samfélags, öllum til hagsbóta.  
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1.2 Kynbundið náms- og starfsval 

Kynbundin verkaskipting er fyrir hendi í öllum samfélögum heims og alls staðar er hún ein 

grundvallarskipting þjóðfélaga sem markar bæði konum og körlum stöðu í lífi og starfi. Lengi 

vel var það hlutverk karla að vinna fyrir heimilinu og hlutverk kvenna að hugsa um börn og 

bú. Síðustu áratugi hafa þessar hefðbundnu hugmyndir verið á undanhaldi á Íslandi og báðir 

foreldrar í auknum mæli komið að uppeldi og umönnun barna sinna (Hrefna Friðriksdóttir, 

2012; Guðný Björk Eydal, 2006). Þrátt fyrir að konur hafi haslað sér völl á vinnumarkaðnum 

og karlar axli í auknum mæli ábyrgð á börnum og heimili er raunverulegu jafnrétti ekki náð. 

Ennþá setur kynbundin verkaskipting konur skör lægra. Konum er mismunað launalega þrátt 

fyrir að lagalegu jafnrétti kynjanna eigi að vera náð (Bandalag háskólamanna, 2013; 

Stéttafélag Reykjavíkurborgar, 2013; Velferðarráðuneytið, 2012; Einar Mar Þórðarson og 

fleiri, 2008). Jafnréttisstofa skilgreinir jafnrétti kynjanna á eftirfarandi hátt: 

 

Kringumstæður þar sem konur og karlar njóta sömu réttinda og tækifæra þannig að 

hegðun, væntingar, óskir og þarfir kvenna og karla eru jafnmikils metnar. Jafnrétti 

kynjanna þýðir að kynin séu jafn sjáanleg í samfélaginu, jafn valdamikil, og taki þátt í 

opinberu og einkalífi í jöfnum hlutföllum (Jafnréttisstofa e.d.). 

 

Jafnrétti kynjanna snýst ekki um að allir séu eins heldur að hver og einn sé metinn að 

verðleikum og fái notið hæfileika sinna og langana óháð kyni. Misréttið felst hins vegar í því 

að takmarka virði einstaklingsins og frelsi við kyn hans. Samkvæmt lögum um jafnan rétt og 

jafna stöðu kvenna og karla skulu einstaklingar hafa jafna möguleika á að njóta eigin atorku 

og þroska hæfileika sína óháð kyni og staðalmyndum. Á vinnumarkaði ber að vinna gegn 

kynskiptum vinnumarkaði og á öllum skólastigum skal undirbúa nemendur, óháð kyni, til 

jafnrar þátttöku í samfélaginu hvort heldur í starfi eða einkalífi (Alþingi, 2008).  

Kynin hafa ólíka hugsun til starfa (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004) sem litast af þeim 

fyrirmyndum sem þau hafa á vinnumarkaði. Stelpur hafa margar fyrirmyndir í uppeldis- og 

ummönnunarstörfum en þar skortir strákum fyrirmyndir. Dæmið snýst við þegar horft er til 

verkgreina og starfa sem fela í sér völd og virðingu (Hagstofan, e.d.). Vegna fyrirmyndanna 

verður kynið oft afgerandi þáttur í náms- og starfsvali á kostnað hæfileika og langana 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004, 2008; Gottfredson, 2005). Einnig getur sjálfstraust og 

hvatning haft töluvert að segja. Konur virðast frekar en karlar þurfa hvatningu til að stunda 

nám í raunvísindum og konurnar sem fara inn á það svið eru almennt sterkari námsmenn en 

karlarnir (Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2011). Einstaklingur sem hefur ekki 
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trú á eigin getu leitar ekki inn á svið sem hann óttast (Betz, 2005). Þannig er ólíklegt að konur 

sem gera ekki ráð fyrir að ná árangri í stærðfræði og vísindum leiti inn á þessi hefðbundnu 

karlasvið. Draga mætti úr skaðlegum áhrifum staðalmynda með því að auka hlut kvenna í 

hefðbundnum karlagreinum (Oswald, 2008) en svo virðist sem konur standi sig betur og hafi 

meiri trú á eigin getu hafi þær fyrirmyndir af sama kyni (Marx og Roman, 2002). Körlum 

vantar ekki síður en konum stuðning til að fara óhefðbundnar leiðir í starfsvali. Beck, Fuller 

og Unwin (2006) skoðuðu áhrif kyns og kynþáttar á viðhorf ungs fólks til náms og starfa og 

komust að því að stelpur (36%) voru líklegri en strákar (14%) til að velta fyrir sér námi sem 

var óhefðbundið fyrir þeirra kyn. Mun fleiri strákar (44%) en stelpur (20%) sögðu að ekki 

kæmi til greina að velta slíkum möguleika fyrir sér. Strákarnir óttuðust stríðni ef þeir færu 

óhefðbundnar leiðir en stelpurnar óttuðust viðhorf á vinnustað. Rannsókn Beck, Fuller og 

Unwin (2006) sýndi að ungt fólk fer frekar öruggu leiðina og velur nám og störf út frá 

hefðbundnum staðalmyndum. Aðgreining á vinnumarkaði virðist því ekki einungis hafa áhrif 

á laun heldur líka á tækifæri til framgangs, starfsþjálfunar og framhaldsmenntunar. 

  

 

 

 

Brautskráningar á háskólastigi 2009/2010 (Jafnréttisstofa, e.d.). 

 

Heilbrigði, velferð og menntun eru dæmigerðar kvennagreinar sem virðast ekki höfða 

til karla. Konur sækja hins vegar í auknum mæli inn á hefðbundin svið karla eins og 

verkfræði, framleiðslu og mannvirkjagerð. Svo virðist sem sífellt fleiri konur hasli sér völl 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Beck%2C%20Vanessa%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Beck%2C%20Vanessa%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Fuller%2C%20Alison%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Fuller%2C%20Alison%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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innan hefðbundinna karlagreina en það sama á ekki við um karla sem eiga erfiðara með að 

fara inn á hefðbundin svið kvenna. Ennþá eru þau viðhorf ríkjandi að karlar taki niður fyrir sig 

eða séu eitthvað skrýtnir ef þeim dettur í hug að verða leikskólakennarar eða 

hjúkrunarfræðingar. Karlmennska karla í hjúkrun er dregin í efa og starfsval þeirra jafnvel 

tengt samkynhneigð (Þórður Kristinsson, 2005). Svipaðir fordómar mæta karlkyns 

leikskólakennurum. Samfélaginu finnst slíkt starfsval ekki viðeigandi fyrir þeirra kyn og geti 

jafnvel bent til barnagirndar (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2006). Virðing kvenna eykst við að 

fara óhefðbundnar leiðir í starfsvali (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2012) en karlar taka niður fyrir sig og eru þeir jafnvel spurðir að því hvort þeir 

hafi ekki fengið neitt betra að gera (Lena Rut Birgisdóttir, 2011; Steinunn Harpa Jónasdóttir, 

2006). Kynin sitja því ekki við sama borð, aðrar væntingar eru gerðar til stráka en stelpna og 

hið karllæga er talið meira virði en hið kvenlæga (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2005).  

 

Áður fyrr voru þau viðhorf ríkjandi: 

 

... að giftar konur ættu ekki að stunda launavinnu nema brýna nauðsyn bæri til. Tekjur 

eiginmanns áttu að duga til framfærslu fjölskyldunnar. ... Hjónabandið var hið 

eiginlega takmark sem konur stefndu að og langflestar litu sjálfar á heimilisstörf og 

barnaumönnun sem lífsstarf giftra kvenna (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). 

 

Þessi viðhorf, um fyrirvinnuhlutverk karla og þjónustu- og umönnunarhlutverk 

kvenna, virðast lífseig og geta ýtt undir þær hugmyndir að karlar þurfi að hafa hærri laun en 

konur. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) bendir á að litið sé á há laun sem merki um 

karlmennsku og þau viðhorf hneppi karla í fyrirvinnuþrældóm og viðhaldi launamun 

kynjanna. Þannig koma skaðlegar hugmyndir um karlmennsku í veg fyrir að drengir fari 

óhefðbundnar leiðir í starfsvali. Í rannsókn Lenu Rutar Birgisdóttur (2011) kom fram að 

kynbundinn launamunur veldur því að karlar sækja ekki í hefðbundin kvennastörf. Einnig 

virðist kynbundinn launamunur og íhaldsöm viðhorf samfélagsins, um karla sem fyrirvinnur 

og konur sem uppalendur koma í veg fyrir að feður nýti sér fæðingarorlof til jafns við mæður 

(Ingólfur V. Gíslason, 2005). Náms- og starfsval stúlkna endurspeglast í ábyrgð þeirra á 

heimili og börnum þar sem sú hugsun er enn mjög rík að konan sjái um heimilið og karlinn 

skaffi (Ingólfur V. Gíslason, 2005; Betz, 2005). Ungar konur virðast frekar en ungir karlar 

skipuleggja nám og starfsframa með hliðsjón af fjölskyldu framtíðar. Þær efast jafnvel um að 
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saman fari góð menntun og fjölskyldulíf og leita inn á svið sem auðveldar þeim að sinna 

móðurhlutverkinu (York, 2008; Betz, 2005). Í ljósi þessa er mikilvægt að efla 

jafnréttisfræðslu í skólum og leggja sérstaka áherslu á náms- og starfsfræðslu þar sem unnið 

er með kynbundin viðhorf til starfa. Brjóta þarf upp hefðbundnar staðalmyndir kynjanna sem 

takmarka frelsi stráka og stelpna þegar kemur að náms- og starfsvali.  

Áhrif foreldra eru vanmetin en þeir virðast geta haft töluverð áhrif á náms- og starfsval 

barna sinna (Aðalheiður Skúladóttir, 2012; Krumboltz, 2009). Telja má að áhrif foreldra og 

kennara geti skipt sköpum ef vinna á gegn íhaldsömum staðalmyndum kynjanna og brjóta upp 

kynskiptan vinnumarkað. Stuðningur foreldra og kennara er mikilvægur en þá virðist oft á 

tíðum vanta upplýsingar til að geta veitt nemendum sem besta leiðsögn (Ragnhildur Ísleifs 

Ólafsdóttir, 2013) og þekkingu í kynjafræði. Þórdís Þórðardóttir (2005) heldur því fram að 

kynjafræðin þurfi að koma sterkar inn í kennaramenntun svo skólarnir geti sinnt lögboðinni 

jafnréttisfræðslu. Hún bendir á að kynjafræði hafi einungis verið kennd sem valgrein í 

kennaranámi og stundum hafi þurft að fella niður námskeið vegna þátttökuleysis. Litlar líkur 

séu á því að jafnréttisfræðsla nái að skjóta rótum í skólastarfi þegar kynjafræði fær svona lítið 

vægi í kennaranámi (Þórdís Þórðardóttir, 2005). Einnig virðist vera vöntun á stuðningi og 

ráðgjöf í grunnskólum (Reykjavíkurborg, 2006; Akureyrarbær, 2006) sem bendir til þess að 

leggja þurfi meiri áherslu á náms- og starfsráðgjöf fyrir ungt fólk. York (2008) segir 

mikilvægt að bæði strákar og stelpur, konur og karlar fái ráðgjöf sem geti leitt þau inn á 

óhefðbundinn starfsvettvang með tilliti til kyns. Sif Einarsdóttir (2005) leggur áherslu á 

ábyrgð foreldra, skóla og annarra félagsmótunaraðila og að ekki sé alið á úreltum 

staðalmyndum kynjanna sem takmarka möguleika drengja og stúlkna þegar kemur að náms- 

og starfsvali.  

Þórdís Þórðardóttir (2012) rannsakaði áhrif barnabóka og afþreyingarefnis á 

leikskólabörn og komst að því að barnaefnið er mjög kynjað og ýtir undir hefðbundnar 

staðalmyndir. Leikskólakennarar virtust ekki meðvitaðir um mikilvægi þess að vinna með 

jafnrétti út frá kyni og foreldrar völdu barnaefni með tilliti til kyns. Ofurhetjusögur virðast 

vera fyrir stráka en prinsessuævintýri fyrir stelpur. Þórdís bendir á að í gegnum barnaefnið 

læri börnin til dæmis um karlmennsku sem felist í sigrum og hetjudáð og kvenleika sem 

kemur fram í góðmennsku, fegurð og fórnfýsi. Kristín Linda Jónsdóttir (2011) skoðaði 

hvernig kynin birtast í námsbókum í sögu á miðstigi í grunnskóla. Hún komst að því að 

bækurnar fjölluðu nær eingöngu um karla. Ef konur komu við sögu voru þær sjaldan 

nafngreindar og höfðu lítil völd eða áhrif. Lögum samkvæmt ber skólum að tryggja að 

kennslu- og námsgögn mismuni ekki kynjum. Skólastjórnendur, kennarar og aðrir sem koma 
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að uppeldi og menntun barna og unglinga þurfa því að vera á varðbergi gagnvart 

íhaldssömum staðalmyndum kynjanna sem virðast ennþá endurspeglast í barnaefni og 

námsbókum. Ef skapa á kynjunum jöfn tækifæri í lífi og starfi verður markvisst að vinna gegn 

kynbundnum staðalmyndum sem birtast í skólum, þar á meðal í kennslu- og námsgögnum.  

Kynbundin viðhorf og væntingar virðast mótast af einhverri innbyggðri skekkju sem 

gegnsýrir samfélagið. Karllægt verðmætamat er ráðandi þar sem árangur og virðing miðast 

við opinbert líf en ekki frammistöðu í umönnunarstörfum eða einkalífi (Þorgerður Einarsdóttir 

og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Konur í hefðbundnum karlastörfum finna fyrir ákveðnu 

stolti þar sem meiri virðing er borin fyrir hinu karllæga (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Ef sú er raunin virðist þurfa að leiðrétta leikreglurnar og 

endurskilgreina viðhorf til hefðbundinna kynhlutverka. Meta konur til jafns við karla, hið 

kvenlæga til jafns við hið karllæga, og brjóta upp hefðbundnar skilgreiningar á kvenna og 

karlastörfum. Öðruvísi getur einstaklingurinn ekki notið hæfileika sinna og langana óháð 

heftandi staðalmyndum kynjanna. Þar gegnir skólakerfið ásamt foreldrum mikilvægu 

hlutverki. Svo virðist sem efla þurfi kynjafræðiþekkingu kennara, náms- og starfsfræðslu í 

skólum og auka skilning foreldra á mikilvægi jafnréttisuppeldis þannig að strákar og stelpur, 

konur og karlar geti staðið jafnfætis í samfélaginu. 

 

 

1.3 Áhrif kyns á starfsþróun 

Strax við fæðingu hefst kynbundin félagsmótun (e. sex-role socialization) einstaklingsins þar 

sem strákum og stelpum er kennt að hegða sér á viðeigandi hátt með tilliti til kyns. 

Einstaklingarnir samsama sig sínu kyni í samræmi við viðhorf og venjur samfélagsins. Þar 

gegna utanaðkomandi þættir eins og umhverfi og uppeldi veigamiklu hlutverki (Andersen, 

2003). George Herbert Mead (1934) hélt því fram að hugsanir, reynsla og hegðun einstaklinga 

væri félagsleg afurð. Hann sagði sjálfið verða til í félagslegum samskiptum þar sem 

einstaklingurinn lærir viðeigandi hegðun með því að setja sig í spor annarra og horfa á sjálfan 

sig með þeirra augum. Samkvæmt Mead er umhverfið táknrænt og ræðst hegðunin af þeirri 

merkingu sem einstaklingurinn leggur í táknin. Félagslegur bakgrunnur getur því skilyrt 

áhuga einstaklingsins og skilning hans á veruleikanum. 

Í viðhorfum okkar og gerðum endurspeglast hugmyndir samfélagsins um hvað sé 

kvenlegt og hvað karlmannlegt og út frá þeim hugmyndum samsamar einstaklingurinn sig 

sínu kyni (Nancy Bonvillain, 2001). Kynbundin félagsmótun getur þannig bæði stuðlað að 
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eða dregið úr því að einstaklingurinn afli sér ákveðinnar kunnáttu eða menntunar. Sif 

Einarsdóttir (2005) segir í þessu sambandi mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar geri sér 

grein fyrir að kynjuð samfélagsgerð og kynbundin félagsmótun geti haft áhrif á niðurstöður 

áhugasviðsprófa. Ráðgjafinn verður að vera á varðbergi gagnvart kynbundinni starfshugsun 

þegar hún birtist og opna augu einstaklingsins fyrir því hvernig slík hugsun getur skilyrt val 

hans. Eitt af hlutverkum ráðgjafans er einmitt að ýta undir sjálfsskoðun einstaklingsins svo 

hann geti betur áttað sig á því hver hann er, hvar hann vill vera og hvað hann vill gera með líf 

sitt. Með því að gera einstaklinginn meðvitaðri um að það er hann sjálfur sem skapar framtíð 

sína aukast líkurnar á því að einstaklingurinn öðlist farsælt og innihaldsríkt líf. 

Mikil og ör þróun hefur átti sér stað í kenningasmíð á sviði náms- og starfsráðgjafar en 

upphaf þessara fræða má rekja til Frank Parsons sem var uppi undir lok nítjándu aldar. 

