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Útdráttur 

Femínismi er í senn fræðigrein og barátta. Femínísk þekkingarfræði sprettur úr þeim 

áherslum og grundvallast á samspili rannsókna og reynslu. Hér eru áhrif femínískrar 

þekkingarsköpunar skoðuð. Rannsóknin er eigindleg og byggir á viðtölum við tíu núverandi 

og fyrrverandi meistaranemendur í kynjafræði við Háskóla Íslands. Við greiningu gagna var 

Vancouver-skólanum innan fyrirbærafræða og grundaðri kenningu beitt. Rannsóknin 

grundvallast á sterkri hlutlægni þar sem áhersla er lögð á staðsetningu rannsakenda.  

 

Niðurstöður renna stoðum undir það að kynjafræði er ekki aðeins fræðigrein baráttunnar 

heldur sömuleiðis fræðigrein persónulegrar vitundarvakningar sem hefur gríðarleg áhrif á þau 

sem hana nema. Þá benda niðurstöður til þess að áhrif námsins leiði ekki endilega til þess 

að nemendur beiti sér í femínískri baráttu í gegnum félagasamtök eins og áberandi var í 

annarri bylgju femínismans, heldur kjósa mismunandi leiðir fyrir farveg hugsjóna sinna. 

Áherslur viðmælenda á baráttu mismunandi femínista sem mynda fjöldasamstöðu er í anda 

greiningu Snyder (2008) á þriðju bylgju femínismans. Þó má greina meiri jákvæðni í garð 

róttækni en skilgreining Snyder felur í sér.  

 

Margslungin tengsl femínískrar sjálfsvitundar og baráttuhegðunar sýna að kenning um 

styðjandi kvenleika (Connell, 1995) og mengandi kvenleika (Schippers, 2007) nær ekki með 

heildstæðum hætti yfir femíníska baráttuhegðun. Því er nýr hugtakarammi lagður fram sem 

felur í sér dýpri greiningu á áhrifum femínískrar þekkingarsköpunar og gildi hennar fyrir þróun 

jafnréttisbaráttunnar
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Abstract 

Feminism is both a discipline and a movement. Feminist epistemology comes from these 

definitions and are based on the synergy of research and individual perspectives. Here, the 

impact of feminist knowledge ascuisition is explored. The research is qualitative and is based 

on interviews with ten current and former Masters students in Gender studies at the 

University of Iceland. The Vancouver-school of phenomenology and grounded theory were 

used to analyse the data. The research is based on objectivity where the focus is on the 

social location of the researcher.  

 

The conclusions support the argument that Gender studies is not only the discipline of the 

feminist movement but also the discipline of the personal awareness that greatly impact 

those who study it. Furthermore, the conclusions suggest that the impact of the study does 

not necessarily lead to feminist promotion through organisations by the students, which was 

common in second wave feminism. The students rather choose various paths for their ideas. 

The perceptions of the interviewees of the battles of the various feminists that form conensus 

is in accordance with Snyder’s (2008) analysis of third wave feminism. However, the 

interviewees imply more positivity towards radicalism than Snyder’s definition offers.  

 

The complex bond between feminist selfconciousness and battle behaviour demonstrate that 

the theory of emphasised femininity (Connell, 1995) and pariah femininity (Schippers, 2007) 

does not fully cover feminist battle behaviour. Therefore, a new frame of concepts is 

introduced, which includes a more detailed analysis of the effect of feminist creation of 

knowledge ascuisition and the value it has for the development of the movement for equality.  



  

4 

Formáli 

Þessi ritgerð er er metin til 40 ECTS af meistaraprófi í kynjafræði við Háskóla Íslands. 

 

Mínar hjartans þakkir fær leiðbeinandi minn, Gyða Margrét Pétursdóttir, sem með sinni 

hlýlegu nærveru og jafnframt faglega viðmóti hefur orðið mín stærsta fyrirmynd. Hennar 

leiðsagnar mun ég búa að í öllum mínum lífsins verkefnum að útskrift lokinni.  

 

Láru Rúnarsdóttur þakka ég fyrir skemmtilegar samverustundir í skrifum og samvinnu við 

gerð Fjórvítt líkan kvenleika. Sú vinna hélt ástríðunni fyrir náminu á lofti í þeirri vinnutörn sem 

fylgir því að skila af sér meistararitgerð. Viðmælendum mínum þakka ég það góða traust sem 

þær sýndu mér með þátttöku sinni. Freyja dóttir mín fær síðan risastórt takk fyrir að vera til 

því hún er stórkostlegur lítill einstaklingur sem á svo sannarlega skilið pláss fyrir nafnið sitt 

hér. 

 

Takk svo mikið. 
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1. Inngangur 

Mennt og máttur nefnir Max Weber (1919) rit þar sem hann rakti meðal annars samspil 

þessara tveggja þátta. Mennt er máttur hefur síðan verið haft eftir honum og það er ekki 

orðum ofaukið að mínu mati. Nám hefur alltaf verið mér mikils virði. Það er eitthvað svo 

magnað að fara að sofa á kvöldin fróðari en þegar dagurinn byrjaði. Að hafa tækifæri til þess 

að ganga í skóla eru forréttindi sem alls ekki allir búa við og þá sérstaklega ekki konur þessa 

heims (Yusafzai og Lamb, 2013). Ég er afar þakklát fyrir alla þá menntun sem sem mér hefur 

hlotnast á lífsleiðinni. Ég minni mig reglulega á að taka hana ekki sem gefinni heldur sem gjöf 

sem staða mín hefur veitt mér og því beri mér að vinna sem best með hana. 

 

Þó ég hafi alltaf verið námsfús þá hef ég ekki alltaf litið á menntun mína með þessum hætti. 

Alla mína grunnskólagöngu leit ég á nám sem skyldu sem mér bæri að sinna. Ég lærði til 

þess að standa mig vel og vera dugleg, eins og góðum stúlkum sæmir. Þegar ég hóf 

menntaskólagöngu mína breyttust þessar áherslur og ég fór að sjá nám sem tækifæri til þess 

að vita meira. Ekki aðeins til þess að ná árangri á prófum og fá klapp á öxlina, heldur til þess 

að öðlast þekkingu og víkka sjóndeildarhringinn. Eftir að ég kynntist kynjafræði í grunnámi 

mínu við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands sprakk síðan eitthvað. Kynjafræðin veitti mér 

þekkingu sem skapaði nýja vídd innra með mér. Sú upplifun var mögnuð enda urðu þessi 

fyrstu kynni mín við femínísk fræði til þess að ég ákvað að taka meistarapróf í kynjafræði. 

Einn kúrs dugði ekki til, ég varð að kafa dýpra í kynjafræðina. Ég varð að skilja femínismann 

betur, því femínisminn veitti mér betri skilning á sjálfri mér.  

 

Strax á fyrsta degi í meistaranámi mínu fylltist ég andagift. Námið varð ekki aðeins tækifæri 

til þess að ná árangri og til að vita meira. Það varð mitt helsta áhugamál og nokkru síðar 

jafnframt eitt af mínum helstu persónulegu áskorunum. 

 

Femínismi er í senn fræði og barátta sem grundvallast á þekkingarfræði sem tekur mið af 

rannsóknum og reynslu (Smith, 1996; Harding 1996). Þetta samspil gerir það að verkum að 

kynjafræði verður mjög persónulegt nám og ég fann fyrir því frá fyrsta degi. Í fræðunum 

leyndust hugtök og hugmyndir sem ég speglaði í minni eigin stöðu og við mína eigin lífssýn, 

sjálfsmynd og ákvarðanir í daglegu lífi. Ég setti tilveruna í nýtt samhengi og fann fyrir mikilli 

frelsistilfinningu og valdeflingu. Ég öðlaðist næmni fyrir mismunabreytum sem gerðu mér 

kleift að vinna með þá réttlætiskennd sem hefur alltaf búið mér í brjósti, en einhvern veginn 

aldrei fengið almennilegan farveg. Femínisminn stækkaði mig að innan og ég óx og dafnaði 

með hverjum deginum.  
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Eftir hina miklu innri sprengingu kom hins vegar togstreita. Togstreita við tilveruna. Ég vildi 

framfylgja alls kyns áherslum sem ég las í fræðunum og ræddi um í kennslustundum. Ég vildi 

bæta samfélagið og losna sjálf undan fjötrum, sem ég sá að voru komin til af rótgróinni 

félagsmótun og virðingarmati kynjakerfisins. Þeim fylgdu nýir fjötrar og þeir uxu innra með 

mér út frá femínismanum sjálfum. Hvað er rétt og hvað er rangt af mér, sem konu? Hvers er 

ætlast til af mér sem konu annars vegar og femínista hins vegar? Hvers get ég ætlast til af 

öðrum? Þó kynjafræðin beini sjónum sínum ætíð að samfélagskerfinu en ekki 

einstaklingunum, þá upplifði ég oft sem svo að ég væri á milli steins og sleggju, að þóknast 

kynjakerfinu eða að þóknast femínismanum. Jafnframt að berjast fyrir femínískri framþróun, 

en einnig að bera virðingu fyrir konum sem velja aðrar leiðir. Það er vandlifað í þessum 

heimi.  

 

Skyndilega var ég í þeirri stöðu að allra augu beindust að mér þegar femínisma bar á góma. 

Ég hef alltaf verið opin með skoðanir mínar og tekið ýmsa slagi en aldrei lent í öðru eins og 

þegar ég fór að kenna mig við femínisma. Allt sem einhver femínísk baráttukona sagði 

einhvern tíman, á einhverjum tímapunkti á opinberum vettvangi, var samstundis gerð að 

minni skoðun. Ég varð fljótlega mjög þreytt á þessu. Ég varð sífellt varari við andfemínísk 

skrif á internetinu sem afbaka útgangspunkt femínismans og mála femínískt baráttufólk og 

jafnframt femíníska fræðinga upp sem kvenrembur, karlahatara, gervivísindafólk og hvað 

eina. Framantalið eru áherslur sem grundvalla hvorki fræðigreinina né baráttuna og eru því 

óþolandi, stundum meira að segja særandi. 

 

Ég fékk mikinn áhuga á andfemínisma og andfemínískri orðræðu. Kynnti mér málflutninginn 

og þau þrástef sem hafa verið í andspyrnunni í sögulegu samhengi. Þó að skrifin sem ég las 

væru í takt við þau, þá varð ég fyrir vonbrigðum, þar sem ég vissi að það var fullt af fólki sem 

var líka að lesa þetta og samþykkti þessar rangtúlkanir. Mér fannst svo mikilvægt að fólk 

ræddi femínisma á sama grunni og femínistar sjálfri gera! Að það áttaði sig á því hversu 

mikilvægt það er að rétta hlut kvenna fyrir heill samfélagslegsins. Að femínismi er ekki aðeins 

valdeflandi konum heldur líka frelsandi fyrir karla. Að fólk áttaði sig á því hvernig kyngervi og 

kynhlutverk skipta fólki niður í afmarkaða bása með tilheyrandi afmörkunum. Hvernig næmni 

fyrir mismunabreytum brýtur gagnkynhneygðarhyggju á bak aftur. Hvernig næmni fyrir 

mismunabreytum sýnir að fatlað fólk býr fyrst og fremst í fötluðu samfélagi sem var byggt í 

kringum ófatlaðan valdakjarna. Þetta fólk varð að skilja hvað femínisminn hefur leitt af sér 

margt gott og hvað hann stefnir á í raun og veru. 

 

Þessi togstreita olli mér ama og andvökunóttum. Stundum langaði mig bara til þess að grafa 

mér holu og vera þar. Burtu frá öllum þessum sleggjudómum kynjakerfisins, kvöðum sem 
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fylgdu því að losna undan þeim og andspyrnunni sem var síðan grundvölluð á málflutningi 

sem á ekkert skylt við útgangspunkt femínisma. Þversögnin var að éta mig lifandi. 

 

Togstreitan varð þó til þess að ég vildi vita meira, læra meira. Hún gerði það að verkum að 

ég varð enn áhugasamari námskona. Þessi uppljómun og þessi togstreita varð jafnframt 

kveikjan að þessu meistaraverkefni mínu. Hugmyndin lifnaði við eitt kvöldið þegar ég var að 

lesa bók eftir bell hooks.  

 

bell hooks er með doktorspróf í bókmenntafræðum og gífurlega afkastamikill fræðingur. 

