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Ágrip 

Í þessari ritgerð verða viðhorf grunnskólakennara til femínisma tekin til skoðunar. 

Femínismi hefur verið áberandi í umræðunni til fjölda ára og er ýmist talað um 

hugtakið á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Viðhorf grunnskólakennara skipta alltaf 

miklu máli því þeir spila stóran part í uppeldi barna. Því er oft haldið fram að 

áhrifaríkasta leiðin til breytinga á viðhorfum í samfélaginu sé fræðsla.  

Hér verður því leitast við að skoða viðhorf grunnskólakennara til femínisma því þeir 

sjá um að fræða börnin okkar. Börn eru einnig mjög móttækileg og því auðvelt að 

breyta viðhorfum í gegn um þau. Í ritgerðinni verður farið yfir femínisma og hugtakið 

svo sett í samhengi við þá kvenréttindabaráttu sem hefur átt sér stað hér á landi 

síðustu áratugi. Farið verður í gegnum nokkrar tölulegar staðreyndir sem sýna fram á 

að ójafnrétti á sér enn stað hér á landi. Að lokum verða kynntar niðurstöður úr könnun 

sem send var til grunnskólakennara um allt land. 

Lykilhugtök: Femínismi, jafnrétti, kyn, kyngervi, karlmennska, kvenleiki, 

drengjaorðræða.  
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1. Inngangur 

Í dag er orðið auðvelt að afla sér upplýsinga um nánast hvað sem er á veraldarvefnum 

en þó er ekki hægt sé að treysta öllu sem þar stendur. Það er nefnilega ekki eingöngu 

auðvelt að afla sér upplýsinga á veraldarvefnum heldur er einnig auðvelt fyrir hvern 

sem er að skrifa hvað sem er á veraldarvefinn. Femínismi hefur verið áberandi 

umræðuefni á veraldarvefnum síðustu ár og oft á tíðum vita þeir sem skrifa um 

femínisma í raun ekkert hvað hugtakið þýðir. Þetta lesa svo þeir sem ekki vita betur 

og mynda sér skoðanir út frá því.  

Ég var einu sinni ein af þeim sem myndaði mér skoðun á femínisma út frá því sem ég 

hafði lesið á netinu, helst þá í umræðum á Facebook. Skoðanir mínar á femínisma 

byggðust ekki eingöngu á því sem ég las heldur einnig hvernig fólk kom skoðunum 

sínum frá sér. Hildur Lilliendahl hefur verið áberandi á netinu síðustu ár þar sem hún 

segir sínar skoðanir á ójafnrétti kynjanna. Á heimasíðu sinni, Karlar sem hata konur, 

hefur hún vakið athygli á því hvernig margir karlmenn tala um konur á netinu. 

Tilgangur Hildar er að sýna hversu margir karlmenn leyfa sér að tala niðrandi um eða 

við konur á veraldarvefnum. Fyrir ekki löngu síðan var ég ein þeirra sem vildi meina 

að Hildur væri kona sem væri að reyna að byggja upp konur á kostnað karla. Þetta 

þótti mér rangt og þar af leiðandi las ég allt sem hún skrifaði með þessa fordóma gegn 

henni í huga. Ég kynnti mér femínisma aldrei almennilega heldur byggði mína skoðun 

á fordómum. Ég hugsaði líka lítið sem ekkert út í femínisma og var viss um að 

femínistar væru öfgafullar konur sem hefðu eitthvað á móti körlum. Femínistar voru í 

mínum huga konur sem vildu auka rétt kvenna á kostnað karla og þessu var ég ekki 

sammála því ég áleit mig jafnréttissinna. Í mínum huga var mikill munur á því að vera 

jafnréttissinni og femínisti og sá munur lá þá helst í því að ég hélt að femínistar vildu 

að konur væru æðri körlum. 

Þegar ég hóf síðan nám mitt í hagfræði, heimspeki og stjórnmálafræði við Háskólann 

á Bifröst lærði ég fljótlega að femínismi var ekkert eins og ég hélt að hann væri. 

Skoðanir mínar hafa breyst verulega, bæði á hugtakinu femínismi og á þeim sem hafa 

reynt að vekja athygli á femínisma. Ég áttaði mig mjög fljótlega á því að ég sjálf væri 

femínisti og ég leit allt öðrum augum á það sem ég las á veraldarvefnum um 

femínisma. Í dag sé ég t.d. Hildi Lilliendahl og hennar heimasíðu allt öðrum augum, 
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þó ég sé ekki endilega sammála henni í einu og öllu þá hef ég enga fordóma gagnvart 

henni eða hennar aðferðum í dag. Ég hef verið duglegri að afla mér upplýsinga um 

femínisma, baráttu kvenna og jafnrétti. Þetta breytta viðhorf mitt hefur fengið mig til 

að hugsa um hversu mikilvægt námið mitt hefur verið fyrir mig. Ég á líka tvær dætur, 

7 ára stjúpdóttir og 4 ára dóttir og þær eru stór ástæða fyrir því að áhugi minn á 

femínisma er þetta mikill í dag. Ég er viss um að femínistar séu, og hafi alltaf verið, 

mikilvægir í baráttu kvenna. Eins líður mér eins og baráttan snerti mig persónulega, 

bæði vegna þess að ég er sjálf kona og vegna þess að ég á tvær dætur. Eins skiptir mig 

miklu máli að sonur minn, 8 ára, komi alltaf vel fram við konur og hann horfi aldrei 

niður til kvenna. Því er mér mikilvægt að kynna börnin mín fyrir jafnréttisbaráttunni 

og af hverju femínistar séu að vinna mikilvægt verk, fræðsla er forsenda árangurs. 

Fljótlega eftir að ég hafði kynnt mér hvað femínismi er fór ég að hugsa út í hvers 

vegna ég hafði haft svona rangt fyrir mér. Ég áttaði mig strax á því að það væri með 

femínisma eins og flest annað, fáfræði. Hvers vegna var ég svona fáfróð um þetta? 

Ætti ég ekki að vita meira um femínisma, jafnrétti og baráttu kvenna, þar sem ég er jú 

kona sjálf? Þó ég gerði mér grein fyrir því að stöðu minni í dag, sem kvenmanni, ætti 

ég að þakka þeim konum sem höfðu fyrir því að berjast fyrir réttindum kvenna. Þegar 

ég fór að huga að þessari ritgerð vissi ég því strax að ég vildi fjalla um femínisma. 

Langaði mig að skoða hvers vegna svo margir í samfélaginu okkar þekki ekki 

hugtakið femínismi, af hverju stafar þessi fáfræði á tuttugustu og fyrstu öldinni? Þegar 

ég fór að velta fyrir mér af hverju svona margir væru fáfróðir um femínisma var 

uppeldi það fyrsta sem kom upp í hugann hjá mér, þ.e. að börnum væri hreinlega ekki 

kennt neitt um femínisma. Þá vaknaði sú spurning hjá mér hvort fræðsla um 

femínisma gæti átt heima í grunnskólum og ef svo væri, af hverju. Út frá því hugsaði 

ég til þess hversu stór þáttur uppeldisins er í höndum grunnskólakennara og þar kom 

hugmyndin um að skoða viðhorf grunnskólakennara til femínisma.  

Ég tók því ákvörðun að fara af stað með spurninguna “Hvert er viðhorf 

grunnskólakennara á Íslandi til femínisma”. 
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1.1. Markmið rannsóknarinnar 

Grunnskólinn er stofnun sem tekur virkan þátt í uppeldi barna á þeim aldri sem börn 

eru að mótast hvað mest. Grunnskólakennarar gegna því stóru hlutverki í uppeldi 

barna og geta haft mikil áhrif á hvernig einstaklingar þessi börn koma til með að 

verða í framtíðinni. Grunnskólakennarastéttin er líka sögð vera hluti af svokallaðri 

kvennastétt. þ.e. mun fleiri konur starfa sem grunnskólakennarar en karlar. Eins eru 

flestir sammála um að laun grunnskólakennara verða seint talin há, sérstaklega miðað 

við þá menntun og ábyrgð sem fylgir starfinu. Launamunur kynjanna er eitt af stærstu 

málunum sem femínistar vilja vekja athygli á. Ætli það sé tilviljun að svokölluð 

kvennastétt sé ekki betur launuð en raun ber vitni? 

Mér fannst því tilvalið að kanna hvaða viðhorf Grunnskólakennarar hafa til 

femínisma, geta þeir t.d. skilgreint sig sem femínista? Eins ættu þeir flestir að hafa 

hagsmuna að gæta þegar kemur að jafnrétti, einkum hvað varðar laun. Þar sem 

grunnskólakennarar eru að miklum hluta konur ætti stór hluti kennara að hafa beinna 

hagsmuna að gæta hvað varðar kvenréttindabaráttuna. 

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að skoða hvert viðhorf 

grunnskólakennara er til femínisma, hvort þeir telji femínisma jákvætt eða neikvætt 

hugtak. Það má búast við því að þeirra viðhorf smitist að eitthverju leyti til nemenda 

þeirra. Þess vegna langar mig líka að sjá hvort þeir ræði femínisma við nemendur sína 

og ef svo er hvort þeir geri það á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Eins vildi ég sjá hvort 

grunnskólakennarar séu almennt tilbúnir að skilgreina sjálfa sig sem femínista þar 

sem þeir eru miklvæg fyrirmynd fyrir börnin okkar. Það skiptir miklu máli fyrir 

baráttu femínista að hugtakið femínismi sé ekki misskilið hugtak. Það er eins með alla 

jafnréttisbaráttu, hvort sem um er að ræða baráttu kvenna, baráttu svartra á tímum 

þrælahalds, baráttu samkynheigðra eða hverja aðra jafnréttisbaráttu, fáfræði er helsti 

óvinurinn. Fáfræði vinnur ávallt gegn allri baráttu sem þessari og þess vegna skiptir 

fræðsla gífurlega miklu máli. Ef við viljum virkilega fræða fólk og breyta samfélaginu 

þá hef ég fulla trú á því að besta aðferðin til þess sé að ná til yngra fólks og ná 

breytingunum í gegn með kynslóðaskiptum. 

Ég mun styðjast við rannsóknir sem hafa áður verið gerðar á svipuðu málefni. Þær 

rannsóknir sem ég mun helst styðjast við eru rannsókn Fjólu Þórdísar Jónsdóttur um 
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áhrifaþætti á starfsval, rannsókn Örnu H. Jónsdóttur, Steinunnar H. Lárusdóttur og 

Þórdísar Þórðardóttur um kynjamyndir í skólastarfi og rannsókn Ingólfs Ásgeirs 

Jóhannessonar um karlmennsku og jafnréttisuppeldi. 

1.2. Aðferðafræði 

Aðferðin sem notuð var í þessari rannsókn er bæði megindleg og eigindleg. Var valið 

úrtak grunnskólakennara, um land allt, til þess að taka þátt í rannsókninni. Þeir sem 

valdir voru í úrtakinu fengu senda til sín könnun sem notuð var til að skoða viðhorf 

grunnskólakennara til femínisma. Miðað var við að í úrtakinu lentu tveir kennarar frá 

hverjum grunnskóla á landinu, með því er komist hjá því að búseta hafi áhrif á 

niðurstöður, þ.e. að niðurstöðurnar verði einsleitar vegna búsetu. Þar sem tveir 

háskólar bjóða uppá nám til grunnskólakennara þótti mér mikilvægt að velja 

grunnskóla af öllu landinu. Ef aðeins hefðu verið valdir grunnskólar á suðvestur horni 

landsins væru meiri líkur á að allir hefðu numið við sama háskólann. 112 

grunnskólakennarar af 320 svöruðu könnun sem þeir fengu senda en það gerir 

svarhlutfall 37,5%. Svarhlutfallið hefði mátt vera betra en þetta getur þó gefið innsýn 

í þau viðhorf sem grunnskólakennarar hafa. Þetta verður þó aldrei tæmandi 

niðurstaða.  