Honum rann til rifja að sjá ungt fólk kasta hæfileikum sínum á glæ þar sem það hafði 

takmörkuð tækifæri til mennta. Parsons sá hvað starfsval einstaklinganna skipti miklu máli en 

það ásamt makavali taldi hann vera stærstu ákvörðunina sem einstaklingurinn tæki í lífinu. Að 

mati Parsons gat stuðningur við fólk til mennta skilið á milli gæfu og ógæfu í lífinu. Hann 

lagði áherslu á að einstaklingurinn öðlaðist skilning á sjálfum sér, eigin færni, styrkleikum og 

veikleikum ásamt því að þekkja kröfur umhverfisins. Hugmyndir Parsons urðu grundvöllur 

einkenna- og þáttakenninga (e. trait and type theories) sem segja má að séu móðurkenningar 

náms- og starfsráðgjafar (Porfeli, Hartung og Vondracek, 2008; Sharf, 2006). 

Kenning Rene V. Dawis og Lloyd H. Lofquist (1984) um aðlögun að starfi (e. work 

adjustment theory) er dæmigerð einkenna- og þáttakenning með áherslu á pörun. 

Einstaklingurinn er paraður við starf og síðan spáð fyrir um aðlögun hans að starfinu. Til að 

pörun geti átt sér stað verður gildismat, hæfni og þarfir einstaklingsins að vera þekktar svo og 

kröfurnar sem starfið gerir. Þróuð voru próf til að mæla þessa þætti og byggir kenningin um 

aðlögun að starfi á sálfræðilegum mælingum á einstaklingnum (Sharf, 2006; Dawis og 

Lofquist, 1984). Áhugi og áhugasvið einstaklinga er grundvöllur áhugasviðskenningar 

Holland‘s. Kenningin gengur út frá flokkun starfa í sex áhugasvið þar sem hver einstaklingur 

á að geta fundið starfsumhverfi við hæfi. Kenningin skýrir starfshegðun fólks og hvaða 

persónuleika- og umhverfisþættir þurfa að vera til staðar til að stuðla að ánægju í starfi (Sharf, 

2006; Holland, 1999). Einkenna- og þáttakenningar horfa framhjá félagslegum áhrifaþáttum 

eins og kynbundinni félagsmótun sem getur skilyrt náms- og starfsval einstaklingsins. 

Á sjötta áratug síðustu aldar komu fram kenningar um starfsþróun einstaklinga. 

Kenningunum fylgdu nýjar áherslur í fræðunum, í stað sálfræðiprófa kom félagsfræðin sterkar 

inn með áherslu á umhverfið og upplifun einstaklingsins. Hér á eftir verður farið yfir nokkrar 
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þessara kenninga. Kenningu Donald Super (1990) um lífslanga þróun starfsferilsins (e. life 

span development theory), stigakenningu Lindu Gottfredson (1981) um þróun starfsvona (e. 

occupational aspirations) og félagsnámskenningu (e. social learning theory) John Krumboltz 

(2009). Kenningarnar benda á marga athyglisverðar breytur sem geta haft áhrif á náms- og 

starfsval eins og til dæmis kyn, sjálfsmynd og umhverfi. Rannsóknir hafa sýnt fylgni milli 

umhverfis og náms- og starfsvals og kyns og náms- og starfsvals. Nemendur á landsbyggðinni 

hugsa til að mynda öðruvísi um nám og störf en nemendur á höfuðborgarsvæðinu og náms- 

og starfshugsun stelpna er önnur en stráka (Jón Torfi Jónasson, Kristjana Stella Blöndal, 

2002; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Á. Stefánsdóttir, 2006; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2004).  

Sjálfsmynd einstaklingsins og þróun hennar er lykilatriði í kenningu Donald Super um 

lífslanga þróun starfsferilsins en sjálfsmyndina, segir hann, vera drifkraftinn í þróun 

starfsferilsins (Sharf, 2006; Super, 1990). Super (1990) skiptir starfsævinni í fimm ævistig þar 

sem starfsval og aðlögun að starfi er skoðað út frá þróun og þroska einstaklingsins allt lífið. 

Fyrsta stigið felst í vexti (e. growth) frá fjögurra til fjórtán ára aldurs. Einstaklingurinn er þá 

að kynnast sjálfum sér og umhverfi sínu þar sem fyrirmyndirnar eru í lykilhlutverki. Þegar 

vaxtastiginu lýkur tekur könnunarstigið (e. exploration) við og stendur til tuttugu og fimm ára 

aldurs. Við upphaf könnunarstigsins er einstaklingurinn farinn að velta fyrir sér mögulegu 

náms- og starfsvali og taka ákvarðanir er snerta framtíðina. Samkvæmt Super er mikið að 

gerast í starfsþróun einstaklingsins frá fjögurra til fjórtán ára aldurs. Á þessum árum er því 

mikilvægt að nemendur fái náms- og starfsfræðslu þar sem unnið er gegn kynbundnum 

staðalmyndum kynjanna sem hefta frelsi stráka og stelpna þegar kemur að náms- og starfsvali.  

Linda Gottfredson (1981) setti fram stigakenningu um þróun starfsvona þar sem hún 

spinnur við kenningu Donald Super. Að hennar mati eru kyn, stétt og greind helstu 

áhrifaþættirnir þegar kemur að starfsþróun einstaklingsins. Samkvæmt kenningu Gottfredson 

(2005) hefst starfsþróun einstaklingsins strax á leikskólaaldri en frá fæðingu til fjórtán ára 

aldurs greinir hún fjögur stig í þróun starfsferils hjá börnum. Á fyrsta stiginu, þegar barnið er 

þriggja til fimm ára, byrjar það að flokka fólk á einfaldan hátt. Barnið er að átta sig á stærð og 

völdum og notar hugtök eins og stór og sterkur, lítill og veikburða, ungur og gamall. Vinnan 

tilheyrir heimi fullorðinna sem seinna verður veruleiki barnsins. Annað stigið tekur yfir 

aldurinn frá sex til átta ára, barnið er þá að átta sig á kynhlutverkunum og byrjar að flokka 

störf í karla- og kvennastörf útfrá umhverfi sínu. Barnið skynjar mikilvægi þess að hegða sér í 

samræmi við eigið kyn og velur leikfélaga, leiki og fyrirmyndir samkvæmt því. Þriðja stigið 

hefst við níu ára aldur þegar barnið gerir sér grein fyrir mismunandi stöðu fólks útfrá virðingu 
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og greind. Um þrettán ára aldur er barnið farið að flokka störf eftir virðingu á sama hátt og 

fullorðnir og veit hvaða störf samrýmast stétt og stöðu fjölskyldunnar. Við lok þriðja stigs 

hefur barnið útilokað ákveðin störf vegna þess að þau samræmast ekki kyni, virðingu eða eru 

talin of erfið. Á fjórða stiginu sem hefst við fjórtán ára aldur er áherslan á sjálfsmynd 

einstaklingsins og þróun hennar í samspili við umhverfið. Smátt og smátt áttar unglingurinn 

sig á því einstaka í eigin fari og gerir sér grein fyrir hvaða störf eru ásættanleg fyrir hann. 

Hann mátar sig við mögulega valkosti sem honum finnast áhugaverðastir og eru aðgengilegir 

fyrir hann. Gottfredson heldur því fram að margar stúlkur velti fyrir sér hvernig þær geti sem 

best samræmt fjölskyldu- og atvinnulíf á meðan strákarnir, sem væntanlegar fyrirvinnur, horfi 

til launa. Meðan á starfsþróun stendur er stöðug málamiðlun í gangi þar sem einstaklingurinn 

forgangsraðar störfum með tilliti til kyns, virðingar og aðgengileika. Einstaklingurinn getur 

því, þegar hér er komið sögu, verið búinn að útiloka ákveðin störf sem gætu hentað honum. 

Málamiðlunin getur því komið í veg fyrir að einstaklingurinn fái notið hæfileika sinna og 

langana. Gottfredsson segir kynímynd starfsins vega þungt í þessari flokkun og því mikilvægt 

að byrja sem fyrst að vinna gegn kynbundnum staðalmyndum sem takmarka starfsval. 

Einstaklingurinn sættir sig oft við starf sem honum þykir hæfa kyni á kostnað áhuga og 

langana (Gottfredson, 2005; Sharf, 2006). Gottfredson kemur með athyglisverðan punkt þegar 

hún bendir á að strax við fjórtán ára aldur getur einstaklingurinn verið búinn að útiloka störf 

vegna þess að þau samræmast ekki hans kyni. Samkvæmt Gottfredson er því full seint í 

rassinn gripið að byrja að vinna með kynbundin viðhorf til starfa þegar einstaklingurinn er 

kominn á unglingsár.  

Félagsnámskenning John Krumboltz (2009) leggur áherslu á þróun starfsferilsins út 

frá fjórum meginþáttum, erfðum (e. genetic endowment), umhverfi (e. environmental 

conditions), námi (e. learning) og vinnuvenjum (e. task approach skills). Erfðirnar vísa til 

meðfæddra eiginleika eins og útlits og ýmissa hæfileika sem einstaklingurinn fær í vöggugjöf. 

Áhersla er lögð á hvernig fólk eflir þessa hæfileika í gegnum félagslegt nám. Félagslegir, 

menningarlegir, fjárhagslegir, pólitískir, umhverfislegir og landfræðilegir þættir hafa líka 

mikið að segja þegar kemur að félagsmótun einstaklingsins. Allt eru þetta utanaðkomandi 

þættir sem einstaklingurinn hefur litla eða enga stjórn á. Tækifæri til náms eða starfs, lög og 

reglugerðir og hvatning, menntun og fjárhagslega afkomu fjölskyldunnar eru allt þættir sem 

hafa áhrif á starfsákvörðun einstaklingsins. Krumboltz leggur áherslu á að þar sem erfðum 

verði ekki breytt sé mikilvægt að reyna að skilja umhverfisþættina og atburði í lífi 

einstaklingsins sem megi hafa áhrif á. Krumboltz segir nám sívirkt ferli sem, meðal annars, 

fer fram í félagslegum samskiptum fólks. Í gegnum samskiptin lærir einstaklingurinn hvaða 
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hópi hann tilheyrir, til dæmis með tilliti til kyns, og viðeigandi hegðun miðað við það. 

Kenning Krumboltz’s er ólík öðrum starfskenningum, í stað þess að leggja áherslu á 

ákvarðanir og starfsval þá er áherslan á félagslegt nám og eða félagsmótun einstaklingsins allt 

frá fæðingu. Krumboltz telur að samskipti foreldra og barna hafi afgerandi áhrif á starfsval 

einstaklingsins. Hann segir að uppeldið marki spor sem erfitt geti reynst að breyta þegar 

kemur fram á fullorðinsár. Krumboltz segir það markmið starfsráðgjafar að aðstoða 

einstaklinginn við að kynnast sjálfum sér og umhverfi sínu betur og um leið átta sig á því 

hvernig félagsmótun og félagslegt nám hefur áhrif á ákvarðanir hans og starfsval. 

Einstaklingurinn þarf aðstoð við að útvíkka hæfileika sína og áhuga því hættan er alltaf sú að 

hann sjái bara það sem hann hefur forsendur til að sjá og heyri bara það sem hann hefur 

forsendur til að heyra. Það þarf því að hvetja einstaklinginn til að opna augun fyrir nýjum 

áhugasviðum, menntun og störfum og að afla sér nýrrar reynslu svo hann verði betur í stakk 

búinn til að taka upplýsta og ígrundaða ákvörðun þegar kemur að starfsvali (Krumboltz, 2009; 

Sharf, 2006). Þrátt fyrir að Krumboltz sé ekki með kynið í forgrunni þá er kenning hans 

gagnleg þegar unnið er með kynbundna náms- og starfshugsun. Kynbundin náms- og 

starfshugsun verður til í félagslegum samskiptum, í gegnum félagslegt nám og félagsmótun 

einstaklingsins. Í því ferli lærir einstaklingurinn meðal annars hvaða nám og störf eru 

ásættanleg fyrir hann útfrá kyni.  

Á Íslandi hafa í áratugi verið í gildi lög um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla 

(Alþingi, 1976). Engu að síður virðist afturhvarf í viðhorfum ungs fólks til jafnréttismála 

(Auður Magndís Leiknisdóttir, 2005; Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2009) og 

staðalmyndir kynjanna og fordómar samfélagsins skilyrða náms- og starfsval (Steinunn Harpa 

Jónsdóttir, 2006; Lena Rut Birgisdóttir, 2011). Kynbundnar staðalmyndir og skólakerfi sem 

ýtir undir kynbundna félagsmótun torveldar konum að fara óhefðbundnar leiðir í náms- og 

starfsvali (Betz, 2005). Konur fara síður en karlar í verkgreinar í framhaldsskólum og þær 

virðast frekar en karlar finna sér farveg í störfum sem gefa minna af sér launalega (York, 

2008; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Aðgreining starfa í sérstök karla- og kvennastörf 

virðist eiga stóran þátt í launa- og aðstöðumun kynjanna (Velferðarráðuneytið, 2012; 

Bandalag háskólamanna, 2013). Þessar staðreyndir undirstrika enn og aftur mikilvægi þess að 

á öllum skólastigum sé unnið með kynbundna náms- og starfshugsun nemenda með það að 

markmiði að brjóta upp íhaldsamar staðalmyndir kynjanna. Super (1990) og Gottfredson 

(2005) segja starfsþróun einstaklingsins hefjast strax á leikskólaaldri og hefur félagslegt nám 

og félagsmótun, samkvæmt Krumboltz (2009), hvað mest að segja í þeirri þróun. Við fjórtán 

ára aldur er einstaklingurinn jafnvel farinn að útiloka störf á grundvelli kyns (Gottfredson, 
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2005). Ef fjölga á körlum í kvennastéttum og konum í karlastéttum, eins og gert er ráð fyrir í 

aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar (Velferðarráðuneytið, 2012) þarf sérstaklega að huga að 

félagsmótun kynjanna og kynbundnum viðhorfum barna og unglinga til starfa. Í ljósi 

kenninganna þarf að leggja rækt við náms- og starfsfræðslu allt frá upphafi skólagöngu. 
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2 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

Frá örófi alda hafa konur ekki haft sömu réttarstöðu og karlar og það var ekki fyrr en árið 

1976 sem sett voru sérstök lög á Íslandi um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla 

(Alþingi, 1976). Þessi fyrstu jafnréttislög voru kynhlutlaus í þeim skilningi að hvergi í þeim 

var að sjá að hallaði á annað kynið í samfélaginu. Upp úr 1980 varð hins vegar 

áherslubreyting í jafnréttisumræðunni í heiminum þegar við tók tímabil sértækra aðgerða 

(Brynhildur Flóventzdóttir, 2007). Á Íslandi voru jafnréttislögin frá 1976 endurskoðuð og 

með nýjum lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla sem tóku gildi árið 1985 var 

viðurkennt að grípa þyrfti til aðgerða til að leiðrétta hlut kvenna í samfélaginu (Alþingi, 

1985). Kynjavíddin kom síðan enn sterkar inn með lögum sem tóku gildi árið 1991. Í þeim 

lögum var mikið um heimildir til sértækra aðgerða sem ætlað var að bæta stöðu kvenna 

sérstaklega (Alþingi, 1991). Heimildunum var síðan breytt árið 2000 á þann veg að þær mátti 

einnig nýta til að bæta stöðu karla (Alþingi, 2000).  

Þegar hér var komið sögu var búið að viðurkenna að ekki væri nóg að útrýma 

lagalegum hindrunum. Ljóst var að konur og karlar byggju við ólíkar forsendur og jafnréttinu 

yrði ekki náð með því að meðhöndla kynin á sama hátt. Konum var því gefin forgjöf, sem 

fólst í sértækum aðgerðum, til að vinna upp forskotið sem karlarnir höfðu haft. Viðurkennt 

var að leiðrétta þyrfti stöðu kvenna gagnvart körlum með því að takast á við birtingarmynd 

mismunar og óréttlætis. Sértækar aðgerðir eins og tímabundin átaksverkefni, 

auglýsingaherferðir og kynjakvóti eru dæmi um aðgerðir sem gripið hefur verið til (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2007). Með kynjakvóta er til dæmis hægt að skilyrða að á þingi og í nefndum og 

ráðum ríkis og sveitarfélaga sitji tiltekið hlutfall kvenna. Kynjakvóti getur líka stuðlað að 

jöfnun kynjahlutfalls í hefðbundnum karla- og kvennastörfum. 

Sértækar aðgerðir miða að því að uppræta einkenni ójafnréttis en horfa framhjá því að 

það er samfélagið, stofnanir þess og kerfið sjálft sem þarfnast breytinga. Árið 2008 var 

ákvæði um kynjasamþættingu sett inn í jafnréttislög á Íslandi (Alþingi, 2008). Með 

sjónarhorni kynjasamþættingar var áherslan flutt frá konum og einkennum misréttisins yfir á 

samfélagið sjálft. Viðurkennt var að ójafnræðið og mismunun kynjanna fælist í skekkju sem 

innbyggð væri í kerfi samfélagsins, vinnumarkaðinn, menninguna, menntakerfið, 
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fjölskyldukerfið og stjórnmálin (Andersen, 1997). Ljóst var að kerfin sem á sínum tíma voru 

hönnuð og byggð af körlum, á forsendum karla og út frá viðmiðum og gildum karla fælu í sér 

leikreglur sniðnar að körlum (Þorgerður Einarsdóttir, 2006; Walby, 1997). Það voru þessar 

leikreglur sem þurfti að leiðrétta svo bæði kynin gætu staðið jafnfætis í samfélaginu. Markmið 

kynjasamþættingar var að flétta sjónarmið bæði kvenna og karla inn í alla stefnumótun og 

áætlanagerð (Alþingi, 2008). 