Framlag hennar til kynja- og margbreytileikarannsókna og femínískrar baráttu er vægast sagt 

viðamikið. Hún hefur snert á hinum ýmsu sviðum á ferli sínum. Rauði þráðurinn í verkum 

hennar er staða svartra kvenna í Bandaríkjunum og áherslan á það að draga þá reynslu frá 

jaðrinum yfir í kjarna þekkingar. Hún hefur nýtt reynslu sína og sjónarhorn sinnar félagslegu 

staðsetningar til þess að varpa ljósi á annmarka femínískra fræða og baráttu. Ólíkt mörgum 

sem hafa gagnrýnt femínismann, innan hans sem og utan í gegnum tíðina, þá er hennar 

beinskeytta gagnrýni ávallt umvafin virðingu fyrir viðfangsefninu. Hún skrifar af ást.  

 

Eins og hún segir í bók sinni All about love (2001) sem er hvorki meira né minna en um 

ástina sjálfa: „Love is always the place I begin and end“. Í skilgreiningu hennar er ástin 

blanda af sex þáttum; umhyggju, skuldbindingu, þekkingu, ábyrgð, virðingu og trausti. bell 

hooks segir mikilvægt að femínisminn tileinki sér ástina og hafi hana sem hornstein þeirra 

samfélagslegu breytinga sem að er stefnt (hooks, 2001). Hún boðar meiri ást í lífið. 

 

Umrætt kvöld var ég að lesa kafla í bók hennar Sisters of the yam (1993). Þar fjallar hún um 

gildi þekkingarsköpunar sem heilunar og hversu mikilvægt það er á þeim grundvelli að skapa 

þekkingu sem sprettur úr persónulegri reynslu. Nálgun hennar náði mér strax. Hún er frábær 

penni og að lesa textann hennar varð eins og einhvers konar sáluhjálp í allri þessari 

ofangreindri togstreitu.  

 

Viðfangsefni rannsóknar minnar er áhrif femínískrar þekkingarsköpunar og gögnin byggja á 

viðtölum við tíu núverandi og fyrrverandi nemendur í kynjafræði við Háskóla Íslands. Það er 

að mörgu leyti furðulegt að útnefna bell hooks sem áhrifavald hér, því hún hefur eimmitt verið 

í forsvari fyrir það að sýna hvernig reynsluheimur hvítra kvenna hafi framan af verið ráðandi í 

femínískri baráttu og leitt hana áfram í blindni fyrir stöðu kvenna sem tilheyra einhverjum 

jaðarhópum. Þessi rannsókn mín byggir á viðtölum við hvítar menntakonur en þegar 

andrúmloftið er erfitt þá er bell hooks lausnin.  
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Þar sem þetta var mér svona ofarlega í huga þá fannst mér ég verða að setja þetta í 

fræðilegt samhengi, ná höndum yfir „þetta allt saman“ og skoða það með augum 

rannsakandans. Ég vildi skapa þekkingu um femínista hérlendis og áskoranir þeirra. 

Akademískir femínistar eru sjaldan rannsakaðir (David, 2014) og gildi þessarar rannsóknar er 

tvíþætt; 1) annars vegar veitir hún innsýn í hvað fylgir kynjafræðikennslu og hvaða áskoranir 

bíða nemenda og 2) hins vegar er hún framlag til femínismans sjálfs og þess hvernig betur er 

hægt að brúa bilið á milli fræðanna og samfélagsins í heild sinni. Samspil fræða og baráttu er 

ekki abstrakt heldur varðar það alla þátttakendur þeirrar baráttu sem fræðin tengja sig við. 

Fræðin verða því að vera næm fyrir þeim áskorunum sem fylgja þeirri þekkingarsköpun sem 

af þeim vex.  

 

Við gerð þessa verkefnis sást svart á hvítu að við meistaranemarnir glímum margar við 

sambærilega togstreitu og í anda bell hooks (1993) varð rannsóknin einhvers konar sáluhjálp 

og femínísk sjálfsstyrking. Ég er nú búin að leysa úr þessari sálarkrísu innra með mér og það 

gerðist við vinnu þessa verkefnis. Ég hræðist ekki lengur sleggjudóma og ég hræðist ekki 

lengur hvað mér beri að gera sem femínista eða sem konu. Ég er stoltur femínisti, fer mínar 

eigin leiðir og ber höfuðið hátt. 

Mikilvægi staðsetningar á sjónarhorni rannsakanda 

Þessi inngangur er ekki aðeins til þess að veita innsýn í kveikjuna að valinu á 

rannsóknarefninu og markmið rannsóknarinnar sjálfrar. Inngangurinn er í anda 

sjónarmiðskenningar (e. Standpoint theory) en hún grundvalla femíníska þekkingarfræði og 

skapar femínískum fræðum ákveðna sérstöðu gagnvart öðrum félagsvísindum. Innan 

sjónarmiðskenningar er lögð áhersla á að rannsakandi staðsetji sig á þann hátt sem ég hef 

nú gert, með það að markmiði að tryggja gæði rannsóknarinnar. Hún sprettur upp úr 

gagnrýni femínista á karllægni hefðbundinna félagsvísindalegrar þekkingarsköpunar, en eins 

og öll vísindi grundvallast sjónarmiðskenningin á ákveðinni frumspeki (Smith, 1996; Harding, 

1996).  

 

Frumspeki fjallar um tilvist raunveruleikans og spyr hvers eðlis hann er og hvað sé mögulegt 

að vita um hann. Frumspeki félagsvísinda klofnar í tvennt eftir því hvernig þessum 

spurningum er svarað; raunhyggju (e. foundationalism) og andraunhyggju (e. anti-

foundationalism). Upphaf þessarar tvískiptingar á rætur að rekja í ritið sem ég nefndi í 

upphafi þessa inngangs, Mennt og máttur eftir Max Weber (1996). 
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Raunhyggja skilur raunveruleikann sem svo að tilvist hans sé til staðar utan vitundar 

mannsins á meðan andraunhyggja segir raunveruleikann vera félagslega uppbyggðan og 

takmarkast við vitund mannsins (Furlong og Marsh, 2010). 

 

Raunhyggjan gerir þá kröfu til vísinda að vera hlutlæg. Með hlutlægni er átt við að 

rannsakandi sé ótruflaður af tilfinningum eða persónulegum löngunum í vinnu sinni. Þannig 

er gert ráð fyrir að hann taki afstöðu án þess að hún sé lituð af slíkum persónulegum þáttum 

rannsakandans. Hlutlæg niðurstaða komi í veg fyrir að hún sé huglæg, það er að segja 

bundin við rannsakandann sjálfan. Raunhyggjan gerir ráð fyrir því að afstaða eða þekking 

geti verið hlutlæg vegna ofangreindrar forsendu um að veruleikinn sé óháður tilvist mannsins 

(Weber, 1996).  

 

Þetta var lengi ríkjandi viðhorf innan fræðasamfélagsins og til að mynda var Weber (1919) 

staðfastur raunhyggju sinni. Henni hefur þó verið svarað af andraunhyggjusinnum með þeim 

hætti að hún orki tvímælis og standist ekki fræði sem taka fyrir samfélag og atferli fólks. Það 

væri vegna þess að þau væru sjálf mannlegt viðfangsefni og ávallt mótuð af því. 

Andraunhyggjusinnar segja raunhyggju skapa blindu fyrir þeim áhrifum sem rannsakandinn 

hefur á viðfangsefnin. Þessi sýn grundvallast á því að heimurinn sé byggður á huglægum 

forsendum og að þekkingu á veruleikanum beri að meðhöndla sem slíka. Þau leggja þannig 

áherslu á huglæg áhrif og meta réttmæti þekkingar út frá því hvernig sá þáttur er 

meðhöndlaður (Furlong og Marsh, 2010). 

 

Félagsvísindafólk vinnur undir þeirri frumspeki og sömuleiðis þeirri þekkingarfræði sem þau 

aðhyllast. Það mótar hvað það velur sér að rannsaka, hvernig það rannsakar viðfangsefnið 

og hvernig það túlkar niðurstöður sínar. Frumspeki sjónarmiðskenninga er andraunhyggja. 

Frumspeki og þekkingarfræði eru óhjákvæmilega tengd, þar sem þekkingarfræðin tekur mikið 

af spurningum frumspekinnar. Þess vegna er nauðsynlegt að ræða hvoru tveggja (Furlong 

og Marsh 2010). 

 

Þekkingarfræði skoðar sambandið á milli þess sem er vitað og þess sem hægt er að vita. 

Hún tekur á tveimur grundvallarspurningum: 1) Hvort rannsakandi geti sett hendur á 

raunveruleg eða hlutlæg sambönd á milli félagslegra fyrirbæri og ef svo, 2) hvernig. Fyrri 

spurningin tengir þekkingarfræðina við frumspekina á þann hátt að hún skoðar eðli 

raunveruleikans. Seinni spurningin skoðar hvort hægt sé að athuga sambönd á milli 

félagslegra fyrirbæra með beinum athugunum eða hvort ákveðin sambönd séu til staðar sem 

séu falin undir yfirborðinu og gefi ekki færi á sér til beinna athugana (Furlong og Marsh 

2010). Á grunni andraunhyggju vex þekkingarfræði sem nefnist gildakenningar. 



  

12 

Gildakenningar fjalla um það hvernig heimurinn eigi að vera og hvað sé rétt og rangt í því 

samhengi. Gildakenningar leita svara við því hvernig best sé fyrir fólk að lifa lífinu og byggja 

upp samfélög. Gildin eru því gefin sem markmið í gildakenningum (það er þó ekki hið sama 

og að nota gildi sem skýringu á hegðun). Þannig má segja að í grunninn séu gildakenningar 

siðfræðikenningar sem taka á réttmæti félagsvísinda út frá þeim gildum sem lagt er upp með 

(Svanur Kristjánsson, 2009).  

 

Sjónarmiðskenningin er femínísk þekkingarfræði sem sprettur úr andraunhyggju og er 

gildakenning. Hún gagnrýnir hlutlægniskröfu raunhyggjusinna harðlega en telur jafnframt 

skekkju vera í kenningum andraunhyggjusinna. Gagnrýnin grundvallast á karllægni 

vísindaheimsins. Það sem áður var talið náttúrulegt og þar með ósýnilegt gerir 

sjónarmiðskenningin að viðfangsefni vísindanna (Smith, 1996).  

 

Sérstaða sjónarmiðskenningar innan félagsvísinda er þannig gagnrýnin á að framan af hafi 

viðtekinn sannleikur verið byggður upp af valdakjarna sem mannaður var hvítum körlum í 

millistétt. Markmið hennar var að flytja þekkinguna sem er á jaðrinum inn að miðjunni (Smith, 

1996). Framlag bell hooks (1981) til femínisma með því að varpa ljósi á stöðu svartra kvenna 

er gott dæmi um beitingu sjónarmiðskenningar í þekkingarsköpun. 

 

Inntak sjónarmiðskenningar snýst um að sýna þátt valds í sköpun þekkingar í sögulegu 

samhengi. Þegar við sem rannsakendur göngumst við þætti okkar sem áhrifavaldar í sköpun 

þekkingar höfnum við því að vísindin séu sjálfsmiðuð og stöðnuð. Það er að segja, með því 

að viðurkenna að hlutlægni fræðingsins er takmörkuð af honum sjálfum, reynslu hans og 

skoðunum þá er ekki sífellt verið að framleiða þekkingu frá sjónarhorni valdakjarna. 

Sjónarmiðskenning skoðar þannig tengsl þekkingar og pólitíkur og varpar ljósi á hvernig 

hlutlægniskrafan verður í raun hápólitísk ef henni er haldið á lofti í anda raunhyggjusinna 

(Harding, 1996). Á grundvelli þeirra annmarka er hlutlægniskrafan nefnd veik hlutlægni innan 

sjónarmiðskenninga og þvert á það sem Weber (1919) hélt á lofti þá verður huglægni 

andraunhyggjunnar til þess að hægt sé að tryggja það sem nefnist sterk hlutlægni. Sterk 

hlutlægni er aðferð til þess að tryggja að þekkingarsköpun ítreki ekki sjónarhorn þeirra sem 

skilgreiningarvaldið hafa. Hún krefst þess að rannsakandi staðsetji sig gagnvart viðfangsefni 

sínu og varpi þannig ljósi á hvaðan sú þekking sem hann skapar sprettur. Lögð er áhersla á 

sjálfsmeðvitund rannsakanda í rannsóknarferlinu og að sú meðvitund sé aðgengileg 

lesendum í framsetningu hinnar nýju þekkingar (Harding, 1996). 