Einnig voru tekin viðtöl við fjóra grunnskólakennara þar sem viðtölin voru byggð á 

almennu spjalli um femínisma á milli höfundar og viðmælenda. Einnig var notuð 

heimildarannsókn þar sem helstu hugtökin, tengd þessu efni, voru kynnt. Farið var 

yfir kvenréttindabaráttu hér á landi í þeim tilgangi að sjá þann árangur sem femínistar 

hafa þegar náð. 

1.2.1. Uppbygging rannsóknarinnar 

Í rannsókninni verður farið yfir hugtök og kenningar sem snerta viðfangsefnið. Í kafla 

tvö verður hugtakið femínismi útskýrt og farið verður yfir merkingu hugtaksins. 

Einnig verður fjallað um þær bylgjur femínisma sem hafa átt sér stað síðustu aldir, 

þannig sjáum við hvernig kvenréttindabaráttan hefur þróast allt til dagsins í dag. Í 

kaflanum verður einnig fjallað um þá jafnréttisbaráttu sem femínistar hafa staðið í hér 

á landi og þann árangur sem hefur náðst. Þetta er til þess gert að skilgreina hugtakið 
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sem best. Notast verður við skilgreiningu úr bókinni Kynjamyndir í skólastarfi eftir 

Örnu H. Jónsdóttur, Steinnunni H. Lárusdóttur og Þórdísi Þórðardóttur. Einnig verður 

sett fram skilgreining á kyni annars vegar og kyngervi hins vegar. Munur á kyni og 

kyngervi skiptir gríðalega miklu máli í umfjöllun um femínisma þar sem femínisminn 

berst m.a. gegn kyngervum.  

Í þriðja kafla verður fjallað um uppeldi og hvernig uppeldi skiptir máli í tengslum við 

femínisma. Í þessum kafla verður m.a. fjallað um drengjaorðræðuna sem Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson fjallaði um í bók sinni Karlmennska og jafnréttisuppeldi. 

Drengjaorðræðan skiptir miklu máli þegar fjallað er um kyn og jafnrétti innan 

grunnskólans.  

Í kafla fjögur verður farið yfir niðurstöður úr könnuninni og viðhorf 

grunnskólakennara gagnvart femínisma skoðuð. Að lokum verður efnið tekið saman 

og reynt að svara þeirri spurningu sem varpað var fram í upphafi, hver eru viðhorf 

grunnskólakennara til femínisma. 
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2. Kenningar og hugtök 

Í þessum kafla verður farið yfir kenningar og hugtök sem best geta útskýrt femínisma 

og jafnrétti. Þar sem viðhorf til femínisma er skoðað skiptir máli að hugtakið sé 

skilgreint. Erfitt er að skilgreina femínisma á stuttan máta svo hér verður fjallað um 

hvað femínismi er og hvernig þróun hans hefur verið í gegnum árin. Fjallað verður 

um árangur femíniskrar baráttu hér á landi, það setur þróun femínismans í betra 

samhengi. Einnig verður fjallað um muninn á kyni annars vegar og kyngervi hins 

vegar, mikilvægt er að átta sig á þessum mun þegar leitast er að því að svara þeirri 

spurningu sem sett var fram í upphafi ritgerðarinnar. Þegar viðhorf til femínisma 

skoðað er hugtakið kyngervi lykilhugtak. Getur hugtakið kyngervi útskýrt stóran hluta 

þeirra málefna sem femínistar berjast fyrir, t.d. baráttan gegn því að fólki sé ætlað að 

gegna ákveðnum hlutverkum vegna kyns. 

2.1. Kyn og kyngervi 

Flest getum við verið sammála um að munur sé á kynjunum, einkum ef við horfum á 

líffræðilega þætti. Ekki eru þó allir sammála um að munur á kynjunum nái lengra en 

líffræðilegur munur. Lengi hefur verið haldið fram að kynin séu ólík á margan hátt, 

ekki einungis líffræðilega, það er þó umdeilt hvort sá munur hafi eitthvað með kyn að 

gera eða hvort munurinn sé samfélagslega mótaður. Við þekkjum öll þegar talað er 

um karlmennsku annars vegar og kvenleika hins vegar, þetta virðast eiga að vera 

andstæður.  

Inni á Vísindavef Háskóla Íslands má finna svar sem Þorgerður Þorvaldsdóttir, sagn- 

og kynjafræðingur, skrifaði við spurningu um eðli og mun á milli kynjanna. Í þessu 

svari talar hún um að hugmyndin um mismunandi eðli kynjanna nái langt aftur í 

tímann, allt aftur til Grikklands hinu forna. Hugmyndin um að munur kynjanna sé 

samfélagslega mótaður kom fram með hópi femínista rétt eftir miðja síðustu öld. Þessi 

hópur femínista vildi meina að við fæðumst annaðhvort sem karlkyn eða kvenkyn en 

samfélagið sér um að gera okkur að konu eða karli með því að móta okkur í ákveðin 

hlutverk. Með þessu er átt við að samfélagið móti okkur og við dettum þá ósjálfrátt 
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inn í ákveðin hóp sem okkur er ætlað að tilheyra. Þessir hópar sem okkur er svo ætlað 

að tilheyra eru misjafnir (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2000). 

Þau börn sem fæðast með kvenkyns líffæri eiga til að mynda að falla inn í hóp með 

öðrum sem fæðst hafa með kvenkyns líffæri. Það sama á við um þá sem fæðast með 

karlkyns líffæri, þ.e. þeir eiga að falla inn í hóp með þeim sem fæðast einnig með slík 

líffæri. Í þessu felst að við eigum að hafa okkur á mismunandi og ákveðin máta eftir 

því í hvorum hópnum við lendum. Dæmi um það hvernig við eigum að haga okkur 

misjafnlega eftir hópum er t.d. að þau okkar sem fæðast með kvenkyns líffæri er ætlað 

að stjórnast af tilfinningum, ekki hugsa mjög rökrétt og þeim ætlað að sjá um ákveðin 

hlutverk í lífinu, svo sem barnauppeldi og heimilisstörf. Ef við værum aftur á móti 

fædd með karlkyns líffæri þá væri okkur ætlað að hugsa rökrétt, stjórnast af skynsemi 

og okkur ætlað að sjá um ákveðin hlutverk svo sem að ala önn fyrir fjölskyldu okkar, 

vinna erfiðisverk o.fl. (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2000). 

Með þessari hugmynd um eðli kynjanna sé samfélagslega mótað en ekki meðfætt er 

verið að meina að samfélagið búi til þetta svokallaða eðli. Uppeldið og þau viðmið og 

sú hegðun sem á sér stað í samfélaginu móta okkur út frá líffræðilegu kyni okkar. Við 

erum annað hvort mótuð sem stelpur eða strákar og það er í raun og veru innprentað í 

okkur hvernig við eigum að vera og haga okkur, út frá kyni okkar. Við erum mótuð 

sem einstaklingar til að passa inn í þann hóp sem við tilheyrum, þetta kallast 

mótunarhyggja. Það er vel þekkt að þegar strákar fæðast þá eru þeir oft settir í blá föt 

á meðan stelpur eru settar í bleik. Þetta er eitt dæmi þess að láta líffræðilegt kyn okkar 

ákvarða hvaða hóp við tilheyrum, bláa eða bleika hópnum. Vissulega er ekki hægt að 

segja að litirnir á fyrstu fötunum okkar komi til með að ákvarða hvernig persóna við 

komum til með að verða, en þetta stoppar bara sjaldnast þar. Eftir að barnið er komið 

heim af fæðingardeildinni þá berast oft fyrstu gjafirnar og eftir það allar jóla- og 

afmælisgjafir sem barnið fær. Þessar gjafir eru oft á tíðum misjafnar eftir því hvort 

barnið hefur fæðst með kvenkyns eða karlkyns líffæri. Stelpur fá oft gjafir eins og 

dúkkur, eldhúsdót, kústasett og annað dót sem þær geta notað til að þykjast vera 

húsmæður. Strákar fá hins vegar oftast dót eins og bíla, vélar, vísindadót, verkfæri eða 

annað slíkt sem þeir geta notað til að þykjast vera vinnandi menn.  

Við gefum börnum ákveðin skilaboð með þeim leikföngum sem við látum þau fá og 

áfram halda þessi skilaboð að berast til barnanna og verða jafnvel sterkari með 
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árunum. Allt sem börn sjá og heyra þegar þau alast upp eru skilaboð til þeirra og þessi 

skilaboð hafa áhrif á hvernig einstaklingar þau koma til með að verða á 

fullorðinsárum. Það að þau sjái eingöngu karla í lögreglubúningum, eingöngu konur 

vinna með börnum á leikskólum, eingöngu karla sem lækna og konur sem 

hjúkrunarfræðinga. Öll þessi störf sem oft er talað um að séu karlastörf annars vegar 

og kvennastörf hins vegar hafa áhrif á börn sem eru að vaxa, eins og oft er sagt þá 

læra börnin það sem fyrir þeim er haft. Einnig hefur það áhrif ef barn elst upp við að 

pabbi vinni úti á meðan mamma sér um heimilið og börnin. Allt sem börnin sjá þegar 

þau alast upp skiptir máli í öllu því sem börnin koma til með að gera þegar þau eldast. 

Börn mótast af umhverfinu og því reynist erfitt að breyta þessum staðalímyndum og 

kenna börnum að þau geti orðið hvað sem þeim langar til að verða, hvort sem þau hafi 

fæðst með eggjastokka eða eistu.  

Hugtakið kyngervi hefur verið notað þegar fjallað er um kvenleika og karlmennsku, 

þennan menningarlega mun sem við gerum ráð fyrir að sé á milli kynjanna. Þegar 

samfélagið hefur ákveðnar væntingar til manneskju út frá líffræðilegu kyni hennar þá 

er það kyngervi. Það hefur þó sýnt sig að þessi munur á kynjunum er misjafn á milli 

samfélaga og er það ein af rökunum fyrir mótunarhyggjunni, þ.e. ef við værum öll 

fædd með ákveðna eiginleika, karlmennsku eða kvenleika, þá ætti munurinn á milli 

kynjanna ekki að vera ólíkur á milli samfélaga (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2000).  

Við vitum það öll að til eru margir ólíkir menningarheimar og í þeim flestum, ef ekki 

öllum, er einhver munur á milli kynjanna. Ef við tökum bara okkar menningarheim 

sem dæmi þá er munurinn enn töluverður, þó það sé mun breiðara bil á milli kynjanna 

í mörgum öðrum menningarheimum. Hér á Íslandi er t.d. hægt að finna mun á milli 

kynjanna á vinnumarkaði, bæði hvað varðar atvinnustéttir og laun, það eru t.d. fleiri 

konur en karlar sem starfa á leikskólum, það eru fleiri karlar en konur sem starfa sem 

píparar. Einnig er hægt að finna störf þar sem konur og karlar gegna nákvæmlega 

sömu störfum og eru með nákvæmlega sömu menntun eða reynslu í tilteknu starfi en 

karlinn fær samt hærri laun en konan. Í MS ritgerð sem Fjóla Þórdís Jónsdóttir 

skrifaði um áhrifaþætti á starfsvali milli kynjanna kemur fram að laun skipti karla 

almennt meira máli heldur en konur, þegar kemur að starfsvali. Konur vildu frekar 

störf sem eru fjölskylduvæn og þær vildu geta látið gott af sér leiða (Fjóla Þórdís 

Jónsdóttir, 2013). Út frá niðurstöðu þessarar rannsóknar Fjólu er því hægt að halda 
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því fram að munur kynjanna hér á landi sé enn til staðar og ef við tökum mið af því að 

munurinn sé búinn til af samfélaginu þá eigum við enn langt í land.  

