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Útdráttur 

Í rannsókninni var upplifun og reynsla kvenna sem farið hafa í störf þar sem karlmenn eru í 

meirihluta skoðuð. Gerð var eigindleg rannsókn sem byggði á viðtölum við 11 konur sem unnu 

í skemmri eða lengri tíma í störfum sem teljast óhefðbundin fyrir konur. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að stuðningur vinnufélaga skipti mestu máli varðandi upplifun og 

reynslu kvennanna úr starfi. Flestar þurftu að sanna starfsgetu sína áður en þær fengu þennan 

stuðning. Viðmælendur töldu þörf á því að draga úr staðalmyndum tengdum störfum, að störf 

væru kynnt út frá þeirri hæfni sem þarf til þess að sinna þeim og að draga þyrfti úr kynjaðri 

umræðu. Starfsfræðsla ætti að vera kerfisbundin, markviss og framkvæmd af þeim sem hlotið 

hafa menntun og þjálfun í faginu. Starfsfræðsla ætti að ganga þvert á skólastig, hefjast 

snemma og þyrfti einnig að ná til foreldra og atvinnulífsins. Aukin starfsfræðsla væri til þess 

fallin að draga úr fordómum og staðalmyndum tengdum störfum. Þannig væri hægt að stuðla 

að jákvæðu viðmóti á vinnumarkaði óháð kyni eða starfsvali.  
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Abstract 

The purpose of this qualitative research is to explore the experience of women who have 

worked in male dominant workplaces. Open semi-standardized interviews were conducted on 

eleven women who have had non-traditional jobs. Results show that support from work 

colleagues greatly impacts how the women experienced their non-traditional job. Most of the 

women needed to prove themselves as workers before they were afforded that support. The 

women expressed that they believed it was important to reduce job related stereotypes, that 

jobs should be presented based on the skills needed for that particular job and that gender 

should not be a factor in discussions about jobs. Career education needed to be systematic, 

focused and carried out by a specialist in career education. It should start early and continue 

across school levels. Parents and the work force should be included in career education. By 

doing this prejudice and stereotypes related to jobs could be reduced and people could 

experience a positive attitude from society regardless of their career choice.   
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Viðfangsefni hennar er reynsla og upplifun 

kvenna sem farið hafa í störf sem teljast óhefðbundin vegna kyns þeirra. Rætt var við 11 konur 

sem valið hafa störf sem krefjast kunnáttu á sviði iðnaðar og/eða framleiðslu, um upplifun og 

reynslu þeirra í starfi. Einnig var starfsfræðsla skoðuð með tilliti til þess hvað konurnar töldu 

að gæti haft áhrif á það að jafna hlutfall kynjanna í þeim störfum sem hallar á annað kynið.  

Óhefðbundið starfsval hefur lengi heillað mig meðal annars vegna þess að sem barn stefndi 

ég á að fara óhefðbundna leið í starfsvali en hætti við á unglingsaldri. Ég hef velt því fyrir mér 

hvað olli þessari stefnubreytingu og fannst því spennandi að kynna mér óhefðbundið starfsval 

kvenna nánar. Langaði mig að skoða upplifun og reynslu þeirra sem farið hafa þá braut ásamt 

því að skoða hvaða vægi náms- og starfsfræðsla gæti haft varðandi það að draga úr 

kynbundinni skekkju þegar kemur að náms- og starfsvali. Ég valdi að hafa hópinn nokkuð 

einsleitan hvað starfsgreinar varðar til að fá betri mynd af upplifun og reynslu kvenna úr þeim 

starfsstéttum. Markviss og kerfisbundin náms- og starfsfræðsla þvert á aldur og skólastig hefur 

ekki verið fest í lög. Er því ekki fast hverjir sjá um þessa fræðslu þrátt fyrir að rannsóknir hafa 

sýnt fram á ávinning náms- og starfsfræðslu fyrir einstaklinga og samfélagið í heild. Því vildi ég 

heyra raddir þeirra sem farið hafa óhefðbundna leið í starfsvali varðandi áherslur og mikilvægi 

þess að þessari fræðslu sé sinnt.  

Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að ræða við mig. Án þeirra hefði 

þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika. Einnig vil ég þakka leiðbeinandanum mínum Dr. 

Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar varðandi efnistök og lesefni 

tengt rannsókninni. Að lokum við ég þakka fjölskyldu og vinum sérstaklega fyrir mikla 

þolinmæði, skilning, áhuga, hvatningu og yfirlestur sem er ómetanlegt.  
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1 Inngangur 

Ein af stærstu ákvörðunum sem einstaklingur þarf að taka á ævinni er ákvörðun um val á námi 

og starfi. Í síbreytilegu samfélagi er mikið námsframboð og starfsmöguleikar eru fjölbreyttir. 

Það kallar á markvissa aðstoð við að taka slíkar ákvarðanir (Betz, 2005; Einarsdóttir og Rounds, 

2009). Lífshlaup karla og kvenna er í grunninn ólíkt og má þar nefna sem dæmi aðstæður 

tengdar barneignum og aðra viðburði sem einstaklingar standa frammi fyrir yfir ævina. Þegar 

karlar og konur fá ólíka meðhöndlun er félagsleg mismunun og valdaójafnvægi viðhaldið (Betz, 

2005; Enns, 2004; Fitzgerald og Betz, 1983). Ef það á að vinna að því markmiði að draga úr 

kynbundinni skekkju í náms- og starfsvali þarf að skoða þau ferli sem hafa áhrif á starfsþróun 

einstaklinga. Inngangur rannsóknarinnar skiptist í 8 hluta. Í fyrsta hluta er þátttaka kvenna á 

atvinnumarkaði skoðuð í sögulegu samhengi. Annar hluti fjallar um starfsferil kvenna og að 

hvaða leiti hann er ólíkur starfsferli karla. Í þriðja hluta verður fjallað um feminískar kenningar 

og sjónum beint að þrem tegundum femínisma sem falla að efni rannsóknarinnar. Fjórði hluti 

snýr að óhefðbundnu náms- og starfsvali þar sem áherslan er á konur. Í fimmta hluta verður 

náms- og starfsferilsþróun einstaklinga, þá sérstaklega kvenna, skoðuð út frá fimm 

starfsferilskenningum. Sjötti hluti fjallar um náms- og starfsfræðslu og stöðu hennar hér á 

landi. Í sjöunda kafla verður fjallað um námsefni sem hægt er að nýta í náms- og starfsfræðslu 

í dag. Loks verður í áttunda og síðasta hluta farið yfir þær rannsóknarspurningar sem unnið 

var eftir við vinnslu rannsóknarinnar.    

1.1 Þátttaka kvenna á atvinnumarkaði 

Ákveðin kaflaskil urðu sögulega á atvinnumarkaði með tilkomu seinni heimstyrjaldarinnar. Á 

meðan á henni stóð breyttist hlutverk kvenna og þær þurftu að ganga inn í störf karla þar sem 

stór hluti þeirra var ekki lengur til staðar. Einnig hafði áhrif að ekki snéru allir til baka úr stríðinu 

og því þurftu konur í einhverjum tilfellum að fara varanlega út á vinnumarkaðinn af 

fjárhagsástæðum (Blau, Simpsons og Anderson, 1998; Einhorn, 1993). Samhliða því að 

atvinnuþátttaka kvenna jókst breyttust viðhorf þeirra til vinnumarkaðarins og fóru konur að 

sækja sér menntun og starfsreynslu í auknu mæli (Goldin, 1991). Atvinnuþátttaka kvenna á 

Íslandi jókst hægt en stöðugt og var komin í rúm 30% árið 1930. Þau störf sem konur fóru í 

voru störf sem áður höfðu verið inni á heimilum og sinnt af heimilisfólkinu sjálfu til dæmis 

umönnun, kennsla, saumaskapur og vinnsla matvæla (Guðmundur Jónsson og Magnús S. 

Magnússon, 1997).  
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Allt þar til á fyrstu áratugum 20. aldar var vinnukonustéttin fjölmennasta atvinnugrein 

kvenna. Vinnukona var einnig fyrsta starfsheitið sem konur fengu hér á landi. Þessi stétt var 

lítils metin og hvorki þurfti sérstaka menntun né reynslu til að komast í vinnukonustarf (Símon 

Jón Jóhannsson og Ragnhildur Vigfúsdóttir, 1991). Ekki voru allir sáttir við breytt hlutverk 

kvenna og þátttöku þeirra á vinnumarkaði. Í byrjun 20. aldarinnar fóru fljótlega að heyrast 

háværar gagnrýnisraddir sem beindust aðallega að því að konur væri orðnar of uppteknar við 

að mennta sig. Þessi viðhorf endurspegla á vissan hátt hugmyndir um stöðu kvenna innan 

samfélagsins á þeim tíma (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). Samhliða þessum breytingum fór 

neyslumynstur heimilanna að breytast sem gerði það að verkum að aukning varð á aðkeyptum 

varning sem auðveldaði konum að sinna öðrum hlutverkum en heimilisverkum. Konur fóru 

smá saman að öðlast meiri réttindi í samfélaginu til dæmis með skólagöngu, kosningarétti og 

atvinnumöguleikum (Sigurður Gylfi Magnússon 2010).  

Í upphafi voru eingöngu ógiftar konur, einstæðar mæður og ekkjur sem fóru út á 

vinnumarkaðinn og var ástæðan sú að ekki var karlmaður til staðar sem gat aflað tekna. Þetta 

fyrirkomulag fór að breytast um miðja 20. öldina og margir rekja atvinnuþátttöku giftra kvenna 

til tilkomu dagmæðra, barnaheimila og leikskóla. Í lok 20. aldar var vinnumarkaðurinn orðinn 

fjölbreyttur og vinnuaflið sérhæft. Samfélagið fór að gera meiri kröfur um menntun og 

starfsréttindi sem setti sterkan svip á möguleika fólks til starfa (Eggert Þór Bernharðsson, 

1998). Samhliða auknum kröfum um menntun og starfsréttindi jukust kröfur samfélagsins til 

réttinda einstaklinga og lagasetningar tóku mið af þeim breytingum.  

Á Íslandi eru lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr.10/2008. Markmið 

laganna er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna 

þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna 

möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Fram kemur í lögunum 

að þessu markmiði skuli meðal annars náð með því að vinna að jöfnum áhrifum karla og 

kvenna í samfélaginu, vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á 

vinnumarkaði, gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf og 

breyta hefðbundnum kynjamyndum og vinna gegn neikvæðum staðalmyndum um hlutverk 

kvenna og karla. Í 18 gr. laga um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla kemur fram að 

atvinnurekendur og stéttarfélög skuli vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði. Atvinnurekendur skulu sérstaklega vinna að því að jafna stöðu kynjanna innan 
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fyrirtækis síns eða stofnunar og stuðla að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og 

karlastörf. Sérstök áhersla skal lögð á að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum.  

Sögulega hafa konur notið minni réttinda en karlar og þar er atvinnumarkaðurinn engin 

undantekning. Að það hafi þurfti að segja lög til þess að tryggja þessi réttindi styður þessa 

fullyrðingu. Starfsferill kvenna er á margan hátt ólíkur starfsferli karla og því verður hann 

skoðaður sérstaklega hér á eftir.  

1.2 Starfsferill kvenna 

Þegar konur fóru að ryðja sér rúms á vinnumarkaði voru ekki til miklar upplýsingar um þær 

hindranir og málefni sem snerta starfsferil kvenna (Hackett og Betz, 1981). Í sögulegu 

samhengi var í upphafi  ekki lögð mikil áhersla á að veita starfsferli kvenna sérstaka athygli. 

Ástæðurnar má líklega rekja til tveggja þátta. Í fyrsta lagi var viðhorfið lengi þannig að hlutverk 

kvenna væri aðallega inni á heimilinu, þær konur sem unnu úti voru yfirleitt í láglauna störfum 

sem voru lítils metin og ekki talin vænleg til framdráttar. Litið var svo á að konur væru frekar 

að halda í þau störf sem þær fengu heldur en að þær væru að byggja sér starfsferil (Fitzgerald 

og Betz, 1983). Hin ástæðan er talin vera að starfsráðgjöf var í fyrstu byggð á upplifun og 

reynslu hvítra, milli- og yfirstéttar karlmanna. Því mætti segja að ákveðið tómarúm hafi skapast 

og starfsráðgjafar þess tíma þurft að finna leiðir til að fylla upp í það. Undanfarna þrjá áratugi 

hefur þó orðið breyting þarna á. Rannsóknir hafa verið framkvæmar á starfsferli kvenna og því 

hægt að sníða starfsráðgjöf betur að þeim (Fitzgerald og Betz, 1983).  

Nokkrar ástæður eru fyrir því að hefðbundnar kenningar um starfsferilsþróun virka ekki á 

sama hátt fyrir konur og karla. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir að starfið sé megin lífshlutverk 

einstaklingsins og uppfylli þannig þarfir hans. Í öðru lagi er gert ráð fyrir að starfstengdar 

ákvarðanir séu teknar án hindrana, takmarkana og að staðalmyndir hafi ekki áhrif á þessar 

ákvarðanir. Í þriðja lagi er gert ráð fyrir að starfsferilsþróun sé alltaf stigvaxandi ferli. Í fjórða 

lagi er gert ráð fyrir að starfshlutverk einstaklingsins sé aðskilið frá öðrum hlutverkum sem 

hann gegnir. Í fimmta lagi er gert ráð fyrir að það að ná langt í starfi sé einstaklingsárangur og 

að árangurinn sé algjörlega á valdi hæfni og frumkvæði einstaklingsins (Crozier, 1999). Þetta 

er ekki raunin með starfsferil kvenna og þarf því að nálgast hann á annan hátt.  

Rannsóknir Hackett og Betz (1981) á starfsferli kvenna hafa leitt í ljós bæði innri og ytri 

hindranir sem þær þurfa að takast á við. Rannsóknir þeirra hafa einnig bent til að þörf sé á að 

þróa starfsferils inngrip sem eru sniðin að konum og byggja á þeim hindrunum sem verða á 
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vegi þeirra.  Konur eru líklegri en karlar til að hafa áhyggjur af hvaða áhrif ákvarðanir þeirra 

varðandi starfsferilinn hafa á fjölskylduna. Ákvarðanir sem konur taka varðandi starfsferil sinn 

eru oft samofnar heildar aðstæðum þeirra. Það felur í sér að þær þurfa að taka til skoðunar 

marga þætti, til dæmis skoðanir þeirra sem standa þeim nærri. Þess vegna eru starfsákvarðanir 

kvenna ekki alltaf teknar út frá rökum eða hlutleysi heldur frekar út frá heildrænu og 

tilfinningalegu sjónarhorni (Crozier, 1999). Ljóst er að konur þurfa að taka fleiri flóknar 

ákvarðanir varðandi starfsferil sinn heldur en karlmenn. Starfsferill kvenna virðist fara í 

gegnum ákveðin stig sem taka mið af því sem er að gerast í persónulegu lífi þeirra á hverjum 

tíma. Þetta gerir það að verkum að nokkurs konar hringrás persónulegrar og starfstengdrar 

þróunar skapast hjá konum (Bennett o.fl., 1999). Rannsóknir benda einnig til þess að konur 

hugi meira að áhrifum þess að stofna fjölskyldu á starfsferil sinn en karlmenn (Bennett, o.fl., 

1999).  

Starfsferli kvenna hefur verið lýst þannig að þeir þættir sem hafi áhrif á hann séu 

persónulegir þættir, atferlisþættir og umhverfis þættir (Bennett, o.fl., 1999). Þættirnir eru 

flóknir og tengdir hver öðrum og jafnvel þær konur sem hafa náð lengst á sínum starfsferli 

ættu að geta tengt við einhverja af þeim. Í stað þess að halda áfram að klifra upp stigann eftir 

fyrsta stökkið upp á við innan síns starfsvettvangs virðist starfsferill kvenna oft frekar halda 

áfram í láréttri stöðu. Þetta er talið gerast meðal annars vegna þess að á sama tíma og 

starfsferillinn gæti verið að fara upp á við eru margar konur að taka sér hlé vegna barneigna 

(Bennett o.fl., 1999). Þátttaka kvenna á atvinnumarkaði getur því verið breytileg eftir aldri og 

hefur verið líkt við M laga kúrfu (e. M-shaped curve). Þetta gerist vegna þess að stór hluti 

kvenna hverfur af vinnumarkaði í afmarkaðan tíma þegar þær eru á barneignar aldri en kemur 

svo inn á hann aftur (Blau, Simpsons og Anderson, 1998).  Þegar þær koma aftur til starfa er 

frekar litið á það sem hindrun að þær séu með ung börn og því getur reynst þeim erfitt að 

komast aftur á þann stað að þær séu að vinna sig upp innan fyrirtækisins (Bennett, o.fl., 1999). 

Annað dæmi um áhrif barneigna á starfsferil kvenna er að karlmenn fara í flestum tilfellum 

beint út á vinnumarkaðinn eftir að námi lýkur. Hluti kvenna fer ekki þessa leið þar sem þær 

taka sér hlé á þessum hluta ævi sinnar til að sinna barneignum (Philips og Imhoff, 1997).  

Móðurhlutverkið er stór áhrifavaldur á starfsferli kvenna. Álag á útivinnandi mæður hefur 

aukist undanfarin ár þar sem þær reyna að finna merkingu í vinnunni, heima og í persónulega 

lífinu ásamt því að forgangsraða og sinna fjölbreyttum hlutverkum (Grady og McCarthy, 2008). 

Rannsakendur hafa skoðað áhrif þessara fjölbreyttu hlutverka á starfsferil kvenna í iðn-og 
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verkgreinum og hafa leitt í ljós að barneignir geta hindrað konur í að sækja sér frekari menntun 

innan þessara greina. Einnig hefur komið í ljós að konur sem setja það að stofna til fjölskyldu 

sem mikilvægt markmið eru ólíklegri til þess að sækja í störf sem teljast óhefðbundin fyrir kyn 

þeirra (Szelenyi, Denson og Inkelas, 2013).  

Ástæðan fyrir því að móðurhlutverkið hefur ennþá meiri áhrif á starfsferil kvenna er líklega 

sú að þær eru enn megin uppalendur barna sinna (Grady og McCarthy, 2008). Tvö ríkjandi 

sjónarmið eiga við um samþættingu vinnu og persónulegs lífs. Annað gerir ráð fyrir átökum 

þarna á milli. Átökin verða þegar kröfur eins þáttar (heimili, vinna, persónulegt líf) truflar 

einhvern hinna þáttanna og veldur þannig ójafnvægi. Þegar mikilvæg störf eða verkefni á 

ólíkum sviðum þurfa athygli á sama tíma getur það gert þennan ágreining enn verri. Stöðugur 

ágreiningur getur valdið kulnun og öðrum skyldum þáttum eins og þreytu, streitu og almennt 

verra andlegu og líkamlegu ástandi. Hitt sjónarhornið gerir ráð fyrir að þessi hlutverk geti flætt 

yfir á svæði hvers annars á jákvæðan og gagnlegan máta (Grady og McCarthy, 2008). 

Markmiðið ætti að vera að tryggja jákvætt flæði á milli hlutverka og reyna að koma í veg fyrir 

átök og ójafnvægi á milli þeirra. Af þessu má sjá að í mörg horn er að líta þegar kemur að 

starfsferli kvenna og þróun hans. Til að skilja betur stöðu kvenna getur verið gagnlegt að skoða 

femínískar kenningar.   

1.3 Femínískar kenningar 

Þrátt fyrir að vinnumarkaðurinn eigi að bjóða upp á umhverfi þar sem mismunun vegna kyns 

er ólögleg eru möguleikar kynjanna á raunverulegu jafnrétti ennþá takmarkaðir. Umgjörðin 

um þá sem ná langt í starfi tekur enn mið af því að um sé að ræða karlmann sem býr með 

heimavinnandi konu sem sér um allt sem snýr að heimilinu (Enns, 2004). Þrátt fyrir að menn 

hafi aukið þátttöku sína í heimilisstörfum og konur hafi á móti minnkað hlutverk sitt er staðan 

ennþá þannig að konur sinna allt að tvisvar sinnum fleiri heimilisstörfum en maki þeirra og fer 

um það bil 80% af tíma kvenna innan heimilisins í þætti tengda eldamennsku, þrifum og þvotti 

(Enns, 2004). Þar sem konur sjá enn um mestan hluta heimilisstarfa þrátt fyrir að vera 

útivinnandi setur þetta þær ósjálfrátt í verri stöðu en karlmennina (Enns, 2004; Fassinger, 

2000; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Thamar M. Hejstra, 2013; Scheye og Gilroy, 2008). Á sama 

tíma hafa rannsóknir sýnt fram á að þessi fjölbreyttu hlutverk sem konur sinna, það er að segja 

að vera bæði á atvinnumarkaði og að sinna fjölskyldunni sé mikilvægt fyrir andlega og 

líkamlega heilsu þeirra. Það kom til að mynda fram í rannsókn Greenberger og O’Neil frá árinu 
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1993 að karlmenn treystu mest á félagslegan og tilfinningalegan stuðning eiginkvenna sinna 

fyrir almennt góða andlega og líkamlega heilsu. Konur treystu hins vegar á stuðning frá 

nágrönnum, yfirmönnum, vinnufélögum og eiginmönnum fyrir andlega og líkamlega heilsu 

(Betz, 2005). Það hversu fjölbreyttan stuðning konur treysta á er að einhverju leyti tengt við 

það að konur sjá enn í meira mæli um þætti tengda uppeldi og umönnun barna sinna og þurfa 

því að treysta frekar á fjölbreyttan stuðning samfélagsins til að fá aðstoð (Greenberger og 

O‘Neil, 1993). Uppeldi og umönnun barna er ekki eina ástæðan fyrir fjölbreyttum stuðning 

sem konur leita eftir. Konur og karlar nota bjargráð á mismunandi hátt. Karlar bregðast í 

flestum tilfellum við streitu með því að reyna að breyta streituvaldinum eða hundsa hann. 

Konur nýta frekar félagslegan stuðning sem sitt bjargráð. Með félagslegum stuðning er átt við 

að leita eftir stuðningi frá öðrum til að komast yfir hindranir. Það að konur leiti meira í 

félagslegan stuðning sem bjargráð getur verið endurspeglun á því að konur og karlar verða 

fyrir mismunandi félagsmótun frá unga aldri (Morganson, Jones og Major, 2010).  

Það er líklegra að jafnrétti eigi sér stað í gagnkynhneigðum samböndum þegar fjárhagsleg 

völd einstaklinganna eru svipuð (Enns, 2004). Samt sem áður hafa rannsóknir sýnt fram á að 

jafnvel þó að konan þéni meira en makinn séu kynjahlutverk innan heimilisins ennþá þannig 

að völdin séu frekar hjá karlmanninum (Crawford og Unger, 2004). Guðbjörg Linda Rafnsdóttir 

og Thamar M. Heijstra (2013) framkvæmdu rannsókn þar sem samþætting vinnu og 

fjölskyldulífs einstaklinga sem hafa sveigjanlegan vinnutíma var skoðuð. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu í ljós að konur með sveigjanlegan vinnutíma taka að sér fleiri heimilisstörf 

og ábyrgð innan heimilisins en karlar í sömu stöðu. Konur virðast ekki ná að sinna vinnu sinni 

á sama hátt og karlmenn þegar heim er komið. Þetta viðheldur valdamismun milli kynjanna og 

ýtir undir að kynjaskipting sé á verkum innan heimilisins. Heimilisstörf virðast oft verða 

ósýnileg og eru ekki metin að verðleikum, það er því erfitt að ná fram jafnrétti í samböndum 

innan þeirra félagslegu hugsmíðar sem er við líði í dag (Betz, 2005; Enns, 2004).  Jafnrétti í 

samböndum er því enn sem komið er frekar óalgengt og táknar frekar hugmyndafræði heldur 

en raunveruleika og á það við bæði á heimilum þar sem er ein fyrirvinna og þar sem eru tvær 

fyrirvinnur. Þessi staðreynd rennir stoðum undir mikilvægi þess að fjalla um og finna lausnir á 

þessum vanda út frá femínísku sjónarhorni (Crawford og Unger, 2004). Gengisfelling 

frammistöðu kvenna er oft vandamál þegar konur fara í störf sem eru óhefðbundin fyrir kyn 

þeirra (Betz, 2005; Scheye og Gilroy, 2008). Þess vegna er mikilvægt að skoða starfsferilsþróun 

þeirra út frá femínísku sjónarhorni. Með því er hægt að hjálpa konum að verða meðvitaðar 
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um pólitíska og félagslega umgjörð sem hefur mótað og takmarkað metnað þeirra og til að 

aðstoða konur við að takast á við áskoranir og hindranir sem geta orðið á vegi þeirra (Crawford 

og Unger, 2004; Enns, 2004) 

Femínismi er samheiti yfir pólitískar og hugmyndafræðilegar stefnur sem hafa mismunandi 

áherslur og birtingarmyndir. Sameiginlegi þáttur femínismans er að barist er fyrir jafnrétti 

kynjanna í víðum skilningi (Brown, 2010). Hér á eftir verður fjallað stuttlega um tvær tegundir 

femínisma sem samræmdust frásögn og upplifun viðmælenda rannsóknarinnar helst. Þessar 

tegundir eru mismunandi/jafngildandi femínismi og frjálslyndur femínismi. Einnig verður 

fjallað sérstaklega um starfsferilsfemínisma sem tengist efni rannsóknarinnar og fræðilegri 

umfjöllun um starfsferil kvenna.   