 

Með nálgun minni í þessari rannsókn er ég því að taka undir mikilvægi þess að rannsakandi 

setji sig ekki í sæti þess hlutlæga þegar raunin er sú að þeim fylgir alltaf huglæg nálgun á 
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viðfangsefnið. Í stað þess að streitast á móti þeirri staðreynd tileinka ég mér vinnubrögð sem 

styðja við meðvitund um það að öll reynsla er hluti af vísindum og nálgast þau út frá því. Með 

töluverðri einföldun má segja að megindlegar rannsóknir grundvallist á raunhyggju og 

eigindlegar rannsóknir grundvallist á andraunhyggju og því er nálgun mín auk þess í takt við 

aðrar eigindlegar rannsóknir, en vægi staðsetningar og áhersla á reynsluhugtakið er meiri en 

ella því ég beiti sterkri hlutlægni. 

Uppbygging verkefnis og rannsóknarspurningar 

Þá að uppbyggingu verkefnisins. Í öðrum og þriðja kafla er fræðileg samantekt. Í fyrri hluta 

hennar fer ég skipulega í gegnum samspil fræða og framkvæmda innan femínismans. Sú 

umfjöllun afmarkast við svokallaðar aðra og þriðju bylgju femínismans en yfirferðin hefst á 

þeim tíma sem femínisminn fer að ryðja sér til rúms sem fræðigrein við upphaf áttunda 

áratugarins. Í seinni hluta hinnar fræðilegu samantektar set ég upp kynjagleraugun með því 

að stikla á fræðum sem auka á næmni fyrir samspili kvenleika og karlmennsku innan ríkjandi 

valdastrúktúrs, það er að segja, innan kynjakerfisins. Út frá því fjalla ég um samspil 

þekkingarsköpunar og þekkingarmiðlunar í femínískri kennslu. 

 

Eftir fræðilega umfjöllun er komið að aðferðafræði rannsóknarinnar. Þýðið er meistaranemar í 

kynjafræði við Háskóla Íslands og fjalla ég um þau siðferðilegu álitamál sem varða það að ég 

er hluti af þeim hópi. Gögnin byggja á viðtölum við tíu núverandi og fyrrverandi nemendur og 

gagnagreining grundvallast á aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði rannsókna og 

grundaðri kenningu. Eftir lýsingu á aðferð rannsóknar og siðferðalegum álitamálum er komið 

að niðurstöðuköflunum. Þeir eru þrír talsins og skiptast í smærri hluta. Hver kafli endar á 

samantekt þar sem rannsóknarspurningum sem ég hef varpað fram er svarað.  

 

Niðurstöðukaflarnir taka á þremur áherslum sem voru ríkjandi í viðtölum. Sá fyrsti varðar 

þroskun femínískrar sjálfsvitundar, annar kafli varðar leiðir sem viðmælendur hafa farið til 

þess að koma femínískri þekkingu að í samfélagsumræðunni og sá þriðji varðar þær leiðir 

sem viðmælendur hafa farið í femínískri baráttu. Persónuleg reynsla af samspili fræða og 

framkvæmdar er þannig megináhersla þessarar rannsóknar. Í síðasta kafla verkefnisins, 

umræðum, ræði ég niðurstöður og þar gef ég mér rými fyrir vangaveltur og ályktanir út frá 

gögnunum.  
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Útgangspunktur rannsóknarinnar er eftirfarandi: 

Hver eru áhrif femínískrar þekkingarsköpunar á nemendur í kynjafræði? 

 

Þessari spurning fylgi ég eftir í niðurstöðuköflunum þar sem ég varpa fram þrengri 

spurningum sem saman varpa ljósi á þá efnismiklu hér að ofan. 

 Í kaflanum Að öðlast femíníska þekkingu spyr ég:  

Hver eru tengslin á milli þess að vera meistaranemi í kynjafræði og að vera femínisti. 

Hvernig er þessum tengslum háttað? 

 Í kaflanum Að miðla femínískri þekkingu spyr ég:  

Hver er farvegur femínískrar rökræðu í samfélagsumræðunni? Hvaða leiðir fara 

núverandi og fyrrverandi nemendur í kynjafræði til þess að greiða hann? 

 Í kaflanum Að beita femínisma spyr ég:  

Með hvaða hætti hefur núverandi og fyrrverandi nemendum þótt æskilegt að láta til 

sín taka í grasrótarstarfi?  

 

Þá er þessum inngangi lokið og komið að fræðilegri samantekt. Ég vona sannarlega að 

lesturinn verði ykkur ekki aðeins gagnlegur heldur líka ánægjulegur.  

 

Meiri ást í lífið, 

Karen. 
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2. Söguleg yfirferð yfir samspil fræða og framkvæmda 

Femínismi er bæði fræðikenning og baráttuhreyfing. Þær kallast á og styðja hverja aðra. 

Þorgerður Einarsdóttir (2004) tilgreinir þrjá stólpa jafnréttisstarfs; femínismi sem fræðigrein, 

sem barátta og sem opinbert jafnréttisstarf. Hún segir jafnframt að eitt af einkennum íslensks 

femínisma sé hversu tengdar þessar þrjár undirstöður eru hér á landi. Það eigi sinn þátt í 

framgangi femínisma á Íslandi og tengdari hér en víða erlendis. Í þessum kafla beini ég 

sjónum sérstaklega að samspili femínískra fræða og femínískrar baráttu. 

 

Femínismi sem fræðigrein byrjaði sem kvennafræði í upphafi áttundu áratugarins, samhliða 

annarri bylgju femínisma, og þróaðist á þremur áratugum yfir í að vera nefnd kynjafræði. Vert 

er að taka fram að þó upphaf fræðigreinarinnar sé oftast rakið til áttunda áratugarins þá hafa 

sagnfræðingar bent á að hún eigi sér dýpri rætur þar sem vísi að henni megi finna um og eftir 

frönsku byltinguna og einnig í fyrstu bylgju femínismans á árunum 1880-1930, en á þeim 

tíma var byrjað að rita kvennasögu Vestur-Evrópu (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). 

Femínisminn hóf þó ekki innreið sína í fræðasamfélagið fyrr en í upphafi annarrar bylgjunnar 

og það var innan þess tíma skeiðs sem kynjafræðin fór í gegnum þann vöxt sem hér er til 

umfjöllunar. Femínísk fræði eru og hafa alltaf verið órjúfanlega tengd baráttu kvenna fyrir 

frelsi og jöfnum rétti. Hún er „fræðigrein andófsins“. Pólitískt markmið kynjafræðinnar er að 

vera liður í þeirri vitundarvakningu sem er forsenda jafnréttisþróunar (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004). Kynjafræðin er þverfagleg en jafnframt sjálfstæð fræðigrein. Hún er ung að árum en 

einkennist af mikilli grósku, stöðugri endurskoðun og innbyrðis rökræðum. Þessir eiginleikar 

kynjafræðinnar gera það að verkum að sögulegt yfirlit getur orðið ansi viðamikið. Hér dreg ég 

megin línurnar og leitast þannig við að varpa ljósi á helstu einkenni fræðigreinarinnar 

samhliða því að draga fram áherslur femínískrar baráttu og helstu birtingarmyndir hennar 

hérlendis.  

 

Femínísk barátta er gjarnan greind í þrjú tímabil. Fyrsta kvennahreyfingin var háð af 

súffragettunum í kringum aldamótin 1900. Hún byggði á hugmyndum sem nefnast 

frjálslyndur femínismi og snérist um formleg réttindi kvenna. Kosningaréttur og kjörgengi, 

réttur til menntunar og embættissetu var sigur hennar (Auður Styrkársdóttir, 1995). Þegar 

borgaraleg réttindi voru í höfn þá þótti mörgum sem kynjamisréttið hefði verið leiðrétt að fullu. 

Næstu áratugina fór lítið fyrir kvennabaráttu og eru þeir af þeirri ástæðu oft nefndir „þöglu 

árin“ í femínískri söguskoðun (Ergas, 1994). Í pólitískum hræringum á sjöunda áratugnum 

reis „nýja kvennahreyfingin“ upp þar sem samfélagskerfið var gagnrýnt á grundvelli þess 

rótgróna misréttis sem það byggði á. Þar hófst tímabil sem er gjarnan nefnt önnur bylgja 
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femínismans og kom þannig á eftir fyrri kvennahreyfingunni, sem nefnist þá fyrsta bylgja 

femínismans. Önnur og þriðja bylgja falla undir umfjöllun þessa kafla en þær beinast að 

innviðum samfélagsins og innihalda flóknari hugmyndafræðilega nálgun en sú fyrsta. Að 

setja femínisma fram í formi bylgna hentar vel fyrir sögulegt yfirlit og sérstaklega til þess að 

varpa ljósi á hvernig nýja kvennahreyfingin reis upp eftir hin þöglu ár og varð að einni 

kröftugustu samfélagshreyfingu síðustu aldar (Evans, 2004 eins og David, 2014 vísar í hana) 

og þróaðist síðan áfram. Ég mun því fjalla um bylgjur hér. Engu að síður getur framsetningin 

verið villandi því eins og Snyder (2008) bendir á þá er sterk tilhneiging til þess að tengja 

bylgjurnar beint við ákveðna kynslóð frekar en hugmyndafræðilegar nálganir sem eru í 

samtali við ákveðinn tíðaranda og samfélagsgerð á hverjum tíma fyrir sig. Vert er að hafa 

það í huga við lesturinn hér. En hefst þá yfirferðin.  

Önnur bylgja 
Greina má aðra bylgju femínismans gróflega í þrjá hugmyndafræðilega strauma: róttækan 

femínisma og sósíalískan/marxískan femínisma (sem eru nokkuð tengdir) og svo 

menningarfemínisma. Hér eru meginlínurnar dregnar en innan þessarar flokkunar rúmast 

fleiri stefnur og þar má helst nefna tvær, annars vegar áhersluna á það að konur séu ekki 

hálfdrættingar á við karla, með því að benda á að þær geti sinnt karllægum hlutverkum og 

hins vegar áhersluna á það að upphefja sérstakan reynsluheim kvenna, sem staða þeirra í 

samfélaginu hefur skapað, en er ekki metin til jafns við reynsluheim og sjónarhorn karla. 

Önnur bylgja kvennabaráttunnar á Íslandi ber þessari hugmyndafræðilegu áherslu skýr 

merki. 

 

Sem fyrr segir reis önnur bylgjan upp sem hin svokallaða nýja kvennahreyfing. Í pólitískri 

grósku sjötta áratugarins, víðs vegar um hinn vestræna heim, varð vitundarvakning meðal 

kvenna um það að innviðir samfélagsins höfðu ekki breyst að neinu marki þrátt fyrir 

réttindabaráttu fyrstu kvennahreyfingarinnar og árangri hennar því enn byggði 

samfélagskerfið á rótgrónu kynjamisrétti (Vilborg Sigurðardóttir, 2011). Á sjöunda áratugnum 

öðluðust konur aukna menntun og þeim fjölgaði sífellt á vinnumarkaði, en kerfislæg staða 

þeirra og hinar samfélagslegu hugmyndir um kvenhlutverkið breyttust ekki í samræmi við það 

(Margrét Guðmundsdóttir, 200) þar sem stofnanir samfélags og menning gerðu enn ráð fyrir 

afmarkaðri stöðu kvenna. Fullar af andargift hippabyltingarinnar sýndu femínistar að þær 

væru leiðar á því að vera eilíflega lítið metinn og láglaunaður vinnukraftur og þreyttar á 

hlaupum á milli vinnustaða, verslana, dagmæðra og heimila (Guðrún Hallgrímsdóttir, 2011). 

Auk þess voru þær reiðar yfir valda- og áhrifaleysi kvenna í samfélaginu og hversu illa gekk 

að leiðrétta stöðuna á hinu opinbera sviði. Baráttukonur lögðu áherslu á að konur hefðu fullt 

erindi inn á svið sem fram að þessu höfðu allra helst verið í höndum karlmanna og konur 
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höfðu ekki enn aðgang að. Þær sögðu konur búa yfir öllum þeim eiginleikum sem karlar 

hefðu og því væri sú mismunun sem samfélagskerfið byggði á með öllu óréttlætanleg 

(Ergas,1994). Eitt helsta einkenni annarrar bylgjunnar voru mörk einkasviðs og opinbera 

sviðsins og slagorðið „hið persónulega er pólitískt“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Tímabil 

annarrar bylgjunnar er jafnframt kennt við sértækar aðferðir þar sem baráttan fól í sér 

róttækar og afmarkaðar handaflsaðgerðir í jafnréttismálum með það að leiðarljósi að leiðrétta 

stöðu kvenna gagnvart körlum (Þorgerður Einarsdóttir, 2002). 