Fyrr á þessu ári kom út skýrsla á vegum Velferðarráðuneytis um aldraða í 

hjúkrunarrýmum á hjúkrunarheimilum. Í þeirri skýrslu er fyrst og fremst fjallað um 

fjárhagslega stöðu karla annars vegar og kvenna hins vegar, á eftirlaunaaldri. Einnig 

er mikið fjallað um almenna stöðu karla og kvenna sem þurfa á hjúkrunarrýmum að 

halda. Að auki kemur fram í þessari skýrslu að laun karla sem vinna á 

hjúkrunarheimilum eru oftar hærri en laun kvenna og eins að hlutfallslega fleiri karlar 

heldur en konur starfa sem faglærðir stjórnendur á hjúkrunarheimilum 

(Velferðarráðuneytið, 2014). Þetta er eitt dæmi þess að hér á landi er samfélagið enn 

að verðmeta karla og konur á ólíkan hátt. 

2.2. Femínismi og barátta femínista á Íslandi 

Hugtakið femínismi hefur ýmsa merkingu í huga fólks. Margir eru þeirrar skoðunar að 

hugtakið sé neikvætt á meðan öðrum finnist það jákvætt, enn aðrir vilja meina að 

hugtakið sé hvorki neikvætt né jákvætt og að lokum eru þeir sem hafa enga skoðun. 

Misjafnar skoðanir eru á því hvað hugtakið merkir og þá hvort að femínismi snúist 

um réttindi kvenna, jafnrétti, meiri réttindi fyrir konur heldur en karla eða eitthvað allt 

annað. Flestir eru þó sammála um að hugtakið tengist á einhvern hátt réttindabaráttu 

kvenna. Sumir vilja meina að femínistar vilji refsa körlum, vera æðri en karlar og að 

konum sé jafnvel illa við karla. Þetta er þó ekki rétt, femínismi snýst ekki um að 

konur vilji vera æðra kynið heldur vilja femínistar jafna stöðu kynjanna (Haslanger, 

2012). 

Þegar skilgreina á hugtakið er það ekki jafn auðvelt og það virðist vera. Hugtakið 

getur átt við svo margt, eins og t.d. baráttuhreyfingu, kenningar, strjórnmál og margt 

fleira. Femínismi á meðal annars heima í stjórnmálum en það þýðir ekki að hægt sé að 

staðsetja femínisma á hægri eða vinstri væng stjórnmálanna. Femínistar vilja síður 

notast við hægri og vinstri til að skilgreina sig enda geta femínistar passað hvar sem 

er, hægri, vinstri eða hvar sem er á milli. Femínistar geta verið frjálslyndir, 

kommúnistar, jafnaðarmenn, íhald, frjálshyggjumenn o.fl. (Stefán Karlsson, 2009). 
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Femínismi gengur fyrst og fremst út á að jafna stöðu kynjanna en aftur á móti er erfitt 

að ákveða hvenær staða kynjanna sé orðin jöfn og um þetta er oft barist. Eins eru 

skiptar skoðanir á því hvernig best sé að berjast fyrir jafnrétti kynjanna og hvernig 

forgangsraða á baráttunni. Dæmi um að kynin standi algjörlega jafnfætis eru t.d. ef 

laun eru jöfn, atvinnumöguleikar jafnir, kynin eru jöfn inni á heimilum, í einkalífinu 

og úti í þjóðfélaginu. Það er margt sem hægt er að benda á til þess að sýna fram á 

hversu ójöfn staða kynjanna er. Jöfn staða kynjanna nær mun lengra en bara út á 

atvinnumarkaðinn, þó að oft sé horft þangað, enda líklega auðveldast að meta stöðuna 

þar. Staða kynjanna er oft ójöfn heima fyrir líka, konur njóta oft meiri réttinda þegar 

kemur að börnum og má þar nefna að mæður fá mun oftar dæmda forsjá yfir börnum 

heldur en feður. Klámvæðing er enn eitt dæmi um ójafna stöðu kynjanna en þó eru 

alls ekki allir sammála því að klámvæðingin hafi áhrif og geri stöðu kynjanna 

ójafnari. Hér verður þó ekki farið nánar út í áhrif klámvæðingarinnar.  

Á Íslandi hafa femínistar lengi barist fyrir bættum kjörum kvenna og hafa Íslendingar 

náð ansi langt í baráttunni. Samkvæmt Global Gender Gap Report frá þessu ári, 2014, 

var Ísland efst á lista yfir þær þjóðir sem jafnrétti mælist hvað mest, þetta var sjötta 

árið í röð sem Ísland vermir fyrsta sætið á þessum lista. Er það mjög góður árangur 

fyrir landið okkar að ná þessum titli sex ár í röð og vonandi höldum við áfram að 

verma efsta sætið í framtíðinni (Global Gender Gap Report, 2014). Þýðing þessa er þó 

ekki að jafnrétti hafi algjörlega verið náð á Íslandi og þetta þýðir enn síður að þessi 

árangur hafi fengist gefins. Þetta er þó ekki í fyrsta skipti sem Íslendingar hafa náð að 

skrifa nafn sitt á spjöld sögunnar hvað kvennréttindabaráttu varðar. Íslenska þjóðin 

var til að mynda fyrst allra þjóða til að kjósa konu í embætti forseta þegar Vigdís 

Finnbogadóttir var kjörin forseti árið 1980. Síðan þá hafa konur einnig náð í embætti 

eins og forsætisráðherra, þegar Jóhanna Sigurðardóttir varð fyrst allra kvenna 

forsætisráðherra árið 2009, og embætti biskups, þegar Agnes Sigurðardóttir varð 

fyrsta íslenska konan til að verða kjörin í það embætti árið 2012 (Kvennasögusafn 

Íslands, e.d.). 

2.2.1. Fyrsta bylgja femínisma 

Þegar femínismi er skilgreindur er talað um þrjár bylgjur femínisma. Fyrsta bylgja 

femínisma náði til Íslands á seinni hluta nítjándu aldar en þá var meðal annars Bríet 
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Bjarnhéðinsdóttir áberandi í baráttu kvenna. Fyrsta bylgja femínisma var einnig 

upphaf frjálslynds femínisma og börðust þessir femínistar einna helst fyrir jafnri stöðu 

kynjanna í lögum (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005, bls: 16-17).  

Frjálslyndir femínistar á þessum tíma vildu í raun ná fram sama jafnrétti og var við 

líði mörgum öldum áður. Árið 1887 hélt Bríet Bjarnhéðinsdóttir erindi um hagi og 

réttindi kvenna, þar sem hún talaði um að konur hér á landi hefðu ekki verið álitnar 

óæðri körlum fyrr en eftir kristnitöku árið 1000. Fram að því hafi konur haft sömu 

réttindi og karlar, þessu vildu frjálslyndir femínistar ná aftur (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 

2003, bls: 338-339). Allt frá því eftir kristnitökuna og fram á miðja nítjándu öld höfðu 

konur lítil réttindi miðað við karla, konur höfðu lítinn aðgang að menntun og konur 

gátu ekki orðið hátt settar á vinnumarkaði. Í þessari fyrstu bylgju femínisma náðust 

margir stórir sigrar og réttindi kvenna á pappír urðu hægt og bítandi meiri þar til hér á 

landi náðist í raun algjört jafnrétti kynjanna í lögum. Markið frjálslyndra femínista á 

þessum tíma voru að koma jafnrétti á í samfélaginu en baráttán náði ekki lengra og fór 

t.d. ekki inn á heimilin. Markmiðið var eingöngu að sjá til þess að konur hefðu sömu 

tækifæri og karlar en svo átti það að vera í höndum þessara kvenna að nýta sér þessi 

tækifæri (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005, bls: 16-20). 

Árangur fyrstu bylgju femínisma hér á landi stóð ekki á sér og tók til að mynda 

menntun kvenna stórt stökk í lok nítjándu aldar og hélt áfram að þróast upp á við 

öldina á eftir og í dag eru mun fleiri konur en karlar sem stunda nám í háskólum 

landsins. Óhætt er að segja að framfarir kvenna í námi hafi átt upphaf árið 1851 þegar 

Ágústa Johnsen stofnaði fyrsta stúlknaskólann hér á landi. Þar gátu stelpur lært 

handmennt, lestur, stærðfræði, skrift, kristinfræði, þýsku og dönsku. Skólinn starfaði 

þó aðeins til ársins 1854 (Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís Jónatansdóttir, 

1998, bls: 25-36). 

Tveimur áratugum eftir að stúlknaskólinn lokaði, eða árið 1874, tók Kvennaskólinn í 

Reykjavík til starfa. Þóra Melsteð sem sá um stofnun skólanns var systir Ágústu 

Johnsen og hafði sjálf kennt við fyrsta stúlknaskólann. Þóra var forstöðukona í 

Kvennaskólanum til ársins 1906. Nokkrir Kvennaskólar voru stofnaðir víða um land 

eftir að Kvennaskólinn í Reykjavík tók til starfa. Kvennaskólinn á Eskifirði var 

stofnaður árið 1875, Kvennaskólinn í Skagafirði var stofnaður árið 1877, 

Kvennaskólinn í Eyjafirði var stofnaður árið 1877 og Kvennaskóli Húnvetninga var 
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stofnaður árið 1879. Það er því óhætt að segja að miklar framfarir áttu sér stað í 

menntamöguleikum kvenna á þessum árum. Árið 1917 lauk fyrsta konan prófi við 

Háskóla Íslands þegar Kristín Ólafsdóttir lauk embættisprófi í læknisfræði. Kristín 

ruddi þannig braut margra kvenna sem hafa lokið prófi við Háskóla Íslands síðan þá 

(Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís Jónatansdóttir, 1998, bls: 25-36).  

Á tuttugustu öldinni urðu konur einnig meira áberandi í ábyrgðarstöðum á 

atvinnumarkaði. Árið 1922 var Ingibjörg H. Bjarnason fyrst kvenna til að komast inn 

á Alþingi. Katrín Thoroddsen varð fyrst kvenna til að fá stöðu héraðslæknis árið 1924. 

Jóhanna Knudsen var fyrsta konan til að starfa sem lögregluþjónn í Reykjavík árið 

1941. Árið 1952 var í fyrsta sinn ráðin kona í kennarastöðu við Háskóla Íslands en þar 

starfaði Ragnheiður Guðmundsdóttir við kennslu í lífeðlisfræði til ársins 1961. Árið 

1957 var fyrsta konan kjörin sem bæjarstjóri þegar Hulda Jakobsdóttir var kjörin 

bæjarstjóri Kópavogs. Fyrsti kvenkyns borgarstjórinn var Auður Auðunsdóttir sem 

gengdi embættinu árið 1959-1960. Síðan hafa konur orðið prófessorar við háskóla hér 

á landi, orðið ráðherrar, dómarar, sýslumenn og svo mætti lengi telja. Konur eru í 

raun orðnar gjaldgengar í öll þau störf sem bjóðast, svo lengi sem þær hafa viðeigandi 

menntun eða reynslu, rétt eins og karlar (Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís 

Jónatansdóttir, 1998, bls: 48-52). 

Ættu konur þá ekki einnig að fá sömu laun og karlar? Þegar maður les um hversu 

langt konur hafa náð á tiltörulega skömmum tíma þá skilur maður ekki alveg af hverju 

það gengur enn svona illa að ná algjöru jafnrétti. Það er rétt að konur eru í raun og 

veru orðnar gjaldgengar í öll þau störf sem bjóðast, svo lengi sem þær hafi þekkingu á 

því sviði. Af hverju eru þá ekki fleiri konur, heldur en raun ber vitni, í 

stjórnunarstöðum og öðrum slíkum hátt settum stöðum? Mögulega gæti þetta verið 

vegna þess sem talað var um í kaflanum um kyngervi, konur eru mótaðar á ákveðin 

hátt og það er erfitt að brjótast út úr þeim venjum sem hafa ríkt svo lengi. Þetta þýðir í 

raun og veru að við þurfum að brjótast úr gömlum venjum og hvaða leið er betri til 

þess en fræðsla? Við þurfum að taka baráttuna til yngri kynslóða, fræða börnin sem 

enn eru móttækileg. Þá skiptir miklu máli hver viðhorf foreldra og kennara til 

femínisma eru. Eins gætum við brotið upp gamlar venjur með því að búa til nýjar, 

ekki gefa stelpum aðeins dúkkur og strákum aðeins bíla.  
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Kvennaframboðið var stofnað í nóvember árið 1907, af frumkvæði Bríetar 

Bjarnhéðinsdóttur, en ætlunin var að bjóða fram í bæjarstjórnarkosningum árið 1908. 