Rannsóknum og verklagi varðandi femínískan tíðaranda hefur verið skipt í 4 stig í 

Bandaríkjunum og er  mismunandi/jafngildandi femínismi (e. difference with equal values 

feminism) eitt þeirra. Mismunandi/jafngildandi femínismi kom fram í kringum 1990 og er enn 

við líði í dag. Samkvæmt þessu stigi á ekki að koma jafnt fram við konur og karla vegna þess að 

þau séu eins. Það á að koma eins fram við alla vegna þeirrar grundvallar réttsýni að allir eigi 

rétt á jafnri framkomu og tækifærum vegna þess að það er það rétta í stöðunni. Hæfni og geta 

eiga að stjórna aðgangi að tækifærum ekki kyn eða aðrir þættir (Brown, 2010).  

Frjálslyndur femínismi (e. liberal feminism) vinnur að því að eyða út staðalmyndum 

varðandi kynjamun og jafna möguleika kynjanna. Í gegnum söguna hafa frjálslyndir femínistar 

litið á heftandi félagsmótun kynjanna og óhefðbundna fordóma sem aðal orsök kynjamisréttis. 

Samkvæmt þessu viðhorfi er hægt að uppræta kynjamisréttis hugsun og hegðun með 

rökrænum samræðum, endurgerð félagsmótunar (e. resocialization) karla og kvenna, ásamt 

því að koma fram með kynlausa stefnu sem veitir konum og körlum tækifæri til þess að ná 

markmiðum sínum með eigin hæfni og metnaði (Enns, 2004). Frjálslyndir femínistar vinna að 

því að búa til umhverfi þar sem bæði konur og karlar hafa jöfn tækifæri til þess að skilgreina 

og velja sér persónuleg markmið. Frávik frá hefðbundnum kynhlutverkum eru talin eðlileg og 

fjölbreytt hegðun er í boði fyrir bæði konur og karla (Brown, 2010).  

Hugtökin kyn og kyngervi eru mikið notuð í femínískri orðræðu. Kyn (e. sex) er yfirleitt fyrsta 

auðkennið sem fólk upplifir og kemur það á undan öðrum auðkennum eins og menningu, 

þjóðerni og félagslegri stöðu vegna þess að kynskipt hugsmíð er jafnan talin vera sú breyta 

sem einstaklingar telja mikilvægasta þegar kemur að fæðingu barns (Brown, 2010; Fassinger, 

2000). Kyngervi (e. gender) vísar til menningar- og félagsbundins mismunar á milli kvenna og 
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karla. Þegar talað er um menningar- og félagsbundna mismun er átt við valdamismun og 

ójöfnuð sem er að finna í öllum samfélögum (Eriksen, 2001).  

Börn búa sér til skemu um kyn. Þessi skemu snúast ekki eingöngu um að barnið sé að 

tileinka sér ytri kynhlutverk heldur snúast þau frekar um virkni þeirra samskipta sem barnið á 

í, félagslega umhverfið, aldur og þroskastig barnsins spila þar inn í (Brown, 2010; Fassinger, 

2000). Kynbundin skemu byrja yfirleitt þannig að barnið er sett í ákveðið hólf og fær ekki frelsi 

til að brjótast úr því hólfi. Þessi fyrirfram skilgreindu kynjahólf virðast ekki opnast eða verða 

sveigjanlegri eftir því sem barnið eldist (Brown, 2010). Unger (1989) framkvæmdi áhugaverða 

rannsókn þar sem breytunum kyn og völd var stjórnað í hópi þar sem þátttakendur áttu að 

leysa vandamál. Niðurstöður Unger eru ögrandi (e. provocative). Þegar konurnar í hópnum 

voru settar í valdamikil hlutverk fóru þær að sýna persónueinkenni sem vanalega eru tengd 

við karlmennsku í vestrænum samfélögum. Karlmenn sem settir voru í valdlítil hlutverk innan 

hópsins fóru hins vegar að hegða sér á máta sem talinn hefur verið kvenlegur í vestrænum 

samfélögum. Rannsókn Unger rennir stoðum undir það sem fram hefur komið um kyngervi og 

kynjahólf sem einstaklingar skiptast í strax frá unga aldri og virðast eiga erfitt með að brjótast 

úr (Brown, 2010). Hugmyndir um hvaða starfshlutverk séu viðeigandi fyrir konur og karla 

myndast snemma yfir ævina og sjást skýrt í sögum barna, athöfnum þeirra og eignun (Philips 

og Imhoff, 1997). Þessi skemu um kyn og kynhlutverk teygja anga sína víða og hefur áhrif á líf 

einstaklinga á mörgum sviðum. Hugsun kvenna um atvinnu og ákvarðanir tengdar henni eru 

þar á meðal.  

1.3.1 Starfsferilsfemínismi 

Atvinna (e. employment) er mikilvægur þáttur tengdur ánægju kvenna og veitir þeim jákvæða 

reynslu varðandi endurgjöf, sjálfstraust, félagslegar tengingar, völd og áskoranir (Enns, 2004; 

Fassinger, 2000). Starfsferill kvenna virðist samt vera samofin fjölskyldulífi þeirra og taka konur 

frekar ákvarðanir varðandi störf eftir að hafa skoðað hvaða áhrif ákvörðunin gæti haft á 

fjölskyldulífið (Enns, 2000; Maniniero og Sullivan, 2005). Starfsferilsfemínismi leggur grunninn 

að því að hjálpa konum að kljást við innri átök um lágar væntingar og mögulega hræðslu við 

að ná langt. Hann snýr einnig að því að auka vitund þeirra varðandi starfsmöguleika (Betz, 

2005; Enns, 2004). Í rannsókn Sears og Barbie frá 1977 var haft samband við konur sem höfðu 

verið hluti af rannsókn um bráðger börn þegar þær voru komnar á sjötugs aldur. Þær konur 

sem töldu sig hafa náð sínum markmiðum og voru almennt ánægðar með lífshlaup sitt voru 
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þær sem höfðu farið út á vinnumarkaðinn. Þær konur sem voru síst ánægðar með lífshlaup sitt 

voru þær sem höfðu verið heimavinnandi alla ævi. Þær konur sem áttu í mestum sálrænum 

vanda á sjötugsaldri voru þær konur sem voru afburðargreindar, með greindarvísitölu yfir 170 

og höfðu verið heimavinnandi alla tíð (Betz, 2005). Af þessu má sjá að það að komast út á 

atvinnumarkað skiptir konur máli. 

Sérstaklega er mikilvægt að vinna að því að eyða út kynbundinni skekkju á vinnumarkaði. 

Þó bæði kynin upplifi að það halli á þau í tilteknum greinum þá er staðreyndin sú að mismunun 

af þessu tagi getur haft alvarlegri afleiðingar í för með sér fyrir konur en karla. Ástæðan er sú 

að þau störf sem teljast hefðbundin fyrir konur eru einnig störf sem almennt njóta minni 

virðingar en hefðbundin karlastörf. Þessi störf eru oft verr launuð sem gerir kynin ójöfn þegar 

kemur að fjárhagslegri stöðu (Hareli og Klang, 2008).  

Starfsferils femínismi (e. career feminism) snýst aðallega um að hjálpa konum við að ná 

fram jafnrétti á atvinnumarkaði (Enns, 2000). Í því samhengi er mikilvægt að fá konur inn í 

störf sem  teljast óhefðbundin fyrir kyn þeirra, berjast gegn kynferðislegri áreitni á 

vinnustöðum og auka hlutfall kvenna í hálaunastörfum. Þau inngrip sem miða að því að hjálpa 

konum við að ná persónulegum starfsmarkmiðum eru til dæmis með fyrirmyndum, 

samböndum og með því að búa til stuðningsnet. Þrátt fyrir að sveigjanleiki gagnvart breytu 

hlutverki kvenna sé að aukast má enn búast við að konur þurfi að takast á við neikvæðar 

afleiðingar af því að fara í hlutverk sem ekki eru hefðbundin fyrir konur. Hvort sem það er að 

skara frammúr í námi eða starfi eða að taka þátt í störfum sem eru óhefðbundin fyrir kyn þeirra 

(Philips og Imhoff, 1997). Starfsferilsfemínismi leggur áherslu á að konur geti tekið stjórn á 

eigin lífi. Að konur hafi hugrekki til þess að verða það sem þær vilja vera og þori að berjast til 

baka ef einhver reynir að stoppa þær eða hamla þeim og hjálpa öðrum konum að ná sínum 

markmiðum (Enns, 2004). Með því að fræða konur um þær hindranir sem þær geta orðið fyrir 

á starfsferli sínum er hægt að draga úr þeim hindrunum sem konur upplifa að þær verði fyrir 

(Philips og Imhoff, 1997).  

1.4 Óhefðbundið náms- og starfsval 

Starfsumhverfið er að breytast hratt og konur eru nú um helmingur allra á vinnumarkaði. Þrátt 

fyrir þetta heldur kynskipting vinnumarkaðar áfram að vera til staðar. Konur sem fara í störf 

sem teljast óhefðbundin fyrir kyn þeirra eru því oft að fara í störf þar sem konur hafa ekki verið 

í áður og hætta er á að margar konur upplifi rótgróið kynjamisrétti (Bennett o.fl, 1999; Scheye 



  

16 

og Gilroy, 2008). Ákveðin störf eru enn flokkuð sem karlastörf eins og forritun, viðskipti, iðn- 

og verkgreinar og störf innan vísindanna. Á sama tíma eru störf eins og kennsla, 

umönnunarstörf og hjúkrun talin vera kvennastörf (Betz, 2005; Einarsdóttir og Rounds, 2009; 

Sax og Bryant, 2006). Til að starf teljist óhefðbundið fyrir annað kynið er almennt miðað við að 

töluvert færri einstaklingar af öðru kyni sinni því starfi. Fræðimenn eru sammála um að starf 

teljist óhefðbundið fyrir annað kynið ef innan við 30% starfsmanna eru af öðru kyninu 

(Goverment of Alberta, 2013; Zula, 2014). Á vef Hagstofunnar má finna upplýsingar um fjölda 

karla og kvenna innan ákveðinna atvinnugreina. Þar kemur fram augljós kynjamunur í 

ákveðnum störfum. 3900 karlar stunda fiskveiðar en 400 konur, 12500 karlar eru í störfum 

tengdum iðnaði en fjöldi kvenna í sömu störfum eru 4800. Við mannvirkjagerð starfa 16400 

karlmenn en 1100 konur. Þessu er öfugt farið í fræðslustarfsemi en þar starfa 9800 konur en 

4800 karla og í heilbrigðis og félagsþjónustu starfa 23000 konur en einungis 4200 karlar 

(Hagstofa Íslands, 2009).  

Atvinnugrein Fjöldi 
kvenna 

Fjöldi 
karla 

Fiskveiðar 400 3.900 

Iðnaður 4.800 12.500 

Mannvirkjagerð 16.400 1.100 

Fræðslustarfsemi 9.800 4.800 

Heilbrigðis og félagsþjónusta 23.000 4.200 

(Hagstofa Íslands, 2009) 

Starfsval er ekki einungis kynjaskipt heldur má einnig sjá ákveðna kynjaskiptingu í námsvali og 

hefur það verið rannsóknarefni fræðimanna undanfarin ár. Þrátt fyrir að hlutfall kvenna sem 

útskrifast úr háskólanámi sé að hækka eru konur enn í minnihluta þeirra sem mennta sig á 

sviði verk- og raunvísinda (e. science, technology, engineering, mathematics/ STEM careers) 

(Morganson, Jones og Major, 2010; Su, Rounds og Armstrong, 2009).  

Þeir sem rannsaka óhefðbundið starfsval hafa aðallega verið að skoða starfsval kvenna og 

hvaða þættir hafa áhrif á val þeirra (Dodson og Borders, 2006). Kynjamunur á starfsáhuga er 

ekki að öllu leyti meðfæddur heldur skipta umhverfisþættir eins og foreldrar, félagsmótun, 

staðalmyndir og menntun máli (Fassinger, 2000; Su, Rounds og Armstrong, 2009). Foreldrar 

og viðhorf þeirra gagnvart störfum hafa mikil áhrif á val barna sinna á námi og starfi, 

sérstaklega þegar kemur að óhefðbundnu vali (Philips og Imhoff, 1997). Þá virðist foreldri af 

sama kyni hafa meiri áhrif en foreldri af gagnstæðu kyni (Pappas og Kounenou, 2011). Einnig 

geta tengsl barns við foreldra haft áhrif en fylgni er á milli þess hversu náin börn eru foreldrum 
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sínum og hversu auðvelt þau eiga með að taka ákvarðanir varðandi starfsferilinn (Emmanuelle, 

2009). Skólaumhverfið hefur verið gagnrýnt fyrir að styrkja staðalmyndir barna um störf sem 

hafi þau áhrif að þau sæki frekar í störf sem eru talin hefðbundin fyrir kyn þeirra (Fassinger, 

2000; Sax og Bryant, 2006). Kynjamunur á starfsáhuga virðist koma fram strax í barnæsku og 

hafa stelpur og strákar misjafnar hugmyndir og væntingar um störf. Þennan mun má meðal 

annars rekja til umhverfisins og þau viðbrögð og upplýsingar sem börnin fá þaðan, til dæmis 

frá foreldrum, fjölmiðlum og skólaumhverfinu (Einarsdóttir og Rounds, 2009; Williams, 1995). 

Óformleg menntun og menning innan skólanna hefur mikil áhrif á náms- og starfsval nemenda. 

Með því að gera lítið úr þeim sem sækjast í óhefðbundin störf út frá kyni, ýta undir 

staðalmyndir tengdar óhefðbundnu vali og með því að nota niðrandi orðræðu er kynbundu 

náms- og starfsvali viðhaldið innan skólanna (Lappalainen, Mietola og Lahelma, 2013) 

Í rannsókn þar sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2004) skoðaði álit unglinga í 10. bekk á ellefu 

störfum kom í ljós augljós kynjamunur á sýn þeirra á eiginleikum til starfa og hugsun um störf 

almennt. Strákarnir töldu þau störf sem teljast hefðbundin kvennastörf virðingarminni en 

stelpurnar. Stelpurnar töldu hefðbundnu kvennastörfin gagnlegri og að þau fælu í sér meiri 

ábyrgð heldur en strákarnir gerðu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Arnkelsson, 

2005). Þessar niðurstöður eru áhugaverðar og eitthvað sem þarf að skoða nánar. Bæði þarf að 

skoða hvernig hægt sé að jafna virðingarstöðu starfa hjá kynjunum og hvers vegna börn líta 

störfin svona ólíkum augum.    

Komið hefur í ljós mikill munur á niðurstöðum karla og kvenna þegar kemur að 

áhugasviðskönnunum. Konur eru að mælast talsvert hærri en karlar á félagssviði og nokkuð 

hærri en karlar bæði á lista- og skipulagssviði. Karlar eru að mælast mun hærri á handverkssviði 

og nokkuð hærri en konur á athafnasviði og vísindasviði (Einarsdóttir og Rounds, 2009). 

Rannsakendur veittu þessum kynjamun ekki sérstakan áhuga fyrr en í seinni bylgju femínisma, 

þá fóru þeir að velta því fyrir sér hvort áhugakannanir beindu fólki í ólíkar áttir út frá kyni og 

þannig dregið úr valkostum einstaklingsins sem tekur könnunina (Fitzgerald og Betz, 1983). Því 

hefur verið haldið fram að með þessu beini áhugakannanir fólki inn á hefðbundnar brautir 

starfsvals og vinni þannig gegn megin markmiði sínu sem er að hvetja einstaklinginn til leitar 

(Einarsdóttir og Rounds, 2009). Kynjamunur í náms- og starfsáhuga endurspeglar því að 

einhverju leiti kynbundna félagsmótun og kynbundnar staðalmyndir starfa (Betz, 2005). 

Til að reyna að draga úr þessari skekkju var ýmsum aðferðum beitt og áhugasviðskannanir 

endurbættar. Athyglisvert er að þrátt fyrir þessar endurbætur og samfélagslegar breytingar í 
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jafnréttismálum hefur kynjamunur í áhugasviðskönnunum ekki breyst (Einarsdóttir og Rounds, 

2009). Í rannsókn sem Sif Einarsdóttir (2005) framkvæmdi til þess að skoða kynbundna skekkju 

og áhrif staðalmynda í öllum atriðum sem notuð eru í áhugasviðskönnuninni Strong kom fram 

augljós kynjamunur á niðurstöðum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að kynbundnar 

staðalmyndir hafa áhrif á svör þeirra sem taka könnunina og kynbundin skekkja er því 

mögulega innbyggð í mælitækið sjálft. Sem dæmi má nefna að ef hefðbundin karlastörf eru 

notuð til að meta áhuga á handverkssviði er ólíklegt að konur mælist hátt á því sviði. Þetta 

getur gerst jafnvel þó konur hafi áhuga á störfum sem falla undir skilgreiningu á því sviði. Þessi 

skekkja í mælitækjum segir þó ekki alla söguna. Einnig þarf að taka mið af raunverulegum mun 

á áhugasviðum kynjanna. Í rannsókn sem Sif Einarsdóttir (2005) gerði á þessum mun kom í ljós 

að karlar höfðu almennt meiri áhuga á að vinna með tækni, tæki og tól en konur. Þar eru að 

verki áhrifaþættir eins og kynbundin félagsmótun og kynhlutverk sem viðhalda kynjamun í 

nútímasamfélagi. Þessi kynbundna félagsmótun dregur úr frelsi einstaklingsins og þrengir 

valmöguleika kynjanna varðandi nám og störf á ólíkan hátt (Anker, 2001).  

Samfélagið og þær staðalmyndir sem eru við líði þar hafa áhrif á starfsval bæði karla og 

kvenna. Nefna má sem dæmi að í vísinda- og sögubókum er mjög lítil umfjöllun um konur og 

er sá heimur frekar tengdur við karla (Forst, Reiss og Frost, 2005). Af þessu má sjá að 

kynjaskiptingu á vinnumarkaði er einungis hægt að rekja að hluta til þeirra ákvarðana sem 

einstaklingarnir taka sjálfir. Samfélagið og ríkjandi viðhorf sem eru í gangi þar hafa áhrif á það 

hvernig einstaklingar meta eigin hæfni til tiltekinna starfa burt séð frá því hver raunveruleg 

hæfni þeirra til starfa er. Því þarf að leggja áherslu á báða þætti, annars vegar efla trú 

einstaklingsins á eigin getu og hins vegar breyta þeim staðalmyndum sem samfélagið, 

foreldrar, skóli, fjölmiðlar og vinnumarkaður heldur á lofti (Betz, 2005; Correll, 2001; Fassinger, 

2000). 

Konur upplifa ýmsar hindranir á meðan starfsferill þeirra er í mótun. Þetta á sérstaklega við 

um konur sem velja sér störf sem teljast óhefðbundin fyrir kyn þeirra (Bennett, Jayne, 

Davidson og Galeland, 1999). Meðal hindrana sem konur í iðn- og verkgreinum standa frammi 

fyrir er skortur á sjáanlegum fyrirmyndum og leiðbeinendum, lítil trú á eigin getu og áhrif 

glerþaksins. Til þess að haldast í störfum eða á starfsvettvangi þar sem þessar hindranir eru til 

staðar þurfa konur að grípa til bjargráða (e. coping) (Morganson, Jones og Major, 2010). Eins 

og fram hefur komið sækjast konur almennt eftir félagslegum stuðning sem bjargráði í 

krefjandi aðstæðum. South, Markham, Bonjean og Corder (1987) komust að því að 
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einstaklingar finna fyrir meiri áhrifum stuðnings ef hann kemur frá einstakling af sama kyni. 

Rannsakendur komust einnig að því að karlar veita karlkyns samstarfsmönnum meiri stuðning 

en konum. Konur virðast hins vegar veita báðum kynjum jafnan stuðning. Þar sem konur 

treysta á félagslegan stuðning sem bjargráð getur lítill stuðningur verið skaðlegur fyrir konur í 

starfi. Félagsleg samskipti skipta konur máli og hafa áhrif á sálræna þróun og almenna vellíðan 

þeirra (Morganson, Jones og Major, 2010). Annað sem hefur áhrif er sú staðreynd að þær 

konur sem fara í iðn- og verkgreinar eru líklegri til þess að hætta heldur en karlar í sömu 

greinum. Margar þeirra hætta í óhefðbundnum störfum til að stofna fjölskyldu og velja í 

framhaldi að starfa í hefðbundnari störfum eins og við kennslu eða umönnun (Bennett o.fl., 

1999). Þær hindranir sem konur skynja tengdar óhefðbundnu starfsvali er hægt að yfirstíga en 

þær hafa samt sem áður haldið konum frá því að velja að fara hina óhefðbundnu leið. Dæmi 

um slíkar hindranir eru meðal annars kynbundin félagsmótun, mismunun og áreiti, samgöngur 

og umönnun barna. Óhefðbundin störf fyrir konur eru oft á tíðum áhættusöm og í einhverjum 

tilfellum er þess krafist að starfsmenn klæðist tilteknum hlífðarbúnaði, þær gætu þurft að 

kljást við erfið veðurskilyrði og meiðsli tengd starfinu. Fyrir utan hindranir á vinnustaðnum 

sjálfum eru félagslegar hindranir sem þarf að huga að en það eru til að mynda einangrun vegna 

kyns, lítill stuðningur frá fjölskyldu og vinum vegna staðalmynda um störf og fáfræði um störf 

(Zula, 2014).  

Misjafnt er hvernig iðn- og verknámi er tekið í samfélögum og hvernig það er kynnt fyrir 

stelpum og strákum (Rodgers og Boyer, 2006). Megin munurinn á bóknámi og iðn- og verknámi 

hefur hingað til verið sá að bóknámið er álitið vera hin hefðbundna leið sem allir reyna að fara 

á meðan iðn- og verknám hefur verið annað val, eða val þeirra sem ekki geta klárað hefðbundið 

bóknám. Síðustu ár virðast þó einhverjar breytingar hafa átt sér stað og fleiri og fleiri farnir að 

líta á iðn- og tækninám sem fyrsta valkost (Lappalainen, Mietola og Lahelma, 2013). Iðn- og 

verknám er kynjað viðfangsefni, sem er oftast tengt við karlmenn. Þetta er stimpill fyrir fagið 

og ætti því að vera í forgangi hjá rannsakendum og samfélaginu að reyna að breyta þessu. 

Rannsakendur hafa bent á að ein ástæða þess að stelpur sækja ekki í þessar greinar sé sú að í 

sögulegu samhengi og umfjöllun hafi konur ekki verið tengdar við vísindi eða frumkvöðla 

starfsemi. Það er því þörf á að sagan sé skoðuð og skrifuð með sögu kvennanna í forgrunni 

(Bystydizenski, Eisenhart og Bruning, 2015; Lewis, 1999).  

Ólíkt hefðbundnu bóknámi miðar iðn- og verknám að því að koma nemendum út á 

vinnumarkaðinn og kenna þeim þá hæfni og leikni sem þarf til tiltekinna starfa (Sakellariou, 
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2006). Því er kjörið tækifæri fyrir þá sem kenna iðn- og verkgreinar og stofnanir þar sem sú 

menntun fer fram að taka sér stöðu gegn kynjamisrétti og vinna markvisst að því að fræða 

nemendur og draga úr hefðbundnum staðalmyndum tengdum störfum. Þessi fræðsla gæti svo 

skilað sér beint út til vinnumarkaðarins (Rodgers og Boyer, 2006). Þrátt fyrir að stelpur hafi 

gaman af að læra iðn- og verkgreinar er ólíklegra að þær velji sér þessar greinar þegar þær 

komast á þann stað að þær geti sjálfar valið námsleiðir. Þetta á líka við þegar stelpur og strákar 

hafa jafn gaman af tiltekinni iðn- og verkgrein, þá eru strákarnir líklegri en stelpurnar til að 

halda áfram á þeirri braut (Lewis, 1999). Aukin verkleg kennsla og starfsnám hefur ýtt undir 

áhuga stelpna á að halda áfram í iðn- og verkgreinum. Er þetta meðal annars talið vera vegna 

þess að með því að stelpurnar fái að kynnast störfunum frá eigin hendi auki það á sjálfstraust 

þeirra á eigin getu og hæfni til þess að sinna þessum störfum (Sakellariou, 2006). Konur sýna 

almennt meiri trú á eigin getu þegar kemur að hefðbundnum kvennastörfum en minni trú á 

eigin getu þegar kemur að hefðbundnum karlastörfum (Philips og Imhoff, 1997). Með aukinni 

þátttöku þeirra í óhefðbundnum störfum til dæmis í gegnum starfsþjálfun væri hægt að reyna 

að draga úr þessum mun. 