Konur eru líka menn 
Í uppgangi annarrar bylgjunnar hóf femínisminn inngöngu sína í fræðisamfélagið (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004). Kynjafræðin gekk fyrst undir heitinu kvennafræði á Íslandi og heitið er 

lýsandi fyrir upphaflegar áherslur hennar sem snérust um það að auka þekkingu á lífi og 

störfum kvenna. Innan sagnfræðinnar var það til dæmis gert með því að að varpa ljósi á 

einstaka konur eða afmarkaðan hóp kvenna sem gegndi hefðbundnum lykilstöðum sem 

gerendur í ýmsum sögufræðilegum atburðum, sem aðeins hafði verið fjallað um með tilliti til 

þátttöku karla fram að því. Sýnileiki kvenna innan fræðaheimsins var fyrsta gagnrýni 

femínískra fræðinga (Margrét Guðmundsdóttir, 2000; Smith, 1996).  

 

Femínísku fræðingarnir bentu á að líf kvenna, framlag þeirra til sögunnar og samfélagsins, 

sem og aðstæður þeirra og reynsla hefðu verið hunsaðar í vísindum. Lýsingar á lífi og starfi 

formæðra skorti og konur voru fyrst og fremst skoðaðar út frá tengslum sínum við karla, en 

sjaldan sem sjálfráðra manneskja. Innkoma kvennafræðinnar endurspeglaði þörf fyrir 

sýnileika kvenna í hefðbundnum rannsóknum og svöruðu jafnframt þörfum kvenna fyrir 

sterkari sjálfsvitund og betri sjálfsmynd (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Þekkingarsköpun 

femínískra fræða snérist þannig fyrst og fremst um það að draga fram gerendahæfni kvenna, 

gagnrýna ríkjandi kerfi og varpa ljósi á þau öfl í sögunni sem orsökuðu ójafnrétti karla og 

kvenna (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). Fjölskyldan og kynhlutverk voru sömuleiðis tekin til 

gagnrýnnar skoðunar, þar sem kynhlutverk voru séð sem hluti af félagslegum arfi 

samfélagskerfisins en ekki náttúrulegt ástand þess. Helsta markmið kvennafræða var þannig 

að hvetja til ákveðni og sjálfstæðis meðal kvenna og að taka ekki forræði karla sem 

sjálfgefnu og sjálfsögðu (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Mótunarhyggjan spratt upp og 

róttækur femínismi fór að ryðja sér til rúms (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Mótunarhyggjan 

fæddi af sér hugtakið kyngervi sem felur í sér aðgreiningu hins félagslega mótaða kyns frá 

hinu líffræðilega kyni (Evans og Williams, 2013). Það er því alls ekki svo langt síðan 

líkamlegur munur kynja var ekki aðskilinn félagslegum áhrifaþáttum innan félagsvísinda.  
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Helsti áhrifavaldur mótunarhyggjunnar er ritið Hitt kynið eftir Simone de Beauvoir (1949). Það 

markaði vatnaskil í kvennafræðum og varð uppspretta mikillar grósku í femínismanum, þó 

ekki fyrr en rúmum tveimur áratugum eftir að það kom upphaflega út. Með hinni fleygu 

setningu „maður fæðist ekki kona heldur verður kona“ lagði Beauvoir (1949) grunn að 

femínískum hugmyndum um menningarlega og félagslega mótun kyns og kynsjálfsmyndar, 

sem síðar varð uppistaða femínískra fræða. Femínísk gagnrýni innan hinna ólíku fræðigreina 

gengur að miklu leyti út á það að draga fram í dagsljósið ríkjandi mun á aðstöðu kynjanna út 

frá kyni þeirra. Að baki býr sú skoðun að aðstöðumunur og mismunun á grundvelli kyns séu 

staðreyndir sem stuðli að kynjamisrétti (Irma Erlingsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999). 

Beauvoir lagði þó ekki áherslu á að leið kvenna til að losa sig undan kúgandi skilgreiningum 

menningar og samfélags væri að tileinka sér eiginleika sem eignaðir höfðu verið körlum, eins 

og upphaflegar áherslur annarrar bylgjunnar gengu út frá, heldur lagði hún grunninn að þeirri 

sýn að hvetja þyrfti konur til þess að nýta frelsi sitt til að skilgreina sig sjálfar (Irma 

Erlingsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999). Slíkt er í anda menningarfemínismans, sem 

kom fram á seinni hluta annarrar bylgjunnar og ég mun fjalla betur um hér í framhaldinu. 

 

Annar mikilvægur frumkvöðull annarrar bylgjunnar er Betty Friedan (1963) en bók hennar 

The feminine mystique markaði straumhvörf í femínískri baráttu. Hún fjallar um bandarískt 

samfélag og hafði áhrif víða um hinn vestræna heim. Í bókinni fjallaði hún um stöðu 

húsmæðra og þá sérstaklega líðan kvenna innan þess hlutverks sem kyngervi þeirra 

markaði. Í seinni heimstyrjöldinni höfðu konur flykst út á atvinnumarkaðinn og gengið í störf 

karla sem þá börðust á vígvöllum. Eftir stríð urðu miklar samfélagslegar breytingar sem fólu 

meðal annars í sér að karlar mönnuðu aftur atvinnumarkaðinn og konur gengu aftur í 

ólaunuð umönnunarstörf inni á heimilum sínum. Áhersla á ímyndarsköpun hinnar 

hamingjusömu húsmóður og tenging þess hlutverks við verðleikamat kvenna varð mjög 

sterk. Friedan (1963) ávarpaði mýturnar í þessari ímyndarsköpun og benti á takmarkanir 

húsmóðurhlutverksins fyrir almenna velsæld kvenna. Hún sýndi hvernig samfélagsleg öfl 

viðhéldu því að konur byggðu sjálfsmynd sína og verðleika á hlutverki sem fjötraði þær inni á 

heimilum, takmarkaði lífsgæði þeirra og kom í veg fyrir að þær létu til sín taka á fjölbreyttum 

vettvangi hins opinbera sviðs.   

 

Með róttækum femínisma kom hugtakið feðraveldið (e. patriarchy). Feðraveldið er skilgreint 

sem rótgróið samfélagskerfi sem grundvallast á kynbundinni kúgun. Barátta róttækra 

femínista var háð í nafni byltingarkenndra breytinga með því að kollvarpa hugmyndum um að 

eðlislegt hlutverk kvenna væri móðurhlutverkið og umönnun. Þær töluðu fyrir róttækum 

handaflsaðgerðum og samtakamætti kvenna til þess að leiðrétta stöðu sína og því fylgdi 

áhersla á samnefnara allra kvenna, óháð stéttarstöðu þeirra, kynþætti, þjóðerni, aldrei eða 
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öðru. Kúgun kvenna grundvallaðist á kyni þeirra og þar væru þær allar sameinaðar (Beasly, 

1990). Í þessu andrúmslofti var sósíalískur/marxískur femínismi líka áberandi en þar var 

feðraveldið sett í stétta pólitískt samhengi. Rauðsokkuhreyfingin er grasrótarhreyfing hins 

róttæka og stéttapólitíska femínisma á Íslandi.  

Rauðsokkuhreyfingin 
Hér á landi markaði Rauðsokkuhreyfingin1 upphaf annarrar bylgju baráttunnar, stofnuð fyrri 

hluta árs 1970 á samtöðufundi kvenna í Norræna húsinu (Guðrún Hallgrímsdóttir, 2011). 

Rauðsokkuhreyfingin byggði á hugmyndafræði róttæks femínisma og þróaðist síðar til þess 

stétta pólitíska (Guðrún Ágústsdóttir, 2011). Rauðsokkur beittu sér fyrir fjárhagslegu 

sjálfstæði kvenna og bentu á mýtuna að baki ímyndarinnar um hina hamingjusömu 

húsmóður. Rauðsokkur vildu vekja konur og karla til vitundar um mannréttindi kvenna, það 

misrétti sem konur byggju við og þá staðreynd að þær væru ekki hálfar manneskjur. Þær 

kröfðust jafnréttis á grundvelli þeirra áherslna að konur væru líka menn. Það er að konur séu 

ekki hitt kynið (sbr. Beauvoir, 1949) heldur eigi þær að vera álitnar fullgildir einstaklingar 

þjóðfélagsins, eins og karlmenn (Helga Ólafsdóttir, 2011). Því vildu þær draga úr áherslum á 

hinu kvenlæga og sáu það sem stuðning við þá viðurkenningu að konur væru fyrst og fremst 

viðföng karlmanna. Þær lögðu áherslu á það að konur gætu líka tileinkað sér eiginleika sem 

gerðu einstaklinga að fullgildum þátttakendum samfélagsins, eiginleikum sem voru fyrst og 

fremst eignaðir körlum (Ergas, 1994). Þessar áherslur voru ríkjandi í þeirri orðræðu sem 

tengdist kvennabaráttunni á þessum tíma hérlendis. Vigdís Finnbogadóttir, sem tók ekki þátt 

í Rauðsokkuhreyfingunni, sagði til að mynda: “það á ekki að kjósa mig vegna þess að ég er 

kona, það á að kjósa mig vegna þess að ég er maður og innan orðsins maður er bæði karl 

og kona. Það á að vera sjálfsagður hlutur að kjósa konu til jafns við karlmann.“ í 

sjónvarpsviðtali í aðdraganda forsetakosninga árið 1980, sem áttu eftir að gera hana að 

fyrsta kvenkyns lýðræðislega kjörna þjóðhöfðingja í heimi. (RÚV, 2015). 

 

Rauðsokkur byggðu starfsemi sína flötu stjórnskipulagi, en það var nýmæli í íslensku 

grasrótarstarfi og þótti byltingarkennt félagaform (Auður Hildur Hákonardóttir, 2011) enda vel 

í takt við áherslur róttæks femínisma. Flatt stjórnskipulag byggir á þeirri grundvallarsýn að 

enginn eigi að vera yfir öðrum hafinn og allar ákvarðanir skuli teknar á jafningjagrundvelli. 

Rauðsokkur settu það upp sem andstæðu hins hefðbundna stigveldis, sem þær sáu sem 

                                                      
1
 Ég nota hugtakið rauðsokka í kvenkyni. Í frásögnum kvenna sem tóku þátt í hreyfingunni 

er mismunandi hvort talað er um rauðsokka (kvk, et.) eða rauðsokkur (kk, et.). Það má sjá 
í bókinni Á rauðum sokkum: Baráttukonur segja frá (ritstj. Olga Guðrún Árnadóttir), sem 
er helsta heimild mín um starfið í þessari umfjöllun. Hugmyndafræði rauðsokka, að „konur 
eru líka menn“, og áhersla á mögulega þátttöku karla varð til þess að sumar völdu að 
nota hugtakið í karlkyni. Þó myndaðist sú málevenja að tala um þátttakenndur sem 
rauðsokkur. Algengara er að hugtakið sé notað í kvenkyni (Gunnhildur Sigurhansdóttir, 
2014). 
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skipulagt drottnunarkerfi sem ynni á móti jöfnuði og þeirri framþróun sem myndi annars fást 

með auknum sjálfsþroska allra meðlima. Hreyfingin samanstóð af málefnahópum og var 

hverri og einni rauðsokku í sjálfvald sett á hvaða sviðið hún vildi láta til sín taka (Auður Hildur 

Hákonardóttir, 2011). 

 

Aðferð rauðsokkanna byggði á því að vera róttækur þrýstihópur og þær beittu nýjum 

aðferðum og settu ný mál á dagskrá. Þær stóðu fyrir ýmsum áberandi gjörningum og 

uppákomum til þess að vekja athygli á málstað sínum, en þar að auki lögðu þær mikið kapp 

á fjölmiðlana. Þær héldu úti útvarpsþætti og tímariti sem báru nafnið Forvitin rauð. Auk þess 

að ritstýra vikulegum jafnréttissíðum í Þjóðviljanum (Guðrún Hallgrímsdóttir, 2011). Í anda 

annarrar bylgju voru málefni tengd líkama og kynfrelsi eitt helsta baráttumál rauðsokka. 

Réttur kvenna til fóstureyðinga var það sem margar þeirra nefndu sem viðfangsmesta 

verkefnið (Gunnhildur Sigurhansdóttir, 2014). Hreyfingin beitti sér til að mynda í fjölmörgum 

lagasetningum á Alþingi; jafnlaunalögum, fóstureyðingarlögum, fæðingarorlofslögum, og 

lögum um jafnan rétt kynjanna. Það voru oftar en ekki hatrammlegar baráttur (Gunnhildur 

Sigurhansdóttir, 2014). Auk þess mótmæltu þær fegurðarsamkeppnum og ímyndarsköpun 

húsmæðrahlutverksins með fyrirferðamiklum aktívisma (Elísabet Gunnarsdóttir, 2011; Helga 

Ólafsdóttir, 2011). 