Listinn kom öllum frambjóðendum að með langflest atkvæði. Árið 1922 bauð 

sérstakur kvennalisti sig fram í kosningum til Alþingis og hlaut listinn 22,4% atkvæða 

og kom Ingibjörgu H. Bjarnadóttur inn. Árið 1970 var Rauðsokkahreyfingin stofnuð 

en flestir hafa heyrt á þá hreyfingu minnst. Betur verður fjallað um 

Rauðsokkahreyfinguna í kafla 2.2.2.1. Árið 1983 var Kvennalistinn stofnaður og bauð 

fram í kosningum til Alþingis í þremur kjördæmum, listinn náði þremur konum á þing 

þetta árið (Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís Jónatansdóttir, 1998, bls 104-

113). 

2.2.1.1. Kvenréttindafélag Íslands 

Kvenréttindafélag Íslands var stofnað á heimili Bríetar Bjarnhéðinsdóttur 

sunnudaginn 27. janúar 1907 í þeim tilgangi að berjast fyrir réttindum kvenna. Sú 

barátta tilheyrir einmitt fyrstu bylgju femínisma. Félagið lagði fyrst og fremst áherslu 

á lagalegt jafnrétti kynjanna og að konur hefðu sömu réttindi og karlar til þess að 

kjósa og að konur hefðu sömu möguleika og karlar á atvinnumarkaði. Á þessum árum 

náðust stórir sigrar í jafnréttismálum og konur fengu fljótlega jafnan rétt og karlar 

samkvæmt lögum. Kvenréttindafélag Íslands hætti þó ekki störfum og starfar enn í 

dag. Stefnuskrá félagsins hefur þó ekki verið uppfærð frá því árið 1992. Í dag eru 

markmið félagsins ekki að ná jafnrétti í lögum heldur að ná raunverulegu jafnrétti. Í 

stefnuskrá félagsins segir að þrátt fyrir lagalegt jafnrétti sé ekki raunverulegt jafnrétti 

og því vill félagið leggja áherslu á að breyta viðhorfi fólks svo að raunverulegt 

jafnrétti náist (Kvenréttindafélag Íslands, 1992). Það jafnrétti sem Kvenréttindafélag 

Íslands vill ná fram í dag er meira í líkingu við það jafnrétti sem róttækir femínistar 

börðust fyrir. Róttæku femínistarnir komu fram í annari bylgju femínisma en betur er 

fjallað um það í kafla 2.2.2. 

Kvenréttindafélag Íslands skiptir stefnuskrá sinni í fjölskyldumál, menntamál og 

atvinnu- og félagsmál. Í kaflanum um menntamál segir að skólakerfið hafi mikil áhrif 

á uppeldi og því sé mikilvægt að þar séu börn frædd um jafnrétti og jafna stöðu 

kynjanna (Kvenréttindafélag Íslands, 1992). Til þess að hægt sé að fjalla almennilega 

um jafnrétti og jafna stöðu kynjanna við börn á grunnskólaaldri þyrfti að fræða börn 
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um femínisma. Femínismi er stór þáttur í jafnréttisbaráttunni og því skiptir máli að 

fólk þekki hugtakið og fyrir hvað það stendur. Það er mikilvægt að upplifun fólks 

varðandi femínisma sé jákvæð og að fólk misskilji ekki hugtakið, þá skiptir einna 

helst máli hvernig fólk fær fræðslu um hugtakið og hvernig sú fræðsla er. Best væri 

því að byrja fræðsluna strax á grunnskólastigi og þá skiptir öllu máli hvert viðhorf 

grunnskólakennara er til femínisma. 

2.2.2. Önnur bylgja femínisma 

Önnur bylgja femínisma hófst upp úr miðri tuttugustu öld þegar öllu róttækari 

femínistar fóru að berjast fyrir jafnrétti kynjanna. Þessir róttæku femínistar gagnrýndu 

frjálslyndu femínistana, sem á undan þeim komu, fyrir að taka baráttuna ekki lengra 

en þeir gerðu. Það var skoðun róttækra femínista að ójafnrétti kynjanna lægi mun 

dýpra í samfélaginu en það sem lögin gátu náð yfir. Þar sem samfélagið var 

upphaflega mótað af körlum fyrir karla þá var allt innan samfélagsins karllægt, ekki 

einungis lögin.  

Það var vilji róttækra femínista að breyta almennu viðhorfi í samfélaginu. Það var 

þeirra skoðun að þrátt fyrir að lagalegt jafnrétti hefði náðst og konur ættu samkvæmt 

lögum sama rétt og karlar þá merkti það ekki að konur hefðu raunverulega sama rétt 

og karlar. Þessir femínistar vildu meina að samfélagið væri svo fast í ákveðnum 

venjum og gildum að konur hefðu ekki sömu möguleika og karlar, þó svo lögin sögðu 

að svo ætti að vera. Því var það skoðun róttækra femínista á þessum tíma að það þyrfti 

í raun vitundavakningu í samfélaginu. Þessi bylgja stóð meðal annars yfir á þeim tíma 

sem Rauðsokkahreyfingin var stofnuð en hún er dæmi um mjög róttæka femínista. 

Róttækir femínistar lögðu áherslu á að tekið væri eftir þeim og því sem þeir voru að 

segja og það var svo sannarlega gert. Að hneyksla fólk, taka hlutina skrefi of langt og 

fleira í þeim dúr var alls ekki of mikið að mati róttækra femínista. Þessir femínistar 

vildu vekja athygli á málefninu með öllum þeim leiðum sem hægt var að hugsa sér. 

Það er óhætt að segja að Rauðsokkahreyfingunni hafi tekist þetta nokkuð vel 

(Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005, bls: 21-22). 

Róttækir femínistar vildu, ólíkt frjálsyndum femínistum, taka jafnréttisbaráttuna inn á 

heimilin í þeim tilgangi að benda samfélaginu á að mismunur kynjanna næði djúpt inn 
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í samfélagið. Þessir femínistar hikuðu ekki við að nota orð eins og kúgun þegar kom 

að mismunun eftir kyni. Þessi barátta gekk þó engan veginn út á að halda því fram að 

konur og karlar væru eins, róttæku femínistarnir voru ekki að reyna að flokka alla í 

sama flokk. Baráttan gekk út á að sýna fram á þá eiginleika sem konur búa yfir og 

hvernig nýta mætti þá eiginleika mun betur í þágu samfélagsins. Á þessum árum 

náðust stórir sigrar í jafnréttisbaráttunni en algjöru jafnrétti var hvergi nærri náð 

(Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005, bls: 22-23). 

2.2.2.1. Rauðsokkahreyfingin 

Í Norræna húsinu í apríl 1970 hittust nokkrar konur sem vildu vekja athygli á stöðu 

kvenna á Íslandi, þessi fundur markaði upphaf Rauðsokkahreyfingarinnar. Formleg 

stofnun varð þó ekki fyrr en þann 19. október sama ár. Þessar konur voru ekki þær 

fyrstu í heiminum sem vildu vekja athygli á málefnum kvenna og höfðu rauða sokka 

sem einkenni sitt. Stuttu áður en fundurinn í Norræna húsinu var haldin, höfðu fréttir 

borist af konum í Danmörku sem gengu niður Strikið í rauðum sokkum, búnar 

gerviaugnhárum og gervibrjóstum. Tveimur árum áður, árið 1968, hafði hópur kvenna 

í New York, sem kallaði sig New York Redstockings, einnig reynt að vekja athygli á 

málum kvenna (Kvennasögusafn Íslands, e.d.). Rauðsokkuhreyfingin var þó ekki 

stjórnmálaflokkur og ekki var hægt að staðsetja þær sérstaklega til hægri eða vinstri. 

Þær gátu komið úr hvaða stjórnmálaflokki sem var. Meðlimir hreyfingarinnar þurftu 

ekki að hafa sömu skoðanir á stjórnmálum til þess að geta starfað saman í 

hreyfingunni. Þessar konur áttu það einungis sameiginlegt að hafa áhuga á 

mannéttindum og jafnrétti (Herdís Helgadóttir, 1996, bls: 43). 

Rauðsokkur byrjuðu strax að vekja athygli á málstað sínum og þann 1. maí árið 1970 

hvöttu þær konur til að mæta í verkalýðsgönguna í Reykjavík. Í þessari göngu kynntu 

þær baráttumál sín með stórri styttu af konu sem á stóð “Manneskja – ekki 

markaðsvara” (Kvennasögusafn Íslands, e.d.). 

Rauðsokkur voru beittar í baráttu sinni og hikuðu ekki við að hneyksla fólk, enda var 

það góð leið til að vekja athygli. Þær fluttu tíu útvarpsþætti þar sem þær tóku fyrir 

málefni eins og fóstureyðingar, getnaðarvarnir, uppeldi barna og margt fleira. 

Rauðsokkur vildu hrista upp í samfélaginu og ögra og þær náðu svo sannarlega 
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markmiði sínu. Eitt af því sem þær börðust gegn voru fegurðarsamkeppnir og reyndu 

þær eins og hægt var að fá fólk til að sjá hversu vitlaust var að halda svona keppnir. 

Ein mótmælin fóru á þann veg að þær fengu lánaða kú sem þær klæddu í borða og 

settu kórónu á og stóðu með fyrir framan inngang þar sem fegurðarsamkeppni var 

haldin. Þetta vakti mikla athygli, góða og slæma, og er gott dæmi um það hvernig 

hreyfingin starfaði. Rauðsokkur voru mjög róttækir femínistar (Herdís Helgadóttir, 

1996, bls: 53). 

Þrátt fyrir að rauðsokkur væru ekki stjórnmálahreyfing þá höfðu þær samt vissulega 

áhrif á stjórnmálin. Eitt af stærstu baráttuefnum hreyfingarinnar var að breyta lögum 

um fóstureyðingar og eftir mikla vinnu og baráttu tókst þeim það. Rauðsokkur voru 

þó ekki næginlega ánægðar með lagabreytinguna. Lögum samkvæmt eru 

fóstureyðingar nefnilega ekki valfrjálsar en með tímanum hefur það þó sýnt sig að 

fóstureyðingar standa öllum konum til boða. Rauðsokkur náðu því í raun og veru 

markmiðum sínum, þrátt fyrir að þær hefðu viljað að lögin væru orðuð með öðrum 

hætti. Rauðsokkur náðu miklum árangri, bæði lagabreytingum og breyttu viðhorfi 

fólks til kvennréttinda (Herdís Helgadóttir, 1996, bls: 55-69). 

2.2.3. Þriðja bylgja femínisma 

Þriðju bylgju femínisma er erfitt að skilgreina með sama hætti og fyrstu og aðra 

bylgju. Ekki eru allir sammála um hvenær þriðja bylgja hófst og sumir vilja meina að 

hún hafi aldrei hafist og önnur bylgja standi enn yfir. Hægt væri að tengja þriðju 

bylgjuna við póstmódernískan femínisma. Póstmóderniskir femínistar komu fram 

snemma á tíunda áratugnum og var þetta hópur femínista sem gagnrýndu þá femínista 

sem á undan komu, fyrir að taka ekki nægilega mið af fjölbreytileika kvenna. Þessum 

femínistum þótti baráttan hafa snúist of mikið um hvítar, gagnkynhneigðar konur og 

ekki taka mið af minnihlutahópum. Þessi hópur femínista vildi leggja áherslu á 

jafnrétti fyrir alla, líka svartar konur, samkynhneigðar konur eða konur sem tilheyrðu 

öðrum minnihlutahópum (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005, bls: 25-26).  