Fyrstu áherslu á jafnrétti kynjanna má rekja til Rómarsáttmálans 1957 þar sem bann 

var lagt á mismunum kvenna og karla. Meðhöndla átti einstaklingana eins óháð kyni og konur 

og karlar skyldu hafa jafnan rétt og jöfn tækifæri. Þetta er hinn formlegi skilningur á jafnrétti 

kynjanna og sá skilningur sem margir hafa á jafnrétti. Sylvia Walby (1997) bendir á að þegar 

útilokun kvenna lauk með meginreglunni um jafnan rétt og bann við mismunun tók við 

aðgreining og undirskipun kvenna. Innan læknastéttarinnar kemur undirskipun kvenna fram í 

því að karlar raðast í sérgreinar sem njóta mikillar virðingar eins og til dæmis hjarta- og 

skurðlækningar (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Katrín Björg 

Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2012) komust að því að jafnvel þar sem konur 

höfðu haslað sér völl innan hefðbundinna karlagreina nutu þær ekki jafnræðis innan 

greinarinnar til dæmis hvað laun og stöðu varðar. Meginreglan um jafnan rétt og bann við 

mismunun virðist því ekki duga ein og sér til að kynin verði jafn sýnileg í samfélaginu, jafn 

valdamikil og taki jafnan þátt í opinberu lífi og einkalífi. Dæmin sýna að þrátt fyrir að konur 

séu ekki lengur útilokaðar lagalega þýðir það ekki að jafnrétti sé náð. Lögin sem slík tryggja 

einungis formlegt jafnrétti þar sem sýnilegum hindrunum er rutt úr vegi en ná ekki að uppræta 

óformlegar hindranir og mismunun sem meðal annars felast í viðhorfum og gildum 

samfélagsins. Jafnréttisfræðslu í skólum og náms- og starfsfræðsla er meðal annars ætlað að 

vinna með kynbundin viðhorf ungs fólks með það að markmiði að uppræta slíkar hindranir 

sem standa í vegi fyrir jafnri stöðu og jöfnum rétti kvenna og karla. 

 

 

2.1 Aðgerðir til úrbóta 

Ljóst er að ungar konur sitja ekki við sama borð og ungir karlar hvað lífsafkomu, starfsframa 

og áhrif í samfélaginu varðar og við því þurfa stjórnvöld að bregðast (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Ungir karlar virðast líka standa höllum fæti þar sem skaðlegar 

karlmennskuhugmyndir koma niður á lífsgæðum þeirra (Velferðarráðuneytið, 2013; Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2005). Til að jafna stöðu kynjanna í samfélaginu er mikilvægt að byrja á 
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grunninum og hefja markvissa vinnu með kynbundin viðhorf barna og unglinga. Efla þarf 

jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum og leggja sérstaka áherslu á að vinna gegn kynbundnu 

náms- og starfsvali. Nokkrir framhaldsskólar á Íslandi hafa undanfarin ár kennt kynjafræði 

sem valáfanga og í kjölfarið hafa verið stofnuð femínistafélög í tíu skólum. Þann 15. apríl 

2014 sendi Landssamband femínistafélaga framhaldsskólanna og Kvenréttindafélag Íslands 

frá sér ályktun þar sem skorað er á yfirvöld menntamála að gera kynjafræði að skylduáfanga í 

grunn- og framhaldsskólum. Í ályktuninni segir: 

 

Teljum við að skólar landsins séu að bregðast skyldum sínum við komandi kynslóðir 

að hafa ekki lagt meiri áherslu á jafnréttisfræðslu meðal ungs fólks en raun ber vitni. 

Landssamband femínistafélaga framhaldsskólanna og Kvenréttindafélag Íslands hvetja 

yfirvöld menntamála í landinu, bæði ríki og sveitarfélög, til að leita leiða til að kenna 

jafnrétti og kynjafræði á öllum skólastigum. Með samstilltu átaki getum við breytt 

heiminum (Kvenréttindafélags Íslands, 2014). 

 

Hér stígur ungt fólk fram, sem fengið hefur jafnréttisfræðslu, og hvetur til aðgerða svo 

gera megi heiminn réttlátari fyrir bæði kynin. Unga fólkið hefur áttað sig á því að ef jafna á 

stöðu kynjanna í samfélaginu þarf að vinna með kynbundin viðhorf barna og unglinga. Þeir 

sem völdin hafa eru hvattir til að horfa til komandi kynslóða og einbeita sér að grunninum, 

það er að fræða nemendur á öllum skólastigum um jafnréttismál. Í rauninni er verið að hvetja 

yfirvöld menntamála til að fara að lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla 

(Alþingi, 2008). Lögin hafa verið í gildi frá 1976 (Alþingi, 1976) og má leiða líkum að því að 

ef lögunum hefði verið framfylgt og jafnréttisfræðslu sinnt á öllum skólastigum þyrfti ekki nú 

nærri fjörutíu árum síðar að grípa til sérstakra aðgerða til að leiðrétta kynbundinn launamun. 

Staðan er engu að síður sú að í október 2012 sá velferðarráðuneytið ástæðu til að gefa út 

aðgerðaáætlun um launajafnrétti kynjanna. Áætlunin, sem er til fjögurra ára, miðar að því að 

draga verulega úr kynbundnu launamisrétti hér á landi. Lagt er upp með ýmis verkefni meðal 

annars að mótuð verði stefna og áætlun um aðgerðir til langs tíma til að hafa áhrif á náms- og 

starfsval ungs fólks. Uppbrot hins kynskipta vinnumarkaðar er talin ein árangursríkasta 

aðgerðin til að uppræta kynbundið launamisrétti. Í áætluninni segir meðal annars: 

  

Ríki, sveitarfélög, stéttarfélög og atvinnurekendur komi saman að smíði 

framkvæmdaáætlunar um langtímaaðgerðir til úrbóta þar sem sérstök áhersla verði 
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lögð á að fjölga körlum í kvennastéttum og konum í karlastéttum 

(Velferðarráðuneytið, 2012).  

 

Jafnréttisáætlanir sveitarfélaga, fyrirtækja og stofnana eru mikilvægt verkfæri til að 

fylgja áætlun um uppbrot hins kynskipta vinnumarkaðar eftir. Samkvæmt 18. grein laga um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla ber atvinnurekendum að jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði og sjá til þess að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf. Auk þess 

ber skólum, sem menntastofnunum, að uppfylla 23. grein sömu laga, í greininni sem fjallar 

um menntun og skólastarf segir meðal annars: 

 

Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. 

skal lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í 

fjölskyldu- og atvinnulífi. Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að 

kynjum sé ekki mismunað. Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu 

piltar og stúlkur óháð kyni hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf 

(Alþingi, 2008). 

 

Lagagreinarnar eru ítarlegar og kveða skýrt á um ábyrgð og skyldur ríkis og 

sveitarfélaga bæði sem atvinnurekendur og veitendur þjónustu. Þeim ber lögum samkvæmt að 

sinna jafnréttisfræðslu og náms- og starfsfræðslu á öllum skólastigum þar sem bæði strákar og 

stelpur eru undirbúin til jafnrar þátttöku í fjölskyldu- og atvinnulífi. Áherslur lagagreinanna 

eru í takt við áherslur ríkisstjórnarinnar um að brjóta upp kynskiptan vinnumarkað, það er að 

vinna með kynbundin viðhorf barna og unglinga og brjóta upp hefðbundnar staðalmyndir 

kynjanna. 

Á grundvelli aðgerðaáætlunar ríkisstjórnarinnar um launajafnrétti var skipaður 

aðgerðahópur stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins um launajafnrétti kynjanna 

(Velferðarráðuneytið, 2012) og voru honum falin eftirfarandi verkefni samkvæmt erindisbréfi: 

a) vinna að samræmingu rannsókna á kynbundnum launamun,  

b) framkvæma tilraunaverkefni um innleiðingu jafnlaunastaðals, 

c) annast gerð áætlunar um kynningu og innleiðingu jafnlaunastaðalsins, 

d) standa fyrir sérstöku kynningarátaki og ráðgjöf í fyrirtækjum og stofnunum 

gegn kynbundnum launamun, 
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e) annast gerð kynningarefnis um markvissar aðgerðir til að draga úr 

launamisrétti (Velferðarráðuneytið, e.d.): 

 

Athygli vekur að þrátt fyrir að sérstaklega eigi að vinna gegn kynskiptum 

vinnumarkaði og leggja áherslu á að fjölga körlum í kvennastéttum og konum í karlastéttum 

(Velferðarráðuneytið, 2012) er hvergi í erindisbréfi hópsins né fundargerðum hans minnst á 

náms- og starfsfræðslu eða jafnréttisfræðslu í skólum. (Velferðarráðuneytið, e.d.) Svo virðist 

sem taka eigi á afleiðingum kynskipts vinnumarkaðar en ekki orsökum, ráðast eigi á 

birtingamynd vandans en ekki að rótum hans. Horft er framhjá kynbundnum viðhorfum til 

starfa sem verða til mjög snemma í starfsþróun einstaklingsins (Gottfredson, 2005), 

fyrirmyndum sem hafa áhrif á náms- og starfsval (Super, 1990) og kynbundinni félagsmótun 

(Krumboltz, 2009). Stjórnvöld virðast ekki hafa áttað sig á því að ef raunverulegt jafnrétti á að 

nást þarf að brjóta upp staðalmyndir kynjanna og vinna með kynbundin viðhorf barna og 

unglinga til starfa. Þar gegnir jafnréttisfræðsla í skólum og kynbundin náms- og starfsfræðsla 

mikilvægu hlutverki. Lögum samkvæmt eiga allir nemendur grunn- og framhaldsskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 2008) rétt á náms- og starfsfræðslu og þann rétt verður að tryggja. Í 

skýrslu starfshóps um stöðu og hlutverk náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Akureyrar 

kemur fram að endurskoða þurfi fyrirkomulag starfskynninga í skólunum. Bent er á að 

starfsfræðsla sé hvergi kennd sem kjarnagrein og úr því þurfi að bæta (Akureyrarbær, 2006). 

Móta þarf heildstæða náms- og starfsráðgjafaráætlun í íslenskum skólum þar sem náms- og 

starfsfræðslu er gert hærra undir höfði (Menntamálaráðuneytið, e.d.). Ef slík áætlun gerði ráð 

fyrir vinnu gegn kynbundinni náms- og starfshugsun nemenda á öllum skólastigum yrði það 

væntanlega góður stuðningur við markmið íslenskra stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins 

um að brjóta upp kynskiptan vinnumarkað (Velferðarráðuneytið, 2012). 

 

 

2.2 Jafnrétti í grunnskólum Akureyrar 

Akureyrarbær hefur í gegnum jafnréttisstefnu sína og með ötulu starfi Samfélags- og 

mannréttindaráðs komið því til leiðar að allir leik- og grunnskólar bæjarins hafa sett sér 

aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir með sérstakri áherslu á kynjasamþættingu og staðalmyndir. 

Í jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar segir að skólarnir skuli vinna að jafnréttismálum í samræmi 

við lög og reglugerðir (Akureyrarbær, e.d.). Jafnréttisáætlanir skólanna taka annars vegar mið 
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af skyldum skólanna sem vinnuveitendur og hins vegar sem menntastofnanir. Hér verður 

sérstaklega horft til 23. greinar jafnréttislaga sem snýr að menntun og skólastarfi. 

 Þegar jafnréttisáætlanir grunnskólanna á Akureyri eru skoðaðar með tilliti til 23. 

greinar jafnréttislaga (Alþingi, 2008) virðast ákvæði um jafnréttisfræðslu, kennslu og 

námsgögn og náms- og starfsfræðslu nokkuð almennt orðuð og oft á tíðum stöðluð milli 

skóla. Kennarar eru hvattir til að setja upp kynjagleraugu við gerð kennsluáætlana 

(Brekkuskóli, e.d.; Oddeyrarskóli, e.d.) eða eiga að gera grein fyrir jafnréttisfræðslu vetrarins 

í kennslu- eða ársskýrslum (Giljaskóli, e.d.; Lundarskóli, 2014; Glerárskóli, e.d.; Síðuskóli, 

e.d.; Naustaskóli, e.d.). Kennurum er gert að horfa gagnrýnisaugum á kennslu- og námsefnið 

sem þeir nota auk þess sem vísað er í gátlista Námsgagnastofnunar (Brekkuskóli, e.d.; 

Giljaskóli, e.d.; Glerárskóli, e.d.; Lundarskóli, 2014.; Oddeyrarskóli, e.d.; Síðuskóli, e.d.; 

Naustaskóli, e.d.). Gátlista Námsgagnastofnunar er ætlað að vera leiðbeiningarskjal fyrir 

höfunda námsefnis en þar segir meðal annars: 

 

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

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

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

hefðbundnum hlutverkum (Námsgagnastofnun, 2012). 

 

Ljóst er að þrátt fyrir gátlista Námsgagnastofnunar er ekki hægt að treysta því að 

kennslu- og námsgögn sem eru í notkun í skólunum uppfylli kröfur jafnréttislaga (Kristín 

Linda Jónsdóttir, 2011). 

Í jafnréttisáætlunum grunnskólanna á Akureyri segir að í náms- og starfsfræðslu skuli 

bæði strákum og stelpum kynnt störf sem eru óhefðbundin fyrir þeirra kyn (Brekkuskóli, e.d; 

Giljaskóli, e.d; Glerárskóli, e.d.; Lundarskóli, 2014.; Oddeyrarskóli, e.d.; Síðuskóli, e.d.; 

Naustaskóli, e.d.). Í Brekkuskóla (e.d.) er gert ráð fyrir að fjórði og sjötti bekkur fái 

kynbundna náms- og starfsfræðslu og í Giljaskóla (e.d.) á að fara í sérstakt átak til að brjóta 

upp staðlaðar hugmyndir nemenda um karla- og kvennastörf. Í Oddeyrarskóla (e.d.) á í 

ákveðnum bekkjum að fá foreldra til að kynna óhefðbundin störf með tilliti til kyns, ekki er í 

áætluninni tilgreint hvaða bekkir það eru. Í jafnréttisáætlunum Brekkuskóla (e.d.), 

Oddeyrarskóla (e.d.) og Lundarskóla (2014) er níundi bekkur sérstaklega tilgreindur þegar 

kemur að náms- og starfsfræðslu með áherslu á kynjajafnrétti. Samkvæmt jafnréttisáætlunum 

skólanna felst kynbundin náms- og starfsfræðsla í flestum tilfellum í að nemendur fara í 

starfskynningar eða að foreldrar sem farið hafa óhefðbundnar leiðir í starfsvali koma í skólana 
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og kynna störf sín. Svo virðist sem engin heildstæð áætlun sé í gangi þar sem unnið er með 

kynbundna náms- og starfshugsun nemenda allt frá upphafi skólagöngu. Fyrirkomulag 

starfskynninga virðist heldur ekki hafa verið endurskoðað eins og starfshópur um stöðu og 

hlutverk náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Akureyrar lagði til (Akureyrarbær, 2006). 

Fjórir náms- og starfsráðgjafar, af sjö, eiga sæti í jafnréttisnefndum skólanna og komu þeir að 

smíði jafnréttisáætlananna. Lítill eða enginn munur virtist á jafnréttisáætlunum skólanna og 

áherslum tengdum náms- og starfsfræðslu eftir því hvort náms- og starfsráðgjafi kom að 

áætlanagerðinni eða ekki. 

Samkvæmt starfslýsingu náms- og starfsráðgjafa við grunnskóla Akureyrar (fylgiskjal 

2) skulu náms- og starfsráðgjafar vinna samkvæmt lögum og reglugerðum og fara að 

aðalnámskrá grunnskóla. Þeim ber að tryggja að nemendur hafi greiðan aðgang að ráðgjöf í 

einkamálum, ráðgjöf um náms- og starfsval, fræðslu um nám, störf og atvinnulíf og þeir taka 

þátt í að skipuleggja náms og starfsfræðslu í skólunum. Ráðgjafarnir leiðbeina nemendum í 

námi og undirbúa þá undir flutning milli skóla. Auk þess sinna náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskólunum á Akureyri forvarnarstarfi, þeir sitja í nemendaverndaráðum skólanna og hafa 

samráð við aðra sérfræðinga innan sem utan skólans með það að markmiði að tryggja velferð 

nemenda (Akureyrarbær, 2001). Náms- og starfsráðgjafar við grunnskólana á Akureyri eru í 

50‒100% starfi og er ætlað að sinna frá 190‒480 nemendum. Ljóst er að viðmiðið um 

þrjúhundruð nemendur á hverja stöðu náms- og starfsráðgjafa (Dahir, 2001) er ekki haft í 

heiðri. 