 

Upphaflega var mikil áhersla lögð á það að Rauðsokkuhreyfingin væri ópólitísk eða jafnvel 

þverpólitísk. Hún staðsetti sig fyrir utan kerfið og þar með fyrir utan hinn hefðbundna vinstri/ 

hægri stjórnmálakvarða. Á því varð breyting með Skógarráðstefnunni 1974 þegar ákveðið 

var að hreyfingin væri stétta pólitísk baráttusamtök. Þar með var hún farin að starfa undir 

hugmyndafræði marxísks/sósíalísks femínisma. Þessi stefnubreyting var samþykkt með 

meirihluta atkvæða en hún var þó umdeild og sumar þeirra sem voru hvað mest á móti 

þessum áherslubreytingum hættu að starfa með hreyfingunni í kjölfarið (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2011). Árið 1982 var önnur umdeild samþykkt framkvæmd þegar 

Rauðsokkuhreyfingin var endanlega lögð niður. Á sama tíma var hópur rauðsokka að hefja 

nýtt ævintýri með Kvennaframboðinu í Reykjavík (Kristín Jónsdóttir, 2011). Kvennaframboðin 

á Íslandi störfuðu undir öðrum áherslum annarrar bylgjunnar en áður en við víkjum 

sérstaklega að þeirri umfjöllun skulum við skoða hvað var að gerast í akademíunni á þeim 

tíma sem framboðin voru að ryðja sér til rúms og breyta hinu pólitíska landslagi hérlendis. 

Reynsluheimur kvenna 

Mikil gróska var í fræðunum á þessum tíma. Fljótlega eftir að kvennafræðin spruttum upp 

með áherslu á sýnileika kvenna í karlaheimi fór að bera á víðtækari áherslum. Fyrri nálgun 

var nauðsynleg til þess að draga fram einstaka þátttakendur og áhrif þeirra á viðkomandi 
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hreyfingu eða atburð en viðtekin nálgun fræðimanna byggði á einu sjónarhorni sem beindist 

fyrst og fremst að hefðbundnum valdastofnunum (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Áhersla á 

að varpa ljósi á kúgun kvenna innan formgerðar samfélagskerfisins þrátt fyrir formleg réttindi 

en með gildi hins karllæga valdastrúktúrs sem viðmið var gagnrýnd fyrir að stilla konum upp 

sem fórnarlömbum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Á grundvelli fyrri sigra fóru kvennafræðin 

að beina sjónum sínum á takmarkanir eldri nálgunar og draga fram ný sjónarhorn með því að 

skapa þekkingu á reynsluheimi kvenna og leggja áherslu á gildi kvennamenningar í 

samfélaginu. Með þessu lagði kvennafræðin til grundvallar nýja fræðilega nálgun á 

þjóðfélagsmál. Pólitík var ekki aðeins skoðuð út frá valdhöfum (og þá samanburði við stöðu 

karla) heldur túlkuð með mun víðari hætti (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Þannig var með 

enn dýpri hætti varpað ljósi á kynjahalla heimsins og þar með talið fræðaheimsins. 

Sjónarmiðskenningin skiptir þar sköpum en ég fjalla um hana síðar í ritgerðinni. 

 

Kvennafræðin hóf innreið sína í íslenskt fræðasamfélag á þessum tíma. Fyrsta námskeiðið 

sem var kennt á sviði kvennafræði var á vegum bókmenntafræðingsins Helgu Kress. 

Námskeiðið var haldið veturinn 1980-1981 og bar yfirskriftina Konur og bókmenntir. Í kjölfarið 

tóku fleiri konur við Háskóla Íslands að kenna valnámskeið út frá kvennafræðilegu 

sjónarhorni, til dæmis innan félagsvísinda (Sigríður Matthíasdóttir, 2011). Saga 

faggreinarinnar hófst þannig með konum sem lögðu stund á kennslu og rannsóknir í 

kvennafræðum að eigin frumkvæði. Þorgerður Einarsdóttir (2004) segir þetta hafa verið 

sannkallaða grasrótarbaráttu og Margrét Guðmundsdóttir (2000) og Sigríður Matthíasdóttir 

(2011) taka undir það í sínum umfjöllunum. Kvennafræðin var grasrótarbarátta sem 

stofnanavæddist. Það er í samræmi við bernskuár kvennarannsókna í nágrannalöndunum 

(Skeggs, 2008; Margrét Guðmundsdóttir, 2000). 

 

Sigríður Matthíasdóttir (2011) segir jafnframt að tilurð og þróun kvennafræða við Háskóla 

Íslands megi að mörgu leyti bera saman við stofnun Félagsvísindadeildar þar sem um var að 

ræða algerlega nýtt fræðasvið sem bar með sér nýja sýn á veruleikann, hvort tveggja krefðist 

mikils og öflugs frumkvöðlastarfs af hálfu skólans. Að öðru leyti skáru kvennafræðin sig úr 

öðrum fræðigreinum fyrir það að vera fyrsta fræðigreinin sem hafði skýrt pólitískt markmið og 

tengdi meðvitað saman persónulega reynslu og lífssýn rannsakandans annars vegar og 

fræðistörf hans hins vegar.  

Sjónarmiðskenning 
Gagnrýni femínista á karllægni hefðbundinnar fræðimennsku fól í sér að femínísk 

þekkingarfræði þróaðist og frumkvöðull hennar er félagsfræðingurinn Dorothy Smith (1996). 

Kynjafræðin hafa ekki leitt til byltingar í aðferðafræði en með því að innleiða ný viðfangsefni 
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kipptu þau stoðum undan rótgróinni þekkingarfræði hefðbundinnar fræðimennsku (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2000).  

 

Smith (1996) varpaði kenningum sínum fram á bernskuárum kynjafræðinnar, snemma á 

áttunda áratugnum. Rétt fyrir 1990 vann vísindaheimspekingurinn Sandra Harding (1996) 

áfram með þær hugmyndir og setti hugtakið sjónarmið fram sem samheiti yfir femíníska 

þekkingarfræði, sem er nú kölluð sjónarmiðskenning (e. standpoint theory). 

 

Sjónarmiðskenningin snýst í megindráttum um það að þekking sé alltaf félagslega staðsett 

og að staða karla hafi haft afgerandi áhrif á sköpun þekkingar. Smith (1996) gagnrýndi 

karlaslagsíðu félagsfræðinnar og sagði fræðigreinina ónæma fyrir reynslu og þekkingu 

kvenna. Fræðimennska væri stunduð út frá sjónarhóli valds og forræðis karla, bæði hvað 

varðar umgjörð starfseminnar og innihald fræðanna. Út frá þessum áherslum á mismunandi 

reynsluheima deildi hún hart á þá hlutlægni sem átti að einkenna öll vísindi. Greining þess 

félagslega staðsetta verður túlkun á heiminum eins og sá hinn sami upplifir hann. Þessi 

hugsun á mikinn samhljóm í eigindlegri aðferðafræði en grundvallaratriði í framlagi Smith er 

jafnréttissjónarhornið sem varpar ljósi á það hvernig vel stæðir og hvítir karlar stóðu í kjarna 

þekkingarsköpunarinnar á meðan konur og aðrir jaðarhópar stóðu fyrir utan hana (Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2001).  

 

Í tengslum við mikilvægi þess að taka tillit til stöðu og sýnar fræðingsins fjallaði Smith um 

hina staðbundnu tilveru kvenna og benti á það hvernig hún hefði ávallt verið sett andspænis 

hinni huglægu verund fræðingsins, sem jafnframt var karlkyns. Með því átti hún við það að 

konur hefðu skapað réttu aðstæðurnar svo fræðimennirnir gætu þrifist sem best og þeir væru 

þannig óháðir hinu daglega amstri á þann hátt að skyldur þeirra þar væru minni en kvenna. 

Ónæmi þeirra gagnvart reynsluheimi kvenna væri til dæmis þar að finna. Auk þess skapaði 

þessi misjafna staða karla og kvenna gjá á milli reynsluheims kvenna og viðtekinnar 

vísindaiðkunar, sem kvenkyns fræðingar þyrftu að stíga yfir og sjónarmiðskenningin kemur 

ekki síst fram til þess að brúa hana. Því er reynsla eitt lykilhugtakið í fræðilegum femínisma, 

reynsla fræðingsins skiptir máli og reynsla af jaðrinum er sérstaklega mikilvæg (Smith, 1996). 

Sjónarmiðskenningin varð grundvöllur þess að bæði innan fræða og baráttu var 

reynsluheimur kvenna dreginn fram. Áherslur Rauðsokkuhreyfingarinnar á það að konur 

væru líka menn eru í takt við upphaflegar áherslur kvennafræðanna. Innan 

Kvennaframboðanna var síðan reynsluhugtakið lagt til grundvallar með áhersla á framgang 

kvennamenningar. Sjónarmiðskenningin leiddi þannig af sér áframhaldandi þróun innan 

femínismans, sem fól í sér ákall um víðtækari nálgun á baráttugrundvöll kvenna. 
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Kvennaframboð og Kvennalisti 
Kvennaframboðið í Reykjavík og Kvennalistinn buðu fjórum sinnum fram á árunum 1981-

1987. Kvennaframboðið í Reykjavík bauð fram í sveitarstjórnarkosningum árið 1982 og 

Kvennalistinn bauð fram í sveitarstjórnarkosningum árið 1986. Kvennalistinn bauð fram til 

Alþingis árið 1993 og 1987 (Kristín Jónsdóttir, 2007). Kvennalistinn á Akureyri reis upp á 

svipuðum tíma og í Reykjavík, en mun ekki vera sérstaklega til skoðunar hér. 

 

Líkt og Rauðsokkuhreyfingin byggði framboð kvenna á hugmyndafræði róttæks femínisma 

en eins og ég stikla á hér fyrir ofan þá voru áherslur hreyfinganna beggja í ákveðnum 

grundvallaratriðum ólík. Framboðið var táknrænt fyrir konur í uppreisn gegn rótgrónum 

valdastrúktúr samfélagsins en grundvallaðist jafnframt á pólitískri hugmyndafræði um 

kvennamenningu, það er að segja sérstakan reynsluheim kvenna (Kristín Jónsdóttir, 2007). 

Kvennalistakonur sögðu að umhyggjusjónarmið og hæfni til tilfinningatengsla væru 

samnefnari kvenna á grundvelli sameiginlegra menningarlegra og félagslegra aðstæðna 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Framboðin lögðu áherslu á kvenlæg gildi og skilgreindu þau 

sem virðingu fyrir lífi og tilfinningu fyrir þeim sem þyrftu vernd og umhyggju, auk gilda eins og 

heiðarleika og réttlætis. Þetta skapaði kvennaframboðunum sérstöðu gagnvart Rauðsokkum 

og var jafnframt í fyrsta skipti sem kvenlæg gildi voru lögð til grundvallar sem pólitískt afl við 

mótun samfélagsins (Kristín Jónsdóttir, 2007). 

 

Kvennalistakonur tóku engu að síður á sömu vandamálum og rauðsokkur. Þær gagnrýndu 

rýra stöðu kvenna á hinu opinbera sviði og hversu rótgróinn og afmarkandi skilningur væri á 

stöðu kvenna í samfélaginu. Nálgun sérstakrar kvennamenningar gerði ráð fyrir 

sameiginlegum baráttugrundvelli allra kvenna, óháð stétt og uppruna. Eins og rauðsokkur 

höfðu gert þá leituðust framboðin upphaflega við það að vera ekki hefðbundin í pólitískum 

skilningi. Framboðin byggðu á flötu stjórnskipulagi og forðast var að nota hugtök sem vísuðu 

í stigveldi eins og „forysta“ og „vald“. Kvennaframboðið í Reykjavík og Kvennalistinn 

aðgreindu sig frá fjórflokknum með því að skilgreina sig fyrir utan hinn hefðbundna 

hægri/vinstri stjórnmálakvarða og staðsettu sig þess í stað sem „þriðju víddina“ sem fólst í 

ofangreindri kvennapólitísku afstöðu (Kristín Jónsdóttir, 2007). Öll mál hins opinbera sviðs 

voru skilgreind sem kvennamál en áhersla var lögð á fjölskyldu- og velferðarmál og 

umhverfis- og friðarmál. Með góðu gengi í kosningum náðu framboðin að koma ýmsum 

málefnum kvenna af jaðrinum og inn í miðju íslenskra stjórnmála (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004) í anda áherslna sjónarmiðskenningar (Harding, 1996). 