Þriðja bylgja femínisma snýst því í raun og veru meira um almennt jafnrétti allra. því 

er hægt að spyrja sig hvort að þeir femínistar sem tilheyri þriðju bylgju femínisma séu 

ekki í raun og veru bara jafnréttissinnar. Oft talar fólk um að það sé ekki femínistar 
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heldur jafnréttissinnar. Er svo mikill munur þar á í raun og veru? Eru ekki allir 

jafnréttissinnar þá einnig femínistar? Jafnréttissinnar vilja væntanlega ná fram 

jafnrétti fyrir alla hópa samfélagsins og þá hljóta þeir einnig að vilja ná fram jafnrétti 

kynjanna. Gerir þetta ekki alla raunverulega jafnréttissinna að femínistum líka? Ætla 

mætti að svo sé. 

Í þessari þriðju bylgju femínisma vilja femínistar ná fram jöfnum rétti fyrir allar konur 

en þar sem á Íslandi eru flestar konur hvítar þá hefur kannski ekki borið mikið á 

réttindabaráttu kvenna í minnihlutahópum. Íslendingar hafa þó staðið sig vel í 

almennri jafnréttisbaráttu og hafa samkynhneigðar konur t.d. öðlast meiri rétt hér á 

landi á síðustu árum, þetta á þó við alla samkynheigða hér á landi. Árið 2010 var 

lögum breytt hér á landi og í dag geta samkynheigðir gift sig rétt eins og 

gagnkynheigðir (Innanríkisráðuneytið, 2010). 
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3. Uppeldi og jafnrétti 

Það verður að teljast nokkuð víst að uppeldið sem við fáum hefur mikið að segja um 

hvernig manneskjur við verðum þegar við verðum fullorðin. Þegar hugsað er um 

uppeldi eru foreldrar oftast efstir í huga en þeir sjá þó ekki einir um að ala upp börnin, 

eins og sagt er á ensku “It takes a village to raise a child” sem þýðir að það taki heilt 

þorp að ala upp barn. Það er nokkuð öruggt að halda því fram að skólakerfið taki 

virkan þátt í að ala upp börnin, í það minnsta hér á landi. Flest börn hér á landi hefja 

skólagöngu um tveggja ára aldur og margir eru langt komnir á þrítugs aldurinn þegar 

þeirra skólagöngu er alveg lokið. Börnin eyða flest um fjórum til átta klukkustundum 

fimm daga vikunnar í skólanum, sem er líklega meirihluti dagsins hjá flestum þessara 

barna. Því hlýtur að teljast nokkuð ljóst að kennarar barnanna okkar sjá að miklum 

hluta um uppeldi þeirra, samhliða foreldum.  

Þar sem grunnskólakennarar eru jafn mikið með börnum og raun ber vitni bera þeir 

mikla ábyrgð á uppeldi þessara barna. Í kaflanum um kyngerfi var fjallað um það 

hvernig börn eru mótuð inn í ákveðna hópa eftir kynfærum sem þau fæðast með. Ef 

við viljum ekki að börnunum okkar sé ýtt inn í ákveðna hópa vegna kynfæra þeirra, 

væri eðlilegt að grunnskólakennarar tækju þátt í að sporna við því, þeir spila það 

stóran þátt í uppeldi barnanna. Ef við viljum breyta þessum staðalímyndum sem fylgja 

hvoru kyni fyrir sig þurfum við að breyta því hvernig við ölum börnin okkar upp. 

Vegna þessa skiptir miklu máli að grunnskólakennarar þekki femínisma og 

jafnréttisbaráttuna vel svo hægt sé að miðla þeim upplýsingum til barna. 

3.1. Ójöfn staða kynjanna 

Staða kynjanna hefur jafnast töluvert frá því um aldarmótin 1900 en það er ekki þar 

með sagt að staða kynjanna sé jöfn í dag. Árið 2010 gaf Mennta- og 

menningarráðuneytið út skýrslu þar sem staða kynjanna var tekin út. Í þessari skýrslu 

má finna ýmsar tölulegar staðreyndir um stöðu kynjanna á öllum stöðum 

samfélagsins, hér verður farið í gegnum nokkrar af þessum tölum. Þegar börn klára 

grunnskólann tekur næsta skólastig við, framhaldsskólinn. Í skýrslunni kemur fram 

hvernig nemendur dreifast á námsbrautir eftir kyni. Stelpur eru í meirihluta á 
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listabraut, uppeldis- og íþróttafræðibrautum, heilbrigðisbrautum, málabrautum, 

félagsfræðibrautum og almennum brautum á meðan strákar eru í meirihluta á iðn- og 

tæknibrautum, raungreinabrautum og viðskipta- og hagfræðibrautum.  

Þessar upplýsingar benda til þess að það sem kom fram í kaflanum um kyn og 

kyngervi sé rétt, þ.e. við erum mótuð í ákveðin form snemma á lífsleiðinni. Þarna eru 

fimmtán og sextán ára unglingar að koma úr grunnskólum og samstundis skipta þau 

sér niður á námsbrautir eftir kyni, í það minnsta að stórum hluta. Stelpur hafa þó í 

auknum mæli farið að velja svokallaðar karlmannsbrautir en strákum hefur ekki farið 

fjölgandi á svokölluðum kvenmannsbrautum. Þetta má sjá meðal annars með því að 

skoða skiptinguna inni á hverri braut fyrir sig, þær brautir sem strákar eru í meirihluta 

eru þeir þó aldrei í miklum meirihluta, nema á iðn- og tæknibraut, þá eru þeir 67% 

nemenda. En þær brautir sem stelpur eru í meirihluta eru þær oft í miklum meirihluta. 

Þær eru 72% nemenda á uppeldis- og íþróttafræðibraut, 68% nemenda á listabraut, 

76% nemenda á málabraut og 97% nemenda á heilbrigðisbraut. Þetta gæti útskýrst af 

því sem fjallað er um í kaflanum um Drengjaorðræðuna, kafli 3.2.1. en þar segir að 

gerð sé ákveðin krafa á stráka um karlmennsku og ef þeir standa ekki undir þeirri 

kröfu gæti það haft neikvæðar afleiðingar fyrir þá. Það gæti verið að strákar þori ekki 

að fara á brautir sem stelpur eru í meirihluta því þeir séu hræddir um að það ógni 

karlmennsku þeirra (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls: 16-17). 

Femínistar hafa náð miklum árangri í jafnréttisbaráttunni, eins og kom fram í kafla 

2.2. Þrátt fyrir að árangurinn sé mikill þá sýna þessar tölur Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis að enn sé töluvert um karlastörf og kvennastörf. Ef til vill 

er ekki skrítið að konur og karlar fari í ólíkar áttir í starfsvali þar sem kynin skiptast 

strax upp í hópa þegar komið er í framhaldsskóla. Ef fræðsla um femínisma og baráttu 

femínista í gegnum árin fer inn í grunnskólana þá mætti gera ráð fyrir að minni líkur 

séu á þessari miklu kynjaskiptingu í námi. Hægt er að gera ráð fyrir því að börnin taki 

mun upplýstari ákvörðun, þegar kemur að námsvali, ef þau eru upplýstari. Þar kemur 

grunnskólinn inn. Það þarf þó tvímælalaust meira til en eingöngu fræðslu um 

femínisma til þess að breyta gömlum siðum en gamlir siðir koma alltaf til með að taka 

hægum breytingum. Árangursríkasta leiðin til að brjóta upp gamla siði er að fræða 

komandi kynslóðir.  
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Þegar launamunur kynjanna er skoðaður verður að horfa bæði á launamun eftir 

starfsgreinum og misjöfn laun eftir kynjum innan sömu starfstéttar. Þær starfstéttir 

sem eru kallaðar kvennastéttir eru t.d. skrifstofufólk og kennarar en karlastéttir eru t.d. 

vélastarfsfólk og iðnaðarstarfsfólk. Innan þessara kvennastétta eru laun að jafnaði 

lægri en innan karlastétta. Grunnskólakennarar eru hluti af þessum kvennastéttum og 

eru þeir einnig láglaunastétt. Hægt er að færa rök fyrir því að grunnskólakennarar hafi 

hag af baráttu femínista, bæði í heild sem kvennastétt og einnig vegna þess að konur 

eru í miklum meirihluta í grunnskólakennarastéttinni. Fróðlegt er því að sjá hvaða 

viðhorf grunnskólakennarar hafa til femínisma. Í skýrslunni eru tekin saman laun eftir 

kynjum í stöðu stjórnenda, sérfræðinga, sérmenntaðs starfsfólks, skrifstofufólks, 

þjónustu- og afgreiðslufólks og iðnaðar/véla- og verkfræðinga. Í öllum þessum 

stéttum eru karlar með hærri heildarmánaðarlaun en konur. Í starfi stjórnenda voru 

karlar að meðaltali með 45.124 kr. hærri mánaðartekjur heldur en konur, í starfi 

sérfræðinga var munurinn 148.295 kr. á mánuði, í störfum sérmenntaðs starfsfólks var 

munurinn 54.556 kr. á mánuði, fyrir skrifstofustörf var munurinn 121.564 kr. á 

mánuði, hjá þjónustu- og afgreiðslufólki var munurinn 146.116 kr. á mánuði og hjá 

iðnaðar/véla- og verkfræðimenntuðu fólki var munurinn 119.359 kr. á mánuði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls: 20-21). 

Þegar horft er á þessar tölur er auðséð að langt er í land hvað varðar jafna stöðu 

kynjanna. Þrátt fyrir að staðan á Íslandi sé ekki betri en raun ber vitni verður það samt 

að teljast góður árangur að Ísland hefur verið í fyrsta sæti á lista Global gap report í 

sex ár. Global gap report mælir jafnrétti innan landa og sú þjóð sem situr í fyrsta sæti 

hefur mesta jafnréttið. 142 lönd eru á listanum og Ísland hlaut í ár 0,8594 stig. 

Norðurlöndin sitja öll í fimm efstu sætunum í ár en neðst á lista er Yemen með 0,5149 

stig (Global gap report, 2014). Umhugsunarvert er að sú þjóð sem hefur setið í efsta 

sæti í sex ár sé þó ekki lengra komin í jafnrétti en raun ber vitni. 

3.2. Karlmennska eða kvenleiki 

Í kafla 2.2. er fjallað um kyn og kyngervi. Þar segir frá því hvernig við erum sett í 

ákveðna hópa sem konur eða karlar. Þessi umræða snýst oft um að konur eru settar í 

þá stöðu að vera óæðri en karlar, t.d. með því að þær eigi að sjá um heimili og börn og 

eigi frekar heima í umönnunarstörfum heldur en stjórnunarstörfum. Vissulega er þetta 
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óréttlátt gagnvart konum en stundum gleymist að segja frá því að karlar alast upp við 

svipað.  

Hugtakið karlmennska er gildishlaðið hugtak og því fylgja ákveðnar kröfur, rétt eins 

og hugtakinu kvenleiki. Strákar alast upp við að þeir eigi að vera harðir, leiðtogar, 

sterkir og svo framvegis. Þetta þýðir þó ekki að allir strákar vilji standa undir þessum 

kröfum. Sumir strákar vilja t.d. vinna við umönnun eða vera heimavinnandi og sjá um 

börnin og heimilin. Eins er oft dregið úr strákum og getu þeirra með því að afsaka 

hegðun þeirra. Það eru ekki gerðar sömu kröfur á þeirra hegðun og hegðun stelpna. 

Þegar talað er um að vera dömuleg eru gerðar ákveðnar kröfur eins og að stelpur eigi 

að haga sér vel og vera prúðar. Aftur á móti ef strákar haga sér illa er sú hegðun oft 

afsökuð með því að segja að strákar eru bara strákar, eða eins og oft er sagt á ensku 

“boys will be boys”, og þar með á það að útskýra eða jafnvel afsaka hegðun þeirra.  