Haustið 2012 samdi Akureyrarbær við Jafnréttisstofu um frekari stuðning til handa 

skólunum skólaárið 2012‒2013. Markmiðið var að vinna gegn neikvæðum staðalmyndum og 

tengja saman jafnréttisstefnu og forvarnarstefnu bæjarins með áherslu á fræðslu fyrir ungt 

fólk. Fræðslunni var ætlað að vinna gegn óæskilegum og úreltum staðalmyndum kynjanna 

sem úthluta nemendum ákveðnum hlutverkum útfrá kyni. Áherslan er að bæði stelpur og 

strákar hafi frelsi til að njóta hæfileika sinna á eigin forsendum, óháð kyni. Markmiðið með 

frekari stuðningi var einnig að styðja skólana við innleiðingu nýrrar aðalnámskrár grunnskóla 

þar sem jafnrétti er skilgreint sem einn af grunnþáttum menntunar en grunnþættirnir eiga að 

vera leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum skóla (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2013). Í 

námskránni segir meðal annars að strákar og stelpur eigi að hafa sem víðtækasta og jafnasta 

möguleika og í öllu skólastarfi og öllum samskiptum skuli ákvæði jafnréttislaga höfð að 

leiðarljósi. Jafnréttimenntun felst í að skapa nemendum tækifæri til að þroskast á eigin 

forsendum í anda jafnréttis en þar segir meða annars. 
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Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu 

og stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum og ungmennum að greina þær 

aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra. Með 

jafnréttismenntun er vísað til inntaks kennslu, námsaðferða og námsumhverfis 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011): 

 

Í verkefni Akureyrarbæjar og Jafnréttisstofu, sem unnið var skólaárið 2012‒2013, var 

áhersla lögð á fræðslu og ráðgjöf til skólanna á grundvelli jafnréttisáætlana. Sérstök áætlun 

var sett upp fyrir hvern skóla í samráði við skólastjórnendur og eða jafnréttisnefndir og þannig 

reynt að mæta skólunum á þeirra forsendum. Áherslur voru misjafnar á milli skóla og 

mismikill áhugi meðal skólastjórnenda og kennara á kynjajafnrétti. Í sumum skólunum var 

óskað eftir fræðslu fyrir nemendur og eða starfsfólk á meðan aðrir skólar lögðu áherslu á 

jafnréttisnefndirnar og eða jafnréttisáætlanirnar. Um níuhundruð manns, nemendur og 

starfsfólk í grunnskólum Akureyrarbæjar fengu fræðslu á meðan á verkefninu stóð (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2013). 

Gera má ráð fyrir að Akureyrarbær standi framarlega hvað kynjajafnrétti í skólum 

varðar. Allir grunnskólar bæjarins eru komnir með aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir þar sem 

meðal annars er skilgreint hvernig skólarnir ætla að uppfylla 23. grein jafnréttislaga um 

menntun og skólastarf. Grunnskólarnir á Akureyri eiga því að vera í fararbroddi þegar kemur 

að jafnrétttisstarfi í skólum. Í ljósi þess var ákveðið að skoða hvernig skólarnir uppfylla 23. 

grein jafnréttislaga og hvernig þeir standa að náms- og starfsfræðslu með tilliti til 

kynjajafnréttis.  
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3 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig grunnskólarnir á Akureyri uppfylla 23. grein 

laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, menntun og skólastarf, með sérstakri 

áherslu á náms- og starfsfræðslu. Grunnskólar Akureyrar urðu fyrir valinu vegna þess að þeir 

hafa allir sett sér aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir þar sem meðal annars er tilgreint hvernig 

unnið er eftir 23. grein jafnréttislaga. Gera má ráð fyrir að grunnskólarnir á Akureyri búi yfir 

þekkingu og reynslu sem gagnast gæti öðrum skólum. 

Viðtalskönnun var framkvæmd meðal náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum bæjarins 

en þeir bera ábyrgð á náms- og starfsfræðslu í skólunum. Könnuninni var í fyrsta lagi ætlað að 

varpa ljósi á hvort: a) nemendur fái fræðslu um jafnréttismál þar sem kynin eru undirbúin til 

jafnrar þátttöku í fjölskyldu- og atvinnulífi, b) hvort hugað sé að kennslu- og námsgögnum 

með tilliti til kynbundinna staðalmynda og c) hvort piltar og stúlkur óháð kyni fái fræðslu og 

ráðgjöf í tengslum við sömu störf (Alþingi, 2008). Í öðru lagi var leitað svara við því hvaða 

hlutverki jafnréttisáætlanir skólanna gegna og hvaða hindranir þurfi helst að yfirstíga í 

skólunum ef takast á vinna gegn kynbundnum viðhorfum til starfa og uppræta kynskiptan 

vinnumarkað. 

Rannsóknin byggir á eiginlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research). Eigindleg 

rannsóknaraðferð er talin gagnleg þegar skoða á reynslu fólks á vettvangi í þeim tilgangi að 

auka skilning á ákveðnu fyrirbæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandinn aflar þá 

gagna með því að setja sig í spor þátttakenda og upplifa reynsluheim þeirra með viðtölum. 

Aðferðin þótti henta vel til að skoða reynslu og upplifun náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum Akureyrar. Í viðtölum er mikilvægt að skapa þægilegt umhverfi og andrúmsloft 

þar sem rannsakandinn á samræður við þátttakendur á jafnréttisgrundvelli. Umræðuefnið er 

ákveðið af rannsakandanum í þeim tilgangi að öðlast dýpri skilning á tiltekinni reynslu (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Til að öðlast þennan skilning þarf að velja þátttakendur sem hafa upplifað 

þessa reynslu og eru tilbúnir til að deila henni með rannsakandanum (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 
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3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki (e. purposive sample) sem felst í því að velja 

einungis einstaklinga til þátttöku sem hafa reynslu af fyrirbærinu sem á að rannsaka (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Í samræmi við tilgang rannsóknarinnar og í þeirri trú að þannig fengjust 

bestar upplýsingar um viðfangsefnið var ákveðið að taka viðtöl við alla starfandi náms- og 

starfsráðgjafa við grunnskólana á Akureyri, sjö talsins. Þátttakendum voru gefin ný nöfn til að 

reyna að koma í veg fyrir að rekja megi niðurstöðurnar til einstakra námsráðgjafa eða skóla. 

Hér eftir kalla ég viðmælendurna Önnu, Báru, Dóru, Elsu, Fríðu, Guðrúnu og Helgu. Í 

störfum sínum sem náms- og starfsráðgjafar sinna þær 190‒480 nemendum í 50‒100% starfi. 

 

 

3.2 Framkvæmd og greining 

Rannsóknin hófst með viðtalskönnun í febrúar 2014 og lauk með greiningu og úrvinnslu 

gagna í mars sama ár. Spurningalisti var saminn í samræmi við tilgang rannsóknarinnar og 

lagði hann grunninn að viðtölunum (fylgiskjal 1). Yfirspurningarnar voru: a) Hvernig 

undirbýr skólinn bæði kyn til jafnrar þátttöku í samfélaginu, b) hverjar eru þínar skoðanir á 

kynskiptum vinnumarkaði, c) telur þú þig hafa góðan grunn í kynjafræði sem nýtist þér í 

starfi. Áður en viðtölin voru tekin var þátttakendunum sendur tölvupóstur þar sem farið var 

yfir 23. grein laga nr. 10/2008 og þeim sagt að tilgangur rannsóknarinnar væri að kanna 

reynslu náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Akureyrar af lagagreininni.   

 Eitt viðtal var tekið við hvern þátttakanda, samtals sjö viðtöl. Viðtölin voru tekin upp, 

þau skráð og síðan greind. Við greiningu gagnanna voru meginþemu viðtalanna dregin fram. 

Við úrvinnsluna var lögð áhersla á að raddir allra þátttakanda heyrðust. 

 

a) Kjarninn í hverju viðtali var greindur og meginþemu viðtalsins dregin fram. 

b) Sameiginlegur kjarni viðtalanna var greindur og meginþemu viðtalanna dregin fram.  

c) Meginþemu viðtalanna voru greind hvert fyrir sig og ályktað um merkingu þeirra. 

d) Að lokum voru öll þemun dregin saman og á grundvelli þeirra leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum (Kvale og Brinkmann, 2009). 

 

 Í viðtölunum og við greiningu gagna var reynt að ná fram og lýsa reynslu og upplifun 

þátttakenda á því hvernig skólarnir uppfylla 23. grein jafnréttislaga með sérstakri áherslu á 

náms- og starfsráðgjöf; hvernig jafnréttisáætlanir skólanna gagnast og hvaða hindranir eru 
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helstar í veginum ef vinna á með kynbundin viðhorf nemenda til starfa; hvað gengur vel, 

hvaða má betur fara og hvaða lærdóm má draga af niðurstöðunum. 

  

 

3.3 Siðferðilegir þættir 

Mikilvægt er að huga að siðferðilegum þáttum rannsóknarinnar ekki síður en þeim 

aðferðafræðilegu. Upplýsa þarf þátttakendur um tilgang rannsóknarinnar og tryggja upplýst 

og óþvingað samþykki þeirra. Þátttakendum þarf líka að vera ljóst að þeir geti, hvenær sem er, 

hætt þátttöku ef þeir kjósa svo (Sigurður Kristinsson, 2013). Áður en rannsóknin hófst voru 

þátttakendur upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og samþykki fengið hjá þeim fyrir 

þátttöku. Þátttakendum var tilkynnt að þeir gætu óskað eftir því að fá að lesa viðtalið yfir og 

gætu dregið þátttöku sína til baka ef þeim litist svo á. Til að koma í veg fyrir rekjanleika 

upplýsinga var þátttakendum gefin ný nöfn sem notuð voru í rannsókninni. Rannsóknin var 

tilkynnt til Persónuverndar þann 31. janúar 2014 eða þremur dögum áður en fyrsta viðtalið 

var tekið. Vegna eðli úrtaksins, sem inniheldur alla starfandi náms- og starfsráðgjafa í 

gunnskólum Akureyrar, og eðli rannsóknarinnar, sem snýr að grunnskólum á Akureyri sem 

eru einungis sjö talsins, getur verið erfitt að tryggja trúnað. Viðfangsefnið getur líka verið 

viðkvæmt vegna stöðu höfundar sem sérfræðings á Jafnréttisstofu þar sem hann hefur í starfi 

sínu þar komið að stuðningi og ráðgjöf við skólana í jafnréttismálum.  
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4 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Akureyrar af 23. grein jafnréttislaga, reynslu af jafnréttisáætlunum skólanna og helstu 

hindrunum í starfi. Lagagreinin tilgreinir skyldur skólanna sem menntastofnanna þegar kemur 

að jafnrétti kynjanna. Viðmælendur eru allir starfandi náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum 

Akureyrar. Þeir voru beðnir að segja frá því hvernig jafnréttisfræðslu væri sinnt í þeirra 

skólum, hvort kennslu- og námsgögn væru skoðuð útfrá staðalmyndum kynjanna og hvernig 

staðið væri að náms- og starfsfræðslu með áherslu á jafnrétti kynjanna. Einnig var spurt út í 

jafnréttisáætlanir skólanna og hvaða hindranir mættu náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum 

Akureyrar helst í starfi. 

 

 

4.1 Jafnréttisáætlanir í grunnskólum Akureyrar 

Allir grunnskólar Akureyrarbæjar hafa sett sér aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir samkvæmt 

lögum nr. 10/2008 um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla (Alþingi, 2008). 

Jafnréttisáætlanir skólanna eru tvíþættar en þær ná annars vegar til kynjajafnréttis meðal 

starfsfólks og hins vegar meðal nemenda. Í jafnréttisáætlununum er meðal annars tilgreint 

hvernig 23. grein laganna, sem snýr að menntun og skólastarfi, er uppfyllt í skólastarfinu. 

Jafnréttisáætlanirnar ættu því að vera nokkurskonar handbækur skólanna þegar kemur að 

jafnréttisstarfi.  

Viðmælendur skiptust í tvo hópa þegar þeir voru spurðir út í jafnréttisáætlanirnar, 

annars vegar þá sem sitja í jafnréttisnefndum skólanna og hina sem ekki eiga sæti í 

nefndunum. Þeir sem sitja sem fulltrúar í jafnréttisnefndum tóku allir þátt í að vinna 

jafnréttisáætlanir sinna skóla og voru í flestum tilfellum upplýstari en hinir viðmælendurnir 

um innihald og tilgang áætlananna. Einn viðmælandi sem er fulltrúi í jafnréttisnefnd sagðist 

ánægður með jafnréttisáætlunina í sínum skóla, hann sagði áætlunina endurskoðaða reglulega 

og ágætlega gengi að vinna eftir henni. Annar viðmælandi sem hafði setið í jafnréttisnefnd í 

sínum skóla frá upphafi var á því að augu kennara hefðu opnast með tilkomu 

jafnréttisáætlunar.  
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... þegar við fórum að smíða jafnréttisáætlun að þá finnst mér svona opnast meira 

augun sko, svona kennara þú veist. ... í gegnum jafnréttisáætlunina er miklu skýrar 

tekið á því að hérna, eða kveðið á um að það eigi að hafa þetta í huga, maður eigi að 

nota þessi kynjagleraugu og maður eigi svolítið að brjóta upp þessar staðalmyndir, 

bæði svona í orði og ræðu sko. En, þannig að mér finnst svona skólinn og starfsfólk og 

kennarar meira svona kannski meðvitaðir um það. 

 

Þriðji viðmælandinn sem átti sæti í jafnréttisnefnd hafði langa reynslu af 

jafnréttisstarfi innan síns skóla og taldi hann jákvætt að skólinn væri með aðgerðabundna 

jafnréttisáætlun. Honum fannst engu að síður að áætlunin mætti vera sýnilegri. 

 

Sko mér finnst náttúrulega mjög jákvætt að það sé verið að reyna að hafa þetta 

skipulagt og hafa þetta tímasett þannig að það sé reglulega verið að fara yfir þetta. Mér 

finnst að þetta þyrfti að vera sýnilegra og hérna. Eins og ég segi, þetta er hjá öllum 

eins og þetta er hjá mér, þetta er svona á kantinum. 

 

Fjórði viðmælandinn hafði nýlega tekið sæti í jafnréttisnefnd í sínum skóla í annað 

sinn. Hann vissi samt lítið um jafnréttisáætlunina þrátt fyrir að hafa komið að því að semja 

hana á sínum tíma. Hann sagðist ekkert vita hvernig jafnréttisáætlunin virkaði, hafði aldrei 

pælt í því. Á sínum tíma hafði áætlunin verið kynnt fyrir starfsfólki skólans en fólk væri 

almennt ekkert upptekið af henni.  

 

Kannski af því að maður er ekki nógu, þú veist, skólinn kannski er ekki að auglýsa 

þetta nógu vel. Fólk les þetta kannski yfir til að byrja með en svo einhvern veginn 

þegar búið er að lesa það er aldrei tekið upp aftur umræða um, þá bara svona gleymist 

þetta í öllu hinu sem er hérna í skólanum. 

 

Viðmælendur sem ekki sátu í jafnréttisnefnd virtust hafa minni trú á 

jafnréttisáætlunum skólanna og sáu áætlanirnar ekki sem virkt verkfæri í jafnréttisstarfinu. 

Einn viðmælandi sem ekki á sæti í jafnréttisnefnd sagðist ekki einu sinni hafa kynnt sér 

jafnréttisáætlunina.  
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Ég verð bara að viðurkenna að ég hef ekki kynnt mér hana einu sinni. Það er, ég las 

hana yfir hérna fyrir, held ég fyrsta veturinn minn. Og hún var rosalega löng fannst 

mér hjá þeim og ég, það var athugasemdin sem ég gerði. ... Og athugasemdin sem ég 

setti bara, haldið þið að einhver nenni að lesa þetta. Og ég hef ekki lesið hana. 

 

Annar viðmælandi sem ekki á sæti í jafnréttisnefnd hafði lesið jafnréttisáætlun skólans 

yfir í haust en sagðist lítið muna hvað kæmi þar fram. Þriðji viðmælandinn sem ekki situr í 

jafnréttisnefnd sagðist lítið verða var við að skólinn væri með aðgerðarbundna 

jafnréttisáætlun, áætlunin gæti því tæplega talist virk. 

  

... sko við erum held ég ekkert með massíft þannig í gangi. Nei. Ég held, sé eins og við 

komum aftur og aftur að, að þetta sé eiginlega byggi á hverjum og einum einstaklingi 

en þessi umræða á sér oft stað og á kaffistofunni og víðar og inni í kennslustofu en ég 

er ekki viss um að þetta sé svona, ja hún mætti vera mikið markvissari held ég. En nú 

er ég náttúrulega að fullyrða eitthvað sem að ég náttúrulega veit bara takmarkað um. 

 

Fríða sagðist hrædd um að jafnréttismálin kæmust ekki á dagskrá vegna allskyns 

verkefna sem líka þyrfti að sinna innan skólans.  

 

Þannig að ég er hrædd um að þannig sé það með jafnréttismálin í skólunum að þau 

hreinlega komast ekki á dagskrá. Það eru svo ótal, ótal mörg mál sem er alltaf verið að 

reyna að koma á, allskyns þróunarverkefni, samstarfsverkefni við erlenda aðila, þú 

veist, aga og uppbyggingastefna skólans og. En fyrst og fremst eru það alltaf einhver 

kjarnaatriði sem við eigum að vera að sinna, það kemst bara ekki allt að. Og bara 

hreinleg þú veist maður líka bara brennur út og verður uppgefinn að reyna að reyna að 

faðma allt sem maður á að vera að gera. 

 

Dóra tók undir með Fríðu og sagði ný verkefni sífellt bætast við, nú síðast innleiðing 

nýrrar aðalnámskrár sem útheimti mikla vinnu. Önnur mikilvæg verkefni væru þá jafnvel látin 

bíða. Allir viðmælendur voru sammála um að þeir þyrftu sífellt að velja og hafna, hvaða 

verkefni ættu að fá forgang og hver ekki. Fríða sagði verkefnin mörg og erfitt að komast yfir 

þau öll. 
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... það er ekki í minni starfslýsingu að ég eigi að sinna jafnréttisstarfi eða umfangi 

jafnréttisstarfs í skólanum. Og maður bara velur og hafnar og ég til dæmis vel núna að 

sinna áhugasviðskönnunum fyrst og fremst ... Og síðan situr ýmislegt annað á 

hakanum sem mér finnst mjög mikilvægt og mikilvægra heldur en að vera að sökkva 

sér ofan í til dæmis þetta. Ég meina svona er bara einhvern veginn. Maður einhvern 

veginn veður áfram í svona einhverri súpu og sumt gerist og annað gerist ekki. Þannig 

að maður klárar aldrei úr skálinni sko.  