Þegar konur í óhefðbundnum störfum eru annars vegar er mikilvægt að þær hafi aðgang að 

stuðningi. Þessi stuðningur getur meðal annars komið í gegnum leiðbeinendur og fyrirmyndir. 

Sambönd af þessu tagi veita stuðning á vinnustaðnum og ýta undir betri afköst í starfi. Ef 

stuðningurinn er ekki til staðar gæti árangurinn og ánægjan látið standa á sér. Ekki skiptir 

eingöngu máli að taka vel á móti þeim konum sem fara í óhefðbundin störf heldur þarf 

stuðningurinn að vera til staðar á meðan þær eru í starfi og eftir að þær hætta störfum (Zula, 

2014).  

Ekki er nóg að gera sér grein fyrir vandanum og að vinnumarkaðurinn sé enn kynskiptur. 

Skoða þarf hvað bíður þeirra kvenna sem vilja fara óhefðbundna leið í náms- og starfsvali. 

Þarna þarf skólinn að huga að sínum vinnubrögðum þegar kemur að náms- og starfsfræðslu. 

Foreldrar, nærsamfélagið og í raun samfélagið í heild þarf að huga að því hvernig tekið er á 

móti þeim sem velja sér óhefðbundin störf. Opna þarf umræðuna um þær hindranir sem verða 

á vegi kvenna á starfsferlinum og veita þeim þann stuðning og tæki sem þær þurfa til þess að 

geta brotið þessar hindranir niður. Hér á eftir verður náms- og starfsferilsþróun einstaklinga 

og þá sérstaklega kvenna skoðuð út frá starfsferilskenningum.  
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1.5 Náms- og starfsferilsþróun 

Starfsferilskenningar varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á náms- og starfsferilsþróun 

einstaklinga. Hafa náms- og starfsráðgjafar beint sjónum sínum að því hvernig fólk velur sér 

störf og margir þættir hafa áhrif á námsval og starfsþróun kvenna. Savickas segir til að mynda 

að til þess að einstaklingur sé fær um að stýra eigin starfsþróun þurfi hann að þekkja sjálfan 

sig, eigin þarfir og væntingar (Savickas, 2004).   

Þessi kafli skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum verður farið yfir lífshlaupskenningar Super 

og Gottfredson. Þær urðu fyrir valinu vegna þess að náms- og starfsferilsþróun einstaklingsins 

er ævilangt ferli sem verður fyrir áhrifum úr ýmsum áttum á mismunandi tímabili ævinnar. Til 

að skilja hvernig einstaklingurinn tekur ákvörðun á fullorðins árum um náms- og/eða starfsferil 

sinn getur því verið gagnlegt að skoða hvað hefur mótað hann í gegnum ævina. Kenning 

Gottfredson fjallar um hvernig börn flokka störf og hvað hefur áhrif á hugsun þeirra um störf. 

Í öðrum hluta verða félagsnámskenningar skoðaðar, fjallað verður um áhrif fyrirmynda, trú á 

eigin getu og þá sérstaklega um þau áhrif sem hún hefur á náms- og starfsval kvenna. Kenning 

Krumboltz um tilviljun verður kynnt þar sem flestir viðmælenda töldu tilviljun hafa ráðið för 

varðandi óhefðbundið starfsval sitt. Í þriðja hluta verður kenning Borudieu um habitus skoðuð 

og þá bæði út frá habitus kvenna og karla.  

1.5.1 Lífshlaupskenningar 

Super vildi horfa á þróun starfsferilsins frá vöggu til grafar og taldi ekki nóg að para saman 

einstakling og störf eins og áður hafði verið gert. Kenning Super var í stöðugri þróun og til 

marks um það setti hann ekki inn hlutann tengdan börnum fyrr en seint á starfsferli sínum 

(Savickas, 1994). Starfsferilsþróunarkenning Super er mikið notuð vegna þess að hún spannar 

allt lífið og fjallar um hvernig einstaklingurinn tekst á við hluti tengda störfum í gegnum allan 

starfsferilinn. Samkvæmt Super eru hugmyndir sem 10 ára barn hefur um störf því hluti af 

starfsferli þess einstaklings (Herr, 1997; Muraoka, Sezaki og Herr, 2001; Super, 1994). 

Super taldi starfsferilinn þróast samhliða reynslu einstaklingsins í gegnum árin og að 

starfsval væri ekki ákvörðun sem tekin væri á skömmum tíma eða einu sinni yfir ævina (Super 

og Crites, 1962; Watts, 2001).  Sýn Super á starfsferilinn var ólík því sem áður þekktist en hann 

taldi starfsferilinn vera flóknari en svo að hægt væri að lýsa honum á huglægan hátt. Hann 

taldi hugsun um starfsreynslu snúa að fortíð annars vegar og væntingar til starfa í framtíðinni 
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hins vegar. Þar sem Super leit á starfsferilsþróun sem ævilangt ferli eru það þroski og 

breytingar sem móta einstaklinginn og móta þannig framtíðina (Herr, 1997; Savickas 2002).  

Kenning Super á vel við um starfsferil kvenna vegna þess að hann tekur mið af því að 

einstaklingur sinnir mörgum hlutverkum yfir ævina. Eins og fram hefur komið er það tilfellið á 

starfsferli kvenna að þær sinna oft mörgum hlutverkum í einu. Samkvæmt Super þarf að skoða 

hversu mikilvægt hvert hlutverk sem einstaklingur sinnir er honum og er það metið út frá þeim 

tíma sem hann ver í því hlutverki, hversu tilfinningatengdur hann er hlutverkinu og hvaða 

þekkingu hann hefur á tilteknu hlutverki (Crozier, 1999). Áform um starfsferil þurfa samkvæmt 

Super, Savickas og Super (1996) að vera gerð með tilliti til þess hvaða hlutverk einstaklingurinn 

telur vera mikilvægasta hlutverkið í lífi sínu. Með þessu er ekki átt við að konur þurfi að velja 

milli þess að hugsa um börnin eða eiga frama. Hægt er að taka að sér bæði hlutverkin með 

góðum árangri en það krefst skipulagningar og þekkingar. Starfsferilsáform eru þess vegna oft 

ferli þar sem konur forgangsraða hvaða lífshlutverki og þörfum þær vilja mæta á tilteknum 

tímapunktum í lífi sínu (Corzier, 1999).  

Fyrirmyndir skipta börn miklu máli þegar þau læra um atvinnulífið. Helstu áhrifavaldar eru 

foreldrar, kennarar og einstaklingar sem eru áberandi í samfélaginu. Sem dæmi má nefna að 

börn meta störf foreldra sinna út frá því hversu ánægt foreldrið virðist vera í starfi (Savickas, 

2002). Börn byrja að þróa með sér áhugasvið á ákveðnum aldri. Það gera þau með því að horfa 

á störf fullorðinna í kringum sig og meta hvort þeim lítist vel á þau eða ekki (Super, 1994). Í 

viðtölum við viðmælendur kom til að mynda í ljós að stór hluti þeirra átti feður í þeim greinum 

sem þær völdu að starfa í. Sjálfskilningur (e. self concept) hefur áhrif á hegðun einstaklingsins, 

bæði félagslegur sjálfskilningur og persónulegur sjálfskilningur. Tiltekið starf getur því skipt 

einstakling mismiklu máli eftir því á hvaða tímabili einstaklingurinn er þegar hann sinnir því 

(Muraoka, Sezaki og Herr, 2001; Watts, 2001). 

Í starfsferilsþróunarkenningu Super er sjálfsmyndin (e. self concept) mikilvægt hugtak. 

Sjálfsmynd er sú mynd sem einstaklingurinn hefur af sjálfum sér og mótast á vaxtarstiginu (0 

– 14 ára). Einstaklingurinn sér sjálfan sig og stöðu sína í gegnum sjálfsmyndina, hann lærir að 

stjórna sjálfum sér og hlusta á sjálfan sig. Þróun og hlutverk sjálfsmyndarinnar er því mikilvæg 

og hafa þarfir, gildi, áhugi, hæfileikar og greind áhrif á þessa þróun. Þegar einstaklingurinn 

hefur þróað sjálfsmynd sína er hann tilbúinn til að gera sér upp mynd af því sem hann vill gera 

(Super, 1953; Watts, 2001). Starfsþroski (e. career maturity) er annað hugtak sem Super notar 

en það á við um það hversu reiðubúinn einstaklingurinn er að taka ákvörðun um starfsval 
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(Watts, 2001). Til að ná æskilegum starfsþroska þarf hann að fara í gegnum fimm stig en þau 

eru skipulagning (e. career planning), starfskönnun (e. career exploration), ákvarðanataka (e. 

decision making), upplýsingar um störf (e. world of work information), þekking á óskastörfum 

(e. knowledge of preferred occupational group) (Super, 1955).  

Super benti sjálfur á að starfsferilsþróun kvenna hefði breyst mikið síðan hann setti fram 

kenningu sína. Varð þetta til þess að rannsóknir hófust á þróun starfsferils kvenna út frá 

kenningu Supers. Eitt af því sem kom útúr þeim rannsóknum var svokölluð vistfræðileg nálgun 

(e. ecological perspective), sem reynst hefur vel við að aðstoða konur með starfsferil sinn. Með 

vistfræðilegri nálgun er verið að kanna sambandið á milli einstaklingsins og umhverfisins með 

sérstaka áherslu á hlutverk umhverfisins (Fassinger, 2005). Starfsferilsþróun kvenna verður til  

í sérstöku samfélagslegu samhengi, það er að segja gildi, venjur og almennar reglur 

samfélagsins gefa upplýsingar um viðeigandi og óviðeigandi störf sem byggja á samfélagslegu 

kynjaviðmiði sem konan er partur af (Cook, Heppner, og O’Brien, 2005). Vistfræðileg nálgun 

snýst um að kanna hvernig  menning, stjórnmál, menntun og annað í samfélaginu hefur áhrif 

á starfsferilsþróun einstaklinga. Mótun áhuga og starfsferils hefst því löngu áður en 

einstaklingurinn tekur meðvitaða ákvörðun tengda námi og starfi. Linda Gottfredson hefur 

fjallað um hvernig börn byrja snemma að flokka störf meðal annars eftir virðingu og kyni. Hér 

á eftir verður kenning hennar skoðuð nánar.  

Grunnur kenningar Gottfredson gengur út á að skoða hvernig áhugi og skilningur barna 

þróast í því umhverfi sem þau alast upp í. Hún vill meina að börn á sama aldri búi yfir 

mismunandi hæfni til að læra sem getur haft áhrif á þau störf sem þau velja sér í framtíðinni 

(Gottfredson, 2005; Teig og Susskind, 2008). Hugtakið sjálfsvitund (e. self concept) er 

mikilvægt í kenningu hennar og snýst um að sjálfsvitundin er sérstök hjá hverjum og einum og 

vísar til þess að hver einstaklingur sér sjálfan sig á annan hátt en sá næsti. Það fer eftir gildum 

og áhuga hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig innan um aðra og hvernig hann sér sig innra 

með sjálfum sér (Anderson og Krathwol, 2001). Annað hugtak sem Gottfredson notar er 

vitsmunaþroski (e. cognitive growth) en til að börn geti parað störf við sjálfan sig þurfa þau að 

læra að þekkja sjálfan sig og þau störf sem eru í boði. Þegar þau læra um störf þróast nokkurs 

konar starfamappa í sjálfsvitundinni (e. cognitive map of occupation). Hver einstaklingur býr 

til möppu þar sem hann geymir hugmyndir sínar um störf til dæmis út frá kyni og virðingu. Í 

þessari möppu flokkar einstaklingurinn störf meðal annars í karla- og kvennastörf. Börn sem 

eru á sama aldri hafa ekki sömu hugmyndir um störf, þar skiptir máli í hvaða umhverfi þau 
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alast upp (Gottfredson, 2005). Í kenningu sinni styðst Gottfredson við kenningu Piaget um 

vitsmunaþroska þar sem hún telur börn fara af stigi hlutbundinnar hugsunar í afstæðari 

hugsun (e. abstrakt thinking) í leið sinni að starfsþroska (Gottfredson, 2005). 

Í kenningu sinni fjallar Gottfredson um hugtakið sjálfsköpun (e. self creation) en þar koma 

fram áhrif erfða og umhverfis sem einstaklingurinn þarf að takast á við síbreytilegt umhverfi 

og læra á samspil þess við erfðaþætti (Gottfredson, 2005). Kyn, greind og áhugi eru þeir þættir 

sem hafa mest áhrif þegar kemur að starfsvali (Cochran, Wang, Stevenson, Johnson og Crews, 

2011; Teig og Susskind, 2008). Áhugi verður til þegar hann passar við þá einstaklingsþætti sem 

einstaklingurinn þarf í tiltekinni menningu til að fullnægja þörfum sínum. Eftir því sem börn 

eldast fara þau að taka virkari þátt í að velja, stjórna og skilja umhverfi sitt. Hvernig þau taka 

ákvarðanir og skilja hlutverk sitt fer eftir því sem Gottfredson kallar innri genaáttavita (e. 

internal genetic compass). Hann hefur þau áhrif að börn laðast að eða flokka sem fráhrindandi 

mismunandi manngerðir, athafnir og aðstæður (Gottfredson, 2005).  

Afmörkun (e. circumscription) er annað hugtak sem Gottfredson nýtir sér og hafa margar 

rannsóknir verið gerðar á því og tengslum við kyn og kynhlutverk (Philips og Imhoff, 1997). 

Afmörkun er ferlið sem ungt fólk gengur í gegnum þegar það útilokar ákveðnar starfsgreinar 

eða ákveðin störf vegna þess að þau falla ekki að sjálfsvitund þeirra (Gottfredson, 2002). Börn 

huga fyrst að félagslegu sjálfi (e. social self) og byrja því á að útiloka störf sem ekki passa við 

félagslega umhverfið. Þau gera þetta með því að hafna störfum sem þau telja ekki henta kyni 

þeirra eða virðingarstigi. Gottfredson skiptir þessi ferli niður í fjögur stig sem taka mið af 

þroska barnsins (Cochran og félagar, 2011; Teig og Susskind, 2008).  Fyrsta stigið má kalla 

stærð og völd (e. orientation to size and power) því á aldrinum 3 – 5 ára horfa börn á heiminn 

á áþreifanlegan hátt. Þau flokka aðra út frá einföldum hugtökum eins og stór/lítill, 

ungur/gamall. Þegar þau eru að skoða störf taka þau eftir hlutum sem eru notaðir í störfunum 

eins og skófla, bolti, gröfur og svo framvegis (Gottfredson, 2005). Næsta stig er hægt að nefna 

kynjahlutverk (e. orientation to sex roles) en börn á aldrinum 6 – 8 ára horfa enn á heiminn á 

áþreifanlegan og einfaldan máta. Þau standa í þeirri trú að þeirra eigið kyn sé æðra (e. 

superior) og þróa með sér hugmyndir um að tiltekin störf séu fyrir stelpur en önnur séu fyrir 

stráka. Gildi samfélagsins er þriðja stigið (e. orientation to social valuation) sem gengur út á 

að eftir því sem börn eldast verða þau meira og meira vör við jafningja sína, bæði hvað þeim 

finnst um jafningjana og hvað jafningjum þeirra finnst um þau sjálf. Börn á aldrinum 9 – 13 ára 

eru því orðin meðvitaðri um félagslega stöðu og fara að átta sig á sambandinu á milli 
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menntunar, innkomu og starfa. Börn fara því að flokka störf eftir því hvaða störf eru samþykkt 

innan fjölskyldu þeirra og hafna þeim störfum sem ekki falla undir þann flokk (Gottfredson, 

2002; Teig og Susskind, 2008). Síðasta stigið er hið innra sjálf (e. orientation to the internal 

unique self) á þessu stigi eru börn frá 14 ára aldri og hafa þróað hugmyndir um hvaða störf 

henta þeim út frá ofangreindum þáttum (Gottfredson, 2005; Teig og Susskind, 2008).  

Starfsvali fylgir mikil ábyrgð og hefur það ekki alltaf farsælan endi (Cochran og félagar, 

2011). Í gegnum afmörkunarferlið er einstaklingurinn að setja störf sem ekki passar honum til 

hliðar en eftir að því stigi lýkur tekur við málamiðlun (e. compromise). Málamiðlun felur það í 

sér að einstaklingurinn þarf mögulega að slá af þeim kröfum sem hann hefur og spilar þar inn 

í hversu aðgengilegt starfið sem hann hefur í huga er (Gottfredson, 2002). Í einhverjum 

tilfellum þarf enga málamiðlun en algengara er að einstaklingurinn þurfi að finna milliveg milli 

þess sem hann langar og þess sem er í boði. Einstaklingar reyna að finna störf sem samræmast 

kyni þeirra og virðingarstigi. Að starf henti kyni einstaklingsins er fyrsti kostur og ef það gerir 

það þá athugar einstaklingurinn hvort það henti virðingarstigi hans (Cochran og félagar, 2011; 

Gottfredson, 2005). Gottfredson heldur því fram að ef einstaklingurinn þarf að sætta sig við 

mikla málamiðlun varðandi draumastarf og það sem er í boði þá muni hann fórna pörun við 

áhuga og virðingu áður en hann fórnar því að starfið passi við kyn hans (Gottfredson, 2002; 

Gottfredson, 2005).  

Super og Gottfredson lögðu áherslu á að starfsferill einstaklings væri að þróast alla ævina 

og að taka þyrfti mið af umhverfisþáttum, þroskaferli og aldri einstaklingsins þegar starfsferill 

hans er skoðaður. Í næsta kafla verður sjónum beint að hinu félagslega umhverfi. Farið verður 

yfir tvær félagsnámskenningar, annars vegar kenningu Bandura um trú á eigin getu (e. self 

efficacy) og hins vegar kenningu Krumboltz um tilviljun (e.happenstance). 

1.5.2 Félagsnámskenningar 

Þær kenningar sem hafa haft hvað mest áhrif á kenningar um starfsferil kvenna eru kenningar 

sem leggja áherslu á mikilvægi trúar á eigin getu (e. self efficacy) þegar kemur að starfsvali 

sem er megin ástæðan fyrir því að hún er tekin hér til umfjöllunar. Kenningar um trú á eigin 

getu eru í almennri umræðu kallaðar félags-hugrænar starfsferilskenningar (e. social cognitive 

career theory) og hafa verið rannsakaðar lengi og hafa þær rannsóknir sýnt fram á tengsl milli 

trúar á eigin getu og ákvörðun um starfsferil og árangur (Betz, 2005; Einarsdóttir og Rounds, 

2009; Scheye og Gilroy, 2008).  
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1.5.3 Trú á eigin getu 

Albert Bandura setti fram félagsnámskenningu (e. social cognitive theory) þar sem hann taldi 

mótun persónuleikans verða vegna styrkingar úr umhverfi og herminámi. Grunnurinn að 

kenningu hans er því samspil hegðunar, persónulegra þátta og umhverfisþátta. Bandura 

heldur því að fram að persónuleikinn þroskist af því sem einstaklingurinn lærir frekar en 

erfðafræðilegum eiginleikum (Bandura, 2008). Í félagsnámskenningunni er kyn og 

menningarlegir þættir skoðaðir með tilliti til þeirra áhrifa sem þeir hafa á ákvarðanir sem 

einstaklingurinn tekur varðandi starfsferil sinn (Lent, Brown og Hackett, 1994).   

Eitt meginhugtak kenninga Bandura er trú á eigin getu (e. self efficacy) en það er samkvæmt 

Bandura trú einstaklingsins á hæfileikum sínum til að geta framkvæmt tiltekið verk og náð 

góðum árangri. Samkvæmt þessu er hæfni einstaklingsins ein og sér ekki nóg til að hámarka 

getu, hann þarf líka að hafa trú á eigin getu. Skynjun einstaklingsins á eigin verðleikum hefur 

áhrif á þær ákvarðanir sem hann tekur (Bandura, 1986). Til dæmis sér einstaklingur með litla 

trú á eigin getu ekki sjálfan sig sem heild þegar hann lítur í spegil heldur sér hann það sem 

hann ekki getur (Bandura, 2000; Bandura, 2008). Trú á eigin getu er breytileg hugmynd 

einstaklings um sjálfan sig. Þeir þættir sem geta haft áhrif á trú á eigin getu eru eiginleikar 

verkefnisins sem á í hlut, fólkið eða umhverfið sem einstaklingurinn er í nálægð við og það 

hvernig einstaklingnum hefur tekist til varðandi svipuð verkefni (Bandura 2008; Brown, Lent 

og Gore, 2000).  

Annað fyrirferðarmikið hugtak í félagsnámskenningu Bandura eru væntingar um útkomu 

(e. outcome expectations). Einstaklingurinn metur hversu líkleg tiltekin útkoma er þegar hann 

tekur sér verkefni fyrir hendur. Væntingar um útkomu á við um það sem gæti gerst á meðan 

trú á eigin getu er mat einstaklingsins á eigin hæfni til að framkvæma tiltekið verkefni 

(Bandura, 2008). Það fer eftir aðstæðum og verkefnum hvort trú á eigin getu eða væntingar 

um útkomu séu mikilvægari en aðrar væntingar sem einstaklingurinn hefur til verkefnisins 

(Bandura, 2000). Væntingar um útkomu geta átt við um mismunandi þætti og tengist 

mismunandi tímabilum. Þær geta snúið að frekar léttvægum vinnutengdum málum eða að 

einhverju jafn stóru og almennu starfsvali (Szelenyi, Denson og Inkelas, 2013). Þriðja hugtakið 

sem er mikið notað í kenningu Bandura er markmið (e. goals) sem felur það í sér að 

einstaklingurinn gerir meira heldur en að bregðast við aðstæðum eða umhverfi sínu. Hann 

setur sér líka markmið sem hjálpar honum við að skipuleggja hegðun sína og getur virkað sem 

nokkurs konar áttaviti yfir lengri tíma (Lent, 2005). Markmið, væntingar um útkomu og trú á 
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eigin getu eru tengd hvort öðru og hafa áhrif hvert á annað á mismunandi máta (Bandura, 

2000; Lent, 2005).  

Ýmsir mismunandi þættir hafa áhrif á trú á eigin getu, væntingar um útkomu og markmið. 

Samverkandi þættir geta virkað annars vegar sem stuðningur við ákvarðanir einstaklingsins 

eða sem hindrun. Þessir þættir tengjast yfirleitt nýlegum atburðum eða áhrifum sem 

einstaklingurinn hefur orðið fyrir og eru því eitthvað sem hægt er að takast á við á beinan hátt 

(Lent, Brown og Hackett, 1994). Þessir þættir geta bæði verið persónulegir eins og áhugi, 

hæfni, gildi og fjárhagsaðstæður og stuðningur frá öðrum eins og kennurum, foreldrum og 

jafningjum. Stuðningur og hindranir sem einstaklingurinn upplifir getur haft áhrif á trú hans á 

eigin getu, væntingar um útkomu og markmiðssetningu varðandi starfsval og hvað hann gerir 

til að ná þessum markmiðum (Bandura, 2008).  

Í félagsnámskenningum er unnið eftir ákveðnum líkönum fyrir starfsval (e. social cognitive 

model of career choice). Það er nokkuð flókið og felur í sér víxlverkun þátta eins og trúar á 

eigin getu, væntinga um útkomu, markmiða, kosta og útkomu. Samkvæmt þessu líkani hefur 

trú á eigin getu og væntingar um útkomu áhrif á áhuga. Bandura heldur því fram að áhugi 

haldist stöðugur yfir tíma og sé tilkomin vegna þess að einstaklingurinn upplifir að hann geti 

klárað tiltekin verkefni með góðum árangri (Bandura, 1986). Áhuginn hefur svo áhrif á hvaða 

markmið einstaklingurinn velur að setja sér. Markmiðin hafa áhrif á hvaða aðgerðir eru valdar, 

það er að markmiðin sem einstaklingurinn setur sér hafa áhrif á hvaða aðgerðir hann notar til 

þess að ná markmiðunum. Hvaða aðgerðir einstaklingurinn velur að grípa til hafa áhrif á 

hvernig útkoman verður. Það hver útkoman af því verkefni sem einstaklingurinn er að takast 

á við verður hefur áhrif á þá reynslu sem einstaklingurinn fær af verkefninu sem hefur aftur 

áhrif á trú hans á eigin getu og væntingar um útkomu og hringrásin hefst að nýju (Lent, Brown 

og Hackett, 1994).  