Af hverju ættu strákar ekki að ráða við að vera prúðir og stilltir eins og stelpur? Er 

ekki óréttlátt fyrir bæði kynin að svona sé litið á þau? Með þessu finna eflast margir 

strákar að þeir séu bara óþekkir og þar af leiðandi fái þeir ekki sömu viðurkenningu 

og stelpur. Þegar strákar fá alltaf þau skilaboð að þeir séu bara óþekkir og erfiðir þá er 

skiljanlegt að þeir hagi sér þá þannig. Það eru því ekki bara stelpur sem finna fyrir 

kröfum um að hegða sér á ákveðin hátt og um það fjallar drengjaorðræðan. 

3.2.1. Drengjaorðræðan 

Svokölluð drengjaorðræða snýst um að skólakerfið sé ekki jafn vel sniðið að strákum 

og stelpum. Orðræða fjallar m.a. um hvernig strákum gengur í skólum og fjallar 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson um drengjaorðræðuna í bók sinni Karlmennska og 

jafnréttisuppeldi. Í bókinni notar Ásgeir þrískiptingu Epstein en þar er 

drengjaorðræðunni skipt í þrjú einkenni, vesalings strákarnir, skólar sem bregðast 

strákum og strákar verða alltaf strákar. Fyrsta einkennið snýst um að strákar séu 

fórnarlömb skólakerfisins, kvenna og of mikillar mýktar, þar sem reynt sé að gera 

stráka of mjúka sem sé hreinlega ekki í þeirra eðli. Annað einkennið snýst um hvernig 

skólakerfið sé almennt ekki sniðið að strákum í dag. Einkunnir eru t.d. oft notaðar til 

þess að meta árangur barna í skólum en þetta kerfi getur samkvæmt skiptingu Epstein 

síður virkað fyrir stráka en stelpur. Þriðja einkennið snýst um að gert sé ráð fyrir að 
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strákar þurfi bara hreyfingu, þurfi að hafa læti og að þeir séu ekki alvöru strákar ef 

þeir eru ekki þannig, þeir gætu þá jafnvel verið hommar. Samkvæmt þessum þremur 

einkennum mætti kannski segja að strákar séu vanmetnir á grunnskólaaldri (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls: 43-44).  

Í viðtali sem höfundur tók vildu tveir af fjórum viðmælendum meina að skólakerfið 

væri ekki jafn vel sniðið að strákum og stelpum. Skapti Þór sagði að grunnskólakerfið 

höfðaði síður til stráka og að það vantaði allt “rokk” í skólakerfið fyrir strákana 

(Skapti Þór Runólfsson, munnleg heimildi, 14. nóvember 2014). Þegar Einar var 

spurður hvort honum þætti grunskólinn jafn vel sniðin að báðum kynjum sagði hann 

að grunnskólinn væri ef til vill frekar sniðin að stelpum. Hann kom þó ekki með 

afgerandi svar, þó sagði hann “ég held að strákar hafi þörf fyrir annarskonar verkefni 

heldur en stelpur” (Einar Sigurðsson, munnleg heimild, 15. desember 2014). 

Einnig voru tekin viðtöl við tvær konur og þeirra mat var að grunnskólinn væri jafn 

vel sniðin að þörfum stráka og stelpna. Þegar Helga var spurð að þessu svaraði hún 

“almennt já en stundum sko kemur svona einstaka, það fer eftir námssóknum, hvort 

að hlutirnir eru að henta betur strákum eða stelpum, það fer algjörlega eftir 

samsetningu hópsins og þá ekki endilega kynjasamsetningu heldur bara svona 

þroskastigi þeirra” (Helga Harðardóttir, munnleg heimild, 15. desember 2014). Að 

báðir karlarnir sem rætt var við hafi verið þeirrar skoðunar að grunnskólinn væri ekki 

jafn vel sniðin að báðum kynjum, þá síður fyrir stráka, og að báðar konurnar sem rætt 

var við hafi ekki verið á þeirri skoðun er áhugavert. Ætli það sé frekar upplifun karla 

að grunnskólinn sé síður fyrir þá? Það er vissulega ekki hægt að segja til um það með 

einungis fjórum viðtölum en þó gæti þetta bent til þess að svo sé. 

Að fræða börn á grunnskólaaldri um kynjajafnrétti og femínisma ætti ekki eingöngu 

að snúast um að bæta stöðu stelpna heldur einnig stráka. Það ætti að vera hagur allra 

barna, og fullorðinna, að hver einstaklingur geti verið óhræddur við að vera 

nákvæmlega eins og hann er. Að einstaklingar þurfi ekki að uppfylla ákveðnar kröfur 

vegna þeirra kynfæra sem viðkomandi fæddist með ætti samfélagið að geta orðið 

sterkara. Ef allir geta gert það sem passar þeim best í lífinu væri líklegra að við 

værum með sterkara fólk í öllum stöðum þjóðfélagsins. Því er mikilvægt að strákar fái 

líka hvatningu til þess að vera prúðir og stilltir, svo þeir finni að þeir geti verið það. Ef 

öll börn fá sömu hvatningu og sama aga, óháð kyni, þá eru ekki jafn miklar líkur á því 
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að þessi börn alist upp með þau skilaboð að þau eigi að vera eitthvað annað en þau 

eru.  

Samkvæmt drengjaorðræðunni er það mat sem lagt er á unga stráka óréttlátt í þeirra 

garð og þarf einnig að meta þá út frá þeirra styrkleikum, ekki bara út frá því hvernig 

þeim gengur að læra á bókina. Að strákum gangi illa á fyrstu stigum skóla getur orðið 

til þess að þeim mislíki við nám og þar af leiðandi detta þeir fljótlega úr skóla. Ef 

strákar væru einnig metnir fyrir það sem þeir geta verklega gæti það aukið sjálfstraust 

þeirra til að halda námi áfram og jafnvel menntað sig í verklegum greinum. Eins ef 

marka má drengjaorðræðuna er mikilvægt að ganga ekki út frá því að allir strákar séu 

eins, kraftmiklir, ærslafullir, ofbeldisfullir eða annað slíkt. Það getur orðið til þess að 

strákar verði smeykir við að viðurkenna ef styrkur þeirra liggur t.d. í listum, 

bókmenntum eða öðru sem gæti talist kvenlegt eða stelpulegt í þeirra huga. Strákar 

jafnt sem stelpur, en það mætti heimfæra drengjaorðræðuna upp á margar stelpur líka, 

þurfa að vera metin bæði út frá eigin styrkleikum og veikleikum (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls: 44-46). 

Femínistar hafa reynt að berjast fyrir því að konur séu metnar út frá þeim styrkleikum 

sem þær búa yfir. Í kafla 2.1.2. um aðra bylgju femínisma er einmitt bent á að róttækir 

femínistar vilji að ekki sé litið fram hjá þeim eiginleikum sem konur búi yfir og mætti 

heimfæra þetta upp á drengjaorðræðuna. Strákar búa einnig yfir margskonar 

eiginleikum sem geta fallið undir hugtakið karlmennsku en einnig gætu eiginleikar 

þeirra fallið undir hugtakið kvenleika. Ef við setjum þær kröfur á stráka að þeir séu 

einungis á ákveðin hátt þá hljótum við að fara á mis við alla þá fjölbreyttu eiginleika 

sem þeir búa yfir, rétt eins og með stelpur.  

Eflaust er rétt það sem hægt er að lesa út úr þrískiptingu Epstein um að strákar séu 

fórnalömb skólakerfisins og að skólakerfið sé ekki nægilega vel sniðið að þeim heldur 

taki frekar mið af stelpum. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru 4779 

grunnskólakennarar starfandi á Íslandi árið 2013 en aðeins 19% þeirra voru karlar á 

móti 81% sem voru konur. Út frá þessum tölum ætti því að vera hægt að álykta að 

grunnskólarnir séu betur sniðnir að stelpum en strákum. Þetta á þó ekki eingöngu við 

um stráka, það eru einnig margar stelpur sem passa ekki alveg inn í það skólakerfi 

sem við þekkjum í dag.  
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4. Viðhorf Grunnskólakennara á Íslandi 

Í könnuninni voru fyrst lagðar fram spurningar um kyn og aldur en það var gert svo 

hægt væri að sjá ef áberandi munur væri á svörum eftir kyni eða aldri, hvort 

kynslóðaskipting væri í viðhorfum. Ekki var áberandi kynslóðaskipti í neinum 

spurningum sem lagðar voru fyrir og eins var ekki hægt að sjá áberandi skil á milli 

svara eftir kyni. Spurt var um hvort viðkomandi hefði fengið fræðslu um femínisma í 

sínu námi. Sú spurning var lögð fyrir svo hægt væri að sjá ef fræðsla um femínisma 

hefði áberandi áhrif á viðhorfin, svo virtist ekki vera. Þá var spurt hvort viðkomandi 

tæki þátt í eða fylgdist með femíniskri umræðu, einnig var spurt sérstaklega um hvort 

viðkomandi fylgdist með vefsíðunni knúz.is. Með þessari spurningu var ætlað að sjá 

hvort áberandi munur væri á svörum þeirra sem tækju þátt í femíniskri umræðu og 

þeim sem ekki gerðu það. Næst komu spurningar um persónulegar skoðanir, hvort 

viðkomandi gæti skilgreint sig sem femínista, hvernig viðkomandi sjái hugtakið 

femínismi og hvort viðkomandi þætti munur vera á femínista og jafnréttissinna í 

skilningi þess að vilja jafnrétti kynjanna. Að lokum var spurning um hvort 

viðkomandi ræddi femínisma við nemendur sína. 

Tekin voru viðtöl við fjóra kennara, þau Helgu Harðardóttur í Heiðarskóla, Einar 

Sigurðsson í Heiðarskóla, Skapta Þór Runólfsson hjá Dalvíkurskóla og Lindu 

Traustadóttur í Auðarskóla. Í öllum viðtölunum var hugtakið femínismi rætt og allir 

viðmælendur spurðir hvort þeir myndu skilgreina sig sem femínista. Allir 

viðmælendur voru sammála um að jafnrétti sé mikilvægt en viðhorfið til femínisma 

var fremur jákvætt hjá þremur viðmælendurm, sá fjórði sagðist ekki þekkja hugtakið 

nægilega vel til þess að taka afstöðu. Aðeins einn viðmælandi var tilbúinn til að 

skilgreina sig sem femínista, tveir voru ekki tilbúnir til þess. Fjórði viðmælandinn 

sagðist ekki beinlínis geta skilgreint sig sem femínista en hún sagðist þó vera það í 

hjarta sínu.  

4.1. Femínismi og menntun 

Í könnuninni voru grunnskólakennararnir spurðir hvort þeir hefðu eitthvað lært um 

femínisma í þeirri menntun sem þeir höfðu hlotið. Samkvæmt kennsluskrá 
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Kennaraháskóla Íslands er ekki lögð mikil áhersla á femínisma. Börn í grunnskóla 

skulu þó læra um jafnréttismál og femínismi tengist jafnréttismálum svo mögulegt er 

að einhver fræðsla um femínisma fari fram í Kennaraháskóla Íslands. Fram kom í 

niðurstöðu könnunarinnar að aðeins 30,43% þeirra sem svöruðu höfðu einhverja 

menntun þar sem femínismi kom við sögu. Voru það helst yngstu 

grunnskólakennararnir sem höfðu eitthvað lært um femínisma, en 50% 

grunnskólakennara á aldrinum 20-30 ára höfðu eitthvað lært um hugtakið í sinni 

menntun. 38% grunnskólakennara á aldrinum 31-40 ára, 21% á aldrinum 41-50 ára, 

41% á aldrinum 51-60 ára og 9% á aldrinum 61 árs og eldri höfðu hlotið fræðslu um 

femínisma í sínu námi. Skiptingin virðist því ekki endilega fara eftir aldri, ef horft er á 

að hópurinn 51-60 ára kemur næst á eftir yngsta hópnum, og koma tvö aldursbil á 

milli þessara hópa, þá virðist tilviljun ráða þessu háa hlutfalli í yngsta hópnum sem 

hafði hlotið fræðslu um femínisma í sinni menntun.  