 

Einn viðmælanda sem á sæti í jafnréttisnefnd í sínum skóla taldi sig finna breytingu á 

viðhorfum starfsfólks til jafnréttis á þeim fjórum árum sem liðin voru frá því fyrst var hafist 

handa við gerð jafnréttisáætlunar fyrir skólann.  

 

... það er breyting, þú veist, eins og ég segi. Fyrstu árin þá var það mjög þungt, það var 

næstum því eins og svona skotveiðileyfi á mann að fara að tala um jafnréttismál og 

það var bara, það mátti bara taka út gremju sína á þér sko. Mér finnst það vera svolítið 

breytt og hérna eða maður er orðinn svona sjóaður í því ég veit það ekki. Bæði og held 

ég.  

 

Annar viðmælandi sem á sæti í jafnréttisnefnd sagði skólastjórnendur reyna að fylgjast 

með og fara ofan í hvað hafi verið framkvæmt og hvað ekki samkvæmt aðgerðaáætluninni.  

 

Nei ég meina, eins og ég segi skólastjórnendur eru náttúrulega að reyna að fara ofan í 

það hversu vel hitt og þetta í þessu hefur verið gert. En sko ég ímynda mér að vissir 

þættir í þessu, þeim er fylgt eftir en einhverju svona eins og ég sagði á áðan, vissum 

verkefnum en annað sem er svona huglægara, ég hef ekki hugmynd um hvernig það er 

að ganga. Það sem sagt gengur vel hjá einhverjum og svo akkúrat ekkert hjá öðrum.  

 

Almennt voru viðmælendur á því að jafnréttisáætlanirnar væru ekki að virka sem 

skyldi innan skólanna. Jafnréttisáætlanirnar þyrftu að vera sýnilegri og tímaleysi vegna anna 

við önnur verkefni kæmi í veg fyrir að unnið væri eftir áætlununum eins og lög gera ráð fyrir. 

Jafnréttismálin virtust ekki komast á dagskrá vegna fjölmargra verkefna sem skólarnir hafa á 

sinni könnu og ber að sinna. Kynjajafnréttið virðist afgangsstærð í skólunum og það er háð 

vilja og áhuga einstaka kennara og náms- og starfsráðgjafa hvort þeir yfir höfuð kynna sér 

jafnréttisáætlanir skólans eða fara eftir þeim.  
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4.2 Jafnréttisfræðsla í skólum 

Viðmælendur voru á því að jafnréttismál væru meira til umræðu innan skólanna nú en áður og 

kennarar almennt upplýstari og meðvitaðri um jafnrétti kynjanna í sínu starfi en fyrir nokkrum 

árum. Engu að síður áttu allir viðmælendurnir erfitt með að svara hvort og þá hvernig staðið 

er að jafnréttisfræðslu í skólunum. Flestir töldu þó að jafnréttisfræðslu væri sinnt, ýmist í 

gegnum Jafnréttisstofu, lífsleikni eða af einstökum kennurum sem samþættu fræðsluna þá 

öðru námsefni eða námsgreinum. Enginn viðmælandi taldi sig hafa sérstöku hlutverki að 

gegna hvað jafnréttisfræðslu varðar né nefndi jafnréttisfræðslu sem sérstaka námsgrein inni í 

stundaskrá. Þó svo náms- og starfsráðgjafar beri ekki ábyrgð á því að jafnréttisfræðslu sé sinnt 

í skólum né að kennslu- og námsgögn mismuni ekki kynjum þá eru þeir hluti af 

skólasamfélagi sem þarf að fara að jafnréttislögum. Upplifun náms- og starfsráðgjafanna er 

því ákveðin vísbending um hvort og þá hvernig skólarnir uppfylla þessar lagaskyldur.  

Anna sagðist eiginlega ekki geta svarað hvernig staðið væri að jafnréttisfræðslu í 

skólanum, hún einfaldlega vissi ekki hvað kennarar væru að gera í sinni kennslu. Hún hafði 

þó heyrt umræðu meðal kennara sem benti til þess að jafnréttisfræðslu væri sinnt innan 

skólans. 

 

Ég eiginlega get ekkert svarað þessu, ... ég veit bara ekki hvað kennararnir eru að gera. 

Þú veist, fræðslan sem við fáum inn í skólann það er það sem kemur frá 

Jafnréttisstofu. Og hérna, ég held samt einhvern veginn hef ég það á tilfinningunni 

svona það sem ég hef heyrt utan af mér svona á kennarastofunni og annað, oft 

umræður, þá held ég alveg að kennarar sérstaklega á unglingastigi séu alveg duglegir 

að ræða. Þú veist, þetta sé svona umræða sem er alltaf tekin svona reglulega. En 

hversu massíft eða djúpt, ég bara veit það ekki. Ég fer ekki sjálf inn með einhverja 

umræðu, gagngert til að vera með fræðslu um það. Ég hef ekki gert það. 

 

Fimm af sjö viðmælendum sögðu frá utanaðkomandi fræðslu sem skólarnir hefðu 

fengið frá Jafnréttisstofu. Má í því sambandi nefna að skólaárið 2012‒2013 stóð 

Akureyrarbær fyrir sérstöku fræðsluátaki í skólunum í samstarfi við Jafnréttisstofu þar sem 

unnið var með staðalmyndir kynjanna. Auk þess hefur Jafnréttisstofa undanfarin ár boðið upp 

á fræðslu fyrir nemendur níunda bekkjar sem skólarnir hafa nýtt sér. Einnig hafa nokkrir 

skólar leitað til Jafnréttisstofu og fengið fræðslu fyrir starfsfólk. Bára talaði um mikilvægi 

þess að starfsfólk fengi utanaðkomandi fræðslu og stuðning.  
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Við fáum náttúrulega fulltrúa, höfum fengið gesti frá Jafnréttisstofu sem hefur verið 

mjög bara nauðsynlegt, bæði til að hérna, fyrir okkur kennarana til að fá svona fræðslu 

og stuðning og svona pepp til að aðeins opna augu okkar og krakkarnir hafa fengið 

fræðslu.  

 

Lífsleiknitímar virðast í flestum skólanna gegna veigamiklu hlutverki þegar kemur að 

jafnréttisfræðslu. Helga taldi jafnréttisfræðslu ágætlega sinnt í sínum skóla og nefndi sem 

dæmi fræðslu frá Jafnréttisstofu og í lífsleiknitímum. Dóra og Elsa sögðu frá sérstakri 

lífsleikniáætlun eða plani sem hafði verið sett upp í þeirra skólum. Elsa talaði um að í vetur 

hefði verið búin til heildstæð áætlun í lífsleikni fyrir áttunda, níunda og tíunda bekk þar sem 

unnið er með ýmis jafnréttisverkefni. Hún sagðist hins vegar telja að hvorki mikið né 

markvisst væri unnið með jafnréttisfræðslu í skólanum. 

 

Nei, nei, bara að þessu leyti. Við erum sem sagt inni í námsáætlununum okkar er 

jafnréttisfræðsla og ég man ekkert hvað það er mikið í hverjum bekk sko. En það er 

ekkert mjög mikið. 

 

Dóra tók í sama streng og taldi jafnréttisfræðslu lítið sinnt í sínum skóla en hafði samt 

heyrt af áhugaverðu verkefni tengt jafnrétti sem nemendur í níunda bekk unnu í 

samfélagsfræði. Á unglingastigi hafði líka verið boðið upp á valáfanga í kynjafræði en vegna 

þátttökuleysis féll hann niður í vetur. Í kennslunni í lífsleikni sagði hún ákveðið plan í gangi 

þar sem meðal annars væri tekin fyrir bók um jafnrétti kynjanna. 

  

Nú bara, ég get eiginlega ekkert sagt um það. Það náttúrulega er ákveðið plan í 

lífsleikni, þau eru að fara í ákveðna bók, sem ég man nú ekki hvað heitir núna. Þau eru 

að fá sömu kennslu, þú veist það er ekki skipt í strákahópa og stelpuhópa og svoleiðis. 

En ég bara, því miður ég hef ekki fylgst nógu vel með þessu hvernig þetta er. 

 

Elsa benti á að það væri ekki nóg að tala um jafnrétti kynjanna í lífsleiknitímum 

heldur þyrfti að samþætta jafnréttisfræðslu inn í sem flestar námsgreinar.  

 

Við getum örugglega gert betur og ég held kannski að við eigum bara líka að koma 

þessu sem mest inn í allar námsgreinar, skilurðu. Ég held að það sé svolítið leiðin sko, 

ekki bara að hafa þetta í lífsleikninni og aldrei tala um þetta annars. 
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Á viðmælendum mátti skilja að einstaka kennarar samþættu jafnréttisfræðslu inn í 

aðrar námsgreinar. Umræða ætti sér stað í kennarahópnum en viðmælendur áttu hins vegar 

erfitt með að útskýra nákvæmlega í hverju jafnréttisfræðslan í rauninni fælist. Bára vitnaði í 

kennslustund þar sem yngri krakkarnir fengust við ýmis tæki og tól. 

 

... yngsta stigið um daginn, í síðustu viku, þá voru þau með allskonar, útvarp og tæki 

og tól og setja saman og eitthvað. Þannig að mér finnst þetta vera svona hluti af, af því 

að þú ert ekki að kyngera verkefnin. Og mér finnst kennarar svona meira meðvitaðir 

um það. Það er ekkert svona stelpulegt og strákalegt sko. 

 

Guðrún sagðist halda að jafnréttisfræðslu væri ágætlega sinnt í sínum skóla og taldi 

kennara samþætta fræðslu inn í aðrar námsgreinar. 

 

Að það er sem sagt bæði það að kennarar eru almennt að taka inn í einhverjum mæli, 

en það er náttúrulega svolítið mismunandi. Og svo náttúrulega eru að koma utan að 

komandi aðilar inn, mikið í tengslum við jafnréttisfulltrúa bæjarins og þar er þetta fest. 

Það reyndar eru ekki mörg þannig verkefni í vetur sem koma en ég held að það er samt 

verið að sinna þessu betur. Fólk er vakandi fyrir því ef það er að lesa eitthvað í 

íslensku að þá er svolítið pælt í jafnréttismálum og öðru í leiðinni.  

 

Annað mátti heyra á máli viðmælanda sem á sæti í jafnréttisnefnd, hann taldi 

jafnréttisfræðslu ekki hátt skrifaða í sínum skóla þrátt fyrir fögur fyrirheit. Samkvæmt 

jafnréttisáætlun skólans eiga kennarar að tilgreina í kennsluáætlunum hvernig þeir ætla að 

sinna jafnréttisfræðslu en viðmælandinn segir engan vinna nákvæmlega eftir þessu. Máli sínu 

til stuðnings vitnaði hann í jafnréttisáætlun skólans. 

 

Það er eins og hérna, jafnréttisáætlun lögð til grundvallar umræðu á starfmannafundi, 

áhersla á fyrirkomulag jafnréttisfræðslu við undirbúning kennsluáætlana, ábendingar 

um námsefni þar sem sérstaklega er hugað að jafnréttisáherslum, sjá 

jafnrettiiskolum.is. Og það er náttúrulega ætlast til að það sé gert ráð fyrir þessum 

jafnréttissjónarmiðum í kennsluáætlun. ... En þú veist það er enginn að vinna 

nákvæmlega, það er enginn. 
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Svör þessa viðmælanda benda til þess að ákvæði um jafnréttisfræðslu í 

jafnréttisáætlunum dugi ekki ein og sér til að jafnréttisfræðslu sé sinnt. Víða virðist pottur 

brotinn þegar kemur að jafnréttisstarfi innan skólanna. Jafnréttisfræðsla í grunnskólum 

Akureyrar virðist fremur fálmkennd og ómarkviss, eða eins og Fríða kemst að orði. 

 

Ég held nú að þetta sé mjög fálmkennt sko ... þetta gerist náttúrulega ekki nema allir 

séu samhentir að vera með jafnréttissjónarmið að leiðarljósi. Og í einum skóla held ég 

að það sé svo langt, langt frá því að fólk sé eitthvað með það sem ... ég held að 

jafnrétti eigi ekki, sé ekki nógu hátt skrifað í samfélaginu og kennarahópurinn er bara 

einn hópur í samfélaginu og hann er mismunandi. 

 

Fríða undirstrikar að ef árangur á að nást þarf starfsfólk skólans að vinna saman og 

vera meðvitað um mikilvægi þess að hafa jafnrétti kynjanna að leiðarljósi í sínu starfi. 

Einstaka kennarar geti ekki dregið vagninn og allra síst ef þeir eiga ekki vísan stuðning 

skólastjórnenda og samstarfsfólks. Heilt yfir gátu viðmælendur takmarkað upplýst hvort og þá 

hvernig jafnréttisfræðslu væri sinnt í skólunum. Þeir ýmist héldu eða töldu en virtust lítið vita 

hvað kennarar væru að gera inni í kennslustofunni. Af svörunum má ætla að jafnréttisfræðslu 

sé lítið haldið á lofti eða henni fylgt eftir innan skólanna til dæmis af jafnréttisnefndum eða 

skólastjórnendum. Þannig má gera ráð fyrir að jafnréttisfræðsla standi og falli með áhuga og 

vilja einstaka kennara. 

 

 

4.3 Kennslu- og námsgögn 

Þegar talið barst að kennslu- og námsgögnum áttu flestir viðmælendur erfitt með að gera grein 

fyrir hvernig skólarnir tryggja að þau séu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað. 

Þeir ýmist vissu eða vissu ekki, ímynduðu sér, töldu eða töldu ekki að kennslu- og námsgögn 

hefðu verið skoðuð með tilliti til kynbundinna staðalmynda. Dóra sagðist ekki hafa skoðað 

kennslu- og námsgögn með þetta í huga en taldi sig vita til þess að kennarar hefðu gert það.  

 

Ég hef ekki skoðað það. En ég veit að kennarar hafa gert það, af því að það kom 

umræða hérna einmitt um staðalmyndir í einhverri kennslubók. Nú man ég nú ekkert, 

en það var eitthvað á unglingastigi. En ég er alveg viss um það að kennarar eru alveg 

meðvitaðir um þetta. En flestir kennarar eru jafnréttissinnaðir og vilja jafnrétti. Og ég 
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trúi því að þeir taki þessa umræðu annarslagið í tengslum við það sem þeir eru að 

kenna. 

 

Guðrún var á þeirri skoðun að ástandið í hennar skóla væri svipað og í öðrum skólum 

og ímyndaði sér að kennarar skoðuðu kennslubækur með staðalmyndir kynjanna í huga.  

 

Ég held að það er bara hérna svipað og víðast annars staðar, menn eru svolítið að horfa 

á þetta. En ég þekki ekki hvort menn hafa hent út hreinlega einhverjum námsbókum 

vegna þessa eða hvort þetta er eitthvað með þessar eldri bækur sem að þetta er 

náttúrulega mjög ríkjandi að hvort menn vinna með það eitthvað í framhaldi. Ég 

ímynda mér það frekar. 

 

Fleiri viðmælendur voru samt á því að að kennslu- og námsgögn hefðu lítið eða ekkert 

verið skoðuð með tilliti til kynbundinna staðalmynda. Anna sagðist voðalega lítið vita hvað 

kennarar væru að gera og Elsa taldi að þetta hefði ekki verið skoðað í hennar skóla. Hún 

vitnaði til fræðslu frá Jafnréttisstofu þar sem kennarar hefðu áttað sig á því að kennslubækur 

hefðu ekki verið skoðaðar með tilliti til staðalmynda kynjanna. 

 

... þá svona föttuðum við, já, já, við höfum ekki gert þetta. Þá höfðu sumir kennarar 

samt rekið augun í einhverja svona ákveðna þætti. Þannig að ég held að það hafi ekki 

verið gert og ég hef ekki gert það sko. 

 

Enginn viðmælandi sagði frá aðgerðum eða tók dæmi um aðgerðir þar sem skólinn 

hafði meðvitað og markvisst skoðað kennslu- og námsgögn með tilliti til kynbundinna 

staðalmynda. Bára taldi hugsanlegt að kennarar á miðstigi hefðu eitthvað skoðað 

kennslubækur þó svo að enginn regla væri á slíku innan skólans. 

 

Nei ég held að þeir hafi ekki farið í svona, sko ég veit reyndar ekki með 

miðstigskennarana því þeir tóku svona góða syrpu á þessu í fyrra. Hvað þeir í rauninni 

kynntu sér, en þá var ég svona að bera í þá einhver gögn sko sem þeir voru að skoða. 

En ég held að það sé ekkert svona, það sé engin regla að þeir geri það, ég hef grun um 

það að það sé ekki þannig. 

 



42 

Svo virðist sem ekki dugi heldur að setja slík ákvæði inn í jafnréttisáætlanir skólanna. 

Viðmælandi sem situr í jafnréttisnefnd vitnaði í jafnréttisáætlun síns skóla þar sem komið er 

inn á kennsluhætti og kennslugögn en sagði jafnframt að hann vissi ekki til þess að nokkuð 

hefði verið gert. 

 

En það er náttúrulega bara, það er verið að hvetja til þess að, eins og hérna. Kennarar 

hvattir til að ígrunda sérstaklega kennsluhætti sína og þar er á öðrum stað þar sem að 

er sérstaklega á að rýna í kennslugögnin, kennarar eru hvattir til þess. En það er ekki 

verið að, ég veit ekki til þess að það sé verið að gera neitt. 