Samkvæmt Hackett og Betz (1981) efast konur um eigin hæfni þegar um karlastörf væri að 

ræða en ekki þegar skoðuð voru hefðbundin kvennastörf. Samkvæmt þeim hefur því trú á eigin 

getu áhrif á náms- og starfsval kvenna. Eins og fram hefur komið umfjöllun um atvinnuþátttöku 

kvenna í kaflanum á undan er þróun starfsferils kvenna og karla ekki nákvæmlega eins. Konur 

finna einkum fyrir þrenns konar hindrunum. Hindranir frá umhverfinu (e.environmental 

barriers), með félagsmótun (e. socialized barriers) og hugarfarslegar hindranir (e.cognitive 

barriers). Með hindrunum frá umhverfinu er átt við kynhlutverk og staðalmyndir starfa sem 

njóta samþykkis í umhverfinu. Hindranir tengdar félagsmótun geta verið raktar til skoðana 
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foreldra, kennara eða fjölmiðla. Hugarfarslegar hindranir verið árekstrar milli starfsferils og 

fjölskyldu, slök sjálfsmynd og lítil trú á eigin getu. Tilhneiging kvenna til að vanmeta eigin getu 

er stærsta hindrunin sem þær standa frammi fyrir (Betz, 2005; Fassinger, 2005).   

Þetta sýnir að ekki er nóg að einblína á að vekja áhuga kvenna á óhefðbundnum störfum 

eins og finnast til dæmis innan iðn- og verkgreina. Huga þarf að ýmsum hindrunum sem eru á 

leiðinni bæði innri og ytri. Þessar hindranir getur verið gott að ræða til þess að hjálpa konum 

að yfirstíga þær (Bystydizenski, Eisenhart og Bruning, 2015). Lykilatriðið í þessu samhengi er 

að valdefla (e. empower) konur til að þær sjái að þær geti farið óhefðbundnar leiðir bæði í 

námi og starfi (Lewis, 1999). Rannsóknir hafa bent til að með aukningu kvenna í störfum sem 

áður hafa verið talin hefðbundin karlastörf geti konur farið að líta á þau störf sem ákjósanlegan 

kost í meira mæli. Einnig hefur verið sýnt fram á að upplifun af eða upplýsingar um konu sem 

hefur náð langt í tilteknu starfi dragi úr kynhlutdrægni í mati og afmörkun þegar kemur að 

ákvörðun um nám og störf (Philips og Imhoff, 1997).  

Krumboltz skoðaði hvernig nám og reynsla af námi hefur áhrif á starfsferil einstaklingsins 

(Krumboltz, 2010). Kenning Krumboltz er félagsnámskenning (e. social learning theory) og 

leggur hann áherslu á atferli og hugsanir einstaklingsins (Krumboltz, 1970). Kenning Kruboltz 

um tilviljun (e. happenstance theory) snýst um að einstaklingurinn geti skilið þann 

margbreytilega heim sem hann lifir í og vill Krumboltz aðstoða hann við að fá sem mest út úr 

þeim andartökum og ákvörðunum sem einstaklingurinn tekur á lífsleiðinni (Krumboltz, 2011).  

Tilviljun (e.happenstance) er mikilvægt hugtak í kenningu Krumboltz en hann telur tilviljun 

oft skýra hvaða leið einstaklingurinn velur í lífinu og oft sé ekki nokkur leið að sjá fyrir hvað 

muni gerast í framtíðinni. Hann taldi því mikilvægt að búa einstaklinga undir að takast á við 

óvænta hluti og gera það besta úr þeim (Krumboltz, 2001; Krumboltz, 2008).  Einstaklingurinn 

getur haft áhrif á þessa tilviljun (e. planned happenstance) með því að koma sér í aðstæður 

þar sem eitthvað getur gerst, þetta getur verið bæði meðvitað og ómeðvitað (Krumboltz, 

2011; Krumbotz og Henderson, 2002). Einnig er hægt að hafa áhrif á tilviljunina með því að 

tileinka sér fimm eiginleika sem eru forvitni (e. curiosity), þrautseigja (e. persistence), 

sveigjanleiki (e. flexibility), bjartsýni (e. optimism) og áhætta (e. risk taking) (Krumboltz, 2008). 

Ástæðan fyrir því að kenning Krumboltz á við þegar fjallað er um óhefðbundið starfsval er sú 

að hann telur tilviljun oft ráða því hvaða leið einstaklingurinn velur í lífinu sem passar vel við 

frásögn viðmælenda þessarar rannsóknar. Þær fóru flestar í sín óhefðbundnu störf fyrir 

tilviljun. Krumboltz talar einnig um að einstaklingurinn geti haft áhrif á þessar tilviljanir en 
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vegna félagsmótunar og annarra mótandi þátta gætu konur horft framhjá þeim aðstæðum 

eða verið ragari við að setja sig í aðstæður sem gætu fært þær nær óhefðbundnu náms- og 

starfsvali.  

Krumboltz lagði áherslu á að rannsaka fjóra grunnþætti sem hafa áhrif á starfsval og lífið 

sjálft. Þessir þættir eru erfðafræðilegir eiginleikar (e. genetic endowment) það eru eiginleikar 

sem einstaklingurinn fær í arf, útlit, íþróttahæfileika, styrk og fleira. Umhverfið (e. 

envirolmental conditions and events) eru þættir sem einstaklingurinn sjálfur hefur ekki stjórn 

eins og náttúruhamfarir, veður, foreldrar, umönnunaraðila og fleira. Lærdómsreynsla (e. 

learning experiences) sem snýr að því að einstaklingurinn byggir ákvörðun sína á fyrri reynslu 

sem getur verið bæði jákvæð og neikvæð. Einstaklingur getur til að mynda haft reynslu af 

störfum áður en hann fer sjálfur út á vinnumarkaðinn.  Verkefnanálgun (e. task approach skills) 

það er að það skiptir máli hvernig einstaklingur nálgast eða tekst á við verkefni. Hann þarf að 

setja sér markmið, nálgast upplýsingar og skilgreiningar. Hvernig einstaklingurinn tekst á við 

verkefni byggir á fyrri reynslu sem hefur áhrif á útkomuna (Krumboltz, 1970). 

Kruboltz telur einstaklinginn mótast bæði af jákvæðri og neikvæðri reynslu og er mikilvægt 

að vera opin í hugsun (e. open mindedness) (Krumboltz, 2008). Einstaklingar geta lært í 

gegnum fyrirmyndir og í gegnum hlutverkaleiki og þessi atriði henta vel þegar einstaklingurinn 

vill læra nýja hegðun. Í þessum anda getur verið sniðugt að leyfa einstaklingum að prófa 

tiltekna starfsgrein hvort sem það er í gegnum starfsnám, sumarvinnu eða hlutastarf. Það gæti 

hjálpað honum að taka ákvörðun um hvort hann vilji sækja sér frekari reynslu eða menntun á 

því sviði. Gallinn við þessa aðferð er að erfitt getur verið að tryggja að einstaklingurinn fái að 

spreyta sig á því starfi sem um ræðir. Nemandi sem hefur áhuga á því að starfa sem lögmaður 

gæti endað á því að ljósrita allan daginn, eða nemandi sem vill verða kokkur gæti endað í starfi 

sem uppvaskari sem dæmi (Krumboltz, 1970).  

Félagsleg staða virðist einnig skipta máli þegar kemur að starfsvali einstaklinga, Bourdieu 

hefur gert þetta að rannsóknar efni sínu og sett fram kenningu um habitus einstaklingsins. 

Miðlægt í kenningu Bourdieu er hvernig val einstaklingsins mótast af félagslegri stöðu hans. 

Þar sem megin rannsóknarefni þessarar ritgerðar er óhefðbundið starfsval út frá kynferði er 

áhugavert að sjá hvað hans rannsóknir og rannsóknir sem byggja á vinnu Bourdieu hafi að 

segja um áhrif kynferðis á starfsval einstaklinga. 
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1.5.4 Habitus 

Bourdieu skilgreindi hugtakið habitus sem félagslega huglægni, sem merkir að það sem við 

hugsum og gerum á sér félagslegar rætur. Habitus á við um hegðun, hugsun og skynjun sem 

einstaklingurinn beitir án umhugsunar (Bourdieu, 1986). Við erum þjálfuð til að sjá ákveðna 

hluti en aðra ekki. Þar sem habitus myndast í gegnum æfingu er hann alltaf tengdur við 

hagnýta virkni (Bourdieu, 1990). Við vitum hver okkar staður og/eða staða er og við hegðum 

okkur eftir því (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2005). Þess vegna 

getum við tekið rökréttar ákvarðanir fljótt og án umhugsunar. Habitus er afsprengi sögunnar, 

svo verður til ákveðin hringrás þar sem sagan myndast fyrir tilstilli habitus og habitus verður 

til fyrir tilstilli sögunnar. Þetta gerir það að verkum að fortíðin er virkur þátttakandi í nútíðinni 

og leggur þannig inn í hvert samfélag ákveðin skemu varðandi skilning, hugsun og atferli. Þetta 

gefur af sér meiri réttleika (e. correctness) hvers konar iðju eða ástund heldur en allar 

formlegar reglur og skýrar venjur.  

Helsti styrkleiki habitus er að hann er ómeðvitaður, það er að segja hann á sér stað 

áreynslulaust (Bourdieu, 1990). Habitus er félagsleg leikni og því getur hún tekið breytingum 

ólíkt náttúrulegri leikni. Náttúruleg leikni er leikni sem er meðfædd og breytist ekki. Þessar 

breytingar geta komið til af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi vegna breytinga sem verða á 

lífsleiðinni eins og flutningar eða þegar einstaklingur flyst á milli skólastiga. Í öðru lagi geta 

þessar breytingar orðið þegar einstaklingur skoðar þá félagslegu þætti sem hafa mótað hann 

á lífsleiðinni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008). 

Annað hugtak sem Bourdieu notar í kenningu sinni er vettvangur (e. field). Vettvangur er 

skilgreindur sem samkeppnishæft kerfi félagslegra tengsla sem virkar samkvæmt eigin rökum 

(e. logic) eða skilgreindum reglum (Robbins, 2000). Habitus og vettvangur eru háðir hver 

öðrum. Bourdieu lýsir vettvangi sem nokkurs konar baráttusvæði þar sem einstaklingar og 

stofnanir eru að keppast að því að ná sama markmiðinu, það er að ná yfirráðum á 

vettvanginum (Bourdieu, 1990; Robbins, 2000). Á félagslegum vettvangi mótast ákveðin gildi. 

Gildin hafa áhrif á einstaklinginn og stöðu hans innan samfélagsins sem hann tilheyrir. 

Samkvæmt Bourdieu eru félagsleg rými innan samfélagsins þar sem sjálfstæð svið eins og trú, 

kynferði, viðskipti og stjórnsýsla gilda. Á hverju sviðanna gilda óskráðar leikreglur sem gefur 

þeim sem þar starfa merkingu. Þessar óskráðu reglur valda því að einstaklingur helgar sig 

leiknum af félagsmótaðri ástríðu. Ákveðinn félagslegur auður er til staðar innan hvers sviðs 
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sem veitir þeim sem hefur hann gildi innan þess sviðs (Bourdieu, 1998). Fjallað verður nánar 

um félagslegan auð hér á eftir.  

Bourdieu talar um þrenns konar auð. Efnahagslegan auð (e. economic capital) sem saman 

stendur af eignum og fjármagni. Menningar auður (e. cultural capital) er síbreytilegur og þar 

er meðal annars að finna stofnanabundinn menningar auð sem birtist meðal annars í 

viðurkenningum eins og prófskírteinum. Félagslegur auður (e. social captial) byggir á 

samböndum, fjölskyldutengslum og kunningsskap af ýmsu tagi (Bourdieu, 1986). Hann er 

skilgreindur sem tengslanet sem byggir á gagnkvæmri virðingu einstaklinga innan hópsins sem 

upplifa það í kjölfarið að tilheyra hópi. Að tilheyra hópi veitir einstaklingum innan hans 

stuðning frá sameignlegum auði hópsins sem gefur þá tilfinningu að vera einhvers virði 

(Bourdieu, 1998). Félagslegt tengslanet verður til vegna þess að einstaklingar hljóta ávinning 

af því að vera meðlimir í hópnum. Ávinningurinn sem hlýst er grundvöllur þess að þetta sé 

mögulegt. Félagslegum auði er viðhaldið annars vegar af samfélaginu sem festir hann í sessi 

og hins vegar af athöfnum sem eru framkvæmdar af einstaklingum með það markmið að vera 

áfram innan hópsins (Bourdieu, 1986; Bourdieu, 1998).  

Skipting mannkynsins í tvo megin flokka þegar kemur að kyni er handahófskennd 

menningarleg túlkun samkvæmt Bourdieu. Kynjamisrétti er samkvæmt Bourdieu eðlishyggja 

líkt og kynþáttafordómar. Með kynjamisrétti er reynt að eigna tilbúinn félagslegan mun 

líffræðilegum þáttum sem eru óbreytanlegir (Robbins, 2000) og telur hann að notkun líffræði 

sem rót eða orsök tiltekinna félagslegrar iðju tortryggilega. Að halda því fram að líffræðilegar 

staðreyndir séu orsök þess að vinnumarkaðurinn sé kynskiptur á þann hátt að karlar fái störf 

sem eru hærra sett og konur fái þau störf sem eru lægra sett sé það sem hugsun feðraveldisins 

(e. phallocentric thought) snýst um (Bourdieu, 1990; Robbins, 2000). Með því að notast við 

líffræðilegar ástæður er hægt að láta þá félagslegu hugsmíð sem kynjamunur er líta út fyrir að 

vera eðlilegan eða eitthvað sem ekki er hægt að breyta á meðan valdamunur kynjanna er 

félagsleg afurð sem hægt er að breyta (Robbin, 2000).  

Ólíkir veruhættir eru undirstaðan í habitus og telur Bourdieu telur að kynjaskipting 

vinnumarkaðarins fylgi ósýnlegum viðmiðum um hvaða störf hæfi konum og körlum. Bourdieu 

er þeirrar skoðunar að yfirráðum karla sé viðhaldið með táknrænni valdbeitingu sem er bæði 

ósýnleg og óáþreifanleg (Bourdieu, 1998). Hún komi fram í tilfinningum, samskiptum, lífsstíl 

og þekkingu og/eða vanþekkingu. Viðtekinn sameiginlegur skilningur sé á yfirráðum karla og 

verður hann þannig að viðurkenndum skynjanaferlum. Þar sem það telst eðlilegt og í raun 
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búist við að karlar fái meirihluta þess sem er til skiptanna (Bourdieu, 1998; Robbin, 2000). 

Dæmi um táknræna valdbeitingu af þessu tagi er óútskýrður launamunur kynjanna. Einnig er 

hægt að nota umfjöllun um táknræna valdbeitingu til að varpa ljósi á hvers vegna konum getur 

reynst eftir að fara inn á svið karla. Valdið liggur í hugarferlunum og þau liggja að baki þeim 

félagslegu mynstrum sem finnast í samfélaginu (Bourdieu, 1998).  

Árið 1996 var gerð íslensk rannsókn á því hvort habitus hópa væri að finna í íslensku 

samfélagi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að strax við 15 – 16 ára aldur sé hægt að 

aðgreina einstaklinga eftir habitus hópum sem gefur tilefni til þess að það þurfi að kanna áhrif 

þess á starfsþróun einstaklinga. Úrtakið saman stóð af 911 unglingum sem voru á aldrinum 15 

– 16 ára. Gagna var aflað með spurningalistum þar sem spurt var um 90 atriði um 

tómstundaiðkun og aðra menningarlega afþreyingu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur 

B. Arnkelsson, 2013). Í annarri íslenskri rannsókn (2006) tóku  476 einstaklingar á aldrinum 19 

– 22 ára þátt en þeir voru allir á lokaári í framhaldsskóla. Eins og í fyrri rannsókninni voru 

spurningalistar lagðir fyrir þátttakendur og innihéldu þeir 145 spurningar um tómstundaiðkun 

og aðra menningarlega afþreyingu. Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta að félagsleg 

huglægni aðgreinir íslensk ungmenni og er hægt að sjá það í gegnum menningarneyslu þeirra 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008). 

Í þessum rannsóknum er að finna hópa sem eru tengdir kynferði og hópa sem eru tengdir 

efri stéttum samfélagsins, sem staðfestir kenningu Bourdieu um að athafnir í frítíma beri 

félagslegum uppruna vitni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðmundur B. Arnkelsson, 2013). Niðurstöðurnar segja okkur að við megum ekki vanmeta 

félagsleg áhrif á náms- og starfsákvarðanatöku einstaklinga. Þrátt fyrir að Ísland sé nokkuð 

einsleitt samfélag er hægt að greina félagslega huglægni hjá hópum hér á landi eins og 

framangreindar rannsóknir hafa sýnt niðurstöður um. Þetta gefur til kynna að kenningu 

Bourdieu sé hægt að nýta til þess að útskýra hvers vegna kynbundna skekkju sé enn að finna í 

náms- og starfsvali einstaklinga. 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir nokkrar kenningar sem nýttar hafa verið til þess að 

útskýra náms- og starfsþróun einstaklinga. Þær eiga margt sameiginlegt, svo sem áherslu á 

áhuga, persónuleika, áhrif fyrirmynda og umhverfisins, mikilvægi sjálfsþekkingar og 

sjálfsmyndar þegar kemur að þróun náms- og starfsferils. Í næsta kafla verður fjallað um náms- 

og starfsfræðslu sérstaklega og yfirlit yfir helsta námsefnið í náms- og starfsfræðslu sem 

stendur til boða á Íslandi skoðað. Ástæðan fyrir því að náms- og starfsfræðsla er til umfjöllunar 
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er sú að þegar óhefðbundið starfsval kvenna er skoðað er mikilvægt að reyna að átta sig á því 

hvernig stelpur og strákar eru búin undir náms- og starfsval í skólakerfinu.  

1.6 Náms- og starfsfræðsla á Íslandi  

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að aðstoða einstaklinga við að finna náms- og starfsferli 

sínum farsælan farveg. Þetta ferli einskorðast ekki við ákveðinn aldur eins og áður var talið 

heldur er þetta ævilangt ferli sem er í stöðugri þróun út lífið. Til að einstaklingurinn geti tekið 

meðvitaðar ákvarðanir varðandi nám og störf þarf hann að þekkja sjálfan sig og vita hvað hann 

vill. Einstaklingurinn þarf því að geta fengið upplýsingar um hvaða valmöguleikar standa 

honum til boða og hvernig hann nær markmiðum sínum (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d). 

Náms- og starfsráðgjafar þurfa að þekkja aðstæður þeirra sem koma til þeirra. Persónulegar, 

félagslegar, menningarlegar og umhverfistengdar aðstæður hafa allar áhrif á stöðu 

einstaklingsins og þá möguleika sem standa honum til boða (Cormier og Nurius, 2003). Náms- 

og starfsfræðsla er því ekki síður mikilvægur hluti af starfi náms- og starfsráðgjafa heldur en 

persónuleg og einstaklingsbundin ráðgjöf. Hér á eftir verður fjallað um náms- og starfsfræðslu 

og hún skilgreind. 

Megin markmið náms- og starfsfræðslu er að kynna námsframboð og atvinnumöguleika 

fyrir einstaklingum. Þeir nemendur sem fá þjálfun í að velja, gera áætlanir og taka ákvarðanir 

eru líklegri til að velja sér störf sem henta þeim. Náms- og starfsfræðsla ætti að vera 

samfélaginu til hagsbóta þar sem hún stuðlar að ánægðari náms- og starfsmönnum (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 1994). Saga náms- og starfsfræðslu á Íslandi nær ekki langt aftur en upphafið 

er rakið aftur til 1951. Þá hóf sálfræðingurinn Ólafur Gunnarsson störf hjá Reykjavíkurborg til 

að sinna starfsfræðslu (Menntamálaráðuneytið, 2007).  Í kjölfarið var samþykkt þingsályktun 

um starfsfræðslu í grunnskólum og sett fram reglugerð um starfsfræðslu sem náði yfir tvö ár 

á gagnfræði stigi. Um 10 árum síðar missti starfsfræðslan dampinn og var hún einungis kennd 

í nokkra daga síðasta árið í grunnskólanum. Þessi uppsetning hélst um nokkurra ára skeið en 

um 1980 var farið að bjóða upp á náms- og starfsráðgjöf í Háskóla Íslands. Með tilkomu 

fjölbrautarskóla sem buðu upp á fjölbreyttara námsframboð en áður hafði þekkst varð aftur 

vakning um þörfina á að auka ráðgjöf til ungmenna varðandi náms- og starfsval 

(Menntamálaráðuneytið, 1991). 

Náms- og starfsfræðsla einskorðast ekki við nemendur í grunn- og framhaldsskólum 

landsins, það þarf líka að fræða foreldra og kennara til þess að hámarka árangur. Atvinnulíf í 
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nútímaþjóðfélagi er orðið flóknara en það var og til að mynda orðið erfiðara fyrir unglinga að 

fá störf sem falla að áhugasviði þeirra. Með markvissri starfsfræðslu er hægt að gefa 

ungmennum aukna sýn inn í heim fullorðinna. Þá er starfsfræðsla kjörið tækifæri til að tengja 

það sem nemendur eru að læra í skólanum við raunverulegan starfsvettvang 

(Menntamálaráðuneytið 2007). 

Í 23. gr laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 kemur fram að á 

öllum skólastigum skuli nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem áhersla er lögð á 

að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, til dæmis í fjölskyldu- og atvinnulífi. Þar 

segir jafnframt 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.  

Í skýrslu um úttekt á stöðu náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum á Íslandi kom í ljós að í 

þriðjungi (31%) grunnskóla á landinu eru ekki starfandi náms- og starfsráðgjafar. Í þeim 

grunnskólum þar sem eru starfandi náms- og starfsráðgjafar (69%) hafa 31% þeirra ekki 

tilskylda menntun. Þeir eru menntaðir sem þroskaþjálfar, iðjuþjálfar, leikskólakennarar, 

sérkennarar, félagsráðgjafar, félagsfræðingar, kennarar eða skólastjórar (Helga Tryggvadóttir, 

Hildur Ingólfsdóttir, Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, Rannveig Óladóttir, Sigrún María 

Hákonardóttir og Sigríður Bílddal Ruesch, 2014). Þetta brýtur í bága við núverandi 

grunnskólalög og jafnréttislög þar sem kemur fram að nemendur eigi rétt á að njóta náms- og 

starfsráðgjafar frá til þess bærum sérfræðingum. Ekki sitja allir nemendur við sama borð þegar 

kemur að aðgangi að menntuðum náms- og starfsráðgjöfum.   

 Af þessu má ætla að nemendur fái misjafna náms- og starfsfræðslu sem er óásættanlegt. 

Meðal annars þar sem hún er talin vera einn af áhrifaþáttum til að draga úr brotthvarfi úr 

framhaldsskólum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir 

einstaklingar sem fá náms- og starfsfræðslu frá upphafi skólagöngu sinnar verða færari í 

samvinnu og samskiptum, bæta árangur sinn í skóla, hafa meiri þekkingu á störfum og eru 

betur undirbúnir fyrir störf og ákvarðanatöku sem tengist störfum (Williams, 1999). Gerður G. 

Óskarsdóttir gerði rannsókn (1993) þar sem rætt var við framhaldsskólanemendur sem hættu 

í námi. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að hvatning foreldra væri mikilvæg 

varðandi skólagöngu þessara einstaklinga. Námsferill einstaklings tengist líðan hans í skóla og 

þeir nemendur sem ekki fá hvatningu til náms heima fyrir þurfa að sækja hana annars staðar. 