4.2. Femínistar 

Í könnuninni voru grunnskólakennarar spurðir hvort þeir væri tilbúnir til að skilgreina 

sig sem femínista. Það hefur mikið að segja um viðhorf til femínisma hvort 

einstaklingur er tilbúinn til að skilgreina sig sem femínista. Spurningin vaknar um 

hvort að þeir sem ekki vilja skilgreina sig sem femínista viti í raun og veru hvað 

hugtakið merkir eða hvort þeim finnist kannski jafnréttisbarátta kynjanna óþörf. 

Mögulega halda sumir að konur og karlar njóti sömu réttinda og því femínisk barátta 

óþörf. Út frá þessu væri einnig hægt að velta því fyrir sér hvort að þeir sem ekki vilja 

skilgreina sig sem femínista hafi ekki bara neikvætt viðhorf til femínisma, hvaða 

ástæða liggur að baki er allt annað mál. Í niðurstöðum könnunarinnar má sjá að 

skipting á milli þeirra sem ekki vildu skilgreina sig sem femínista og þeirra sem vildu 

gera það er nokkuð jöfn. 40,87% þeirra sem svöruðu myndu skilgreina sig sem 

femínista á móti 38,26% sem ekki myndu skilgreina sig sem femínista. 42% karla og 

41% kvenna sem svöruðu könnuninni myndu skilgreina sig sem femínista á móti 46% 

karla og 37% kvenna sem ekki myndu gera það.  

Hér myndum 1, 2 og 3 má sjá skiptingu á þeim sem vilja skilgreina sig sem femínista 

og þeim sem ekki vilja gera það. 
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Skipting er nokkuð jöfn, þ.e. á milli þeirra sem almennt vilja ekki skilgreina sig sem 

femínista og þeirra sem myndu skilgreina sig sem femínista og skiptingin á milli 

kynjanna. Hlutfallslega eru þó fleiri karlar en konur sem myndu skilgreina sig sem 

femínista, en jafnframt eru einnig hlutfallslega fleiri karlar heldur en konur sem ekki 

geta skilgreint sig sem femínista. Mun fleiri konur en karlar gátu ekki svarað til um 

hvort þær myndu skilgreina sig sem femínista eða ekki og því mun fleiri konur 

óákveðnar. Út frá því væri hægt að spyrja sig hvort konur eigi almennt erfiðara með 

að játa það að þær séu femínistar eða að játa að þeim finnist þær ekki vera femínistar? 

Ætli þetta sé meira feimnismál fyrir konur heldur en karla? Það er þó ólíklegt þar sem 

mikill meirihluti kvenna, og karla, gátu sett sig í annan hvorn hópinn, femínisti eða 

ekki femínisti. Það voru 78% kvenna sem gátu valið annan hvorn hópinn. 

Eins var ekki hægt að sjá að munurinn á þeim sem myndu skilgreina sig sem 

femínista og þeirra sem ekki myndu gera það lægi í aldrinum. Þó voru þeir 

grunnskólakennarar sem eru á aldrinum 20-30 ára einna helst tilbúnir til þess að 

skilgreina sig sem femínista. Nákvæmlega helmingur þeirra sem eru á aldrinum 20-30 

ára myndu skilgreina sig sem femínista en í aldurshópnum 51-60 ára myndu 47% 

þeirra sem svöruðu skilgreina sig sem femínista. Munurinn á milli aldurshópa er ekki 

áberandi mikill og ekki er hægt að tengja skiptinguna á milli þeirra sem myndu 

skilgreina sig sem femínista og þeirra sem ekki myndu gera það við kynslóðir. 

4.3. Hugtakið femínismi 

Í könnuninni voru grunnskólakennarar beðnir um að svara því hvort þeim þætti 

hugtakið femínismi jákvætt, neikvætt eða hvorugt. Þessi spurning gefur góða mynd af 

almennum viðhorfum þeirra sem svöruðu könnuninni til hugtaksins. Skiptingin á 

þeim sem vildu skilgreina hugtakið jákvætt og þeirra sem vildu skilgreina það 

neikvætt var ákaflega jöfn. 25,22% þeirra sem svöruðu skilgreindu hugtakið sem 

jákvætt hugtak, á móti 26,09% sem skilgreindu hugtakið sem neikvætt. Stærsti hluti 

þeirra sem svöruðu vildu hvorki skilgreina hugtakið sem jákvætt eða neikvætt, 

39,13%. Þetta vekur upp spurningar eins og hvort að grunnskólakennarar viti almennt 

ekki mikið um femínisma.  
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Tveir af þeim fjórum sem höfundur ræddi við sögðust ekki geta skilgreint femínisma 

og sögðust þau lítið vita um hugtakið. Hinum tveim tókst að lýsa hugtakinu nokkuð 

vel, Einar Sigurðsson sagði í sínu viðtali, “ég skilgreini femínisma sem stefnu sem að 

stefnir að jafnrétti milli kynja”. Hann var einnig eini viðmælandinn sem var hiklaust 

tilbúinn að skilgreina sig sem femínista (Einar Sigurðsson, munnleg heimild, 15. 

desember 2014).  

Ef við horfum til þess að aðeins 30,43% grunnskólakennara hafa hlotið menntun þar 

sem þeir lærðu eitthvað um femínisma og síðan til þessara talna, er hægt að álykta að 

fáir grunnskólakennarar hafi þekkingu á hugtakinu. Viðtölin bentu einnig til að 

þekking á hugtakinu sé ekki mikil hjá grunnskólakennurum. Í aldurshópunum 20-30 

ára, 31-40 ára og 41-50 ára voru alltaf fleiri sem vildu skilgreina hugtakið femínismi 

sem neikvætt hugtak frekar en jákvætt. Í tveimur elstu aldurshópunum, 51-60 ára og 

61 árs og eldri, voru fleiri sem skilgreindu hugtakið jákvætt frekar en neikvætt. Stórt 

hlutfall í öllum aldurshópum gátu hvorki skilgreint hugtakið sem jákvætt eða 

neikvætt. 

Á mynd 4 má sjá hvernig skoðanir allra grunnskólakennarakennara sem svöruðu 

könnuninni, óháð kyni eða aldri, skiptast niður varðandi hugtakið femínismi. Eins og 

sést er það skoðun langflestra grunnskólakennara að femínismi er hvorki neikvætt eða 

jákvætt hugtak. 

 

28%	  

29%	  

43%	  

Mynd: 4 - Hvernig er hugtakið femínismi í þínum 
augum? Jákvætt, neikvætt eða hvorugt? 

Jákvætt	  

Neikvætt	  

Hvorugt	  
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4.4. Jafnréttissinnar eða femínistar 

Í umræðunni er oft fólk sem skilgreinir sig sem jafnréttissinna en ekki femínista og þá 

getur maður spurt, er svo mikill munur þar á? Hugtakið jafnréttissinni er ef til vill öllu 

víðara hugtak heldur en femínisma hugtakið. En femínistar berjast fyrst og fremst 

fyrir jafnrétti kynjanna og jafnréttissinnar hljóta að vilja jafnrétti allra, þar á meðal 

jafnrétti kynjanna. Þá væri hægt að draga þá ályktun að allir jafnréttissinnar væru í 

raun femínistar líka. Líklega er hægt að finna mun á jafnréttissinna og femínista, t.d 

með því að segja að jafnréttissinar vilji væntanlega jafnan rétt allra, óháð kyni, 

kynþætti, kynhneigð, samfélagslegri stöðu, trúarbrögðum og öðru slíku. Femínistar 

berjast kannski öllu frekar fyrir jöfnum rétt kynjanna. Þriðja bylgja femínismans er þó 

orðin öllu líkari almennri jafnréttisbaráttu heldur en bylgjurnar tvær sem á undan 

komu.  

Í könnuninni voru grunnskólakennararnir spurðir hvort þeim þætti munur á því að 

vera jafnréttissinni og femínisti, með tilliti til jafna stöðu kynjanna, og flestir töldu 

svo vera. 54,55% þeirra sem svöruðu sögðu að munur væri þarna á. Í öllum 

aldurshópum nema 61 árs og eldri voru fleiri sem vildu meina að munur væri á 

femínista og jafnréttissinna í þessum skilningi, þ.e. jafnrétti kynjanna. Ekki var hægt 

að sjá að þeir sem hlotið höfðu fræðslu um femínisma í námi sínu hefðu aðra skoðun 

en þeir sem ekki hefðu fengið þessa fræðslu. 

Á mynd 5 má sjá hvernig skiptingin var á milli þeirra sem töldu mun vera á því að 

vera femínisti og jafnréttissinni. 

 

55%	  35%	  

10%	  

Mynd: 5 - Er munur á því að vera femínisti eða 
jafnréttissinni (í skilgreiningu þess að vilja jafna 

rétt kynjanna)? 

Já	  

Nei	  

Ekkert	  svar	  
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4.5. Fræða kennarar nemendur sína um femínisma? 

Í 25. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir: 

 “Í aðalnámskrá skal setja ákvæði um inntak og skipulag náms í 

íslensku, íslensku sem öðru tungumáli eða íslensku táknmáli, 

stærðfræði, ensku, dönsku eða öðru Norðurlandamáli, list- og 

verkgreinum, náttúrugreinum, skólaíþróttum, samfélagsgreinum, 

jafnréttismálum, trúarbragðafræði, lífsleikni og upplýsinga- og 

tæknimennt” 

Í kafla 2.1.4. í aðalnámskrá grunnskólanna er fjallað um jafnrétti og þar segir “Í 

lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla eru skýr ákvæði um að á öllum 

skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál […]” Þarna segir bæði í 

aðalnámskrá grunnskólanna og lögum um grunnskóla að fræða skuli börn um 

jafnréttismál en þá vakna spurningar um hvað fellur undir jafnréttismál. Þýðir þetta að 

kenna þurfi börnum um hugtakið femínismi eða nægir að fræða börn um að allir eigi 

að njóta sömu réttinda, óháð kyni, kynferði, kynhneigð, trúarbragða o.fl.  

Finna mætti rök fyrir því að fræðsla um femínisma ætti heima í þessari fræðslu til 

barna, t.d. vegna þess að femínistar hafa í gegnum árin spilað stóran þátt í 

jafnréttisbaráttu kynjanna. Eins og segir í kaflanum um femínisma þá voru það 

femínistarnir sem tóku þátt í fyrstu bylgju femínisma sem börðust fyrir jafnrétti 

kynjanna í lögum. Femínistarnir sem tóku þátt í annari bylgju femínisma tóku 

baráttuna lengra og eigum við konur margt að þakka rauðsokkum. Femínistar hafa í 

gegnum árin barist fyrir því að jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins svo 

ætla mætti að fræðsla um þessa hluti ætti að vera partur af fræðslu um jafnréttismál.  

Út frá könnuninni sem send var við þessa rannsókn má lesa að femínismi sé í raun 

ekki stór partur af fræðslu sem grunnskólabörn fá um jafnréttismál. Aðeins 39% 

þeirra sem svöruðu könnuninni sögðust ræða um femínisma við nemendur sína. Þetta 

hlutfall er þó ekki endilega lágt því mögulega hittist þannig á að flestir þeir sem 

svöruðu könnuninni kenni ekki þær greinar sem jafnréttismál koma við sögu. Ef svo 

er, þ.e. að það hittist þannig á að þeir kennarar sem svöruðu könnuninni kenni flestir 

greinar sem jafnréttismál koma ekki við sögu, þá væri einnig hægt að spyrja sig að því 

hvort að jafnréttismál ættu ekki heima í fleiri greinum innan grunnskólanns? Það má 
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tvímælalaust bæta úr þessu og sjá fleiri kennara ræða um femínisma við nemendur 

sína. Mögulega gæti ástæðan fyrir þessu lága hlutfalli verið sú að grunnskólakennarar 

fái almennt ekki fræðslu um femínisma í námi sínu og því ekki í stakk búnir að fræða 

nemendur sína betur um málefnið. Á mynd 6 má sjá hversu stórt hlutfall 

grunnskólakennara sem svöruðu könnuninni ræða um femínisma við nemendur sína. 