 

Kvennalistinn hafði sömuleiðis áhrif á innleiðingu kvennarannsókna í Háskóla Íslands en það 

var fyrir tilstilli hans sem þær fengu opinberan fjárstuðning árið 1987, sem varð mikil 
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lyftistöng fyrir stofnanavæðingu femínismans hér á landi (Margrét Guðmundsdóttir, 2000). Sú 

fjárveiting er dæmi um samspil og samvinnu grasrótarinnar innan Háskóla Íslands og 

þingkvenna Kvennalistans og hvernig það fleytti kvennarannsóknum áfram.  

 

Fjárveitinguna fékk Áhugahópur um kvennarannsóknir, sem hafði verið stofnaður tveimur 

árum fyrr, eftir ráðstefnu sem haldin var af hópi kvenna sem starfaði við Háskóla Íslands árið 

1985. Konur höfðu veika stöðu innan hans, sem gerði það að verkum að erfitt var að koma á 

framfæri málum sem snertu kvennafræði. Skipulögð námsbraut var því markmið sem konur 

áhugahópsins þurftu að berjast hart fyrir. Markmið hans var að reyna að koma á, skipuleggja 

og innleiða kvennarannsóknir á Íslandi. Með fjárveitingunni var áhugahópnum gert kleift að 

leggja ákveðinn grunn að kvennafræðum við Háskóla Íslands. Styrkurinn fól í sér hvatningu 

til þess að leggja stund á kvennarannsóknir en hafði sömuleiðis táknræna þýðingu því með 

opinberum stuðningi urðu fræðin sýnilegri innan háskólasamfélagsins (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2000). Með stofnun Rannsóknarstofu í kvennafræðum árið 1991 var 

formleg innreið kvennafræða í höfn í Háskóla Íslands en með henni var nauðsynleg 

samhæfing og samræming tryggð sem framan af hafði skorti á þessu sviði (Margrét 

Guðmundsdóttir, 2000). 

 

Samhliða aukinni grósku í fræðasamfélaginu undir lok níunda áratugarins fór að bera á 

hugmyndafræðilegum ágreiningi innan Kvennalistans. Þar bar hæst sú sýn að um konur væri 

ekki hægt að fjalla um sem einslitan hóp. Staða þeirra væri samtvinnuð öðrum áhrifaþáttum, 

auk þess sem þær setji sjálfar mismunandi skilning í stöðu sína út frá einstaklingsbundnum 

sjónarhornum. Áherslan á sérstaka kvennamenningu þótti vera farin að toga sig í átt til 

eðlishyggju og röksemda um æðri siðferðisvitundar kvenna, auk þess að leggja of mikla 

áherslu á mæðrahyggju, en hún felur í sér þá sýn að konur séu fyrst og fremst mæður og 

húsmæður (Kristín Jónsdóttir, 2007). Athygli Kvennaframboða hafði fyrst og fremst beinst að 

því sem sameinaði konur en nú var í auknum mæli farið að skoða það sem aðgreindi þær. 

Konur fóru að mótmæla því að vera flokkaðar saman á grundvelli sama kyns eða 

sameiginlegs reynsluheims. Hér verður ekki farið nánar út í seinustu skref Kvennalistans en 

á landsfundi hans árið 1999 var samþykkt að standa að stofnun nýs stjórnmálaafls, 

Samfylkingu, með Alþýðuflokknum og Alþýðubandalaginu (Kristín Jónsdóttir, 2007).  

 

Kvennalistinn fetaði þannig leið Kvennaframboðsins í Reykjavík, sem hafði sameinast vinstri 

framboðum borgarinnar í Reykjavíkurlistanum sjö árum áður (Kristín Jónsdóttir, 2007) og 

Rauðsokkuhreyfingarinnar sömuleiðis á þann hátt að hann færði sig á vinstri væng hins 

hefðbundna vinstri/hægri stjórnmálakvarða. Kvennalistinn var aldrei formlega lagður af þar 

sem hann gekk inn í nýjan stjórnmálaflokk, en með samþykktinni má segja að 17 ára sögu 
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kvennaframboðanna hafi lokið.  

Úr kvennafræði í kynjafræði 
Ágreiningur innan Kvennalistans endurspeglaði nýjar femínískar áherslur víðs vegar um 

heiminn. Póstmódernískar hugmyndir þriðju bylgjunnar voru þarna farnar að ryðja sér til rúms 

(Kristín Jónsdóttir, 2007). Hin umfangsmikla umræða um skilgreiningar á konum er til vitnis 

um það að femínisminn fór á þessum tíma í síauknum mæli að færast inn á svið fræðanna. Á 

þessum grundvelli hefur til dæmis Lynne Segel (2004) sagt að háskólar og fræðin séu eitt 

helsta vígi femínisma. Þorgerður Einarsdóttir (2004) fjallaði á sama hátt um brautargengi 

femínismans í grein sinni Hið vísindalega er pólitískt.  

 

Umræða um það sem sameinar konur og mismun þeirra á milli er enn áberandi í femínískum 

fræðum. Á seinni hluta annarrar bylgjunnar, á níunda og tíunda áratugnum, fór kvennafræðin 

að ganga undir nafninu kynjafræði, sem hún gerir í dag þó víða sé enn notast við 

upprunalega heitið, en um sömu fræðigreinina er að ræða hvort heitið sem er notað. Á 

þessum tíma voru rannsóknir að þróast úr því að leggja höfuðáherslu á rannsóknir á 

kvenkyns gerendum, lífi þeirra og störfum í það að greina kynhlutverk, sköpun kynferðis og 

valdatengsl kynja út frá því. Kynjafræðin eins og hún byrjaði að mótast á níunda áratugnum 

er hluti af mjög viðamikilli fræðilegri endurnýjun sem nær til flestra greina hug- og 

félagsvísinda (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). 

 

Þó það séu ekki skörp skil á milli nálgunar kvenna- og kynjafræðilegrar nálgunar er 

mikilvægur áherslumunur þar sem kynjafræðilegt sjónarhorn greinir fyrst og fremst 

þjóðfélagslega stöðu kynjanna út frá margslunginni greiningu á kyngervi og kynhlutverkum. 

Þannig er samspil sjálfsmyndar og samfélagsstöðu og greining á tengslum kvenleika og 

karlmennsku við aðra þætti sem ráða sjálfsmynd eins og þjóðerni, stétt, trúarbrögðum og 

kynþætti grundvallaratriði í kynjafræðum. Þessir þættir leiddu til þess að í sífellt auknum mæli 

var farið að spyrja breiðari og kenningalega flóknari spurning en áður var gert. Viðfangsefni 

kynjafræðinnar ná yfir viðfangefni sem kvennafræðin gerði ekki nema að hluta til (Sigríður 

Matthíasdóttir, 2002). 

 

Póstmódernískir og póstrúktúralískir hugmyndastraumar höfðu þar mikil áhrif og eru enn 

áberandi. Innan þeirra áherslna skoða femínistar hlutverk viðtekinna viðmiða og gilda sem 

spili inn í það að viðhalda kynjamismuninum með því að beina sjónum að því hvernig 

sjálfsmynd einstaklinga, reynsla þeirra og þekking mótast í gegnum skilning sem hefur verið 

byggður upp af valdakjarnanum, sem er skipaður hvtíum körlum í millistétt. Póstmódernískir 

og póststrúktúralískir femínistar hafa greint hvernig fólk er hlutgert strax frá fæðingu og 
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forritað inn í valdakerfi feðraveldisins, þar sem hlutverk og hagsmunir karla eru álitnir 

hornsteinn velferðar samfélagsins og gerir það að verkum að ákveðið samþykki ríkir um að 

þeir ráði. - hvernig þessi áhrif á einstaklinga koma til í gegnum margslungnar boðleiðir en 

póststrúktúralistar leggja sérstaka áherslu á tungumálið í því samhengi. Út frá þessu 

sjónarhorni líta póstmódernískir/póststrúktúralískir femínistar líka á kynjaðar sjálfsmyndir og 

segja kynbundið misrétti mikið til liggja í þeim. Þau taka undir þær áherslur róttækra 

femínista sem segja ekki æskilegt að konur beiti sér í nafni viðtekins kvenleika þar sem hann 

sé ávallt séður í samhengi við karlmennskuna og valdatengslunum sé háttað sem svo að á 

meðan skilningur á karlmennskunni helst sá sami þá muni kvenleikinn ávallt vera fjötraður af 

henni. Uppeldi og félags- og menningarlegar aðstæður móti hugmyndir um kyngervi og 

marka þannig kynjunum stað í samfélaginu (Weedon, 1997).  

 

Dæmi um slíka nálgun er til dæmis hvernig sagnfræðingurinn Joan W. Scott (1988) 

rannsakaði tengslin á milli sjálfsmyndar kynjanna annars vegar og möguleika þeirra til áhrifa 

og valda hins vegar með kynjafræðilegu sjónarhorni. Hún varpaði ljósi á það hvernig hinn 

pólitíski einstaklingur 18. og 19. aldar hafi verið tákngerður sem karlmaður og hvernig 

stjórnmálasagan hafi snúist um hvíta karlmenn af millistétt. Scott (1998) sagði að bágborin 

samfélagsleg staða kvenna byggi á því að þær hafi ekki verið skilgreindar sem fullgildir 

einstaklingar í samfélaginu heldur í andstöðu við viðteknar hugmyndir um hið almenna 

karlmannlega viðmið. Með þessu móti hafi skapast náði samband á milli sjálfsmyndar hvítra 

millistéttarkarla og samfélagslegra yfirráða þeirra.  

Þriðja bylgja 
Þriðja bylgjan er bylgja nútímans og samtímann getur reynst erfitt að skilgreina (David, 2014; 

Shippers, 2007). Þó má segja að fræðileg rökræða um sameiginlegan baráttugrundvöll 

kvenna sé sterkasta einkennið á upphafi þriðju bylgjunnar. Sú umræða varðar annars vegar 

ólíkar nálganir hvað varðar hugmyndina um inntak kyngervis og  hins vegar tengsl kyngervis 

við mismunandi samfélagslega stöðu. Eftir að hafa beint athyglinni að því sem sameinar 

konur var farið að skoða hvað aðgreindi þær og með nýja sýn í farteskinu var síðan leitast við 

að finna nýjan farveg fyrir sameiginlegan baráttugrundvöll.  

„Er ég ekki kona!?“ 
Mismunabreyta er hugtakanotkun sem varpar ljósi á þætti sem hafa innbyrðis óréttlæti. Kyn 

er þannig mismunabreyta því konur standa höllum fæti gagnvart körlum. Hugtakasambandið 

samtvinnun mismunabreyta (e. intersectionality) er einkennandi fyrir þriðju bylgjuna og 

sprettur upp úr gagnrýni svartra femínista á sjöunda áratugnum í Bandaríkjunum um 

einsleitni vestræns femínisma með því að benda á að áherslur annarrar bylgjunnar hefðu 
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fyrst og fremst tekið mið af stöðu og sjónarhorni hvítra millistéttarkvenna. bell hooks (1981, 

1984) er einn helsti frumkvöðull þeirrar nálgunar. Fyrstu tvær bækur hennar Ain’t I a woman: 

Black women and feminism (1981) og Feminist theory: from margin to center (1984) höfðu 

mikil áhrif, en þar ávarpar hún á gagnrýnin hátt fyrri skilgreiningar femínismans á hvað felist í 

því að vera kona.  

 

Hún benti á það að alhæfingar annarrar bylgjunnar um sameiginlegan reynsluheim kvenna 

hafi faliðí sér að litið var framhjá konum sem ekki féllu undir þá skilgreiningu sem var í 

hávegum höfð í femínískum fræðum og femínískri baráttu. Hún horfði sérstaklega til stöðu 

svartra kvenna (og karla) í Bandaríkjunum og benti á að svartar konur hefðu verið jaðarsettar 

innan femínismans enda hefðu þær fæstar tengingu við þá baráttu sem fram fór þar sem þær 

bjuggu við mjög ólíkar aðstæður og höfðu þar með ólíkan reynsluheim. bell hooks (1984) 

gagnrýndi framsetningu á hlutverki kvenna á borð við þá er Bett Friedan (1963) hafði sett 

fram í The feminine mystique og baráttuna í það heila þar af leiðandi.  