Í rannsókn þar sem kannað var hvort náms- og starfsfræðsla í 10. bekk skilaði árangri kom í 

ljós að þeir nemendur sem hlutu náms- og starfsfræðslu voru betur undirbúnir til þess að velja 
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sér nám eftir að grunnskóla lauk, ásamt því að hafa gert sér betur grein fyrir þeim 

framtíðarstörfum sem standa þeim til boða (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar erlendis þar sem árangur af náms- og 

starfsfræðslu er skoðaður. Niðurstöður á eftirgreiningu 62 rannsókna á náms- og starfsfræðslu 

sýndu að þeir þættir sem skipta mestu varðandi gagnsemi náms- og starfsfræðslu væru 

skriflegar æfingar, einstaklingstúlkun, viðbrögð við áhugasviðsprófum, upplýsingar um nám og 

störf, fyrirmyndir og það að veita nemendum stuðning (Brown, Ryan, Brecheisen, Catelion, 

Budisin, Miller og Ednes, 2003). Með skriflegum æfingum og vinnubókum er átt við að 

nemendur geti fyllt út og svarað spurningum um störf, áhuga og markmið. Annað hvort í til 

þess gerðum vinnubókum, í tölvu eða á blöð. Einstaklingstúlkun fer fram í einstaklingsráðgjöf 

með nemanda og náms- og starfsráðgjafa. Viðbrögð við áhugasviðsprófum geta verið könnuð 

í einstaklingsráðgjöf eða í hóp og er þá átt við að viðbrögð ráðþega við niðurstöðum úr 

áhugasviðsprófum séu skoðuð nánar og þau nýtt til frekari umræðna. Með upplýsingum um 

nám og störf er átt við að nemendum sé veitt aðstoð við að leita sér upplýsinga um þau nám 

og störf sem standa þeim til boða og þeim kennt að nýta sér þau úrræði sem eru til staðar fyrir 

þá leit. Fyrirmyndir er hægt að finna á nokkrum stöðum. Það getur til dæmis verið náms- og 

starfsráðgjafinn sjálfur, aðrir kennarar eða starfsmenn innan skólans, foreldrar, einstaklingar 

sem eru áberandi í atvinnulífinu eða aðrir sem nemendur sjá sem fyrirmyndir sínar. Það að 

veita nemendum stuðning á sér stað bæði í starfsfræðslunni sjálfri en einnig með 

einstaklingsráðgjöf ef þess þarf (Brown og Krane, 2000; McWhirter, Rasheed og Crothers, 

2000).  

Hér hefur verið fjallað um hvað felst í náms- og starfsfræðslu og mikilvægi hennar. Einnig 

hefur verið fjallað um skýrslu sem sýndi að víða er pottur brotinn varðandi það að nemendur 

fái þá náms- og starfsfræðslu sem þeir eiga rétt á lögum samkvæmt frá til þess bærum 

sérfræðingum. Í næsta kafla verður fjallað um það námsefni sem er til og hægt er að nýta í dag 

við náms- og starfsfræðslu.  

1.7 Námsefni í náms- og starfsfræðslu 

Eitthvað er til af námsefni fyrir náms- og starfsfræðslu á Íslandi. Fyrst ber að nefna námsefni 

sem heitir Margt er um að velja sem kom út árin 1993 og 1996 eftir Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur. 

Efnið var endurunnið af Berglindi Helgu Sigþórsdóttur og Helgu Helgadóttur árið 2004 og er 

nú aðgengilegt á vef námsgagnastofnunnar. Margt er um að velja er ætlað efstu bekkjum 
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grunnskólans (Berglind Helga Sigþórsdóttir og Helga Helgadóttir, 2004). Stefnt að starfsframa 

er þýtt efni í náms- og starfsfræðslu sem er hugsað fyrir lífsleikni kennslu á öllum aldursstigum 

(Amundson og Poehnell, 2005).  

Námsefnið Stefnan sett – um náms og starfsval eftir Helgu Helgadóttur kom út árið 2011. 

Efnið er bæði til á stafrænu formi og útprentuðu. Á vefsvæði námsefnisins er hægt að taka 

gagnvirka áhugakönnun, skoða heimasíður framhaldsskólanna og ýmissa stofnanna í 

samfélaginu. Í námsefninu er að finna hluta sem heitir kynskiptur vinnumarkaður og jafnrétti 

kynjanna. Megin markmið þess hluta er að fræða nemendur um kynbundið náms- og starfsval 

og áhrif þess á jafnrétti kynjanna. Kynna störf fyrir nemendum sem hingað til hafa verið talin 

óhefðbundin fyrir kyn þeirra. Kynna hugtakið staðalmyndir og gera nemendur meðvitaða um 

staðalmyndir sem þeir hafa mögulega um störf. Að nemendur víkki eigin sjóndeildarhring með 

tilliti til námsleiða og starfa og að lokum að nemendur fái tækifæri til að skiptast á skoðunum 

um jafnréttismál og fjalla um þau með gagnrýnu hugarfari. Þessum markmiðum er meðal 

annars náð fram með umræðuhópum um staðalmyndir, kynskiptan vinnumarkað og 

launamisrétti. Nemendur vinna verkefni í hópum þar sem störf eru flokkuð eftir kynjum og 

þeir skoða hvernig kynjahlutverk birtast í fjölmiðlum. (Helga Helgadóttir, 2011). Bókin Leikur 

að Lifa tekur á flestum þáttum sem aðalnámskrá framhaldsskóla kveður á um (Guðrún 

Ragnarsdóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2006). Í rannsóknum hérlendis hefur komið fram 

að nemendur eru ekki að fá þá fræðslu sem skyldi og er til að mynda er lítið til af námsefni í 

náms- og starfsfræðslu fyrir yngstu bekki grunnskóla (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Ekki má 

gleyma þeim aldurshópi, þá sérstaklega þegar verið er að huga að kynbundinni ímynd starfa 

en hún ákvarðast fyrir 11 ára aldur hjá börnum (Turner og Lapan, 2005). Í 23. gr laga um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 er kveðið á um að veita eigi piltum og stúlkum 

óháð kyni ráðgjöf í tengslum við sömu störf í náms- og starfsfræðslu í skólum. Sérstaklega er 

mikilvægt að kynna bæði piltum og stúlkum störf sem oft er litið á sem hefðbundin karla- og 

kvennastörf.  

Þrátt fyrir að þetta sé ekki tæmandi listi yfir námsefni sem er í boði fyrir náms- og 

starfsfræðslu á Íslandi má segja að hér vanti ýmislegt upp á. Erlendis er hægt að finna rafrænar 

upplýsingagáttir en hér á landi var unnið að slíkri upplýsingaveitu í samstarfi við 

fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) og sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (SÆNS). 

Vefurinn er hluti af IPA styrktu verkefni sem fræðslumiðstöð atvinnulífsins stýrði á árunum 

2012 – 2014 (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2014). Eftir að viðræðum við Evrópusambandið 
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var slegið á frest var styrkveitingum í gegnum IPA-styrki sem fjármögnuðu þetta verkefni hætt 

og því aðeins brot af þeim upplýsingum sem átti að vera að finna á vefnum til staðar (Ingibjörg 

Bára Sveinsdóttir, 2014, 24. febrúar). 

1.8 Rannsóknarspurningar 

Nokkrar rannsóknarspurningar voru lagðar til grundvallar við rannsóknina. Megin 

spurningarnar eru: Hvaða áhrif hefur stuðningur vinnufélaga á starfsánægju og upplifun 

kvenna sem fara í störf sem eru óhefðbundin fyrir kyn þeirra? Hvaða ferli hafa áhrif á 

starfsþróun kvenna? Hvaða breytum þarf að huga að varðandi náms- og starfsfræðslu með 

tilliti til þess að draga úr kynbundinni skekkju á atvinnumarkaði? Hvaða hindranir þurfa konur 

að takast á við á starfsferli sínum? Hvers vegna er náms- og starfsval enn kynjaskipt? Aðrar 

spurningar sem leitast verður við að svara eru: Er sú náms- og starfsfræðsla sem stendur 

nemendum til boða í dag nóg? Í höndum hverra ætti náms- og starfsfræðsla að vera? Er þörf 

á náms- og starfsfræðslu til foreldra, í atvinnulífinu?  

2 Aðferðafræði 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknarhefð sem er samheiti yfir fjölbreyttar 

rannsóknarhefðir (Hennik, Hutter og Bailey, 2013). Eigindleg rannsókn gengur út á að 

rannsakandinn leggur sig fram um að skilja og lýsa því hvernig þátttakendur upplifa líf sitt og 

aðstæður (Taylor og Bogdan, 1998). Með því að gera eigindlega rannsókn er stefnt að því að 

kynnast fáum einstaklingum vel og ná fram meiri dýpt í viðfangsefnið (Esterberg, 2002). Þegar 

notuð er eigindleg rannsóknaraðferð þarf að hafa í huga að ekki er alltaf samræmi á milli þess 

sem einstaklingur segist gera og því sem hann gerir í raunveruleikanum. Því skiptir máli að 

rannsakandinn sé hlutlaus og geti sett eigin skoðanir og fyrirframgefnar hugmyndir til hliðar á 

meðan á rannsókninni stendur. Rannsakandinn þarf því að þekkja eigin fordóma og skoðanir 

og halda inn í rannsóknina með opnum huga (Taylor og Bogdan, 1998).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á hugmyndum um félagslega mótunarhyggju sem 

gengur út á að veruleiki einstaklingsins sé skapaður og endurskapaður í félagslegum 

samskiptum. Þegar markmið rannsóknar er að skilja aðstæður og kanna hvaða merkingu 

einstaklingurinn setur í hlutina henta eigindlegar rannsóknir því vel. Rannsóknaraðferðin 

gengur út á það að vera heildræn og sveigjanleg og markmiðið að skilja félagslegan veruleika 

eins og viðmælendur skynja hann (Esterberg, 2002).  
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Í rannsókninni er notast við hálfopin viðtöl við þátttakendur. Með hálf opnum viðtölum er 

átt við að lögð sé áhersla á að orða spurningar þannig að viðmælendur eigi auðvelt með að 

stjórna hversu ítarleg svör þeir gefa hverju sinni (Hennik, Hutter og Bailey, 2013). Eingöngu er 

stuðst við viðtalsramma þar sem tilgangurinn er að leiða samtalið inn á ákveðna braut en ekki 

stjórna því (Esterberg, 2000). Hvert viðtal er persónulegt og eru viðmælendur hvattir til að tala 

um það sem skiptir þá mestu máli og nota eigin orð (Taylor og Bogdan, 1998).  

Þessi rannsókn fjallar um upplifun 11 kvenna af því að sinna störfum sem teljast 

óhefðbundin fyrir kyn þeirra. Þess vegna er upplifun viðmælenda skoðuð út frá sjónarhorni 

hvers og eins og gengið út frá því að hver og einn viðmælenda sé sérfræðingur í eigin lífi.  

2.1 Þátttakendur 

Sú leið sem var farin til þess að velja þátttakendur var markvisst úrtak, það er að segja 

þátttakendur voru valdir út frá kyni og starfsreynslu (Hennik, Hutter og Bailey, 2013).  

Þátttakendur eru 11 talsins og eru allt konur sem hafa valið sér að fara í störf þar sem karlmenn 

eru í meirihluta. Stuðst var við kenningu John L. Holland þegar þátttakendur voru valdir, það 

var gert til þess að þeir hefðu reynslu úr sambærilegum störfum. Samkvæmt Holland eru sex 

manngerðir sem finnast í menningu okkar og í menningunni finnast sex tegundir af 

starfsumhverfi. Einstaklingar leita því í umhverfi sem samræmist gildum þeirra og viðhorfum 

þar sem þeir fá notið hæfileika sinna í verki. Holland flokkar starfsáhuga í handverkssvið (e. 

realistic), vísindasvið (e. investigative), listasvið (e. artistic), félagssvið (e. social), athafnasvið 

(e. enterprising) og skipulagssvið (e. conventional) (Armstrong og Rounds, 2008; Hogan og 

Blake, 1999). Konurnar sem var rætt við hafa allar sinnt störfum sem flokkuð eru innan 

handverkssviðs hjá Holland. Handverksmanngerð (e. realistic) vill vinna líkamlega vinnu og sjá 

mikil afköst. Hún er íhaldssöm og jarðbundin. Handverksmanngerð er líkleg til þess að hafa 

stærðfræðihæfileika og búa yfir líkamlegum styrk (Holland, 1997). Sem starfsmaður er líklegt 

að einstaklingar sem velji sér störf innan þessa sviðs vilji að markmið starfsins séu sjáanleg, 

þau séu hagnýt og að ábyrgðarsviðið sé greinilegt (Einarsdóttir og Rounds, 2009).  Hluti 

kvennanna var að byrja sinn starfsframa á bilinu 1970 – 1990 og hinn á árunum 2003 – 2013. 

Sett var inn auglýsing á facebook þann 21. september 2014 þar sem auglýst var eftir 

þátttakendum og fólki boðið að deila auglýsingunni hjá sér ef þau vildu. Þeirri auglýsingu var 

deilt 132 sinnum.   
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Það getur reynst erfitt að fá fólk til að taka þátt í eigindlegri rannsókn vegna nálægðar við 

rannsakandann. Eftir að auglýsingunni hafið verið deilt á facebook hafði samband blaðakona 

hjá fréttablaðinu og úr því varð stutt viðtal vegna auglýsingarinnar (hún birtist 24. september 

2014). Eftir viðtalið í blaðinu streymdi inn tölvupóstar frá konum sem höfðu áhuga á því að 

taka þátt í rannsókninni, svo allar áhyggjur varðandi skort á viðmælendum reyndust óþarfar. 

Viðmælendur voru rannsakanda ókunnir.  

Hér á eftir verður viðmælendum lýst stuttlega, en til þess að tryggja trúnað hefur nöfnum 

þeirra verið breytt. Í einhverjum tilfellum er ekki hægt að taka fram nákvæmt starfsheiti þar 

sem nokkrar viðmælenda hafa verið einu konurnar sem hafa sinnt ákveðnum störfum eða 

fjöldi þeirra kvenna sem hafa sinnt störfunum það lítill að auðvelt væri að rekja svör þeirra út 

frá upplýsingum um störf.  

Silja Arngrímsdóttir starfaði í lögreglunni fyrir um 20 árum. Hún hætti þar og breytti algjörlega 

um starfsvettvang. Í dag starfar hún í fagi þar sem meirihlutinn eru konur.  

Líf Hanna Þengilsdóttir starfaði einnig í lögreglunni fyrir um 20 árum. Hún hætti þar og fór líkt 

og Silja í ólíkt starf þar sem meirihlutinn eru konur.  

Sunniva Þengilsdóttir starfaði sem sjómaður fyrir um 15 – 20 árum. Hún var ekki lengi á sjó en 

breytti svo um stefnu og er í dag að mennta sig og starfar þar sem meirihlutinn eru konur.  

Yrja Matthíasdóttir starfaði við smíðar fyrir um 20 árum, hún sinnti fjölbreyttum störfum bæði 

hérlendis og erlendis um tíma. Í dag starfar hún þar sem meirihlutinn er konur en útilokar ekki 

að snúa sér aftur að smíðunum á næstu árum.  

Matthilda Nikulásdóttir starfaði sem sjómaður fyrir rúmum 20 árum. Hún er hætt störfum og 

er í dag sjálfstætt starfandi.  

Hildur Jóelsdóttir byrjaði í sinni grein fyrir rúmlega 20 árum. Hún starfaði þar þar til nýlega en 

starfar nú sjálfstætt.  

Lena Paladin hóf störf í sinni grein fyrir nær 30 árum og starfaði við hana með örlitlum hléum 

í nokkur ár. Í dag starfar Lena á blönduðum vinnustað.  

Elísa Larsdóttir starfaði við sína iðngrein í nær í 20 ár. Hún hætti þar fyrir stuttu síðan en starfar 

enn á vinnustað þar sem meirihlutinn eru karlmenn.  

Petra Eiríksdóttir hefur allan sinn starfsferil unnið í störfum þar sem meirihlutinn eru 

karlmenn. Hún hefur sinnt fjölbreyttum störfum en flest þeirra teljast til iðngreina.  

Gerður Sveinsdóttir starfar í iðngrein í dag og hefur gert það síðastliðin 6 ár eða svo. Hún 

starfaði áður þar sem meirihluti starfsmanna voru konur.  
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Brynja Úlfhéðinsdóttir starfar sem verkfræðingur og hefur gert það undanfarin ár. Stærstan 

hluta starfsferils síns hefur hún verið í störfum þar sem meirihlutinn eru karlmenn.  

2.2 Framkvæmd 

Rannsóknin var unnin á tímabilinu ágúst 2014 – maí 2015. Í ágúst fór fram undirbúningsvinna 

þar sem lesnar voru greinar tengdar efninu. Í september var rannsóknaráætlun og 

viðtalsramminn unninn. Á tímabilinu september – desember voru tekin 11 viðtöl. Viðtölin voru 

tekin á mismunandi stöðum, vinnustað viðmælenda, heima hjá viðmælendum, á vinnustað 

rannsakanda og á kaffihúsum. Viðtölin voru svipuð að lengd, flest um 40 mínútur. Eftir að 

viðtölum lauk voru þau afrituð orðrétt og innihald þeirra greint út frá sameiginlegum þemum 

sem komu fram í viðtölum við þátttakendur og skoðað hvaða hlutverki þessi þemu gegndu. 

Þau þemu sem fram komu við greiningu gagnanna voru tilviljun, stuðningur, að sanna sig, 

viðhorf, fáklæddar konur, móðurhlutverk, samskipti, starfsfræðsla, fyrirmyndir, störf út frá 

störfum, fjölbreyttir vinnustaðir og kynjuð umræða. Í framhaldinu voru skoðaðir möguleikar á 

uppbyggingu rannsóknarinnar út frá gögnunum.  

2.3 Siðferðileg álitamál 

Rannsókn þessi hefur ekki alhæfingargildi því hún miðast við takmarkaðan fjölda fólks og er 

hópurinn nokkuð einsleitur. Þrátt fyrir að afla ítarlegra gagna um þessa aðila verður ekki hægt 

að nota niðurstöðurnar til að alhæfa yfir á alla út frá reynslu þessara kvenna. Reynsluleysi 

rannsakenda í að gera eigindlega rannsókn getur verið vandamál, en rannsakandi hef einungis 

gert eina eigindlega rannsókn áður og var það í tengslum við BA verkefni. Þó hefur rannsakandi 

fengið æfingu og reynslu í viðtalstækni í náminu og vonast til þess að geta lært eitthvað af 

hverju viðtali tengt þessari rannsókn. Einnig er mikilvægt að tryggja það að nafnleysi sé gætt 

og að ekki verði hægt að bera kennsla á viðmælendur hvorki beint né óbeint. Það gæti reynst 

snúið þar sem í einhverjum tilfellum er verið að ræða við konur sem hafa verið eða eru í 

störfum þar sem sárafáar konur hafa starfað. 

Send var inn tilkynning til persónuverndar 24. september 2014 og kom svar um að almenn 

leyfisumsókn sé móttekin og að gagnasöfnun geti hafist þar til annað komi í ljós. Í svari sem 

var sent til þátttakenda þegar þær höfðu samband var útskýrt fyrir þeim hvað var verið að 

rannsaka og að nafnleysi og trúnaðar verði gætt. Einnig var farið yfir það í upphafi viðtala og 

fengið leyfi fyrir því að taka viðtölin upp á upptökutæki. 



  

41 

3 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt niður í tvö meginþemu og 12 undirþemu. Nafn 

rannsóknarinnar „ég er bara ég á mínum eigin forsendum” er nokkuð lýsandi fyrir viðtölin 11 

sem tekin voru og er tekið orðrétt upp úr viðtali við Petru. Viðmælendur lögðu allar mikla 

áherslu á að þær hefðu ekki verið að reyna að verða eins og karlmennirnir sem þær unnu með. 

Margar töluðu einnig um kosti þess að kynin hefðu ólíka styrkleika. Annað sem kom ítrekað 

fram hjá viðmælendum var að þær voru í þessum störfum fyrst og fremst af áhuga en ekki til 

að brjóta upp karlaveldið.  

Þau tvö meginþemu sem unnið verður út frá eru annars vegar „stuðningur” og hins vegar 

„starfsfræðsla”. Viðmælendur voru sammála um að stuðningur skipti miklu máli þegar verið 

er að feta ótroðnar eða lítt troðnar slóðir. Stuðningur í hvaða formi sem er var mikilvægur en 

sá stuðningur sem skipti mestu máli varðandi upplifun og starfsánægju var stuðningur 

vinnufélaga. Viðmælendur voru mislengi að vinna sér inn stuðning vinnufélaga sinna en 

flestum tókst það eftir að hafa sannað starfshæfni sína og með því að sýna vilja til að standa 

sig vel. Viðhorf kvennanna hafði einnig mikið að segja en viðmælendur voru eins og áður sagði 

í þessum tilteknu störfum af áhuga og mættu vinnufélögum sínum með virðingu og ákveðni. 

Tvö undirþemu „að sanna sig” og „viðhorf” höfðu áhrif á stuðning vinnufélaganna sem hafði 

svo áhrif á upplifun og drógu úr áhrifum slæmrar reynslu. Viðmælendur minntust einnig 

nokkuð á samskipti og töldu það vinnustöðum sínum til framdráttar að þar væru samskiptin 

skýr og einföld. Áhugavert var að sjá að móðurhlutverkið átti í mörgum tilfellum hlut í því að 

viðmælendur skiptu um starfsvettvang, það átti þó ekki við um alla viðmælendur.  

Í viðtölunum varð viðmælendum tíðrætt um starfsfræðslu sem er annað tveggja 

meginþema rannsóknarinnar. Þær töldu starfsfræðslu skipta miklu máli varðandi jafnræði á 

vinnumarkaði og þá sérstaklega með tilliti til þess að draga úr kynbundinni skekkju í starfsvali. 

Viðmælendur töldu mikilvægt að fræða börn og ungmenni um störf en að jafnframt þyrfti að 

fræða aðra til dæmis foreldra og þá starfsmenn sem starfa nú þegar í starfsstéttum þar sem 

hallar á annað kynið. Viðmælendur voru sammála um að vanda þyrfti til starfsfræðslu, þeim 

var tíðrætt um fyrirmyndir en lögðu jafnframt áherslu á að ekki mætti persónugera þessar 

fyrirmyndir um of eða festast í staðalmyndum. Þær töldu opna umræðu um störf mikilvæga 

en að draga þyrfti úr kynjaðri umræðu eins og með því að tala um kvenna- og karlastörf. Vildu 

þær að fjallað væri um störf út frá störfunum sjálfum og þeirri hæfni sem þyrfti til starfsins. Að 
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lokum minntust margar viðmælenda minna á kosti þess að hafa fjölbreytta vinnustaði sem 

myndu endurspegla það þjóðfélag sem við búum í.  

3.1 Stuðningur 
Viðmælendur voru spurðar út í upphaf starfsferils síns og hvort þær hefðu hlotið stuðning 

þeirra sem stóðu þeim næst. Í ljós kom að flestir viðmælenda höfðu byrjað sinn starfsferil 

innan þeirra greina sem teljast óhefðbundnar fyrir kyn þeirra fyrir tilviljun.  

Tilviljun var orð sem flestir viðmælenda minna notuðu þegar þær voru beðnar um að lýsa 

upphafi starfsferils síns í þeim störfum sem verið var að ræða.  Í raun kom orðið upp hjá 9 af 

þeim 11 konum sem rætt var við. Einhverjar fengu ábendingu um laus störf frá vinum eða 

ættingjum á meðan aðrar sáu auglýsingar og ákváðu að sækja um störfin án mikillar 

umhugsunar. Hildur fékk ábendingu frá bróður sínum um starf sem hún sinnti næstu 23 árin: 

 … það gerðist nú eiginlega bara alveg óvart sko, ég hérna mig vantaði sumarvinnu, 

hafði alltaf unnið bara í sjoppu og bróðir minn sagði við mig bara svona já af hverju 

kemurðu ekki og vinnur á verkstæðinu með mér. Þannig að ég bara labbaði við og 

spurði hvort ég gæti ekki fengið vinnu þarna og forstjórinn sagði bara farðu og 

skoðaðu þig um og ef þér lýst á þetta þá máttu bara byrja... 

Lena var í öðru starfi sem hún var ekki að finna sig í og sá auglýsingu sem hún ákvað að sækja 

um: „þannig að ég ákvað að það var auglýst eftir manneskju á gröfu og ég ákvað bara að prófa 

þetta. Þetta var eiginlega bara tilviljun. Ég fékk svo starfið og var bara þjálfuð upp í þessu ég 

hafði enga reynslu þarna“ Elísa var ekki að finna sig í bóknámi í menntaskóla og langaði að 

prófa eitthvað nýtt, fá að læra eitthvað þar sem hún væri að fullnægja sínum þörfum við það 

að fá að gera eitthvað annað en að lesa bækur og taka próf: 

 ... mér fannst menntaskólanám, mér gekk ofboðslega vel en mér fannst það ekki 

vera að fullnægja mínum þörfum við að gera eitthvað. Að lesa og fara í próf, og 

lesa og fara í próf…. Ég dett eiginlega inn í starfið frekar en að ég hafi tekið 

ákvörðun, þetta var eiginlega bara tilviljun... 

Bæði Gerður og Brynja voru á leið í annað nám þegar þær skiptu um stefnu og fóru í námið 

sem undirbjó þær fyrir störfin sem þær sinna í dag. Gerður sagði: „ég fór rosalega óvart í þetta. 