 

4.6. Umræðan í þjóðfélaginu 

Í könnuninni voru kennarar einnig spurðir hvort þeir fylgdust almennt með umræðu 

um femínisma, þ.e. hvort þeir fylgist með facebook síðum, bloggsíðum, taki þátt í 

umræðu eða fylgist með vefsíðum eins og vefsíðunni knuz.is. Vefsíðan knuz.is er síða 

þar sem fjöldi fólks skrifar greinar um jafnréttisbaráttu kvenna, femínisma og allt það 

sem snertir samskipti kynjanna. Þarna má finna frumsamdar greinar jafnt sem þýddar 

greinar. Þessari spurningu var skipt niður í tvær spurningar, sú fyrri var hvort þeir sem 

svöruðu könnuninni fylgdust almennt með femíniskri umræðu og svo var önnur 

spurning þar sem spurt var sérstaklega út í vefsíðuna knuz.is. Aðeins 36,65% þeirra 

kennara sem svöruðu könnuninni sögðust fylgjast almennt með umræðu um 

femínisma en aðeins 11,30% sögðust lesa vefsíðuna knúz.is. Grunnskólakennarar 

virðast því almennt ekki vera að afla sér upplýsinga um femínisma. Gæti þetta jafnvel 

útskýrt af hverju svo stórt hlutfall þeirra kennara sem svöruðu könnuninni vilji ekki 

skilgreina sig sem femínista og eins afhverju svo margir vilji meina að hugtakið 

femínismi sé neikvætt.   

39%	  

49%	  

12%	  

Mynd: 6 - Ræðir þú um femínisma við nemendur þína 

Já	  

Nei	  

Ekkert	  svar	  
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5. Samantekt og niðurstaða 

Uppeldi barna á Íslandi fer mest fram á heimilum og innan veggja grunnskóla 

landsins og spila grunnskólakennarar stóran þátt í uppeldi barnanna. Því ætti að vera 

öruggt að segja að grunnskólakennarar séu mjög áhrifamiklir þegar kemur að því að 

breyta viðhorfum í samfélaginu. Ef við viljum breyta viðhorfum samfélagsins er einn 

vænsti kosturinn að kenna komandi kynslóðum ný viðhorf. Oft er erfitt að kenna 

fullorðnu fólki að breyta viðhorfum en börn eru móttækileg og því auðveldara að 

kenna þeim breytt viðhorf.  

Það sýndi sig eftir fyrstu bylgju femínismans að ekki dugir að setja reglur eða lög til 

þess að fá fram breytingu á viðhorfum eða hegðun. Hegðun hjá fullorðnum 

einstaklingum ristir oft djúpt og þar af leiðandi dugir ekki endilega að segja 

einhverjum að frá og með deginum í dag skuli hlutirnir vera gerðir allt öðruvísi en 

áður. Einu sinni voru konur ekki kjörgengar en í fyrstu bylgju femíminismans náðist 

að breyta því og konur fengu, samkvæmt lögum, rétt til þess að bjóða sig fram til 

þings en það þýddi þó ekki að konur hefðu jafn mikla möguleika á að komast á þing 

eins og karlar. Ef fólk er vant ákveðnu fyrirkomulagi er erfitt að bregða út af því, í 

þessu tilfelli að kjósa konur. Ef við skoðum einnig launajafnrétti, þó svo að lögum 

samkvæmt eigi konur og karlar að fá sömu laun fyrir jafn verðmæta vinnu þá þýðir 

það ekki að daginn sem lögin voru sett séu konur hækkaðar í launum á einu bretti. 

Ástæða þessa er að ójafnrétti kynjanna liggur djúpt í samfélaginu og hlutir sem þessir 

geta ekki breyst yfir nótt.  

Ef við viljum breyta viðhorfum og bæta kjör kvenna og jafna stöðu kynjanna í 

samfélaginu ættum við því kannski að einbeita okkur frekar að því að fræða komandi 

kynslóðir. Oft er talað um að erfitt sé að kenna gömlum hundi að sitja og á það vel við 

í þessu tilfelli. Erfitt er að breyta hegðun fullorðins fólks með því að kenna þeim ný 

gildi, á meðan auðvelt að kenna börnum ákveðin gildi og hvernig eigi að lifa eftir 

þeim. Árangursríkasta leiðin til þess að fræða börn er að láta grunnskólana um það 

vegna þess að þar fer stór hluti uppeldisins fram og erfiðara er að koma því í kring að 

foreldrar kenni börnum ákveðna hluti á heimilum sínum. Samkvæmt þessu ætti 

kennsla um femínisma vel heima innan grunnskólans. Með því að fræða börn á 

þessum aldri um femínisma myndi nást mun meiri árangur. 



 33 

Kvenréttindabarátta á Íslandi hefur náð mjög langt og árangur Íslendinga í 

jafnréttismálum aðdáunarverður. Hér á landi er þó enn mikið bil á milli karla og 

kvenna. Það sýnir sig að þetta bil er búið til frekar snemma á lífsleiðinni, ef horft er til 

námsvals unglinga en í framhaldsskólum má augljóslega sjá þetta bil. Grunnskólar eru 

einnig frekar einsleitir, þ.e. þeir miða mikið að ákveðnum eiginleikum nemenda eins 

og þeim eiginleikum að geta staðið sig vel í prófum og bóknámi. Það eru margskonar 

eiginleikar sem börn hafa en eru ekki nægilega metnir í grunnskólum, t.d. list. Það 

þarf að taka baráttu róttækra femínista enn lengra og sjá til þess að eiginleikar allra 

séu metnir því annars gæti samfélagið farið á mis við svo margt.  

Grunnskólakennarar tilheyra kvennastétt, láglaunastétt, og eru þeir mikilvægir hlekkir 

í uppeldi barna. Þeirra viðhorf og skoðanir hafa áhrif á börnin sem þeir kenna, 

grunnskólakennarar eru miklar fyrirmyndir fyrir börn. Það skiptir því miklu máli hver 

viðhorf þeirra eru gagnvart femínisma, sérstaklega ef við viljum fræða börn um 

femínisma. Ekki fer þó mikil fræðsla um femínisma fram innan grunnskólanna, sem 

er skrítið í ljósi þessu að börn skulu, samkvæmt aðalnámskrá og lögum um 

grunnskóla, fá fræðslu um jafnrétti. Femínismi er stór hluti af jafnrétti og eru hugtökin 

nátengd. Í niðurstöðum úr könnuninni sem grunnskólakennararnir svöruðu kom í ljós 

að kennarar virðast hafa litla skoðun á femínisma. Eins kom það í ljós í viðtölum að 

grunnskólakennarar virðast almennt ekki mikið vita um eða hugsa út í femínisma. 

Fæstir kennarar hafa fengið fræðslu um femínisma í námi sínu og u.þ.b. helmingur, 

eða 50,75%, þeirra sem ekkert höfðu lært um femínisma voru hlutlausir gagnvart 

hugtakinu. Aftur á móti voru aðeins 29% þeirra sem höfðu fengið fræðslu um 

femínisma, hlutlausir gagnvart hugtakinu. Hægt er því að draga þá ályktun að fræðsla 

um femínisma hefur einhver áhrif á skoðunamyndun gagnvart hugtakinu. 

Það að vera tilbúin til þess að skilgreina sig sem femínista segir mjög mikið en 

38,26% þeirra sem svörðuðu könnuninni vildu ekki skilgreina sig sem femínista. 

Aftur á móti voru 40,87% tilbúnir að skilgreina sig sem femínista. Þó var meirihluti 

þeirra sem svöruðu ekki tilbúnir að skilgreina sig sem femínista því auk þeirra 

38,26% sem ekki vildu skilgreina sig sem femínista voru 18% sem ekki vildu svara og 

því ekki tilbúnir til þess að skilgreina sig sem femínista, það gerir nær 60% þeirra sem 

svöruðu gátu ekki skilgreint sig sem femínista. Ástæðurnar fyrir því að fólk vill ekki 

skilgreina sig sem femínista gætu verið margar, þessar niðurstöður benda þó til þess 
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að viðhorfið sé fremur neikvætt heldur en jákvætt en eins gæti þetta bent til þess að 

þeir sem svöruðu hafa bara ekki næga þekkingu á hugtakinu.  

Grunnskólakennarar virðast ekki hafa mikla þekkingu á hugtakinu femínismi, 39,13% 

þeirra sem svöruðu könnuninni gátu ekki skilgreint hugtakið sem jákvætt eða neikvætt 

og rúmlega fjórðungur skilgreindi hugtakið sem neikvætt. Á sama tíma var rúmlega 

helmingur þeirra sem svöruðu á þeirri skoðun að munur væri á því að vera femínisti 

annars vegar og jafnréttissinni, sem vildi jafnrétti kynjanna, hins vegar. Kennarar gátu 

flestir annaðhvort ekki skilgreint hugtakið sem jákvætt eða gátu ekki skilgreint það 

yfir höfuð. Einnig voru 55% sem töldu það vera tvennt ólíkt að vera femínisti og 

jafréttissinni að berjast fyrir kynjajafnrétti. Þessar niðurstöður benda til þess að 

grunnskólakennarar hafi ekki mikla þekkingu á hugtakinu. 

Ekki er hægt að segja út frá þessum niðurstöðum að viðhorfið sé á einn hátt frekar en 

annan heldur eingöngu að grunnskólakennarar virðast lítið vita um femínisma. Engin 

áberandi niðurstaða var um að grunnskólakennarar hefðu neikvætt viðhorf frekar en 

jákvætt gagnvart hugtakinu. Niðurstaðan er því sú að viðhorf grunnskólakennara til 

femínisma er almennt hlutlaus.  
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6. Lokaorð 

Femínismi snertir okkur öll, ekki eingöngu konur.Femínismi snertir konur á augljósan 

hátt, þ.e. femínismi snýst um að bæta kjör kvenna. Að kjör kvenna batni þýðir þó ekki 

að kjör karla þurfi að versna á móti. Með því að bæta kjör kvenna og að nýta þá 

eiginleika sem konur hafa að bjóða hættir samfélagið að fara á mis við alla þessa 

hæfileika. Femínistar berjast ekki eingöngu fyrir bættum kjörum kvenna heldur 

jafnrétti kynjanna, það þýðir einnig bætt kjör fyrir karla. Einnig eiga flestir karlar 

mæður, eiginkonur, dætur, systur, frænkur eða annað kvenfólk sem er þeim kært. Það 

ætti því að vera ósk þeirra og vilji að konur búi við sömu tækifæri og réttindi og 

karlar.  

Femínisk barátta er hvergi nærri búin, enda langt í land hvað varðar jafnrétti 

kynjanna. Við þurfum að finna góðar leiðir til að bæta kjör kvenna svo um munar og 

við þurfum að hvetja konur til þess að vera óhræddar að gera það sem hugur þeirra 

stendur til. Einnig þarf að hvetja karla til þess að vera óhræddir við að gera það sem 

þeirra hugur stendur til. Við þurfum einnig að hvetja konur enn frekar til þess að biðja 

um hærri laun, þær þurfa að vera óhræddar að biðja um jafn mikið og karlar, þú færð 

aldrei meira en þú biður um.  

Með því að færa fræðslu um femínisma inn í grunnskólanna og kenna börnum sem 

eru móttækileg fyrir fræðslunni, gætum við náð mun meiri árangri. Ég sá það fljótt 

við vinnslu þessarar ritgerðar að femínismi virðist vera mjög misskilið hugtak og 

hefur það vafalaust áhrif á viðhorf í samfélaginu. Það er ósk mín að jafnréttisbarátta 

kvenna komi til með að bera árangur fljótt og ég hef trú á því að það séu meiri líkur á 

því ef við eyðum meiri orku í fræðslu fyrir börn og ungmenni. 
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7. Viðauki 1 – Niðurstöður úr könnun 
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