 

Helga sagðist hafa skoðað og bent kennurum á bækur þó hún efaðist um að þeir væru 

alltaf með gagnrýnisgleraugun á lofti.  

 

Þegar ég var í náminu þá fór ég náttúrulega í svona jafnréttisáfanga og skoðaði svolítið 

bækur út frá því og benti kennurum á. Og hérna, kennarar taka því bara mjög vel. Ég 

er ekkert viss um að allir séu með þessi gagnrýnisgleraugu alltaf á hausnum þegar þeir 

eru að fara yfir námsefnið eða bara hugsunina sko.  

 

Viðmælandi sem sæti á í jafnréttisnefnd sagði ekkert markvisst vera í gangi í 

skólanum þegar kæmi að því að skoða kennslu- og námsgögn með tilliti til kynjasjónarmiða. 

Hann vitnaði í jafnréttisáætlun skólans og þá ábyrgð sem starfsfólk hefur samkvæmt 

jafnréttislögum.  

 

Nei það hefur svo sem ekki verið markvisst en þú veist, við höfum kynningu fyrir 

starfsfólk um það að, þú veist, að vera gagnrýnin á jafnréttislögin eða ekki 

jafnréttislögin heldur bara samkvæmt jafnréttislögum. Það er náttúrulega bara 

jafnréttisáætlun hérna í gildi eins og á að vera og hérna starfsmenn eiga að kynna sér 

það. 

 

Hvort skólarnir yfirfara kennslu- og námsgögn með tilliti til kynjajafnréttis virðist 

fremur fálmkennt og ómarkvisst í hugum náms- og starfsráðgjafa sem starfa í grunnskólum 

Akureyrar. Það sama virðist því eiga við um þá lagaskyldu skólanna að tryggja að kennslu- og 

námsgögn mismuni ekki kynjum og jafnréttisfræðsluna. Engin eða takmörkuð stefna eða 
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eftirfylgni af hálfu jafnréttisnefnda eða stjórnenda virðist vera innan skólanna sem veldur því 

að framkvæmdin stendur og fellur með áhuga og vilja einstakra kennara.  

 

  

4.4 Náms- og starfsfræðsla með tilliti til jafnréttis kynjanna 

Engin samræmd stefna virðist vera í grunnskólum Akureyrar þegar kemur að náms- og 

starfsfræðslu. Náms- og starfsráðgjafarnir vinna allir eftir sömu starfslýsingu en síðan er það 

undir hverjum skóla komið hve mikið vægi starf þeirra fær. Starfshlutfall náms- og 

starfsráðgjafa er ekki samræmt milli skóla og virðist ekki í takt við nemendafjölda og þá 

starfslýsingu sem þeir vinna eftir. Festir viðmælendur sögðust, vegna tímaskorts, þurfa að 

forgangsraða verkefnum og virtist sú forgangsröðun, í flestum tilfellum, vera á kostnað náms- 

og starfsfræðslu. Námsráðgjöf, námstækni, stuðningsviðtöl og persónuleg ráðgjöf við 

nemendur virtust taka megnið af tíma náms- og starfsráðgjafanna.  

„Auðvitað er æskilegt“, sagði Fríða, „að sinna náms- og starfsfræðslu í öllum bekkjum 

en það er engan veginn raunhæft“. Hún hafði í sínu starfi sett sér metnaðarfullar áætlanir sem 

einfaldlega gengu ekki upp ef hún átti að komast yfir allt sem henni var ætlað samkvæmt 

starfslýsingu. Dóra hafði sömu sögu að segja, hún hafði oftar en ekki reynt að búa til plön sem 

síðan féllu á tíma. Hjá Guðrúnu var búið að skerða starfshlutfallið það mikið að meðvitað tók 

hún þá ákvörðun að láta starfsfræðsluna liggja á milli hluta. 

 

... það eiginlega kemur þannig inn að, að það er sáralítil starfsfræðsla hjá okkur ... og í 

rauninni megnið af tímanum fer í einstaklingsmál af því að þetta er hlutastarf og er það 

lítið ...  

 

Anna og Dóra höfðu báðar sett námstæknina í forgang. Dóra sagði það síðan happa og 

glappa hvað mætti afgangi hjá sér. Anna var á sama máli og sagði ekki fara saman draum og 

veruleika þegar sinna ætti mörgum nemendum í hlutastarfi. 

 

Draumurinn er náttúrulega þetta og ég reyndar lagði bara áherslu á það í haust ... að ég 

fór með námstækni inn í alla bekki. Og ég er sem sagt búin að taka svona starfstengd 

verkefni upp í fimmta bekk, já með fimmta bekk. Það hefur ekki unnist tími ennþá 

með sjötta og sjöunda bekk og svo hef ég ekki gert neitt í því á unglingastiginu ... 
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Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir væru með einhverjar sérstakar áherslur eða 

verkefni sem telja mætti til kynbundinnar náms- og starfsfræðslu sagðist Guðrún ekki vera 

með neitt slíkt. 

 

Í rauninni höfum við kannski ekki farið neitt þannig, því það litla sem við höfum farið 

inn á er bara svona heilt yfir og þá ekkert verið að horfa endilega á kynið sem slíkt. Og 

þetta er í rauninni þannig að við höfum verið að fá fólk í heimsókn sem hefur verið að 

kynna sín störf. Við höfum ekki gengið lengra. 

 

Kynbundin náms- og starfsfræðsla virtist heldur ekki komast að hjá Önnu. Hún sagðist 

horfa meira á einstaklinginn sjálfan og hans áhugasvið án þess að velta fyrir sér hefðbundnum 

karla- og kvennastörfum. 

  

... ég er einhvern veginn meira einhvern veginn bara stíluð inn á það að maður horfi 

bara, þú veist, bara á hvern einstakling út af fyrir sig burt séð frá því hvort þetta er 

strákur eða stelpa ... pæli ekkert í því hvort þau séu að horfa á týpískt kvennastarf eða 

karlastörf. ... Einhvern veginn ég horfi meira eftir einstaklingnum og reyni, reyni 

frekar að agitera fyrir því að þau finni sitt áhugasvið og maður bara, þau séu bara nógu 

sterk hérna til að standa með sjálfum sér.  

 

Elsa reynir að vera með náms- og starfsfræðslu í öllum bekkjum og sagðist hún þá 

stundum taka kynjavinkilinn. Á yngri stigunum leggur hún meiri áherslu á 

starfsfræðsluverkefni en námið kemur svo meira inn hjá eldri krökkunum.  

 

Ég er meira með þetta sem starfsfræðslu þegar þau eru minni og svo þegar þau eru 

komin upp í sjöunda bekk minnir mig þá fer ég að láta þau skoða bæði starfið og 

námið. Og þá er ég stundum með svona vinkil, svona kynjavinkil á þetta.  

 

Helga fer með náms- og starfsfræðslu inn í alla bekki þar sem ákveðin verkefni eru 

unnin. Hún leggur mikla áherslu á að tala aldrei útfrá kyni. Í fjórða og fimmta bekk velja 

krakkarnir sér til dæmis starf sem þeim þykir mikilvægt og passar hún þá að hafa það óháð 

kyni. 
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Og það er algjörlega óháð kyni þannig að þú veist, ég passa alltaf að öll störf eru 

mikilvæg. Og síðan förum við, það er mjög algengt að það er læknir sem er mjög 

mikilvægt. Og hérna þá hef ég verið dugleg að segja þeim það að hérna áður fyrr þá 

var það náttúrulega þannig að þeir sem fóru í lækninn voru karlmenn. Núna er 

meirihlutinn konur þannig að þetta er að breytast og þeim finnst til dæmis ekki skipta 

máli hvort læknir sé kona eða karl. Þannig að við förum alveg, ég nota þetta mjög 

mikið þarna inni í fjórða og fimmta bekknum af því að mér finnst í fjórða og fimmta 

bekk eru þau svolítið farin að sko ákveða hvað er kvennastarf og hvað er karlastarf. 

Maður er til dæmis ekki leikskólakennari ef maður er strákur. 

 

Helga sagðist ræða þessi viðhorf við nemendur og síðan taki við verkefni í sjötta bekk 

þar sem farið er í vinnustaðaheimsókn. Í þeirri heimsókn eiga nemendur meðal annars að 

skoða vinnustaðinn út frá kyni. 

 

... þú veist, sjá þau fleiri karlmenn eða fleiri konur á vinnustaðnum. Ég hef svo sem 

ekki verið að leggja áherslu á að þau sko komi sinni skoðun á það hvort þeim finnist 

þetta karla eða kvennastarf af því að ég reyni alltaf að forðast það. 

 

Tveir viðmælendur sögðu frá starfskynningarverkefni þar sem áhersla er lögð á að 

nemendur kynni sér störf sem teljast óhefðbundin fyrir þeirra kyn. Þriðji viðmælandinn kom 

líka inn á þetta verkefni og lýsti áhuga á að taka það upp í sínum skóla. Verkefnið felst í 

tveggja daga starfskynningu hjá nemendum níunda bekkjar. Annan daginn velja nemendur sér 

starf sem telst óhefðbundið fyrir þeirra kyn og hinn daginn er valið frjálst. Þriðja daginn 

kynna nemendur svo reynslu sína fyrir foreldrum og starfsfólki skólans. Skiptar skoðanir hafa 

verið um verkefnið bæði hjá nemendum og foreldrum en flestir eru þó jákvæðir. Annar 

viðmælandinn sem unnið hefur með þetta starfskynningarverkefni sagði að í hans skóla hefðu 

sumir nemendur tekið þessu mjög vel á meðan aðrir settu sig á móti.  

 

Sumir nemendur tóku þessu mjög vel og fannst þetta bara sjálfsagt mál en aðrir voru 

mjög á móti þessu, fannst það bara vera þeirra mál hvaða vinnustað þeir veldu og þetta 

væri bara kjaftæði sem ætti ekkert að spá í þetta. Það voru fáir foreldrar sem að tóku 

þessu illa en það var samt. Foreldrum fannst að barnið ætti bara að ráða hvert það færi, 

ætti ekki að þurfa að neyða hann til að fara að skoða einhvern hefðbundinn 

kvennavinnustað, strákinn þeirra sko. Hann ætti bara að fá að gera það sem hann vildi.  
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Fríða sagði foreldrum boðið í skólann til að kynna sín störf. Þá væri reynt að fá 

foreldra sem hefðu valið sér óhefðbundinn starfsvettvang út frá kyni.  

 

Og við höfum líka fengið fólk úr, til dæmis fengum við, höfum við verið með karlkyns 

leikskólakennara og svo konu sem er í einhverju óhefðbundnu til þess að koma og tala 

við krakkana og kynna sín störf. Það hefur líka verið svona á dagskrá. 

 

Viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að vinna með kynbundið náms- og 

starfsval inni í skólunum. Bára talað í því sambandi um hversu erfitt er fyrir nemendur að 

stíga út fyrir rammann vegna þröngsýni og fordóma samfélagsins. Krakkarnir halda sig þá 

frekar við það sem þau þekkja til að ögra ekki hefðbundnum staðalmyndum og viðhorfum. 

Elsa velti fyrir sér venjum samfélagsins og hvort áhugasvið íslenskra karla væri virkilega 

annað en kynbræðra þeirra í Þýskalandi og Bandaríkjunum.  

 

... vegna þess að ég held að þetta sé meira samfélagið sem raðar okkur í þessi hólf 

heldur en áhuginn. ... Og ég held að þetta sé ekkert svona einfalt, ég held að við séum 

bara bundin af einhverjum svona venjum og þú veist, að það sé þannig. Og mér finnst 

alltaf svo gott dæmi með hjúkrunarfræðinginn. Af hverju er í Þýskalandi og 

Bandaríkjunum fullt af karlmönnum sem eru hjúkrunarfræðingar, hafa þeir annan 

áhuga en íslenskir karlar? Þannig að það er ekki það að það séu bara konur sem hafa 

áhuga á hjúkrun. Heldur bara er það venjan á Íslandi, þannig að ég held að það skipti 

mjög miklu máli og hérna, bara til að krakkarnir geti fundið það sem þau hafa áhuga á 

og þori að fara í það. 

  

Elsa telur viðhorf og venjur samfélagsins hafa mikið að segja þegar kemur að náms- 

og starfsvali. Samfélagsleg áhrif vegi jafnvel þyngra en áhuginn. Anna er á öðru máli, hún 

virðist gera ráð fyrir að áhugi sé meðfæddur og tekur niðurstöður úr áhugasviðsprófi tíunda 

bekkjar án fyrirvara.  

 

Svona heilt á litið þá er það bara þannig að það fara fleiri strákar í iðnnám og þú veist 

það eru margir strákar hérna hjá mér sem ætla að fara í bifvélavirkjun. Það er engin 

stelpa sem ætlar að fara í bifvélavirkjun. Þannig að, en hvað hefur áhrif á það, þú veist 

ég. Ég eiginlega þú veist, ef ég ætti að hlusta á Bendil og eins og ég segi við krakkana, 

sko það er ekkert hægt að svindla. Þú veist, þú svindlar ekki í niðurstöðunni. Þú veist 
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að það er virkileg verið að skoða áhuga og þá held ég samt að, hvernig sem það svo 

mælist þá eru samt stelpur miklu meira svona félags, á félagssviðinu, þú veist, á 

listasviðinu á meðan strákarnir eru meira svona handverks og athafna. 

 

Af viðtölunum má ráða að tími náms- og starfsráðgjafa við grunnskólana á Akureyri 

sé takmarkaður og því þurfi að forgangsraða verkefnum. Náms- og starfsfræðsla virðist sitja á 

hakanum vegna annarra verkefna sem sett eru í forgang og kynjavinkillinn fær lítið eða 

jafnvel ekkert vægi í þeirri fræðslu. Því má ætla að vinna með kynbundna starfshugsun 

nemenda sé afgangsstærð í náms- og starfsfræðslu í grunnskólum Akureyrar. Engu að síður 

voru flestir viðmælendur sammála um mikilvægi þess að leggja meiri áherslu á kynjavinkilinn 

svo nemendur öðluðust kjark til að fylgja eigin sannfæringu og áhuga óháð hefðbundnum 

staðalmyndum kynjanna. En hvað stendur helst í veginum fyrir að í grunnskólum Akureyrar 

sé unnið gegn kynbundnum viðhorfum til starfa? 

 

 

4.5 Helstu hindranir í starfi náms- og starfsráðgjafa 

Viðmælendur nefndu tímaleysi, skert starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa, takmarkað 

samstarf við kennara og neikvæð viðhorf til jafnréttis sem hindrun í starfi sínu sem náms- og 

starfsráðgjafar. Önnur aðkallandi verkefni hafa forgang og takmarkaður tími er aflögu til að 

sinna starfsfræðslu og vinna gegn kynbundnum viðhorfum til starfa. 

Þegar Fríða hóf störf sem námsráðgjafi hafði hún miklar væntingar til starfsins og taldi 

náms- og starfsfræðslu vega þar þungt. Reynslan varð hins vegar önnur. 

 

... við erum ekki með, finnst mér nógu stórt starfshlutfall til þess að geta almennilega 

sinnt þeim verkefnum sem eru, sem er æskilegt að við sinnum. Og ég náttúrulega, eins 

og þegar ég kom úr námi þá fannst mér náms- og starfsfræðslan vera 

langmikilvægasta verkefnið og það er lagt þannig upp í náminu, mjög vel. Að við 

sinnum því en svo bara þegar maður, einhvern veginn kemur inn í þetta þá er maður 

ekki fyrst og fremst að sinna því. Það einhvern veginn verður bara smá partur. 

 

Anna sagði alveg ljóst að í hlutastarfi kæmist hún hvorki yfir það sem hún þyrfti og 

eða vildi gera í sínu starfi. Bára benti á að vegna skerts stöðuhlutfalls náms- og starfsráðgjafa 

verður alltaf eitthvað útundan af þeim verkefnum sem tilgreind eru í starfslýsingunni.  



48 

 

Það er tímaskortur, það er í rauninni sko bara mjög fáir skólar sem í rauninni uppfylla 

þetta viðmið um stöðuhlutfall sem að skólinn þarf á að halda eða talið er að hann þurfi 

á að halda. Þannig að verkefnin sem skólinn hefur og eru í rauninni verkefni 

námsráðgjafa sem eru sett á hann það er allt á kostnað náms- og starfsfræðslunnar. Þú 

veist, persónuleg ráðgjöf, einhver önnur störf eða já sem eru sett á herðar hans þannig 

að það er svo auðvelt að ýta náms- og starfsfræðslunni til hliðar.  

 

Guðrún tók í sama streng og sagði að skólinn þyrfti að gera ráð fyrir meiri tíma í 

náms- og starfsráðgjöf. Samstarf við kennara þyrfti líka að vera gott því oft er það undir þeim 

komið hvort hægt er að fara með fræðslu inn í bekk þar sem slíku er ekki ætlaður tími í 

stundaskrá. 

 

Ja alla vegana, á meðan þetta er svona skert starf og svo náttúrulega líka auðvitað það 

er meira. Af því að það er alltaf ákveðin forgangsröðun sko. Auðvitað ég segi, margir 

kennaranna eru ekkert endilega sáttir við að gefa endalaust eftir í íslensku eða 

stærðfræði ef menn sjá ekki samhengið að þetta er eitthvað sem að held ég komi öllum 

til góða. 

  

Dóra kom líka inn á samstarf við kennara sem hún vildi sjá meira og skipulagðara. 