Ég var ekkert á leiðinni í þetta, ég var á leiðinni í Kennó“. Brynja hafði svipaða sögu að segja: 
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„ég var á leiðinni í veðurfræði en af því að skólinn sem ég var í útskrifar svo seint og ég var 

orðin of sein að sækja um það ákvað ég bara að sækja um eitthvað sem svona undirbúning 

svo ég skráði mig í verkfræði og svo var það bara svo frábært nám að ég hélt áfram“. Það var 

áhugavert að heyra hversu margar kvennanna höfðu farið fyrir tilviljun í þessi störf og nám 

tengdum þeim. Enginn viðmælenda sá eftir því að hafa farið í störfin þó þau hefðu ekki verið 

eitthvað sem þær stefndu að frá upphafi. Hjá mörgum þeirra leiddi þessi óvænta starfsreynsla 

það af sér að þær sóttu sér frekari menntun innan þess geira. Aðeins tvær viðmælenda minna 

höfðu stefnt að því að fara í störfin sem um ræðir lengi. Petra ólst upp við að fara með pabba 

sínum í vinnuna þar sem hún var einungis í kringum karlmenn og vissi í hvaða átt hún vildi 

stefna: „þannig að ég er alin upp við þetta ...svo fer ég í menntaskóla og sem sagt hef áhuga 

á að fara í verkfræði en langar að ná mér í einhverjar verklega reynslu“. Líf Hanna hafði ákveðið 

snemma hvaða störf komu helst til greina hjá henni. Hún sótti um þegar hún sá auglýsingu: 

... snemma einhverra hluta vegna var ég bara ákveðin í því að mig langaði að vera 

kennari eða lögga þegar ég yrði stór…. svo er bara auglýst einn daginn að það sé 

laus staða í lögreglunni og ég sótti um… 

Ekki virtist hafa áhrif á starfsaldur kvennanna eða hvort þær væru enn í þessum störfum í dag 

hvort þær hefðu farið í þau fyrir tilviljun eða af áhuga frá upphafi. Sem dæmi má nefna að Líf 

Hanna var í lögreglunni í tæp 2 ár og Hildur var í sínu starfi, sem átti bara að vera sumarstarf í 

um 23 ár. Það vakti áhuga á að heyra meira um þann stuðning sem konurnar fengu og hvaða 

áhrif hann hafði á upplifun og reynslu þeirra af þessum störfum.  

 Stuðningur og gildi hans kom fram hjá öllum viðmælendum. Þær sem upplifðu að þær 

hefðu fengið stuðning frá vinnufélögum voru almennt ánægðari í starfi, töluðu á jákvæðan 

hátt um upplifun sína af starfinu og stuðningur vinnufélaga virtist draga úr neikvæðri upplifun. 

Silja hætti í sínu starfi eftir að hafa ítrekað verið neitað um stöðuhækkun, að hennar sögn 

eingöngu vegna kyns:  

… ég var búin að sækja um þarna og svo bara sá ég fyrir mér þú veist ég var ekki 

að fara að komast neitt þarna inn, svo í síðasta skipti sem ég sótti um stöðuhækkun 

ákvað ég að skipta um starfsvettvang… það var eiginlega bara ástæðan fyrir því að 

ég hætti þetta karlaveldi og þú veist svona erfið mál og lítill stuðningur og ég bara 



  

44 

mig langaði ekki að vera lengur ég gat ekki verið lengur í þeirri stöðu sem ég var í 

þarna… 

Líf Hanna fékk stuðning frá sínum vinnufélögum í byrjun en svo þegar kom að því að hún tæki 

næsta skref og myndi mennta sig í faginu þá virtist stuðningurinn ekki ná langt undir yfirborðið: 

… ég var ekki hvött til þess að fara til dæmis þegar ég var að velta fyrir mér hvað 

ég ætlaði að læra þá var enginn sem sagði við mig, af hverju drífurðu þig ekki í 

lögregluskólann á sama tíma voru tveir strákar að vinna með mér sem voru hvattir 

til þess að fara í lögregluskólann sem og þeir gerðu…. Ég hef alveg velt því fyrir mér 

af hverju ég var ekki hvött til þess að fara í lögregluskólann eins og strákarnir en 

það var kannski annars vegar af því að ég hafði sterkar skoðanir og hins vegar af 

því að ég er kona... 

Hildur fékk mikinn stuðning frá vinnufélögum sínum frá fyrsta degi og talaði hún um að hafa 

aldrei upplifað sig sem verri eða útundan á sínum vinnustað. Hildur hafði einnig reynslu af því 

að vera í hinum ýmsu félögum tengdum sinni iðngrein og upplifði hún sama stuðninginn þar: 

… sko ég var fyrsta stelpan sem kem inn í þetta félag og hérna þeir bara elskuðu 

mig allir og ég elskaði alla sko, þeir eru svo yndislegir og tókum mér bara rosalega 

vel. Annað félag sem er svona fyrir allt landið þar komu þeir allir rosalega vel fram 

við mig og ég var fyrsta stelpan þar líka. Þeir klöppuðu mér og voru ánægðir með 

mig, ég upplifði að þeir væru stoltir af mér… 

Fáklæddar konur. Stór hluti viðmælenda minntist á plaköt af fáklæddum konum á 

vinnustöðum sínum og urðu þessi plaköt nokkurs konar mælikvarði á stuðning frá 

samstarfsfélögum. Sumir tóku plakötin niður um leið og konurnar byrjuðu að vinna, í 

einhverjum tilfellum þurftu konurnar sjálfar að biðja um að þau yrðu fjarlægð og í einu tilfelli 

voru plakötin sett upp eftir að nýr yfirmaður tók við þar sem einn viðmælenda starfaði. 

Konurnar gerðu mis mikið úr tilfinningum sínum gagnvart þessum plakötum, en þær gerðu sér 

allar grein fyrir því að þau væru táknmynd stuðnings á einn eða annan hátt. Yrja segir til að 

mynda:  
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… ég man ég var búin að vinna eitthvað sem verkamaður og það var eitt merkilegt 

sem gerðist þarna, þetta var rosalega stór kaffistofa og ég man að ég varð svo hissa 

að um leið og ég komst á samning þá var búið að breyta öllu… þá var bara þú veist 

svona almanök uppi á veggjum af fáklæddum konum og svona, þeir voru bara 

búnir að tæma allt af veggjunum, þú veist og þetta gerðu þeir bara sjálfir og af 

virðingu… 

Petra hafði tvöfalda reynslu af plakötunum með fáklæddu konunum. Í fyrra skiptið var hún að 

koma inn á verkstæði sem verkamaður og í hitt skiptið var hún að koma inn sem yfirmaður á 

nýjum vinnustað. Þegar hún kom inn sem verkamaður uppliði hún það sama og Yrja að plakötin 

voru tekin niður:  

… til dæmis fyrsta daginn sem ég var í vinnu hjá þeim þá var ekki hægt að læsa 

klósettinu og allt svona en þetta var bara lagað án þess að ég segði eitthvað, það 

voru til dæmis einhverjar klámmyndir á veggjunum líka en þær fóru bara niður og 

sagði aldrei neitt og þeir sögðu aldrei neitt. Ég veit ekki enn hver lagaði þetta, ég 

fór í hádegishlé og þegar ég kom til baka þá var búið að þessu… 

Þessi reynsla virtist hafa haft áhrif á Petru og þegar hún komst í yfirmannsstöðu í öðru fyrirtæki 

voru plakötin eitt af því sem hún tók á: 

… ég tók á þessum málum hér þegar þeir gerðu það ekki sjálfir. Ég benti 

verkstjórum á að taka þær niður og lét þá vita að ef þeir væru ekki færir um að 

gera það þá væru þeir ekki færir um að vera yfirmenn. Málið væri ekkert flóknara 

en það, hér væru engar einkamyndir á veggjunum… þetta tók nokkur ár að fá þá á 

sömu blaðsíðu en núna fara þeir bara og taka niður þessa hluti sjálfir… 

Matthilda hafði fengið stuðning frá vinnufélögum sínum og verið ánægð í starfi en eftir að hún 

fékk nýjan yfirmann fóru hlutirnir versnandi og hún endaði á að hætta á sjó. Þessi minnkandi 

stuðningur birtist henni meðal annars í plakötum af fáklæddum konum: 

… en þarna fer hinsvegar umhverfið á skipinu að breytast og út af þessum eina 

stýrimanni fer allt versnandi. Ég hætti að geta setið frammi í matsal með hinum úr 

áhöfninni og þeir fóru að koma með klámmyndir bæði til þess að horfa á og hengja 
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upp. Á endanum gafst ég upp ég sofnaði við öskur og óp í konum og ég vaknaði við 

þau, þetta var bara of mikið… 

Það hvernig viðmælendur horfa til baka yfir tíma sinn í störfunum og tala um upplifun sína 

rímar að miklu leyti við hvort vinnufélagarnir hafi veitt þeim stuðning í starfi. Silja eins og áður 

sagði er sú sem hafði upplifað hvað minnstan stuðning frá vinnufélögum sínum og var hún líka 

sú eina sem ekki gat mælt með starfinu sem hún gegndi fyrir aðrar konur: 

... þá bara já en ég allavega, ég veit ekki hvort ég myndi mæla með þessari vinnu 

fyrir börnin mín sko, nú á ég stelpu sem finnst þetta starf rosalega spennandi og 

ég hérna … nei ég er ekki viss um að ég gæti mælt með þessu. Ætli ég verði ekki að 

segja að það fylgi þessu starfi fleiri gallar en kostir svona ef maður tekur þetta 

saman sem kona sko... 

Hildur sem var eiginlega á hinum endanum og hafði ekki upplifað neitt nema stuðning á 

jákvæðni frá vinnufélögum sínum horfði til baka mjög jákvæðum augum:  

 … já ég segi bara að allir strákarnir sem ég hef unnið með hafa verið frábærir. Þeir 

hafa alltaf verið eins og bræður mínir og bara verið góðir við mig…ég bara held að 

það sé bara alveg sama hvað þú tekur þér fyrir hendur, ef þú færð alltaf mjög 

neikvætt á móti því alveg sama hvað það er þá náttúrulega langar þig ekki að gera 

það… 

Gerður hefur stuðning frá sínum vinnufélögum og sýndi það sig einna best í hennar tilfelli hvað 

stuðningur vinnufélaga er mikilvægur þegar eitthvað neikvætt gerist. Gerður lenti í 

kynferðislegri áreitni frá manni sem hún vann fyrir tímabundið verkefni, þetta hvíldi þungt á 

henni en þegar hún ákvað að opna sig og ræða um þetta við vinnufélaga og yfirmann brugðust 

þeir við með því að sýna henni stuðning sem virtist draga úr þeim nákvæðu áhrifum sem þessi 

lífsreynsla hafði á Gerði: 

… verkstjórinn minn sagði bara þú kemur aftur til okkar núna. Þegar ég talaði um 

að ég gæti ekki gengið frá ókláruðu verki þá sagði hann það ekki skipta neinu máli, 

svona framkoma væri ekki í boði. Við ræddum þetta svo samstarfsfélagarnir og 
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þeim fannst þetta öllum alveg hrikalega óviðeigandi, það á enginn að sýna svona 

framkomu... 

Hægt er að draga þær ályktanir að stuðningur skipti miklu máli þegar kemur að upplifun og 

reynslu kvennanna úr þeim óhefðbundnu störfum sem þær gegndu eða gegna. En þá liggur 

nærri við að skoða hvort konurnar hafi þurft að gera eitthvað til þess að fá þennan stuðning 

eða hvort hann hafi komið ósjálfrátt.  

Sanna sig. Það var misjafnt hvort viðmælendur töldu sig hafa fengið stuðning 

vinnufélaganna frá upphafi eða ekki. Það kom hins vegar í ljós þegar þær fóru að segja frá 

reynslu sinni að í flestum tilfellum kom stuðningurinn ekki fyrr en þær höfðu sannað sig sem 

starfsmenn, það er að segja sýnt fram á sambærilega getu og karlmennirnir sem unnu á 

staðnum. Hversu lengi þær þurftu að sanna starfshæfni sína var misjafnt eftir vinnustöðum 

hjá sumum tók það ekki nema nokkrar mínútur. Petra þurfti að logsjóða fljótlega eftir að hún 

hóf störf á sínum vinnustað og tók það hana örstutta stund að sanna sig fyrir vinnufélögum 

sínum þar: 

… fyrsta skipti sem ég tek upp og fer að logsjóða, það var svona silfurbeiting sem 

var nokkuð vandasöm og þótti erfitt að gera og þegar ég er að græja mig í þetta og 

er komin með hjálminn og svona þá sé ég útundan mér allar lappirnar á þeim sem 

unnu á verkstæðinu og tek svona upp hjálminn og segi 1, 2 og 3 nú byrjum við! svo 

byrjaði ég bara að sjóða. Þegar ég var búin með teininn voru þeir allir farnir… 

Í náminu talaði einn kennaranna við Elísu um að það væri mikil pressa á henni og að það væri 

ekki nóg að standa jafnfætis körlunum til þess að fá viðurkenningu, hún yrði að vera betri:  

… það var kennari sem segir þegar ég fer að læra.. það er ekki nóg að gera jafnvel 

og þeir, þú verður að gera betur. Þú verður ekki tekin inn í hópinn nema þú gerir 

mun betur heldur en þeir… ég veit ekki hvort það hafði einhver áhrif á mann en ég 

gerði samt betur… 

Lena talaði um að stelpur þyrftu að sanna sig en strákarnir væru snöggir að sjá hvort þær gætu 

sinnt starfinu vel og þá myndu þeir ekki setja sig upp á móti því að hafa konu í starfinu: 
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… ég myndi bara ráðleggja stelpum að láta vaða og stökkva í þessi störf, strákar 

geta verið kannski svolítið efins til að byrja með en ef stelpurnar eru duglegar og 

sýna að þær séu ekki eftirbátar strákanna þá er þetta fljótt að rjátlast ef þeim.. það 

er að minnsta kosti mín reynsla… 

Sú eina sem ekki talaði um að hún hefði þurft að sanna sig og minntist í raun á það í viðtalinu 

að hún hefði ekki þurft að sanna sig til þess að fá stuðning frá vinnufélögum sínum var Hildur 

en hún segir: 

… en það var heldur aldrei eitthvað í strákunum mínum, eitthvað svona nú skaltu 

sanna þig. Við erum ekki eins, konur og karlar og þeir ætluðust aldrei til þess að ég 

gæti gert allt sem þeir gátu alveg eins og þeir gátu ekki allt sem ég gat. Það var 

bara aldrei neitt svona, fyrst þú ert komin til okkar þá skaltu bara gera þetta eða 

hitt og sanna þig… 

Annað sem viðmælendur áttu flestar sameiginlegt var viðhorf þeirra annars vegar til starfsins 

og hins vegar til vinnufélaga sinna. Þær voru almennt að sækja í þessi störf af áhuga sem annað 

hvort kviknaði áður eða eftir að þær hófu störf, þær vildu ekki fá sérstaka athygli eða 

sérmeðferð út af kyni sínu og tóku leiðbeiningum og forvitni vinnufélaga sinna sem jákvæðum 

hlut.  

Viðhorf. Yrja lagði mikla áherslu á að hún fór ekki í smíði á sínum tíma af annarri ástæðu 

heldur en áhuga, hún varð vör við það að einhverjir í samfélaginu héldu að hún hefði farið í 

starfið til þess að breyta menningunni í smíðinni og jafna hlut kynjanna. Hún taldi mikilvægt 

að aðlagast þeim vinnustað sem maður færi á og að hægt væri að finna lausnir á þeim 

vandamálum sem koma upp á vinnustöðum eins og hennar þar sem hallar á annað kynið með 

jákvæðni og húmor að vopni: 

… já algjörlega, maður þarf bara að detta inn í þá menningu sem er, maður þarf að 

gera það á öllum vígsstöðum sko…. Svo var voða gaman ef maður komst einhvern 

tímann í eitthvað sem var passlegt, það var ekki mikill lager af minni fötum. En það 

er svo sem bara eðlilegt þegar það eru svona fáir í þessum minni stærðum. En þá 

skiptir líka bara máli að hafa húmor fyrir þessu og tækla þetta bara á jákvæðni, þá 

er alltaf hægt að finna lausnir… 
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Elísa taldi hluta af því að hvorki vinnufélagar hennar né aðrir gerðu mál úr því að hún starfaði 

í sinni grein vera það að hún sjálf gerði aldrei mál úr þessu vali sínu. Henni fannst það bara 

sjálfsagt: 

… jú kannski varð fólk hissa, ég samt fann aldrei fyrir því. Fólk kannski spurði af 

hverju ætlar þú að læra þetta? En það var samt aldrei neitt þannig og það hefur 

kannski verið að hluta til af því að maður gerði ekkert úr því sjálfur, af því að manni 

fannst þetta bara sjálfsagt... 

Petra talaði um að það væri mikilvægt fyrir konur sem væru að feta ótroðnar slóðir að hafa 

það í huga að gera brautina sléttari fyrir þær konur sem koma á eftir þeim. Petra var fyrsta 

konan til þess að hljóta sína menntun og mætti mótstöðu í upphafi sem hún snéri á endanum 

í stuðning: 

... mér fannst gott að geta lært það sem mig langaði að læra, auðvitað var þetta 

alveg barningur, ég er fyrsta konan sem hlít þessa menntun. Þannig að þú veist ég 

er að feta inn á nýja braut og ég geri mér grein fyrir því að ég ber auðvitað einhverja 

ábyrgð líka á því að brautin sé þannig að það sé hægt að fara hana á eftir mér. Þú 

veist ef ég er með hortugheit og djöfulgang þá gæti brautin orðið grýttari fyrir þær 

sem koma á eftir… 

Eins og fram hefur komið hafa flestar konurnar sem rætt var við jákvæða sögu að segja af 

reynslu sinni og upplifun í óhefðbundnum störfum. Þær hafa þó flestar þurft að takast á við 

ýmsar hindranir en á endanum fundið fyrir stuðning frá vinnufélögum sínum og voru þá þemun 

tvö sem rætt hefur verið um hér að framan að sanna sig og viðhorf komið sterkt fram. En í 

gegnum samræður við konurnar kom einnig fram ákveðinn kostur sem þær töluðu allar um að 

vinnustaðir þar sem meirihlutinn væru karlmenn hefðu en það eru samskipti á vinnustaðnum. 

Samskipti voru viðmælendum ofarlega í huga þegar rætt var um kosti þess að vinna á stað 

þar sem meirihlutinn eru karlmenn. Viðmælendur voru sammála um að samskiptin væru 

almennt hrein og bein og lítið væri um baknag eða baktal. Það var misjafnt hvort þær höfðu 

unnið á vinnustöðum þar sem kynjahlutfall var jafnt eða á stöðum þar sem konur voru í 

meirihluta en þær voru allar sammála um að hrein og bein samskipti væru einn helsti styrkleiki 

vinnustaða þar sem meirihlutinn væru karlmenn. Hildur talar um samskiptin sem kost: „það er 

bara allt miklu styttra hjá strákunum og samskiptin allt öðruvísi. En samstaðan ef eitthvað 
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kemur upp á þá er hún mjög góð. Þeir styðja mann mjög vel ef eitthvað bjátar á“. Þrátt fyrir 

að Silja hafi upplifað mótlæti í sínu starfi sem á endanum varð þess valdandi að hún hætti þá 

var hún sammála öðrum viðmælendum um að hrein og bein samskipti væru kostur þess að 

vinna á stað þar sem karlmenn væru í meirihluta: „kosturinn sko, það sem mér finnst jákvætt 

við það að vera í svona karlastarfi er bara að mórallslega séð það eru bara miklu hreinni og 

beinni samskipti milli karla heldur en kvenna“. Brynja var sú eina sem talaði ekki beint um mun 

á milli karla og kvenna þegar kemur að samskiptum. Hún vildi meina að ákveðin störf eins og 

hennar starf myndu henta fólki betur sem væri „rúðustrikað“ og sæi hlutina meira í svart/hvítu 

heldur en grátóna. Það myndi hafa áhrif á samskiptin og að þau yrði í leiðinni hreinni og beinni: 

... ég lít á þetta sem góðan vinnustað en við skulum segja að það er kannski ekki 

mikill skilningur og svigrúm fyrir það sem fólk vill kalla kvenlegar kenjur. Þetta er 

mjög rúðustrikaður vinnustaður þannig að fyrir fólk sem er rúðustrikað þá er þetta 

góður vinnustaður en fyrir þá sem eru það ekki er þetta ekki góður vinnustaður. 

Þess vegna held ég að verkfræðistofur séu góðir vinnustaðir fyrir karla og konur, 

þetta snýst meira um fíla þennan samskiptamáta heldur en kyn held ég… 

Samskiptin voru eitthvað sem viðmælendur töldu vera mikinn kost, þær sem höfðu ekki 

starfað á stöðum þar sem konur voru í meirihluta stigu varlega til jarðar þegar kom að þessu 

umræðuefni á meðan þær sem höfðu starfað þar sem konur voru í meirihluta voru óhræddari 

við það að bera samskiptin saman. Hér hefur verið farið yfir gildi stuðnings vinnufélaga og 

mikilvægi hans þegar kemur að starfsánægju og starfsaldri en hann var ekki eini 

áhrifavaldurinn þegar kom að því að viðmælendur skiptu um starfsvettvang. Einhverjar skiptu 

um starf einfaldlega vegna þess að þær langaði að breyta til eftir margra ára störf en þá stóð 

eftir þriðja ástæða þess að viðmælendur skiptu um starf en það virtist vera ákveðinn 

áhrifavaldur í þeirra lífi og á þeirra starfsferil að eignast börn.  

Móðurhlutverkið kom upp í umræðum hjá mörgum kvennanna. Nokkrar kvennanna höfðu 

eignast börn á meðan þær voru í starfi og haldið áfram en fyrir nokkrum þeirra breyttist 

eitthvað eftir að þær áttu börnin og þær ákveða að skipta um starf. Fyrir Líf Hönnu var 

tilhugsunin um að eignast börn nóg til þess að hún skipti um starf. Hún féll því inn í tvo flokka 

annars vegar vantaði hana stuðning til áframhaldandi menntunar og hins vegar gat hún ekki 

séð sig fyrir sér ólétta í starfinu sínu: 
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… þú ert ekki lengur ein, þú berð ábyrgð á öðrum einstaklingi líka og þannig að þú 

hlýtur að þurfa að hugsa það alveg eins og ég hugsaði það þá, ég bara sá það ekki 

fyrir mér að ég gæti verið ófrísk í lögreglunni. Hugsanlega er hægt í dag að setja 

konur í Reykjavík í einhverjar varðstjórastöður eða eitthvað skrifstofustarf en fyrir 

mér þá fóru þessi hlutverk bara ekki saman… 

Silja sagðist hafa hugsað um að fara aftur í lögregluna eftir að hún hætti, en eftir að hún byrjaði 

að eiga börn hvarlaði það ekki að henni að fara aftur, hún taldi þetta geta átt við um fleiri 

konur en hana eina:  

… svo er líka konur er bara eftir að þær verða mæður þær verða svona einhvern 

veginn svolítið að passa börnin sín, passa ungana sína. Ég held það sé erfitt fyrir 

konur að fara aftur út á götu sem lögga þegar þú ert búin að eignast barn, allavega 

eftir að ég eignaðist dóttur þá hvarlaði ekki að mér að fara í lögregluna, það bara 

þú veist mig langaði og það togaði oft í mig en ég bara gat ekki hugsað mér að 

bjóða barninu mínu upp á það… 

Yrja vann við smíðar nánast fram á síðasta dag óléttunnar og sagði það ekki hafa verið mikið 

mál, hún var í góðu standi líkamlega og fékk mikinn stuðning frá vinnufélögum sínum. Eftir að 

hún átti sitt fyrsta barn breyttist þó eitthvað, bæði líkamlega og andlega sem olli því að hún 

skipti um starfsvettvang þrátt fyrir að vera mjög ánægð í smíðunum: 

… eftir að ég eignaðist börnin þá hafði ég bara ekki sömu kraftana og ég hafði haft 

áður, ég bara fann aldrei fyrir því fyrir þetta. Ég var mjög sterk og þjálfaði mig bara 

upp þar sem upp á vantaði en eftir að ég átti börnin þá fann ég bara að krafturinn 

fór. Svo gerðist annað við vorum að byggja blokk og ég var oft uppi á þaki í engum 

böndum en ég fann aldrei fyrir lofthræðslu, en eftir að ég átti börnin þá bara fraus 

ég, ég bara gat ekki verið að vinna uppi á þaki og þú veist… hoppa á milli stillansa 

var eitthvað sem ég gerði léttilega áður en það var ekki hægt lengur ég bara fraus… 

svo þessi vinna var bara ekki inni í myndinni lengur… 

Hildur upplifði einu sinni að það væri gengið framhjá henni í starfi vegna kyns en það var kúnni 

sem kom inn á verkstæði þar sem hún vann þegar hún var kasólétt: 



  

52 

… það var bara einu sinni, þá var ég kasólétt og ég fer til kúnnans og spyr hvort ég 

geti aðstoðað hann. Hann biður um að fá að tala við verkstjórann og ég segi honum 

að það sé ég, þá leit hann á bumbuna á mér, labbaði framhjá mér og fór að tala við 

strákinn sem stóð rétt hjá mér… 

Petra tók sér hlé frá sínum störfum á meðan hún var að eiga börn en snéri svo aftur eftir að 

hún hafði klárað fæðingarorlof og þess háttar: „ég fór út í nám og svo þegar ég kem heim þá 

fer ég að vinna sem kennari í nokkrum skólum á meðan ég er að klára að eiga börn og klára 

fæðingarorlofin mín og svona, eftir að því er lokið fer ég svo að vinna þar sem ég vinn núna“. 