 

bell hooks (1981) benti til dæmis á það að barátta fyrir aðgengi að atvinnumarkaðnum rímaði 

ekki við reynsluheim svartra kvenna, sem oftast neyddust til þess að vinna úti, eimmitt inni á 

heimilum hvítra millistéttakvenna, í sögulegu framhaldi af þrælahaldinu (hooks, 1981). Til 

þess að bregðast við óréttlátum valdatengslum kynja sagði hún nauðsynlegt að horfast í 

augu við að áherslur baráttunnar væru mismunandi og viðeigandi lausnir sömuleiðis (hooks, 

1981). bell hooks segir hugtakið feðraveldið til dæmis einföldun og fjallar um kapítalískt 

feðraveldi með yfirráðum hvítra (e. white-supremacist-capitalist-patriarchy) til að leggja 

áherslu á flókin valdatengsl þess og áherslu sína á heildstæða greiningu á stöðu kvenna og 

karla þar sem margslungnir áhrifaþættir eru viðurkenndir (hooks, 1984).  

 

Lynn Weber setti fram samtvinnun mismunabreyta (e. intersectionality) sem greiningarlíkan 

sem tekur mið af mismunandi stöðu kvenna á grundvelli félagslegra áhrifaþátta (Weber, 

2001). Weber leggur áherslu á sameiginleg áhrif kynþáttar, stéttarstöðu, kyns og 

kynhneigðar í þessu sambandi og sýnir fram á það hvernig konur standa höllum fæti út frá 

flókinni sögulegri þróun sem fer eftir því hvar þær eru staðsettar í heiminum og hvernig 

samfélag þeirra hefur tekist á við alla þessa áhrifaþætti (Weber, 2001). Þannig varpar Weber 

ljósi á það að staða kvenna er flókin þar sem margar mismunabreytur hafa mismunandi áhrif 

á stöðu þeirra.  

 

Samtvinnun mismunabreyta er kenning sem er nátengd áherslu á samþættingu kynja- og 

jafnréttissjónarmiða sem kom til um miðjan tíunda áratuginn. Þar er um að ræða sérstaka 

aðferðafræði sem hefur verið smíðuð fyrir þróun jafnréttis innan stofnana og snýr þannig að 
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kerfislægri réttlætingu. Í samþættingu er kynja- og jafnréttissjónarmiðum fléttað með 

markvissum hætti inn í alla stefnumótun, á öllum stigum og af öllum aðilum viðkomandi 

stofnunar Hún beinist þannig ekki aðeins að undirskipun kvenna gagnvart körlum eins og 

sértækar aðgerðir fela í sér heldur alhliða leiðréttingu þar sem öðrum mismunabreytum er 

fléttað saman við kynjasjónarmiðið (Þorgerður Einarsdóttir, 2002).  

„Hvað felst í hugtökunum kona, karl… ?“ 
Femíníski heimspekingurinn Judith Butler er upphafskona þeirrar hugsunar að konur eigi ekki 

að skilgreina sem ákveðna einingu á grundvelli sameiginlegs líkamlegs kyns og er forsprakki 

þess að beita póstmódernískum kenningum innan femínismans. Hún setti sjálfsmyndir í 

forgrunn sinna hugmynda og lagði fram þá kenningu að kyngervið sé ekki aðeins félagslega 

mótað heldur sé hið skilgreinda líffræðilega kyn það líka (Butler, 1990). Hún beindi gagnrýni 

sinni að sjálfri viðleitninni til þess að skilgreina mismun og niðurstaða hennar var sú að slíkar 

skilgreiningar fælu í sér afmarkandi nálgun sem útilokuðu frekar en að innvinkla. Butler 

(1990) sagði að sjálfsmyndarpólitík kvenhreyfinga, sem leggur kynferði til grundvallar stefnu 

sinni, hafi takmarkað þá möguleika sem femínisminn vilji skapa farveg fyrir. Eina leiðin til 

þess að koma í veg fyrir hugsanlega takmarkandi, heftandi eða jafnvel kúgandi áhrif kynjaðra 

sjálfsmynda væri að afbyggja þær. (Butler, 1990 eins og Sigríður Matthíasdóttir, 2001 vísar í 

hana). New (1998) var ein þeirra fræðikvenna sem gagnrýndi áherslur Butler. Hún sagði 

nálgun hennar ekki femínismanum til framdráttar og aðeins ala á sundrung og sundurleysi. 

Hún boðaði sameiginlegan baráttugrundvöll ólíkra kvenna og benti á að margbreytileiki þeirra 

hefði ekki hindrað þær í að taka afdráttarlausa afstöðu í kvenréttindamálum (New, 1998).  

 

Áherslur á margbreytileika kvenna kallast stundum mismunarfemínismi sem er lýsandi fyrir 

áhersluna á afbyggingu á hugtakinu kona, með því að benda á mismun þeirra á milli, jafnt á 

milli hópa kvenna sem og innan þeirra, auk þess að skoða hvernig margbreytileiki þeirra 

hefur áhrif á ríkjandi valdastrúktúr (Beasly, 1999). Í samræðum femínískra fræðinga hefur því 

margbreytileiki kvenna annars vegar og svo mikilvægi ákveðins sameiginlegs grundvölls 

baráttu hins vegar togast á í seinni tíð.  

 

Niðurstöður þeirrar rökræðu hafa margir sagt vera þá sýn að konur séu vissulega 

margbreytilegar og að það beri að vinna með þeim en jafnframt að konur eigi það 

sameiginlegt að standa skör lægra en karlar í sambærilegri stöðu (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004). Innan mismunarfemínisma hefur undirskipun kvenna og yfirráð karla þannig verið 

viðurkennd en þó ekki á grunni sérstakra einkenna sem flokka konur hugmyndafræðilega í 

ákveðinn sameiginlegan hóp heldur er lögð áhersla á það að ekki sé hægt að vinna að 

jafnrétti á grundvelli kyns án þess að heyja pólitíska baráttu í kringum mismunandi kynþátt, 
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kynhneigð, stétt og aðrar mismunabreytur (Þorgerður Einarsdóttir, 2004; Beasly, 1999).  

Femínísk fjöldasamstaða  
Þriðja bylgja femínismans hófst með gróskufullri rökræðu í fræðunum á tíunda áratug síðasta 

aldar. Í annarri bylgjunni eru tengsl fræða og framkvæmda sterk en þriðja bylgjan er mun 

flóknari hvað það varðar og hægt er að nálgast hana út frá fjölbreyttum forsendum. Hér að 

framan fór ég yfir uppgang hennar innan femínískra fræða en þegar kemur að femínískri 

baráttu þá verður umfjöllunin margslungnari, auk þess sem þriðja bylgjan er bylgja 

samtímans og hann getur verið erfitt að festa hendur á. Sumir vilja reyndar meina að fjórða 

bylgjan sé að ryðja sér til rúms innan baráttunnar. Hún feli í sér nýjan þverþjóðlegan 

samtakamátt í krafti samskiptamiðla (Cochrane, 2013) en sú skilgreining er ýmsum 

takmörkunum háð og fræðileg umfjöllun af skornum skammti og því fjalla ég hér um þriðju 

bylgjuna sem bylgju samtímans.  

 

Snyder (2008) gerir tilraun til þess að skilgreina þriðju bylgjuna í femínískri baráttu. Oft er 

spurt um það hvort hún feli í sér önnur vandamál eða boði nýjar leiðir. Snyder (2008) svarar 

því neitandi og segir nútíma konur ekki hafa öðruvísi vandamál, femínisminn sé ávallt að 

glíma við valdatengsl og virðingamat samfélagskerfisins og tekur við keflinu af fyrri 

baráttukonum. Femínisminn hafi það verkefni að halda áfram að berjast fyrir þeim málum 

sem ekki hafa enn verið leiðrétt. Snyder (2008) segir megin muninn á annarri og þriðju bylgju 

baráttunnar vera svar við áskorunum sem komu í kjölfar póstmódernismans. Nánar tiltekið 

þeim vandamálum sem fólu í sér að finna sameiginlegan baráttugrundvöll og í þeirri 

afbyggingu sem sú nálgun fól í sér á inntaki orðsins „kona“ og því sem gæti flokkast sem 

konur í sameiginlegan flokk. Hún beinir sjónum að áhrifum þeirra hugmynda sem ég hef tekið 

saman sem upphaf þriðju bylgjunnar innan fræðilegs femínisma og skoðar hvernig hann 

birtist í framkvæmd.  

 

Samkvæmt Snyder (2008) neita þriðju bylgju femínistar því að konur eigi einhvern ákveðinn 

sameiginlegan reynsluheim, en taka það þó til greina að konur geti myndað femíníska 

samstöðu, sem er mjög í anda þess sem New (1998) segir. Konur líta enn sem svo á að 

einstaklingsbundin reynsla búi til þekkingu um gangverk heimsins og ávarpa vandamál sem 

spretta á þeim grunni. Snyder (2008) segir jafnframt að persónulegar sögur séu hornsteinn 

þriðju bylgju femínismans. „Hið persónulega er pólitískt“ sé þó enn kjarni femínismans og 

það að deila reynslu sinni er álitið sem uppspretta ákveðinnar þekkingar.  

 

Snyder (2008) segir að á meðan sumir femínistar velti því fyrir sér hvernig femínismi getir 

haldið áfram án þess að setja konur saman í einn flokk. Þá virðist sem svo að þriðju bylgju 
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femínistar hafi yfirgefið hugmyndina um að búa til samfélagslega hreyfingu sem markmið 

femínismans, því það felur í sér ákveðin sameiginleg einkenni sem konur geta sameinast 

um. Það þýðir ekki að þær hafi yfirgefið hinn pólitíska grundvöll heldur hafi þriðju bylgju 

femínistar tekið anarkíska nálgun á stjórnmál með ákalli á beinar aðgerðir eða skilning fyrir 

einstaklingsbundnum aðgerðum sem pólitískan grundvöll í sjálfu sér. Ég styðst við 

skilgreiningu Snyder (2008) og segi að einkenni þriðju bylgja femínískrar baráttu sé áherslan 

á mismunandi femínista sem mynda saman fjöldasamstöðu. Með einni undantekningu þó. Ég 

aðgreini póst-femínískar áherslur frá þriðju bylgjunni en það gerir Snyder (2007) ekki. 

 

Snyder (2008) er að mörgu leyti gagnrýnin á birtingarmynd þriðju bylgjunnar og segir að með 

nálgun hennar á mismunandi áherslum femínista sem grundvallast á persónulegum 

baráttugrundvelli hafi þriðju bylgju femínistar fjarlægt sig frá fræðilegum grundvelli 

baráttunnar. Þeirri röksemdafærslu Snyder (2008) fylgir þó sú skilgreining að innan þriðju 

bylgjunnar sé neyslu- og einstaklingshyggju gert hátt undir höfði þar sem „allt er leyfilegt“ í 

nafni frelsi hverrar konu. 

 

Grundvöllur femínískrar baráttu er viðurkenning á kynjamisrétti og vilji til þess að uppræta 

það (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Póst-femínískar áherslur er ein birtingarmynd af 

andfemínisma nútímans (Gill, 2007) og í þeim felst sú sýn að barátta fyrri kvenfrelsi hafi verið 

rökrétt en þar sem lagaleg réttindi eru jöfn er staðan metin sem svo að markmiðum 

jafnréttisbaráttunnar sé í raun náð. Valdefling kvenna sé fólgin í því að þær ráði sér í friði frá 

kerfislægri gagnrýni. Kunnuglegt stef í kvennabaráttunni sem birtist einnig eftir sigra fyrstu 

bylgju femínismans (Auður Styrkársdóttir, 1995). Áherslur nýfrjálshyggjunnar á 

einstaklingsfrelsið eru samofnar póst-femínískri hugmyndafræði, hún er gjarnan tengd 

neysluhyggju og markaðssetningu kvenleikans (McRobiie, 2007). Snyder gerir ekki 

greinarmun á póst-femínískum og femínískum áherslum innan þriðju bylgjunnar sem flækir 

greiningu hennar töluvert. Gagnrýni Snyder (2007) á skorti á fræðilegum grundvelli hinna 

nýju bylgju verður því nokkuð þversagnarkennd, því á sama tíma heldur hún því fram að 

þriðja bylgjan sé viðbragð við ákveðnum fræðilegum áskorunum. Í þessari umfjöllun aðgreini 

ég því ofangreindar áherslur sem falla undir póst-femínisma frá öðrum þáttum sem Snyder 

(2007) tekur saman í skilgreiningu sinni á þriðju bylgju femínískrar baráttu og held því til haga 

að hún einkennist af áherslum á mismunandi femínisma innan fjöldasamstöðu. Með því að 

draga póst-femínískar áherslur úr skilgreiningu Snyder (2007) á þriðju bylgju femínismans 

má að sama skapi segja að fjöldasamstaðan geti vel verið í formi aðgerðarhreyfingar og 

þróast áfram í samtali við fræðaheiminn. 
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Femínistafélag Íslands 
Femínistafélag Íslands var stofnað árið 2003, sem er fjórum árum eftir að Kvennalistinn hafði 

sameinast í Samfylkingu. Því var komið á koppinn af hópi kvenna sem samanstóð fyrst og 

fremst af fræðingum við Háskóla Íslands og lögðu þær áherslu á tengsl femínískrar 

fræðimennsku við femínískt grasrótarstarf. Við stofnun samanstóð félagið auk þess af ungum 

femínistum og áhrifamiklum konum úr Rauðsokkuhreyfingunni og Kvennalista (Karen Ásta 

Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013).  