Hún sagði flókið að þurfa að troða sér inn í tíma hjá kennurum og vildi frekar sjá fasta tíma 

inni í stundaskrá hjá öllum.  

  

Og ég er búin að stinga upp á því við skólastjórnendur, að fá allavega einn tíma í viku 

fyrir akkúrat svona. Hvort sem það er námsfræðsla eða starfsfræðsla eða eitthvað. Og 

ég er líka búin að stinga upp á að þemadagar, að þeir snúist um starfsfræðslu. Ég hef 

ekki fengið neinn, neitt um það. 

 

Viðmælendum var tíðrætt um neikvæð viðhorf samfélagsins til jafnréttis sem meðal 

annars endurspegluðust í kennarahópnum og skólasamfélaginu. Þessi neikvæðu viðhorf stæðu 

jafnvel í veginum fyrir jafnréttisstarfi í skólunum. Elsa taldi að hennar kynslóð væri ekki nógu 

jafnréttissinnuð.  

 



49 

Í vegi fyrir því, ég held að það sé bara viðhorf fólks, ég held það. Að við erum kannski 

bara ekkert alveg eða mín kynslóð erum kannski ekkert alveg nógu jafnréttissinnuð. 

 

Fríða tók undir með Elsu og sagði viðhorf samfélagsins ekki hagstæð þegar kæmi að 

því að fjalla um jafnrétti kynjanna.  

 

Nei ég held hreinlega að þetta sé bara samfélagslegt sko, ég veit ekki hvað maður á að 

segja, einkenni. Ég meina við vitum bara hvaða virðingu jafnrétti bara orðið, svo ég 

tali nú ekki um femínismi, þetta er bara ekki vinsælt orð almennt séð. Það eru vissir 

hópar sem að vilja virkilega vinna að feminisma og jafnrétti en aðrir hafa jafnvel bara 

óbeit á því.  

 

Helst mátti heyra á viðmælendum að skert starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa við 

grunnskólana á Akureyri og tímaleysi kæmi í veg fyrir að þeir gætu sinnt starfi sínu eins og 

lög gera ráð fyrir og skilgreint er í starfslýsingu þeirra. Einnig nefndu viðmælendur neikvæð 

viðhorf samfélagsins til jafnréttis og skort á samstarfi við kennara sem hindrun þegar kæmi að 

því að vinna gegn kynbundnu náms- og starfsvali eins og lög gera ráð fyrir. 
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5 Umræður 

Upplifun náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Akureyrar á 23. grein laga um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla bendir til þess að víða sé pottur brotinn þegar kemur að 

kynjajafnrétti í skólunum. Grunnskólarnir á Akureyri, sem allir hafa sett sér aðgerðabundnar 

jafnréttisáætlanir, virðast ekki markvisst vera að sinna lögboðinni jafnréttisfræðslu. 

Jafnréttisáætlanirnar, sem eru vel unnar og vandaðar, virðast illa kynntar meðal starfsfólks og 

marklitlar þegar kemur að framkvæmd. Náms- og starfsráðgjafarnir virðast hafa takmarkaða 

vitneskju um hvort og þá hvernig skólarnir uppfylla 23. gr. jafnréttislaga, hvort eða hvernig 

jafnréttisfræðslu er sinnt í skólunum eða kennslu- og námsgögn yfirfarin með tilliti til 

kynbundinna staðalmynda. Náms- og starfsfræðsla virðist sitja á hakanum og vinna með 

kynbundna starfshugsun nemenda kemst varla að vegna anna við önnur viðfangsefni. 

Tímaleysi, skert stöðuhlutfall og takmarkað samstarf við kennara virðist helsta hindrun náms- 

og starfsráðgjafa í starfi ásamt neikvæðum viðhorfum til jafnréttismála innan skólanna. 

 

 

5.1 Jafnréttisáætlanir 

Grunnskólarnir á Akureyri hafa allir sett sér aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir með sérstakri 

áherslu á kynjasamþættingu og staðalmyndir. Áherslurnar eru í takt við niðurstöður rannsókna 

sem sýna neikvæð áhrif staðalmynda bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið (Þórður 

Kristinsson, 2006; Steinunn Harpa Jónsdóttir, 2006). Til að vinna gegn hefðbundnum 

staðalmyndum kynjanna sem standa í vegi fyrir jafnri stöðu og jöfnum tækifærum kvenna og 

karla gegna skólarnir mikilvægu hlutverki.  

Í grunnskólum Akureyrar virðist takmörkuð vitneskja um hvaða skyldur skólarnir hafa 

samkvæmt 23. grein jafnréttislaga (Lög nr. 10/2008). Í jafnréttisáætlunum skólanna, sem eiga 

að vera nokkurskonar handbækur í jafnréttismálum, kemur meðal annars fram hvernig 

skólarnir ætla að uppfylla lagagreinina. Ef jafnréttisáætlanirnar eru að gegna hlutverki sínu 

ættu þær áherslur að endurspeglast í skólastarfinu. Viðmælendur áttu allir erfitt með að 

upplýsa hvort og þá hvernig ákvæðum jafnréttislaga er framfylgt í daglegu starfi í skólunum. 
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Þrátt fyrir að jafnréttisáætlanir séu vel unnar og þar birtist ákveðin stefna og skilgreindar 

aðgerðir virðist viljann vanta til verka. Viðmælendum fannst jákvætt að skólarnir hefðu sett 

sér aðgerðabundnar jafnréttisáætlanir en sögðu hins vegar töluvert vanta upp á sýnileika og 

eftirfylgni. Athygli vekur að einungis þeir viðmælendur sem sæti eiga í jafnréttisnefndum 

skólanna virtust hafa kynnt sér jafnréttisáætlanirnar, hinir viðmælendurnir sýna áætlununum 

lítinn áhuga. Engu að síður eru þar tilgreindar aðgerðir sem viðmælendur bera ábyrgð á í starfi 

sínu sem náms- og starfsráðgjafar. Í ljósi þessa má gera ráð fyrir að skólarnir séu ekki að 

uppfylla lagalegar skyldur sínar samkvæmt jafnréttislögum þar sem jafnréttisáætlanirnar 

virðast meira til málamynda en til framkvæmda. Jafnréttisáætlanirnar einar og sér tryggja ekki 

framkvæmd laganna, allra síst ef starfsfólk skólanna þekkir ekki innihald þeirra né sér 

tilganginn með þeim. Almennt áhugaleysi á jafnréttismálum virðist koma í veg fyrir að 

jafnréttisáætlanirnar séu kynntar innan skólanna og þeim fylgt eftir. Þetta kemur heim og 

saman við niðurstöður Þorgerðar Einarsdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2011) um að 

almennt áhugaleysi, óskýr markmið og ofmat á stöðu jafnréttismála standi í vegi fyrir því að 

jafnréttisstarf nái að festa sig í sessi í íslensku skólakerfi. 

Fjórir af sjö náms- og starfsráðgjöfunum sem tóku þátt í rannsókninni sitja í 

jafnréttisnefndum og komu þeir allir að gerð jafnréttisáætlana í sínum skólum. Einn náms- og 

starfsráðgjafi skar sig úr, hvað áhugaleysi varðar, en þrátt fyrir að sitja í jafnréttisnefnd sagðist 

hann aldrei hafa velt fyrir sér hvaða tilgangi slíkar áætlanir þjóna. Annar náms- og 

starfsráðgjafi sagði jafnréttisáætlun skólans hafa opnað augu fólks fyrir jafnréttismálum og 

aukið umræðu. Hann hafði samt, sem fulltrúi í jafnréttisnefnd, upplifað leiðindi og neikvæð 

viðhorf meðal kennara til jafnréttismála. Slík viðhorf í kennarahópnum og fordómar í garð 

kynjajafnréttis má hugsanlega rekja til þess að kennarar upplifa sig vanmáttuga vegna skorts á 

undirstöðuþekkingu í kynjafræði (Þórdís Þórðardóttir, 2005). Kennarar sem búa yfir 

fordómum í garð kynjajafnréttis geta tæpast haft þekkingu né getu til að skapa námsumhverfi 

í anda jafnréttismenntunar eins og aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). 

Undanfarin ár hefur Samfélags og mannréttindaráð Akureyrarbæjar lagt áherslu á að 

efla jafnréttisstarf í grunnskólum bæjarins. Áhersla hefur verið lögð á fræðslu til skólanna um 

kynjajafnrétti og gerð aðgerðabundinna jafnréttisáætlana með sérstakri áherslu á 

kynjasamþættingu og staðalmyndir (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2013). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar gefa til kynna að sú vinna hafi ekki skilað sér. Stefna grunnskólanna á Akureyri í 

jafnréttismálum virðist óljós eða henni er lítið haldið á lofti. Jafnréttisáætlanirnar virðast ekki 

gegna hlutverki sínu sem handbækur skólanna þegar kemur að kynjajafnrétti. 
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5.2 Jafnréttisfræðsla og námsgögn 

Náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum Akureyrar virðast hafa takmarkaða vitneskju um 

hvort og þá hvernig skólarnir uppfylla 23. gr. jafnréttislaga, hvort eða hvernig 

jafnréttisfræðslu er sinnt í skólunum eða kennslu- og námsgögn yfirfarin með tilliti til 

kynbundinna staðalmynda.  

Tæp fjörutíu ár eru liðin frá því fyrstu jafnréttislögin litu dagsins ljós á Íslandi 

(Alþingi, 1976). Lög sem tryggja áttu jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Þrátt fyrir 

áratuga baráttu fyrir jafnrétti kynjanna bendir margt til þess að enn sé langt í land. Gamlar 

hefðir og úrelt viðhorf aðgreina kynin á vinnumarkaði og meta störf karla meira en störf 

kvenna (Bandalag háskólamanna, 2013; Stéttafélag Reykjavíkurborgar, 2013; Einar Mar 

Þórðarson og fleiri, 2008; Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Þessu 

þarf að breyta ef jafnrétti á að nást og brjóta upp kynskiptan vinnumarkað sem virðist 

mismuna kynjunum (Velferðarráðuneytið, 2012). Formlegt jafnrétti náðist með lagasetningu 

en raunverulegt jafnrétti krefst viðhorfsbreytinga og þar gegnir skólinn mikilvægu hlutverki. 

Strax árið 1976 var ákvæði í jafnréttislögunum sem gerði skólum skylt að sinna 

jafnréttisfræðslu (Alþingi, 1976). Skólarnir hafa því haft nokkra áratugi til að innleiða 

lagaákvæðið og gera kynjajafnrétti að sjálfsögðum hlut í skólastarfi. 

Svo virðist sem skilningur og áhugi stjórnenda og starfsfólks í grunnskólum Akureyrar 

á jafnrétti kynjanna sé takmarkaður og tilviljanakennt hvort og þá hvernig jafnréttisfræðslu er 

sinnt. Viðmælendur áttu erfitt með að svara hvernig staðið er að jafnréttisfræðslu í skólunum 

en töldu fræðslunni ýmist sinnt í lífsleiknitímum eða af utanaðkomandi aðilum eins og 

Jafnréttisstofu. Hvort og þá hvernig jafnréttisfræðslu er sinnt í daglegu starfi skólans virðist 

því háð áhuga og vilja einstaka kennara. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður 

Þorgerðar Einarsdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2011) um að innan skólanna standi 

jafnréttisfræðsla oft og falli með áhuga og vilja einstaka kennara en slíkt, segja þau, geti aldrei 

gengið til lengdar. Jafnréttisfræðsla getur aldrei verið á ábyrgð utanaðkomandi aðila eða 

einskorðast við einstaka kennara eða námsgreinar. 

Skólunum ber, lögum samkvæmt, að vinna að jafnrétti kynjanna og undirbúa bæði 

stráka og stelpur til jafnrar þátttöku í fjölskyldu- og atvinnulífi. Rannsóknir Andreu 

Hjálmsdóttur (2006) og Andreu Hjálmsdóttur og Þórodds Bjarnasonar (2009) sýna afturför í 

viðhorfum ungs fólks til kynjajafnréttis. Bakslag í viðhorfum til jafnréttismála er 

umhugsunarefni og undirstrikar mikilvægi þess að jafnréttisfræðslu sé sinnt á öllum 

skólastigum. Kenningar Mead (1934), Krumboltz (2009), Gottfredson (2005) og Super (1990) 

leggja áherslu á hvernig umhverfið, uppeldið, fyrirmyndirnar og félagsleg samskipti móta 
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einstaklinginn og hafa áhrif á hugsanir hans, reynslu, viðhorf og tækifæri í lífinu. Ábyrgð 

skólanna er því mikil þegar kemur að því að vinna með kynbundin viðhorf nemenda. Ef 

raunhæfur árangur á að nást verður allt skólasamfélagið að vinna saman og vera meðvitað um 

stefnu skólans og skyldur í jafnréttismálum. Samþætta þarf jafnréttis- og kynjasjónarmið inn í 

allt skólastarf en ekki einangra það við einstaka árganga eða námsgreinar eins og 

grunnskólarnir á Akureyri virðast gera. 

Í jafnréttislögum er kveðið á um að kennslu- og námsgögn megi ekki mismuna 

kynjunum. Skólarnir þurfa því að vera meðvitaðir um að í námsbókum geta birst óæskilegar 

staðalmyndir sem ýta undir hefðbundin kynhlutverk. Þrátt fyrir lagaákvæðið sýna rannsóknir 

að víða í námsbókum má finna staðalmyndir sem ala á úreltum kynhlutverkum (Þórdís 

Þórðardóttir, 2012; Kristín Linda Jónsdóttir, 2011). Nokkuð var á reiki hjá viðmælendum 

hvort og þá hvernig grunnskólarnir á Akureyri uppfylla þetta ákvæði jafnréttislaga. Umræður 

virtust eiga sér stað meðal kennara um staðalmyndir kynjanna í námsbókum en kennslu- og 

námsgögn virtust ekki markvisst skoðuð með þetta í huga. Gera má ráð fyrir að í grunnskólum 

Akureyrar sé notað kennsluefni sem mismunar kynjunum, kennsluefni sem ætlar strákum og 

stelpum ólík hlutverk í lífi og starfi. Í rannsókn Ingólfs V. Gíslasonar (2005) kemur fram 

hvernig úrelt viðhorf samfélagsins, um karla sem fyrirvinnur og konur sem uppalendur, koma 

í veg fyrir að feður taki fæðingarorlof til jafns við mæður. Kynbundinn launamun má meðal 

annars rekja til ólíkrar stöðu kynjanna þegar kemur að fjölskylduábyrgð (York, 2008). Því er 

mikilvægt að skólarnir sinni lögboðinni jafnréttisfræðslu þar sem bæði strákar og stelpur eru 

undirbúin til jafnrar þátttöku í fjölskyldu- og atvinnulífi og tryggi að kennslu- og námsgögn 

mismuni ekki kynjunum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að í grunnskólunum á Akureyri sé ekki 

markvisst verið að sinna jafnréttisfræðslu og yfirfara kennslu- og námgsögn með tilliti til 

kynbundinna staðalmynda. Svo virðist sem það sé háð áhuga og vilja einstaka kennara hvort 

skólinn uppfyllir lagaskyldur sínar samkvæmt 23. grein jafnréttilsaga um menntun og 

skólastarf. Á viðmælendum mátti skilja að jafnréttisstarfið færi ekki hátt innan skólanna. 

 

 

5.3 Náms- og starfsfræðsla 

Náms- og starfsfræðsla virðist sitja á hakanum hjá náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum 

Akureyrar og vinna með kynbundna starfshugsun nemenda kemst varla að vegna anna við 

önnur viðfangsefni. Tímaleysi, skert stöðuhlutfall og takmarkað samstarf við kennara virðist 
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helsta hindrun náms- og starfsráðgjafa í starfi ásamt neikvæðum viðhorfum til jafnréttismála 

innan skólanna. 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að aðstoða einstaklinginn við að kynnast sjálfum 

sér og umhverfi sínu betur og átta sig á því hvernig félagmótun og félagslegt nám hefur áhrif á 

náms- og starfsval (Krumboltz, 2009). Hefðbundnar staðalmyndir og kynskiptur 

vinnumarkaður veldur því að ungt fólk velur frekar öruggu leiðina útfrá kyni (Beck, Fuller og 

Unwin, 2006; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005). Þetta er í samræmi við upplifun Báru sem 

segir þröngsýni og fordóma samfélagsins valda því að nemendur velji það sem þeir þekkja 

frekar en að fara óhefðbundnar leiðir í náms- og starfsvali. Vinna þarf gegn þessum 

fordómum og hefur York (2008), í því sambandi, bent á mikilvægi þess að bæði stelpur og 

strákar fái ráðgjöf og fræðslu sem hjálpar þeim að hugsa út fyrir rammann þegar kemur að 

náms- og starfsvali. Það skýtur því skökku við að náms- og starfsfræðsla skuli vera 

afgangsstærð í grunnskólunum á Akureyri þar sem hún virðist víkja fyrir öðrum aðkallandi 

verkefnum sem síður þola bið. Um leið gefst takmarkaður tími til að vinna með kynjaðar 

hugmyndir nemenda um nám og störf. Eitt er að sinna náms- og starfsfræðslu almennt og 

annað er að vinna með kynbundna náms- og starfshugsun. Í grunnskólunum á Akureyri þar 

sem náms- og starfsfræðsla virðist sitja á hakanum er kynið sjaldnast sett í forgrunn. Skólarnir 

virðast því ekki meðvitaðir um mikilvægi þess að vinna gegn kynbundinni félagsmótun sem 

ýtt getur undir kynjaðar staðalmyndir og hindrað stráka og stelpur í að fara óhefðbundnar 

leiðir í náms- og starfsvali (Betz, 2005; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005; Beck, Fuller og 

Unwin, 2006). 