Þrátt fyrir að móðurhlutverkið hafi ekki verið áhrifavaldur á starfsferli allra kvennanna kom 

umræðan upp hjá mörgum þeirra og fleiri gerðu eins og Petra, tóku sér hlé frá störfum á 

meðan þær voru að eiga börn, annað hvort skiptu um vinnu tímabundið eða fóru í nám en 

snéru svo aftur. Þær sem skiptu alveg um starfsvettvang eftir að hafa átt börn voru flestar í 

störfum þar sem þær voru að leggja sig í ákveðna hættu í sínu starfi eins og Líf Hanna, Silja og 

Yrja gerðu í sínum störfum.  

Hér hefur verið fjallað um mikilvægi stuðnings vinnufélaga á upplifun og reynslu 

kvennanna, það hefur verið fjallað um hvernig þær unnu sér inn stuðning vinnufélaganna, 

hverjir eru helstu kostir þess að starfa á vinnustað þar sem karlmenn eru í meirihluta að mati 

viðmælenda og að lokum það að móðurhlutverkið geti verið áhrifavaldur á starfsferli 

kvennanna þrátt fyrir að þær séu ánægðar í starfi. En hvað er hægt að gera, hvernig er hægt 

að miðla reynslu kvennanna áfram, bæði því góða og því slæma? Viðmælendur voru sammála 

um að mikið vantaði upp á starfsfræðslu og að hún væri einn mikilvægasti þátturinn þegar 

kæmi að því að draga úr fordómum og staðalmyndum tengdum störfum sem gæti hjálpað til 

við að draga úr kynbundinni skekkju á vinnumarkaði. Seinna meginþemað er því starfsfræðsla. 

3.2 Starfsfræðsla  
Viðmælendur voru sammála um að starfsfræðsla væri mikilvægur þáttur í að draga úr 

kynbundinni skekkju á vinnumarkaði og til að styrkja stöðu þeirra innan þeirra greina þar sem 

karlmenn eru í meirihluta. Viðmælendur voru einnig sammála um að það hallaði á iðn- og 

verkgreinar í almennri umræðu og því þyrfti að breyta. Meginþemað starfsfræðsla skiptist í 5 

undirþemu en þau eru almenn starfsfræðsla, störf út frá störfum ekki persónum, fyrirmyndir,  

fjölbreyttir vinnustaðir og kynjuð umræða.  
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Starfsfræðsla er mikilvæg að mati viðmælenda og þá er átt við starfsfræðslu fyrir börn, 

foreldra og til þeirra karlmanna sem hafa unnið á vinnustöðum þar sem karlmenn eru í 

meirihluti stærstan eða allan hluta starfsævi sinnar. Yrja taldi til að mynda mikilvægt að draga 

úr staðalmyndum varðandi ákveðin störf og að það væri hægt að gera með starfsfræðslu: 

… en ég held líka að þessar staðalmyndir skipti svo miklu máli. Að stelpur haldi að 

þær þurfi að vera eitthvað rosalega sterkar eða vera einhverjar karlakonur eða 

eitthvað þú veist. En það er ekki raunin og þetta þarf að fræða stelpur og bara alla 

krakka um. Þú getur vel orðið smiður þó þú sért rétt um 1,60 og 50 kg eins og ég 

var… 

Hildur benti á að það þyrfti að breyta umræðunni um iðnnám og draga úr fordómum gagnvart 

því. Hún talaði um að það mætti auka umræðuna um það hversu gagnlegt getur verið að fara 

iðnnám fyrir þá sem vilja komast fljótt út á vinnumarkaðinn: 

… en ég myndi hvetja stúlkur til þess að skoða þetta og það þarf bara að fara að 

efla iðnnámið almennt, það var oft sagt í gamla daga að þeir sem gætu ekki lært á 

bókina færi í iðnnám, það ýtir líka frá. En svo getur maður líka hugsað þetta þannig 

að þetta er ofsalega gott fyrir þá sem vilja komast fljótt í snertingu við 

vinnumarkaðinn, ætli það sé ekki eftir 3- 4 ár þá ertu bara komin með 

starfsmenntun, þetta er mun styttri tími en í mörgum öðrum stéttum… 

Elísa taldi mikilvægt að byrja á því að fræða foreldrana til að draga úr staðalmyndum tengdum 

iðnnámi og stelpum í því námi: 

… ég held það verði að byrja á foreldrunum, að það séu ekki settir upp básar strax 

heima fyrir stelpur og stráka. Iðnnám er líka menntun og starfsframi. Svo þarf 

auðvitað að fræða krakkana og stelpurnar líka um til dæmis vinnu með rafmagn, 

rafmagnsvinna felst ekki bara í því að sitja og gera við tæki eða draga í vegg. Þetta 

er öll flóran, þú getur verið að vinna á verkstæði, vinna við hljóð, útvarp, sjónvarp 

þú veist eiginlega bara hvað sem er. Ætli besta leiðin til þess að ná stelpum inn 

væri bara að leyfa þeim að prófa, kynna þessi störf betur fyrir þeim… 
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Gerður var sammála Elísu varðandi mikilvægi þess að kynna stelpurnar fyrir iðngreinum alveg 

eins og strákana. Hún lenti til að mynda í því fyrir örfáum árum þegar hún var að læra að það 

kom hópur af krökkum í skólakynningu og stelpurnar voru ekki sendar inn til hennar, strákarnir 

komu bara: 

… bara svona pínulítið atriði sem mér finnst mjög sorglegt, þegar ég var í náminu 

kom grunnskóli í kynningu hingað í skólann og á minni hæð eru bæði 

hárgreiðsludeild og svo rafmagnsdeild. Hópnum var kynjaskipt og stelpurnar fóru 

í hárgreiðsludeildina og strákarnir í rafmagnsdeildina, veistu ég varð eiginlega bara 

orðlaus… 

Líf Hanna var sammála því að leggja þyrfti sérstaka áherslu á að kynna þau störf sem eru 

óhefðbundin fyrir því kyni sem hallar á en hún vildi líka ítreka að þetta ætti ekki bara við um 

þau störf þar sem hallaði á konur, svipað átak þyrfti í þeim störfum þar sem hallaði á karlmenn: 

… við þurfum að passa okkur, við þurfum líka að taka átakið að fá karlmenn í 

kvennastörfin. Að strákarnir sko af hverju erum við ekki með fleiri 

hjúkrunarfræðinga karlmenn? Þessi vandi má ekki gleymast heldur… 

Petra taldi mikilvægt að gleyma ekki starfsfræðslu fyrir karlmenn sem hafa aldrei unnið með 

konum áður eða hafa unnið í greinum þar sem lítið er um konur alla sína starfsævi: 

... þannig að það þarf að átta sig á því að karlaveldið er ekkert vant, karlmenn eru 

ekkert alltaf vanir því að vinna með konum. Þetta er ekkert bara nýtt fyrir konurnar 

að fara inn í karlaheiminn, þetta er líka nýtt fyrir þeim að fá þessa óþekktu stærð 

þarna inn. Bara hlutir eins og hvað má segja og hvað má ekki segja… það þarf að 

taka tillit til þess að við erum kannski með menn sem hafa unnið á 

karlavinnustöðum alla sína ævi og svo kemur bara allt í einu einhver ung skvísa inn 

á vaktina og á að ganga inn í og vinna öll störf og hann bara kann ekki á þessar 

aðstæður. Með því að vera með fræðslu er opnað á umræðuna og þannig fáum 

við fólk til þess að tala saman. Þannig er hægt að draga úr staðalmyndum og 

fordómum með fræðslunni... 
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Viðmælendur voru sammála því að leggja þyrfti áherslu á að kynna störfin út frá störfunum 

sjálfum ekki mætti einblína of mikið á persónueinkenni þeirra sem sinna störfunum.  

Störf út frá störfum, ekki persónum. Nokkrar viðmælendanna hafa verið beðnar um að 

koma í viðtal vegna þeirra starfa sem þær gegna eða hafa gegnt en hafa neitað því hingað til. 

Ástæðuna fyrir því sögðu þær vera að þær vildu ekki koma í viðtöl þar sem var verið að fjalla 

um þær persónulega, þar sem áherslan væri á persónuleikaþætti eða áhugamál en ekki á þau 

störf sem þær gegna. Líf Hanna hafði velt þessum málum vel fyrir sér: 

… ég hef sömu viðhorf núna og ég hafði 1987 þegar ég var beðin um að koma í 

viðtal. Við megum ekki upphefja einstaklingana of mikið sem eru að fara í þessu 

hefðbundnu karla- og kvennastörf af því að ef við erum að pikka út einn og einn 

verður horft of mikið á persónuna en ekki á starfið, við eigum frekar að jafna þetta 

út almennt og það var þess vegna sem ég sagði nei á sínum tíma. Fókusinn á frekar 

að vera á starfið og að það væri fyrir báða aðila, það ætti frekar að fjalla almennt 

um lögregluna og út frá því ræða við karl og konu um starfið sem slíkt. Við erum 

enn að horfa of mikið á persónuna þegar verið að er að taka viðtöl við fólk í 

óhefðbundnum störfum en ekki á störfin sem þau sinna… 

Hildur hafði líka verið beðin um að koma í viðtal fyrir nokkru og neitað og hún gaf upp sömu 

ástæðu og Líf Hanna. Hildur taldi mikilvægt að setja fókusinn á starfið og hæfni til starfa, hún 

taldi það líka geta hjálpað fólki við það að verða óhræddara við að prófa ný störf og nýjan 

starfsvettvang: 

… mér finnst í fyrsta lagi að starfið eigi að vera númer 1, 2 og 3. Það sem við þurfum 

að gera er að líta á starfshæfni einstaklingsins og áhuga, allir einstaklingar eru 

misjafnir og því henta þeim mismunandi störf. Þess vegna setjum við starfið númer 

1, 2 og 3 og athugum hvernig hæfnin og áhugin passar við það. Þannig gætum við 

kannski náð þangað að engin myndi hræðast það að skoða nýjan starfsvettvang og 

fara í nýtt starf því það væri auðvelt að kynna sér hvað þarf til… 

Elísa hafði hafnað því að koma í viðtal vegna starfsins sem hún gegndi. Hún var sammála öðrum 

viðmælendum um að beina ætti athyglinni að störfunum en hún benti einnig á að ekki hafa 

allir áhuga á því að vera í sviðsljósinu fyrir starfsval sitt. Elísa taldi lið í að ná fram jafnrétti á 

vinnumarkaði væri að leyfa fólki að vera það sjálft, stunda þá vinnu sem það vildi og ekki draga 
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það fram í sviðsljósið án þess að það hafi sjálft áhuga á því fyrir það eitt að velja sér starf sem 

er óhefðbundið fyrir kyn þeirra: 

… ef þú vilt verða bifvélavirki þá bara ferðu og lærir það og þá á enginn annar að 

upphefja þig fyrir að vera af öðru kyninu eða gera þig meira áberandi. Það eru fullt 

af stelpum sem t.d kæra sig ekkert um það, þær vilja bara vera í sínu námi og vilja 

ekkert vera í sviðsljósinu af því að þær eru að gera eitthvað öðruvísi. Þær hafa enga 

þörf fyrir það og þessi pressa á að þú verðir áberandi gæti alveg fælt einhverjar frá 

þær vilja ekki verða einhver fígúra… 

Þrátt fyrir að viðmælendur legðu mikla áherslu á að störf væru kynnt út frá störfum og að 

samfélagið myndi ekki leggja of mikla áherslu á þær persónur sem sinntu störfunum voru þær 

sammála um að fyrirmyndir skiptu máli þegar kemur að starfsvali. 

Fyrirmyndir skipta máli þegar kemur að starfsvali samkvæmt viðmælendum. Þær voru 

sammála um að sýnileiki beggja kynja í störfum skipti máli. Gerður hafði upplifað að fá athygli 

fyrir að vera kona í iðngrein frá leikskólabörnum sem löbbuðu framhjá henni, hún taldi þá 

forvitni og athygli sem þau sýndu henni vera jákvæða og því þyrftu bæði kynin að vera sýnileg: 

… þar sem við erum að vinna núna eru rosalega mikið af leikskólabörnum sem eiga 

leið hjá og eru að rölta þarna framhjá okkur til dæmis lenti ég í því um daginn að 

einn af strákunum stoppar og spyr mig hvort ég sé vinnukona og ég segi honum að 

svo sé. Hann spyr hvað ég geri og ég segi honum að ég sé að laga rafmagnið í 

húsinu, ég heyri síðan að hann segir hinum krökkunum frá þessu og þau fara að 

ræða um að konur geti líka verið vinnufólk, eins og þau orðuðu það. Þannig að ég 

sé og finn það alveg hjá mér að við konur sem vinnum í iðngreinum erum kannski 

ekkert rosalega sýnilegar fyrir krökkunum… 

Petra var eini viðmælandinn sem hafði farið í formlegt viðtal vegna starfs síns, hún taldi 

sýnileika kvenna vera mikilvægan en var sammála hinum viðmælendunum um að fín lína væri 

á milli þess að vera fyrirmynd vegna starfsvals og að vera gerð að einhverskonar persónulegri 

táknmynd fyrir þær gerðir kvenna sem gætu sinnt þessum óhefðbundnu störfum: 

… ég fór í viðtal, risastórt opnuviðtal þar sem farið var yfir starfsferilinn minn og 

eftir þetta viðtal þá töluðu kennararnir í greininni um að það hefði orðið 
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merkjanleg aukning á stelpum sem sóttust í fagið. Það var eins og stelpum dytti 

þessi starfsvettvangur allt í einu í hug. Þessi aukning hefur svo haldið sér og 

kynjahlutföllin fara að nálgast 50/50. En ég hef alla tíð reynt að halda mig frá 

persónulegum málum og kynna frekar þá menntun sem ég hef og þau störf sem 

ég hef unnið og hvað þau fela í sér… 

Hildur var sammála að fyrirmyndir væru mikilvægar til að ná að kveikja áhuga á störfum hjá 

krökkum. Hún taldi vænlegast til árangurs að fá bæði kynin til að koma til dæmis þegar væri 

verið að kynna ákveðnar starfsgreinar fyrir nemendum. Hún hafði sjálf lent í að fá kynningu á 

bifvélavirkjun frá strák og hafði orð á því að stelpurnar hefðu ekki náð að tengja við hann á 

sama hátt og strákarnir: 

… það kom strákur að kynna fyrir okkur bifvélavirkjun og allir strákarnir urðu mjög 

áhugasamir en allar stelpurnar sátu bara og horfðu út um gluggann því þær voru 

ekki að tengja við sjálfan sig á sama hátt og strákarnir. Ef við fengjum alltaf bara 

konu og karl til þess að kynna störfin væri kannski hægt að hætta að horfa á þetta 

sem kvennastörf og karlastörf og þá yrðu þetta bara störf fyrir einstaklinga þó við 

séum misjöfn… 

Annað sem viðmælendur lögðu áherslu á að þyrfti að hafa með í starfsfræðslu var að 

fjölbreytileikinn getur verið jákvæður og það að kynin séu ekki eins geti líka verið jákvætt. 

Fjölbreyttir vinnustaðir. Viðmælendur töldu fjölbreytni á vinnustöðum geta verið jákvæða 

og í stað þess að reyna að steypa þá sem kjósa ákveðin störf í sama mót eða halda 

staðalmyndum á lofti væri hægt að benda á kosti þess að vera mismunandi. Konur og karlar 

væru ekki eins og hefðu jafnvel mismunandi styrkleika sem hægt væri að nýta í þágu starfsins. 

Yrja er ekki há í loftinu og í stað þess að sjá það sem hindrun í smíðastarfinu nýttu hún og 

vinnufélagar hennar það til þess að auka gæði vinnuaðstöðu sinnar: 

… ég var ekkert að setja hæðina fyrir mig, þetta var bara svona og þeir gerðu það 

ekki heldur. Þeir voru frekar þannig að ef við vorum að vinna í hópum þá sögðu 

þeir oft, þú tekur neðri partinn og ég efri, það var náttúrulega bara þægilegra fyrir 

alla þá þurftu þeir ekki að beygja sig og ég ekki að vinna upp fyrir mig… 
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Petra talaði um að best væri ef vinnustaðir væru lýsandi fyrir þjóðfélagið, hópurinn væri 

blandaður og þannig næðist betri árangur og víðari sýn: 

… en best fyndist mér ef hóparnir væru blandaði, þá eru svona fleiri áherslur sem 

við náum og víðari sýn og já mér finnst það bara eðlilegt. Þjóðfélagið er ákveðin 

blanda af fólki og mér finnst það eigi bara að vera svipað á vinnustöðum. Það væri 

best að vera bara með ákveðna prósentu af allri flórunni. 

Gerður talaði um að með því að hafa bæði kynin í störfum væri hægt að nýta styrkleika allra 

og því ætti að fagna fjölbreytileikanum og ekki reyna að steypa alla í sama mót: 

… já sem betur fer er munur á okkur og ég segi alltaf að það sé kostur að við eigum 

ekki að vera eins. Við þurfum bara að læra að nýta styrkleika beggja kynja. Mín 

upplifun er sú að almennt eigi konur t.d auðveldara með fínhreyfingarnar og að 

þær væru oft með fíngerðari hendur. Það væri þá hægt að nýta sér það í hinum 

ýmsu störfum… 

Brynja taldi mikilvægt að hafa bæði kynin á vinnustað en hún taldi ekki síður mikilvægt að 

blanda þeim innan vinnustaðarins ef það væri hægt, slíkt væri bæði gott fyrir starfið sjálft og 

starfsandann: 

… ég hef reynt að gera það hérna frammi að dreifa konunum á rýmin. Hafa helst 

ekki svona karla- og kvennarými. Ég held að það skipti máli, það voru ekkert allir 

sáttir við þessa breytingu þegar ég setti hana fram í upphafi en núna held ég að 

það séu allir sáttir og dýnamíkin hefur breyst í hópnum. 

Síðasta undirþemað sem kom fram í viðtölunum voru þær breytingar sem viðmælendur töldu 

að þyrfti að gera á orðræðunni, það er að segja að draga úr kynjaðri umræðu. 

Kynjuð umræða. Viðmælendur töldu mikilvægt að breyta meðvitað orðræðu í sambandi 

við störf og starfsval. Með því að kalla tiltekin störf karla- kvennastörf er verið að stimpla þau 

sem slík og mögulega hefta möguleika einhverra á því að sækja í þau. Elísa taldi mikilvægt að 

þeir sem sækja í þessi óhefðbundnu störf myndu líka passa orðræðuna og kyngerva ekki starfið 

sitt: 
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… ef við ætlum að koma á jafnrétti í þessum störfum þá eigum við ekki að líta á 

okkur sem eitthvað annað, þá eigum við ekki að kyngerva okkur í starfinu eða 

kyngerva starfið sjálft. Við þurfum bara að líta á störf sem eitthvað sem þarf að 

vinna og þá skiptir ekki máli hvaða kyn gerir það… 

Lena lagði einnig áherslu á að ekki væri að talað um karla- og kvennastörf, starf væri bara starf 

og horfa ætti til þeirrar hæfni sem þarf til að geta sinnt því: „og við eigum ekki að segja viltu 

fara að læra þetta, þetta er karlastarf. Ég held að það sé engum til bóta. Þetta er bara starf, 

viltu verða þetta eða hitt þá skiptir kynið engu máli“. Brynja var sammála því að fólki hætti til 

að tala of mikið um karla- og kvennastörf og væru með því að draga störf og fólk í ákveðna 

flokka sem einhverjum gæti reynst erfitt að fara út fyrir: 

… ég held að við ættum frekar að útrýma þeim hugsunarhætti að tala um karla- og 

kvennastörf og tala bara um störf, við getum svo alveg talað um ákveðið kyn í 

ákveðnu starfi þegar það á við. Með því að breyta þessu þá erum við í raun að taka 

skref í áttina að því að það sé sjálfsagt að það séu bæði kyn í öllum störfum af því 

að það er jafnrétti… 

Viðmælendur voru sammála um að starfsfræðsla skipti máli varðandi jöfnun á kynjaskiptingu 

í störfum. Þær töldu allar að betur mætti standa að starfsfræðslu og bentu á ýmis atriði sem 

þær töldu að gætu hjálpað þegar kemur að því að jafna þennan kynjahalla innan ákveðinna 

starfsgreina. 

4 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og rannsóknarspurningum 

svarað. Í rannsókninni var reynsla og upplifun kvenna af því að fara í störf sem teljast 

óhefðbundin fyrir kyn þeirra skoðuð. Fyrstu konurnar fóru í þessi störf fyrir meira en 30 árum 

en aðrar hófu störf á undanförnum fimm árum. Konurnar dvöldu mis lengi í starfi en aldrei 

skemur en 1 ár. Viðmælendur voru sammála um að stuðningur skipti miklu máli, þá sérstaklega 

stuðningur vinnufélaganna þegar kemur að starfsánægju og upplifun í starfi.  

Þrátt fyrir að konur hafi verið á vinnumarkaði síðan í kringum seinni heimstyrjöldina (Blau, 

Simpsons og Anderson, 1998; Einhorn, 1993) eru þær enn í minnihluta í ákveðnum 

starfsgreinum. Á vef hagstofunnar má finna upplýsingar um fjölda karla og kvenna innan 
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atvinnugreina og kemur fram augljós kynjamunur innan ákveðinna starfsstétta (Hagstofa 

Íslands, 2009). Rannsakendur hafa lengi haft áhuga á að rannsaka kynjamun á náms- og 

starfsáhuga og hefur komið í ljós að hann er ekki að öllu leyti meðfæddur, umhverfisþættir 

eins og foreldrar, félagsmótun, staðalmyndir og menntun skipta þar máli (Fassinger, 2000; Su, 

Rounds og Armstrong, 2009). Foreldrar, skóli og aðrar fyrirmyndir skipta því miklu máli þegar 

kemur að náms- og starfsvali barna sem ýtir enn frekar undir mikilvægi þess að markviss náms- 

og starfsfræðsla sé í boði fyrir alla nemendur í gegnum skólagönguna frá aðilum sem hafa til 

þess gerða menntun og sérþekkingu.  

Upplifun þeirra kvenna sem töldu sig hafa stuðning vinnufélaga sinna var almennt 

jákvæðari en þeirra sem ekki fengu stuðning. Nokkrar viðmælenda nefndu það sem orsök þess 

að þær hættu störfum að þær höfðu ekki stuðning til að halda áfram störfum eða til þess að 

komast lengra innan starfsstéttarinnar. Þær sem töldu sig hafa stuðning vinnufélaganna höfðu 

flestar þurft að ávinna sér stuðning þeirra og þurft að sanna getu sína í starfi. Í þessu samhengi 

var viðmælendum tíðrætt um mikilvægi þess að draga úr staðalmyndum og auka fræðslu um 

störf bæði hvað varðar fræðslu til barna og ungmenna annars vegar og foreldra og 

atvinnulífsins hins vegar. Rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið bæði hérlendis og erlendis 

á ávinningi náms- og starfsfræðslu benda til þess að nemendur sem hljóti hana séu betur 

undirbúnir til þess að velja sér nám eftir grunnskóla og geri sér betur grein fyrir þeim 

framtíðarstörfum sem standa þeim til boða (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000). Einnig hefur 

komið fram að þeir nemendur sem fengið hafa náms- og starfsfræðslu sem mæld var út frá 

hugrænum kenningum höfðu öðlast meiri trú á eigin starfsfærni og hæfni (McWhirther, 

Rasheed og Crothers, 2000).  