Samkvæmt Gottfredson (2005) má strax við sex ára aldur greina kynbundin viðhorf til 

starfa og því þarf að byrja snemma á skólagöngunni að vinna gegn heftandi staðalmyndum 

kynjanna sem afmarka strákum og stelpum stöðu í lífi og starfi. Athygli vekur að 

kynjavinkilinn, ef hann er tekinn inn, virðist ekki til staðar í náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólunum á Akureyri fyrr en í efri bekkjum. Þetta er á skjön við kenningar Gottfredson 

(2005) og Super (1990) sem segja starfsþróun einstaklingsins hefjast á leikskólaaldri. 

Gottfredson (2005) bendir á að við fjórtán ára aldur geti einstaklingurinn verið búinn að 

útiloka störf sem eru óhefðbundin fyrir hans kyn, þannig sé áhuga og löngunum oft fórnað 

fyrir kyn. Þrátt fyrir að Helga geri sér grein fyrir að nemendur í fjórða bekk séu farnir að 

flokka störf eftir kyni sagðist hún forðast  kynjavinkilinn í starfi sínu sem náms- og 

starfsráðgjafi. Hún og Anna virðast leggja áherslu á kynhlutlausa fræðslu sem er í anda fyrstu 

jafnréttislaganna (Alþingi, 1976). Í þeim lögum átti kynjajafnrétti að nást með hlutleysi en 

fljótlega kom í ljós að meira þurfti til. Á sama hátt má gera ráð fyrir að ef takast á að uppræta 
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hefðbundnar staðalmyndir kynjanna sem hefta náms- og starfsval einstaklingsins þurfi 

sérstaklega að vinna með kynbundna starfshugsun á öllum skólastigum. Til að leiðrétta 

kynjaskekkjuna sem Walby (1997) og Þorgerður Einarsdóttir (2006) hafa bent á þarf að beita 

sértækjum aðgerðum og flétta sjónarmið beggja kynja inn í alla stefnumótun og áætlanagerð í 

skóla- og uppeldisstarfi. Með kynhlutleysi er verið að viðhalda kynjakerfi sem elur af sér 

mismunun og óréttlæti. Slíkar áherslur eru ekki í takt við áherslur aðgerðahóps 

ríkisstjórnarinnar um að vinna gegn kynskiptum vinnumarkaði og uppræta kynbundinn 

launamun (Velferðarráðuneytið, 2012). 

Með því að halda kyni utan við náms- og starfsfræðslu er verið að gera lítið úr áhrifum 

kyns á náms- og starfsval. Anna segist til dæmis, í sínu starfi, ekki velta fyrir sér hvort um 

strák eða stelpu er að ræða eða hefðbundið kvenna- eða karlastarf. Hún horfir framhjá 

kynbundinni félagsmótun og hvernig kyn getur skilyrt ákvarðanir og val einstaklingsins. 

Ráðgjöf og fræðsla sem tekur kyn ekki inn sem áhrifaþátt samþykkir og viðheldur 

hefðbundnum staðalmyndum um karla- og kvennastörf. Náms- og starfsráðgjafar þurfa að 

vera meðvitaðir um hvernig kynbundin félagsmótun og kynjuð viðhorf geta birst á 

áhugasviðsprófum og takast á við það í ráðgjöfinni (Sif Einarsdóttir, 2005). Því vekur athygli 

að svo virðist sem náms- og starfsráðgjafar í grunnskólunum á Akureyri séu, margir hverjir, 

ekki meðvitaðir um hvernig kyn getur skilyrt áhuga einstaklingsins. Að eitt af hlutverkum 

þeirra sé, eins og Krumboltz (2009) og Savickas (2005) hafa bent á, að aðstoða nemendur við 

að kynnast sjálfum sér og átta sig á því hvernig kyn getur haft áhrif á náms- og starfsval. 

Tímaleysi, skert stöðuhlutfall og takmarkað samstarf við kennara virðist helsta 

hindrun náms- og starfsráðgjafa í starfi ásamt neikvæðum viðhorfum til jafnréttismála í 

skólunum. Vegna anna við önnur verkefni situr náms- og starfsfræðsla á hakanum og 

takmörkuð áhersla er á kynbundið náms- og starfsval. Skólayfirvöld á Akureyri virðast ekki 

meðvituð um umfang og mikilvægi náms- og starfsráðgjafar en enginn skólanna uppfyllir 

lámarksviðmið um stöðugildi á nemendafjölda (Dahir, 2001). Náms- og starfsráðgjafarnir eru 

störfum hlaðnir og virðast ekki ná að sinna öllum þeim verkefnum sem tilgreind eru í 

starfslýsingu. Mikill tími fer í persónulegan stuðning og ráðgjöf við nemendur og þá er 

auðveldast að ýta náms- og starfsfræðslunni til hliðar. Í sumum skólum er ástandið þannig að 

náms- og starfsfræðslu er lítið eða jafnvel ekkert sinnt. Þessar niðurstöður koma heim og 

saman við úttektir, sem gerðar voru árið 2006, á stöðu náms- og starfsráðgjafar í Reykjavík 

(Reykjavíkurborg, 2006) og á Akureyri (Akureyrarbær, 2006). Skilningur á mikilvægi náms- 

og starfsráðgjafar í skólum virðist því lítið hafa breyst á undanförnum árum. 
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Efla þarf náms- og starfsfræðslu í grunnskólum Akureyrar og leggja meiri áherslu á 

kynbundna starfshugsun nemenda og ábyrgð foreldra, kennara og annarra félagsmótunaraðila. 

Krumboltz (2009), Sif Einarsdóttir (2005) og Aðalheiður Skúladóttir (2012) hafa bent á áhrif 

foreldrar og kennarar á náms- og starfsval nemenda. Viðhorf þessara félagsmótunaraðila hafa 

mikið að segja og því þarf að tryggja að viðhorfin ali ekki á íhaldssömum hugmyndum eins 

og einn viðmælanda rak sig á þegar nemendur áttu að kynna sér störf sem voru óhefðbundin 

fyrir þeirra kyn. Hann tók dæmi af foreldrum sem voru óhress með að sonur þeirra væri settur 

í þá stöðu að þurfa að kynna sér hefðbundið kvennastarf. Þessar aðfinnslur foreldranna koma 

heim og saman við fordóma sem birtast í rannsóknum Þórðar Kristinssonar (2005), 

Steinunnar Hörpu Jónasdóttur (2006), Önnu Elísu Hreiðarsdóttur (2006) og Lenu Rutar 

Birgisdóttur. Svo virðist sem auka þurfi skilning foreldra á mikilvægi jafnréttisuppeldis.   

Ef fjölga á körlum í kvennastörfum og konum í karlastörfum þarf að horfa til náms- og 

starfsfræðslu á öllum skólastigum og hvernig unnið er með kynbundin viðhorf til starfa. 

Birtingamynd kynskipts vinnumarkaðar er launamisréttið en rótin virðist liggja í kynbundnum 

viðhorfum samfélagsins. Vinna þarf heildstæða náms- og starfsráðgjafaráætlun fyrir íslenska 

skóla en slík áætlun ætti að stuðla að markvissari og árangursríkari náms- og starfsfræðslu. Til 

lengri tíma litið má gera ráð fyrir að náms- og starfsfræðsla með áherslu á kynbundin viðhorf 

til starfa geti haft áhrif á hefðbundnar hugmyndir um karla- og kvennastörf og leitt til 

réttlátara samfélags, öllum til hagsbóta.  

Í rannsókninni voru náms- og starfsráðgjafarnir spurðir hvort og þá hvernig þeir sinntu 

kynbundinni náms- og starfsfræðslu sem getur verið villandi. Hugsanlegt er að einhverjir 

gætu hafa talið að í því fælist að veita kynjunum ólíka fræðslu. Einnig gæti ákvæðið um að „í 

náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni hljóta 

fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf“ (Alþingi, 2008) valdið misskilningi. Eflaust 

telja einhverjir sig uppfylla ákvæðið þrátt fyrir að nefna kyn aldrei á nafn. Einnig er líklegt að 

höfundur, sem sérfræðingur á Jafnréttisstofu, leggi annan skilning í 23. gr. jafnréttislaga en 

viðmælendur. Eygló Árnadóttir (2009) hefur einmitt bent á að í lögunum sé ekki nægilega 

skilgreint hvað felst í jafnréttisfræðslu. Skólarnir geta því, hver á sinn hátt, túlkað hvað felst í 

lagaákvæðinu. 

Í úrtakinu sem rannsóknin byggir á voru sjö starfandi náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskólunum á Akureyri. Úrtakið er lítið en á móti kemur að í því eru allir náms- og 

starfsáðgjafar skólanna og voru þeir allir fúsir til þátttöku. Ákveðið var að tala við náms- og 

starfsráðgjafa í ljósi þess að rannsókninni var sérstaklega ætlað að skoða náms- og 

starfsfræðslu með áherslu á kynbundna starfshugsun. Hugsanlega hefðu viðtöl við 
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skólastjórnendur, deildarstjóra eða umsjónarkennara gefið aðrar niðurstöður. Niðurstöðurnar 

sem hér birtast gefa einungis til kynna upplifun og reynslu náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum Akureyrar af 23. grein laga nr. 10/2008 um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og 

karla ásamt upplifun og reynslu þeirra af jafnréttisáætlunum skólanna og helstu hindrunum í 

starfi. Reynsla náms- og starfsráðgjafanna er engu að síður ákveðin vísbending um hvort og 

þá hvernig jafnréttisfræðslu og jafnréttisstarfi er sinnt í skólunum.   
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6 Lokaorð 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að náms- og starfsráðgjafar í grunnskólunum 

á Akureyri hafi takmarkaða vitneskju um hvort og þá hvernig skólarnir uppfylla 23. gr. 

jafnréttislaga. Markviss jafnréttisfræðsla virðist ekki fara fram í skólunum og kennslu- og 

námsgögn virðast ekki skoðuð með tilliti til staðalmynda kynjanna. Náms- og starfsfræðsla 

situr á hakanum og vinna með kynbundið náms- og starfsval kemst ekki að vegna anna við 

önnur verkefni. Margt bendir því til þess að grunnskólarnir á Akureyri taki hlutverk sitt ekki 

alvarlega þegar kemur að því að vinna gegn kynskiptum vinnumarkaði og brjóta upp 

hefðbundnar staðalmyndir kynjanna sem úthluta strákum og stelpum ólíkum hlutverkum í lífi 

og starfi. Jafnréttisáætlunum skólanna, sem eru vel unnar, er lítið haldið á lofti og þær eru 

ekki það verkfæri sem þeim er ætlað að vera. Tímaleysi, skert stöðuhlutfall og takmarkað 

samstarf við kennara ásamt neikvæðum viðhorfum til jafnréttismála virðast helstu hindranir í 

starfi námsráðgjafanna. Starfshlutfall náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Akureyrar 

uppfyllir ekki lámarksviðmið og náms- og starfsráðgjafarnir ná ekki að sinna því sem þeim er 

ætlað samkvæmt starfslýsingu. Mikill tími fer í persónulegan stuðning og ráðgjöf við 

nemendur á kostnað náms- og starfsfræðslu.  

Hátt í fjörutíu ár hefur íslenskum skólum verið skylt að uppfræða nemendur um 

jafnrétti kynjanna og vinna að jafnri stöðu og jöfnum rétti stúlkna og drengja. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að því sé ekki markvisst framfylgt í grunnskólunum á 

Akureyri. Kynbundin viðhorf til starfa takmarka enn í dag frelsi einstaklingsins og kynskiptur 

vinnumarkaður veldur og viðheldur launamun kynjanna. Vegna þessa hefur ríkisstjórn Íslands 

skipað sérstakan aðgerðarhóp í þeim tilgangi að brjóta upp kynskiptan vinnumarkað og jafna 

stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Þar hlýtur jafnréttisfræðsla í skólum og kynbundin náms- og 

starfsfræðsla að gegna veigamiklu hlutverki. Ef takast á að fjölga körlum í kvennastörfum og 

konum í karlastörfum þarf að efla kynbundna náms- og starfsfræðslu á öllum skólastigum. 

Jafnréttisfræðsla og kynbundin náms- og starfsfræðsla má aldrei vera afgangsstærð í 

skólastarfi. Skólarnir þurfa að fara að lögum og uppfylla skyldur sínar sem menntastofnanir, 

líka þegar kemur að lögum nr. 10/2008 um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla. 

Jafnréttisfræðsla, jafnréttisstarf og kynbundin náms- og starfsfræðsla má ekki vera á 

kantinum. 
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Fylgiskjal 1. 

 

Spurningalisti 

Úr 23. grein laga um nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 

 Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. 

skal lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í 

fjölskyldu- og atvinnulífi. 

 Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað. 

 Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni 

hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf. 

 

Spurningar: 

1. Hvernig undirbýr skólinn bæði kyn til jafnrar þátttöku í samfélaginu? 

a) Hvernig fer jafnréttisfræðslan fram í skólanum? 

b) Hver er þín reynsla af jafnréttisfræðslu í skólanum? 

c) Hvað með kennslu- og námsgögn? 

d) Hvað með náms- og starfsfræðslu. 

e) Hvað með fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf? 

f) Hvað með jafnréttisáætlun skólans, - hvernig finnst þér hún virka? 

g) Er jafnréttisnefnd í skólanum, - í hverju felst hennar starf? 

2. Hverjar eru þínar skoðanir á kynskiptum vinnumarkaði? 

a) Er ástæða til, í þínu starfi sem náms- og starfsráðgjafi, að leggja meiri áherslu á 

kynbundið náms- og starfsval? Hvers vegna / Hvers vegna ekki?  

b) Hvernig? / Hvaða leiðir telur þú færar? 

c) Er til heildstæð náms- og starfsráðgjafaráætlun í skólanum sem tekur á kynbundnu 

náms- og starfsvali. 

3. Telur þú þig hafa góðan grunn í kynjafræði sem nýtist þér í starfi? 

a) Hvernig / hvaða?  

b) Um hvað snýst kynjafræði? 

c) Tókst þú kúrsa í þínu námi í kynjafræði? 
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Fylgiskjal 2 

 
Starfslýsing 

fyrir námsráðgjafa sem starfa við grunnskóla Akureyrar. 
 

 

Starfsheiti: Námsráðgjafi 

Deild: Skóladeild – grunnskólar 

Næsti yfirmaður: Skólastjóri viðkomandi grunnskóla 

 

 

Ábyrgðarsvið: 

Námsráðgjafinn er starfsmaður Akureyrarbæjar og starfar undir stjórn viðkomandi skólastjóra. Hann 

skal hafa menntun í náms- og starfsráðgjöf. Námsráðgjafi sem ráðinn er til starfa í grunnskólum 

Akureyrar, skal gegna því samkvæmt lögum, reglugerðum, aðalnámsskrá grunnskóla, starfslýsingu, 

kjarasamningum og starfsmannastefnu Akureyrarbæjar, eftir því sem við á. Nemendur grunnskóla 

skulu eiga greiðan aðgang að námsráðgjafa síns skóla. Viðkomandi yfirmenn og/eða starfsmenn geta 

krafist endurskoðunar á starfslýsingu þessari ef aðstæður breytast eða þurfa þykir af einhverjum 

ástæðum. 

 

1. Helstu verkefni: 

a) veitir nemendum ráðgjöf í einkamálum þannig að þeir eigi auðveldara með að ná settum 

markmiðum í námi sínu. 

b) veitir nemendum ráðgjöf um náms- og starfsval og fræðslu um nám, störf og atvinnulíf. 

c) leiðbeinir nemendum um vinnubrögð í námi. 

d) tekur þátt í að skipuleggja náms- og starfsfræðslu í skólanum. 

e) undirbýr nemendur undir flutning milli skóla og/eða skólastiga og fylgir þeim eftir inn í 

framhaldsskóla. 

f) aðstoðar nemendur við að gera sér grein fyrir eigin áhugasviðum og meta hæfileika sína 

raunsætt miðað við nám og störf. 

g) sinnir fyrirbyggjandi starfi, til dæmis vörnum gegn vímuefnum, einelti og ofbeldi í samstarfi 

við starfsmenn skóla og aðra, svo sem starfsmenn félagsmiðstöðva. 

 

2. Situr fundi nemendaverndarráðs í þeim skóla/skólum sem hann starfar í. Nemendaverndarráð er 

formlegur starfsvettvangur námsráðgjafa og annarra er annast þjónustu við nemendur (sbr. reglugerð). 

3. Sinnir ráðgjöf við nemendur sem eiga í námstengdum og persónulegum vanda. Námsráðgjafi er 

trúnaðarmaður og talsmaður nemenda 

4. Vinnur í nánu samstarfi við foreldra eftir því sem við á. Einnig hefur hann samráð og samstarf við 

aðra sérfræðinga innan eða utan skólans, svo sem sérkennara, hjúkrunarfræðing, skólasálfræðing og 

vísar málum einstaklinga til þeirra eftir því sem við á. 

5. Gætir fyllsta trúnaðar varðandi upplýsingar og sýnir tillitssemi í samskiptum við annað starfsfólk og 

nemendur. 

6. Sinnir einnig öðrum þeim verkefnum sem skólastjóri kann að fela honum, enda samrýmist þau 

starfssviði hans. 

 

 

 

Þannig samþykkt á fundi skólanefndar 09.04. 2001. 

 