Samkvæmt Holland leitar einstaklingurinn í það starfsumhverfi sem samræmist gildum og 

viðhorfum hans og hann fær notið hæfileika sinna í verki. Með því að afla sér þekkingar á 

tilteknu námi og/eða starfi getur einstaklingurinn séð hvort hann hafi áhuga á því eða ekki 

(Hogan og Blake, 1999; Holland, 1997). Viðmælendur áttu það allar sameiginlegt að hafa sinnt 

sínum störfum af áhuga, það skipti þá ekki máli hvort áhuginn var til staðar áður en þær hófu 

störf eða hvort hann var tilkominn eftir að þær hófu störf. Þær töldu starfsumhverfið einnig 

henta sér og minntust allir viðmælendur á að samskiptamáti innan vinnustaðanna hentaði 

þeim vel. Þær sem höfðu unnið á vinnustöðum þar sem meirihlutinn var konur töldu vera mun 

á samskiptum á þessum vinnustöðum og töldu samskiptin á þeim vinnustöðum þar sem 

karlmenn voru í meirihluta henta sér betur. Störf viðmælenda flokkast öll undir handverkssvið 
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(e. realistic) og af þeim persónuleika þáttum sem viðmælendur notuðu til að lýsa sér, ásamt 

því sem þær töldu upp sem kostina við störf sín má draga þá ályktun að þær yrðu flokkaðar 

sem handverksmanngerð. Þetta er þó eingöngu ályktun þar sem ekki var lagt fyrir þær 

áhugasviðspróf samhliða viðtölum.  

Super taldi starfsferilinn þróast samhliða reynslu einstaklingsins í gegnum árin, starfsval 

væri ekki ákvörðun sem er tekin á skömmum tíma eða einu sinni yfir ævina (Super og Crites, 

1962; Watts, 2001). Hann taldi hugsun einstaklingsins um starfsreynslu snúa að fortíð annars 

vegar og væntingar til starfa hins vegar (Herr, 1997; Savickas, 2002). Þar sem Super áleit 

starfsþróunina ævilangt ferli móta þroski og breytingar einstaklinginn og hafa þannig áhrif á 

framtíðina (Muraoka, Sezaki og Herr, 2001; Watts, 2001). Samkvæmt þessu er mikilvægt að 

byrja markvissa náms- og starfsfræðslu fyrr en almennt gerist í dag og ekki má vanmeta þau 

áhrif sem atburðir, hugmyndir og fyrirmyndir geta haft á börn frá unga aldri.  

Gottfredson lagði einnig áherslu á að skoða börn og hugmyndir þeirra um störf. Samkvæmt 

henni þarf að skoða hvernig áhugi og skilningur barna þróast í því umhverfi sem þau alast upp 

í (Gottfredson, 2005; Teig og Susskind, 2008). Afmörkun (e. circumscription) er ferli sem 

einstaklingur gengur í gegnum þegar hann útilokar ákveðnar starfsgreinar eða störf vegna þess 

að þau falla ekki að sjálfsvitund hans (Gottfredson, 2002). Börn byrja á því að útiloka störf sem 

passa ekki við félagslega sjálfið eða félagslegt umhverfi þeirra. Þetta gera þau til dæmis með 

því að útiloka störf sem þau telja ekki henta kyni þeirra eða virðingu (Cochran og félagar, 2011; 

Teig og Susskind, 2008). Eftir að afmörkunarferlinu lýkur tekur við málamiðlun (e. 

compromise) en þá þarf einstaklingurinn mögulega að slá af þeim kröfum sem hann hefur og 

þar spilar inn í hversu aðgengilegt starfið sem hann hefur í huga er (Gottfredson, 2002). 

Samkvæmt Gottfredson mun einstaklingur fórna pörun við áhuga og virðingu áður en hann 

fórnar pörun við kyn (Gottfredson, 2005).  Viðmælendur töldu mikilvægan þátt í starfsfræðslu 

og jafnri þátttöku kynjanna í öllum atvinnugreinum að minnka og helst taka út kynjaða 

umræðu um störf. Hætta ætti notkun orða eins og karla- og kvennastörf og ofuráhersla á það 

kyn sem hallaði á í tilteknu starfi gæti haft gagnstæð áhrif á það sem væri lagt upp með. Með 

þessu er ekki átt við að loka eigi á kynjaðar spurningar eða umræður um störf heldur að störfin 

séu kynnt út frá störfunum sjálfum og athyglinni beint að þeirri hæfni sem þarf til þeirra óháð 

kyni.  

Bourdieu kom fram með kenningu um habitus sem gengur út á það að við erum þjálfuð til 

þess að sjá ákveðna hluti en aðra ekki. Félagsleg huglægni myndast í gegnum æfingu og er 
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alltaf tengd við hagnýta virkni. Félagsleg huglægni er afsprengi sögunnar sem gerir það að 

verkum að fortíðin er virkur þátttakandi í nútíðinni (Bourdieu, 1990). Við vitum hver okkar 

staða/staður er og hegðum okkur eftir því (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2005). Samkvæmt Bourdieu er menntakerfið eins og það er uppbyggt í dag 

mikilvægur þáttur í félagslegri huglægni einstaklingsins. Þar upplifir hann uppbyggingu 

valdsins meðal annars vegna þess að próf og gráður virðast hafa ákveðinn félagslegan 

töframátt. Félagsleg huglægni er félagsleg leikni og því getur hún tekið breytingum. Þessar 

breytingar geta komið til af tveimur ástæðum, annars vegar vegna breytinga sem verða á 

lífsleiðinni eins og flutninga á milli hverfa eða vegna flutnings á milli skólastiga og hins vegar 

geta þessar breytingar orðið þegar einstaklingur skoðar þá félagslegu þætti sem hafa mótað 

hann á lífsleiðinni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2008).  

Bourdieu er þeirrar skoðunar að yfirráðum karla sé viðhaldið með táknrænni valdbeitingu 

sem er bæði ósýnleg og óáþreifanleg (Bourdieu, 1998). Hún komi fram í tilfinningum, 

samskiptum, lífsstíl og þekkingu og/eða vanþekkingu. Viðtekinn sameiginlegur skilningur sé á 

yfirráðum karla og verður hann þannig að viðurkenndum skynjanaferlum. Þar sem það telst 

eðlilegt og í raun búist við að karlar fái meirihluta þess sem er til skiptanna (Bourdieu, 1998; 

Robbin, 2000). Hægt er að nota umfjöllun um táknræna valdbeitingu til að varpa ljósi á hvers 

vegna konum getur reynst erfitt að fara inn á svið karla (Bourdieu, 1998). Þær konur sem 

upplifðu það að fá ekki stuðning í sínu starfi eða til þess að halda áfram í starfi upplifðu allar 

táknræna valdbeitingu í samskiptum. Skýrustu dæmin um þetta eru líklega að Silja komst ekki 

lengra í starfi sínu innan lögreglunnar vegna kyns og Matthilda var hrakin af skipinu sem hún 

vann á með breyttu samskiptamynstri vegna þess að hún er kona. 

Annað dæmi um táknræna valdbeitingu er að viðmælendur þurftu að sanna sig sem 

starfsmenn og sem nemendur þegar þær fóru óhefðbundna leið í náms- og starfsvali. Í 

einhverjum tilfellum var þeim sagt að þær þyrftu að standa sig betur en strákarnir til að standa 

jafnfætis þeim. Þarna eru þær að stíga út fyrir þá félagslegu huglægni sem þær búa við og 

þannig ögra mörkunum. Með því að taka til skoðunar það félagslega umhverfi sem 

einstaklingar búa við og þau skilaboð sem umhverfið sendir varðandi ákveðin störf er hægt að 

breyta félagslegri huglægni þeirra. Þarna gæti markviss náms- og starfsfræðsla skilað árangri.  

Tilviljun (e. happenstance) er mikilvægt hugtak í kenningu Krumboltz en hann telur tilviljun 

oft stýra því hvaða leið einstaklingurinn fetar í lífinu. Hann taldi því mikilvægt að búa 

einstaklinga undir það að takast á við óvænta hluti og gera það besta úr þeim (Krumboltz, 
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2001; Krumboltz, 2008). Þetta passar við það sem viðmælendur höfðu að segja um upphaf 

starfsferils síns innan starfa sem teljast óhefðbundin fyrir kyn þeirra. Meirihluti þeirra talaði 

um að tilviljun hefði ráðið för þegar kom að starfsvali. Þær höfðu jafnvel stefnt annað þegar 

tilviljun réð því að þær fóru í störfin sem síðan náðu yfir stóran hluta starfsferils þeirra. Með 

þeirri félagsmótun sem konur verða fyrir í dag gæti hins vegar verið að þær myndu ekki sjá 

þessi tækifæri eða koma sér í aðstæður þar sem þessi tækifæri bjóðast og missa þar af leiðandi 

af þeim. Einstaklingar geta lært af fyrirmyndum og í gegnum hlutverkaleiki. Í þessum anda 

getur verið sniðugt að leyfa einstaklingum að prófa tiltekna starfsgrein til dæmis í sumarstarfi. 

Það sem þarf að hafa í huga er að það erfitt getur verið að tryggja það að einstaklingurinn fái 

að spreyta sig á því starfi sem hann hefur áhuga á (Krumboltz, 1970). Viðmælendur töldu 

mikilvægt að kynna störf út frá hæfni til starfa og leggja ekki of mikla áherslu á einstaka 

starfsmenn. Þær voru þó sammála því að sýnilegar fyrirmyndir væru mikilvægar og það ætti 

við um konur jafnt sem karla. Þær konur sem menntuðu sig í sinni iðngrein höfðu oft reynslu 

af störfunum áður en þær fóru í nám tengdu þeim. Þær fengu því að prófa sig áfram og finna 

af eigin skinni hvort störfin hentuðu þeim.  

Þær kenningar sem hafa haft hvað mest áhrif á kenningar um starfsferil kvenna eru 

kenningar sem leggja áherslu á mikilvægi trúar á eigin getu (Betz, 2005). Trú á eigin getu er 

breytileg hugmynd einstaklings um sjálfan sig. Þeir þættir sem geta haft áhrif á trú á eigin getu 

eru eiginleikar verkefnisins sem er verið að vinna, fólkið eða umhverfið sem einstaklingurinn 

er í nálægð við og loks hvernig einstaklingnum hefur tekist til varðandi svipuð verkefni 

(Bandura, 2008; Brown, Lent og Gore, 2000). Fólkið og umhverfið höfðu mikil áhrif á upplifun 

og reynslu viðmælenda úr starfi. Þær sem hlutu stuðning vinnufélaga sinna og mættu jákvæðu 

andrúmslofti í vinnunni voru almennt ánægðari í starfi og lýstu reynslu sinni á jákvæðari hátt. 

Þær sem ekki fengu stuðning litu ekki jafn jákvæðum augum á reynsluna og höfðu skipt um 

starfsvettvang meðal annars vegna þess litla stuðnings sem var til staðar. Þeir viðmælendur 

sem hlutu stuðning vinnufélaga virtist því líða betur í starfi, þær sem voru hættar en höfðu 

stuðning vinnufélaganna litu jákvæðum augum á reynslu sína í starfi og voru almennt 

jákvæðari gagnvart eigin hæfni í starfi. Stuðningurinn skipti einnig máli varðandi áhuga á 

starfinu en þær konur sem höfðu hætt meðal annars vegna skorts á stuðningi sýndu því ekki 

áhuga að snúa aftur til fyrri starfa á meðan þær sem höfðu hætt vegna annarra þátta virtust 

ekki hafa lokað á þann möguleika að snúa aftur til fyrri starfa.  Ástæðan fyrir því að 

stuðningurinn skiptir konurnar miklu máli er að hann er hluti af bjargráðum þeirra, þar sem 



  

64 

konur leita eftir félagslegum stuðningi til þess að takast á við krefjandi eða streituvaldandi 

aðstæður. Það að vera eina konan í tilteknu starfi eða fyrsta konan getur verið krefjandi og 

streituvaldandi og því þurfa þær konur sem standa í þeim sporum að nýta sér bjargráð til þess 

að takast á við þær hindranir.  

Öflug náms- og starfsfræðsla sem byrjar snemma, jafnvel á leikskóla og er framkvæmd af 

þar til gerðum sérfræðingum gæti átt þátt í að stuðla að því að draga úr kynbundinni skekkju 

á vinnumarkaði. Fræðsla til atvinnulífsins skiptir einnig máli því eins og nokkrir viðmælenda 

bentu á er enn hópur karlmanna á atvinnumarkaði sem hefur litla sem enga reynslu af því að 

vinna með konum. Þessum hópi má ekki gleyma og skiptir máli að hann geti orðið sér úti um 

fræðslu eins og yngri hópurinn. Á Íslandi eru lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna 

nr.10/2008 þar sem meðal annars kemur fram að vinna eigi að því að jafna áhrif karla og 

kvenna í samfélaginu, vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á 

vinnumarkaði, gera konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf og breyta 

hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum staðalímyndum um hlutverk kvenna 

og karla. Með því að draga úr kynbundinni skekkju í náms- og starfsvali væri stórt skref stigið í 

átt að þessum markmiðum. Í 18 gr. laga um jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 kemur 

fram að í náms- og starfsfræðslu skulu piltar og stúlkur óháð kyni hljóta fræðslu í tengslum við 

sömu störf. Þessum lögum virðist ekki vera framfylgt þar sem Elísa lýsti nýlegu dæmi í viðtalinu 

sínu af því þegar stelpur og strákar hlutu mismunandi náms- og starfsfræðslu eftir kyni. 

Stelpurnar fóru í hárgreiðsludeildina og strákarnir fóru í rafmagnsdeildina. Þetta er alvarlegt 

mál og þarf að tryggja það að réttur nemenda til náms- og starfsfræðslu óháð kyni sé virtur. 

 Náms- og starfsfræðsla þarf að huga að einstaklingsþáttum og samfélagslegum þáttum. 

Annars vegar þarf að efla trú einstaklingsins á eigin getu og hins vegar breyta þeim 

staðalmyndum sem samfélagið, foreldrar, skóli, fjölmiðlar og vinnumarkaðurinn heldur á lofti 

(Betz, 2005; Corell, 2001; Fassinger, 2000). Þrátt fyrir aukna meðvitund varðandi mikilvægi 

þess að náms- og starfsráðgjafar og aðrir séu sérstaklega verði gagnvart kynhlutdrægni bendir 

ýmislegt til þess að mörg þeirra tækja og tóla sem náms- og starfsráðgjafar nota hafi hamlandi 

áhrif á valmöguleika kvenna til náms og/eða starfa. Sem dæmi um þetta má nefna 

áhugasviðskannanir en þar kemur fram mikill munur á niðurstöðum karla og kvenna. Þetta er 

meðal annars rakið til þess að hefðbundin karlastörf eru notuð til þess að meta áhuga á 

handverkssviði  (Einarsdóttir og Rounds, 2009) og konur geta þess vegna átt erfiðara með að 

samsama sig þeim störfum.  
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Aðrir þættir hafa einnig áhrif á atvinnuþátttöku kvenna. Sem dæmi má nefna að lífshlaup 

karla og kvenna er í grunninn ólíkt ef tekið er tillit til aðstæðna tengdum barneignum og 

annarra viðburða sem einstaklingar standa frammi fyrir yfir ævina. Þrátt fyrir að 

vinnumarkaðurinn eigi að bjóða upp á umhverfi þar sem mismunun vegna kyns er ekki til 

staðar eru möguleikar kynjanna á raunverulegu jafnrétti takmarkaðir enn þann dag í dag vegna 

þess að umgjörðin um þá sem vilja ná langt tekur enn mið af því að um sé að ræða karlmann 

sem býr með heimavinnandi konu sem sér um allt sem snýr að heimilinu. Þar sem konur sjá 

enn um meirihluta heimilisstarfa þrátt fyrir að vera útivinnandi setur þetta þær ósjálfrátt í 

lakari stöðu en karlmennina (Enns, 2004; Fassinger, 2000; Scheye og Gilroy, 2008). Barneignir 

gera það að verkum að starfsferill kvenna verður oft á tíðum flóknari en starfsferill karla og 

virðist hann frekar vera samofinn fjölskyldu lífi þeirra (Enns, 2004; Maniniero og Sullivan, 

2005). Þátttöku kvenna á atvinnumarkaði hefur verið líkt við M laga kúrfu en það er vegna 

þess að þátttaka kvenna er breytileg eftir aldri, þar sem stór hluti þeirra hverfur af 

vinnumarkaði þegar þær eru á barneignaraldri en kemur svo inn aftur (Blau, Simpsons og 

Anderson, 1998). Þegar þær koma aftur til starfa er frekar litið á það sem hindrun að þær séu 

með ung börn og því getur reynst konum erfitt að komast aftur á þann stað að þær geti unnið 

sig upp innan fyrirtækja í stað þess að viðhalda sinni stöðu (Bennett, o.fl., 1999).  

Meðal hindrana sem konur í iðn- og verkgreinum standa frammi fyrir er skortur á 

sjáanlegum fyrirmyndum og leiðbeinendum, lítil trú á eigin getu og áhrif glerþaksins. Til þess 

að haldast í störfum eða á starfsvettvangi þar sem þessar hindranir eru til staðar þurfa konur 

að grípa til bjargráða (e. coping) (Morganson, Jones og Major, 2010). Eins og fram hefur komið 

sækjast konur almennt eftir félagslegum stuðning sem bjargráði í kerfjandi aðstæðum. South, 

Markham, Bonjean og Corder (1987) komust að því að einstaklingar finna fyrir meiri áhrifum 

stuðnings ef hann kemur frá einstakling af sama kyni. Rannsakendur komust einnig að því að 

karlar veita karlkyns samstarfsmönnum meiri stuðning en konum. Konur virðast hins vegar 

veita báðum kynjum jafnan stuðning. Þar sem konur treysta á félagslegan stuðning sem 

bjargráð getur lítill stuðningur verið skaðlegur fyrir konur í starfi (Morganson, Jones og Major, 

2010). Þar sem náms- og starfsráðgjafar eru hluti af hinum félagslegu bjargráðum er mikilvægt 

fyrir þá að vera meðvitaða um þær hindranir sem konur í iðn- og verkgreinum mæta til þess 

að geta sýnt ráðþegunum skilning og til þess að geta bent á mögulega leiðir til þess að takast 

á við og yfirstíga hindranirnar. Með því að öðlast skilning á þeim bjargráðum sem hægt er að 
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nýta geta náms- og starfsráðgjafar sett fram áætlun og inngrip sem miða að því að undirbúa 

konur undir farsæla þátttöku á vettvangi iðn- og verkgreina. 

Hafa ber í huga að í þessari rannsókn var einungis rætt við 11 konur sem hafa sinnt störfum 

sem teljast óhefðbundin fyrir kyn þeirra. Þessar konur koma allar úr störfum sem flokkast undir 

handverkssvið. Rannsóknin tekur mið af upplifun og reynslu þessara 11 kvenna og þyrfti að 

stækka úrtakið umtalsvert til þess að það hafi alhæfingargildi. Áhugavert væri að ræða við 

konur úr öðrum starfsstéttum þar sem karlmenn eru enn í meirihluta og bera upplifun og 

reynslu þeirra saman við sögu þessara kvenna. Einnig væri áhugavert að ræða við karlmenn 

sem velja sér störf sem eru óhefðbundin fyrir kyn þeirra og athuga hvort upplifun og reynsla 

þeirra samræmdist því sem hér hefur komið fram. Enn stærra verkefni væri að undirbúa 

námsefni í náms- og starfsfræðslu sem myndi byggja á því efni sem er til og þar sem unnið væri 

sérstaklega að því að breyta orðræðu og umræðu um störf út frá kyni og staðalmyndum um 

störf. Halda reglulega starfakynningar annars vegar með heimsóknum frá konum og körlum 

sem eru á atvinnumarkaði og hins vegar með heimsóknum í fyrirtæki í skemmri og lengri tíma, 

þar sem nemendur fengju að taka þátt í og kynnast störfunum á eigin skinni.  Námsefnið yrði 

sniðið að breiðum aldurshópi (3 – 20 ára) og fengi hann stöðuga náms- og starfsfræðslu frá 

þar til gerðum sérfræðingum yfir þetta 17 ára tímabil. Hægt væri að skrásetja og fylgjast með 

þróun þessa hóps varðandi hugmyndir um störf, skoða val á framhaldsskólum, brotthvarf og 

hvað hópurinn tæki sér fyrir hendur að framhaldsskóla loknum. Enn stærra verkefni væri að 

fylgja þessum hópi enn lengra og mæla starfsánægju og skoða þróun starfsferils hans.  

Með þessari rannsókn er ekki markmiðið að gera lítið úr því námsefni sem er til í dag til 

náms- og starfsfræðslu. Markmiðið er að benda á mikilvægi heildstæðrar náms- og 

starfsfræðslu þvert á skólastig. Einnig að undirstrika að náms- og starfsfræðslu fylgir mikil 

ábyrgð og því nauðsynlegt að tryggja aðgang nemenda að því í gegnum skólagöngu sína. Af því 

sem fram hefur komið við vinnu þessarar rannsóknar má ætla að nemendur fái misjafna náms- 

og starfsfræðslu sem er óásættanlegt. Meðal annars þar sem hún er talin vera einn af 

áhrifaþáttum til að draga úr brotthvarfi úr framhaldsskólum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir einstaklingar sem fá náms- og starfsfræðslu frá upphafi 

skólagöngu sinnar verða færari í samvinnu og samskiptum, bæta árangur sinn í skóla, hafa 

meiri þekkingu á störfum og eru betur undirbúnir fyrir störf og ákvarðanatöku sem tengist 

störfum (Williams, 1999). Einnig þarf að undirstrika mikilvægi þess að náms- og starfsfræðslu 

sé sinnt af þar til gerðum sérfræðingum og að lokum að starfsfræðsla eigi líka við um fullorðna, 
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hvort sem það snýr að foreldrahlutverkinu eða að vinnumarkaðnum. Þrátt fyrir að í grunn- og 

framhaldsskólalögum sé tekið fram að „nemendur eigi rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar 

af til þess bærum sérfræðingum“ er staðan sú að ekki er mælt fyrir um tiltekinn fjölda 

kennslustunda  sem fara í náms- og starfsfræðslu í Aðalnámsskrá grunnskólanna (2011) heldur 

er hverjum skóla í sjálfvald sett hversu mikla náms- og starfsfræðslu nemendur fá og hver sér 

um hana. Þetta er eitthvað sem þarf að bæta. Einnig tel ég vera þörf á að setja skýr viðmið um 

fjölda nemenda á hvern náms- og starfsráðgjafa til þess að hægt sé að sinna náms- og 

starfsfræðslu ásamt persónulegri ráðgjöf á fullnægjandi hátt.  

Ein af mikilvægustu ákvörðunum sem einstaklingur þarf að taka á ævinni er ákvörðun hans 

um val á námi og starfi. Við lifum í síbreytilegu samfélagi þar sem námsframboð er mikið og 

starfsmöguleikar eru fjölbreyttir, það kallar á markvissa aðstoð við að taka slíkar ákvarðanir 

(Betz, 2005; Einarsdóttir og Rounds, 2009). Þrátt fyrir að sveigjanleiki gagnvart breyttu 

hlutverki kvenna í samfélaginu sé að aukast má enn búast við að konur þurfi að takast á við 

neikvæðar afleiðingar af því að fara í hlutverk sem ekki eru hefðbundin fyrir konur. Hvort sem 

það er að skara frammúr í námi eða starfi eða að taka þátt í störfum sem eru óhefðbundin fyrir 

kyn þeirra (Philips og Imhoff, 1997). Starfsferils femínismi leggur áherslu á að konur geti tekið 

stjórn á eigin lífi. Að konur hafi hugrekki til þess að verða það sem þær vilja vera og þori að 

berjast til baka ef einhver reynir að stoppa þær eða hamla þeim og hjálpa öðrum konum að ná 

sínum markmiðum (Enns, 2004). Með því að fræða konur um þær hindranir sem þær geta 

orðið fyrir á starfsferli sínum er hægt að draga úr þeim hindrunum sem konur upplifa að þær 

verði fyrir (Philips og Imhoff, 1997). Viðmælendur áttu það sameiginlegt að sækja í störf sín af 

áhuga og tóku leiðbeiningum og forvitni vinnufélaga sinna sem jákvæðum hlut. Viðhorf 

kvennanna til þeirra hindrana sem þær mættu var almennt svipað, þær töldu sig hafa burði til 

þess að takast á við þær og höfðu trú á eigin getu í því starfi sem þær sinntu. Með náms- og 

starfsfræðslu sem tekur mið af þeim þáttum sem hafa áhrif náms- og starfsferil kvenna, þeim 

hindrunum sem þær þurfa að takast á við og setur valdeflingu kvenna í forgrunn ætti að vera 

hægt að ná árangri við að draga úr kynbundinni skekkju á vinnumarkaði. Langtímaávinningur 

heildstæðrar, vandaðrar og markvissrar náms- og starfsfræðslu ætti að vera einstaklingum og 

samfélaginu öllu til bóta. 
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