 

Á stofnfundum félagsins héldu nokkrir stofnendanna svokölluð hvatningarávörp. Þetta voru 

konur sem höfðu haft mikil áhrif á stofnun félagsins og setið í undirbúningsnefnd fyrir 

stofnfundina (Karen Ásta Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013). Ræður þeirra 

varpa góðu ljósi á þá sýn sem þær höfðu á félagið. Þar kemur fram að stofnendur álitu sig 

vera að ýta úr vör þriðju bylgju femínismans í íslensku samfélagi og setja nýjar hugmyndir úr 

fræðunum í framkvæmd (Karen Ásta Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013). 

 

Í upphafi samanstóð félagið af ellefu mismunandi málefnahópum. Það fyrirkomulag var unnið 

úr flötu stjórnskipulagi Rauðsokkuhreyfingarinnar en tilgangur þess var að félagið myndi 

fanga allar hliðar kynjamisréttis í anda framsetningu Sylviu Walby (1996) á kynjakerfinu en 

ég fjalla sérstaklega um það í þriðja kafla. Í stuttu máli felur kynjakerfið í sér þá sýn að ekki 

sé nóg að uppræta aðeins eina birtingarmynd kynjamisréttis heldur haldist allar hliðar þess 

saman. Raunverulegur árangur náist ekki nema horft sé til kerfisins í heild (Karen Ásta 

Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013).  

 

Femínistarnir í starfi félagsins kölluðu sig ráðskonur. Ráð félagsins var síðan skipað fulltrúum 

úr hverjum hópi og var séð sem miðlægur grundvöllur fyrir samræmingu og upplýsingaflæði. 

Talskona hafði hlutverk upplýsingafulltrúa og svo voru hefðbundin störf eins og ritari og 

gjaldkeri. Tungutak Femínistafélags Íslands var valið í anda hins flata stjórnskipulags sem 

það var skipulagt samkvæmt og sömuleiðis póststrúktúralískum áherslum (Beasly, 1999) en 

með þessu var tekin afstaða gegn karllægni íslenskrar tungu (Karen Ásta Kristjánsdóttir og 

Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013). Hugtakanotkunin var því hluti af baráttunni.  

 

Hópafyrirkomulagið var að sama skapi hugsað sem vettvangur ráðskvenna til þess að sinna 

sínum hugðarefnum og stofnendur gerðu ráð fyrir því að femínistar félagsins myndu vilja 

nálgast  baráttuna með mismunandi hætti. Með öðrum orðum þá var gert ráð fyrir mörgum og 

persónulegum tegundum femínisma innan félagsins. Það var í takt við hugmyndafræði þriðju 

bylgjunnar um að konur væru mismunandi, en þó sem svo að staða þeirra innan 

samfélagsins skapaði þeim ákveðinn sameiginlegan baráttugrundvöll. Málefnahóparnir 
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störfuðu sjálfstætt og virkni fór alfarið eftir ráðskonum á hverjum tíma fyrir sig. Auk þess 

starfs voru mánaðarleg hitt. Hittin voru málstofur og fundir sem málefnum líðandi stundar 

voru gerð skil, auk þess að veita ályktanir og annað slíkt innlegg í umræðuna. Á hittin mætti 

fólk sem annað hvort var skráð í Femínistafélag Íslands eða hafði áhuga á starfsemi þess. 

Boðið var upp á fyrirlestra, kynningar og annað slíkt (Karen Ásta Kristjánsdóttir og Rósa 

Björk Bergþórsdóttir, 2013).  

 

Í upphafi þegar stofnendur Femínistafélagsins voru ennþá einungis að senda pósta sín á milli 

og ræða um nýtt félag, sést hversu mikil áhersla var lögð á það að félagið yrði þverpólitískt 

og öllum femínistum aðgengilegt. Það átti að ná til allra baráttuviljugra einstaklinga sem létu 

sig jafnrétti kynjanna varða. Þær lögðu áherslu á margbreytileika kvenna annars vegar og 

mikilvægi ákveðins sameiginlegs baráttugrundvölls hins vegar. Það rímar við ofangreindar 

áherslur þriðju bylgjunnar og er sömuleiðis kunnugleg áhersla, því fyrri hreyfingarnar lögðu 

líka mikið upp úr sambærilegum þver- eða ópólitískum samvinnugrundvelli (Karen Ásta 

Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013). 

 

Fljótlega kom í ljós að hægrisinnaðar konur áttu ekki samleið með Femínistafélagi Íslands 

(Karen Ásta Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013). Það er kunnuglegt frá 

annarri bylgjunni. Rauðsokkuhreyfingin varð að stéttapólitískri kvennahreyfingu og 

Kvennalistinn sem skilgreindi sig hvorki til hægri né vinstri, sameinaðist vinstriflokkum við 

stofnun Samfylkingar (og Kvennaframboðið í Reykjavík með Reykjavíkurlistanum). Það má 

vel færa rök fyrir því að erfitt geti reynst fyrir félagasamtök sem vilja standa fyrir róttækum 

femínískum hugmyndum að starfa í anda þver- eða ópólitískra samtaka.  

 

Frá stofnun Femínistafélagsins hefur verið mikil meðvitund um mikilvægi þess að falla ekki í 

þann pytt að standa einungis vörð um hagsmuni einsleits hóps kvenna. Ýmsar leiðir voru 

reyndar til þess í starfinu sjálfu. Í fyrsta ráði félagsins var stofnaður svokallaður 

Margbreytileikahópur sem átti að vinna að því að bæta hag og hvetja til umræðu um konur 

sem tilheyra minnihlutahópum á Íslandi og þá aðallega öryrkjum, nýbúum og 

samkynhneigðum. Sá hópur komst þó aldrei á legg og þótti strax alltof víðfemur. Lesbíuhópur 

kom seinna og starfaði um skeið. Þær létu talsvert til sín taka og á þessum tíma varð það 

nýmæli að hinsegin konur beittur sér gegn hinu svokallaða gagnkynhneigða regluverki 

samfélagins í femínískri baráttu. Hittin hafa sömuleiðis verið nýtt til þess að taka á málefnum 

ólíkra hópa. Það er mikilvægt atriði enda einn helsti baráttuvettvangur Femínistafélags 

Íslands í seinni tíð (Karen Ásta Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir). Viðleitni til þess 

að taka mið af mismunandi stöðu kvenna hefur ávallt verið til staðar en það má velta því fyrir 

sér hvort það þurfi að taka enn betur á þeim málum. Sérstaklega núna þegar hópastarfið er 
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ekki lengur við líði og félagið samanstendur einungis af ráðinu sjálfu. Í fundarsköpum síðustu 

ára má til dæmis finna talverða umræðu ráðsins um að þar sitji einsleitari hópur en æskilegt 

þykir (Karen Ásta Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013). Þannig hefur 

Femínistafélag Íslands ekki náð að bregðast við þeirri gagnrýni sem kvennahreyfing fyrri 

áratuga fékk.  

 

Aðgerðir félagsins voru í upphafi margar hverjar hávaðasamar og gerðar til þess að rugga 

bátnum. Sem dæmi má nefna aðgerð gegn sýnileika klámblaða í matvöruverslunum, þar 

sem femínistar heimsóttu þær með áberandi límmiða sem þær límdu á blöð í hillum (Karen 

Ásta Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013). Á þeim rúma áratug sem félagið 

hefur starfað hefur dregið verulega úr slíkum aðgerðum og starfið felst fyrst og fremst í því að 

vera umræðuvettvangur og spila hittin veigamiklu hlutverki (Karen Ásta Kristjánsdóttir og 

Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013). 

 

Karlar höfðu aðgang að starfinu og í gegnum tíðina hefur fjöldi ráðskvenna verið karlar. Eitt 

af ráðunum við stofnun félagsins nefndist karlahópur og þekkist nú undir heitinu NEI 

hreyfingin. Markmið karlahópsins var að kynna körlum hugmyndafræði femínisma og að 

virkja þá til þátttöku í jafnréttisbaráttunni og þá sérstaklega hvað varðar kynferðislegt ofbeldi. 

Hugmyndafræði NEI hreyfingarinnar byggist meðal annars á því að karlar sýni samábyrgð í 

verki og taki afgerandi afstöðu gegn nauðgunum og breyti áherslum í umræðunni um þær. 

Leitast er við að benda á að málefnið sé ekki kvennamál heldur karlamál. Framan af starfi 

félagsins voru nauðganir og annað kynbundið ofbeldi algjörlega álitið kvennamál (Karen Ásta 

Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir, 2013). 

 

Í samtímanum einkennist fræðilegi femínisminn af breidd og margbreytileika í kenningarlegri 

nálgun og sömuleiðis aðferðum. Meðal helstu verkefna femínismans eru annars vegar að 

brúa bilið á milli femínískrar fræðimennsku og baráttu og hins vegar að skapa tengsl á milli 

ólíkra hópa kvenna. Að mínu mati á gagnrýni nýrra kenninga á aðra bylgjuna enn við 

Femínistafélag Íslands, því ekki hefur tekist að svara henni með fullnægjandi hætti þrátt fyrir 

auðsýndan vilja og viðleitni stofnenda og ráðskvenna. Engu að síður verður að líta til þess að 

í dag felst starfið fyrst og fremst í því að vera umræðuvettvangur femínískra málefna. Það 

tekur á málum líðandi stundar og leitast þannig stöðugt við að vera í samræðu við 

samfélagið. Þó sú starfsemi sé ekki samkvæmt þeirri sem lagt var upp með er ljóst að það 

tekur á málum sem snerta samtímann og eru í samtali við áherslur líðandi stundar. Í ljósi 

breytinga á starfsemi félagsins má velta því fyrir sér hvort Femínistafélag Íslands hafi misst 

helsta markmið sitt, að vera femínískt félag, sé orðið „business as usual“ eins og Þorgerður 

Einarsdóttir (2002) segir að gerist gjarnan í femínisma þegar sigrar eða sprengimátturinn er 
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farinn úr hreyfingunni. Það þarf ekkert að vera slæmt en eins og kemur skýrt fram í yfirferð 

þessa kafla þá er alls ekki nýtt af nálinni að femínískar baráttuhreyfingar taki breytingum og 

finni sér nýja farvegi í tímans rás.  

 

Í þessum kafla fór ég yfir samspil fræða og framkvæmda frá sjöunda áratugnum og fram til 

dagsins í dag. Tímabilið spannar aðra og þriðju bylgjuna með uppgangi femínískra fræða og 

mikilli grósku og vexti á þessu tæplega fimmtíu ára skeiði. Nú erum við komin með yfirsýn yfir 

þróun femínismans og næst vinnum við áfram með þá þekkingu sem femínísk fræði hafa 

skapað og setjum upp kynjagleraugun.  
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3. Kynjagleraugun 

Kynjafræðin hafa smíðað hin svokölluðu kynjagleraugu. Kynjagleraugu er hugtakanotkun 

sem felur í sér að kenningum um valdatengsl kynja og kyngerva er beitt á það viðfangsefni 

sem er til skoðunar, tilveruna í heild ef því er að skipta. Það má segja að grundvöllur 

kynjagleraugnanna sé að skoða feðraveldið. Sylvia Walby gerir því fræðileg skil í bók sinni 

Theorizing Patriarcy (1997) sem greiningu á samfélagskerfum út frá kynjagleraugum. 

Þorgerður Einarsdóttir (2006) fjallar um kynjakerfið í grein sinni Kynjakerfið: Úrelding í 

augsýn eða viðvarandi kynjahjalli? og nýtir það jafnframt til þess að greina íslenskt 

samfélagskerfi og veitir lesendum þannig hagnýtt verkfæri til þess að beita kynjagleraugunum 

á það með greiningarlíkani Walby (1997).  

 

Kynjagleraugun ná yfir víðtækara viðfangefni en kynjakerfið eins og Walby (1997) setur það 

fram því það varðar í raun flesta þá hugmyndafræði og þær kenningar sem settar hafa verið 

verið fram og þróaðar innan femínískra fræða. Kenningarnar eiga það sameiginlega að varpa 

nýju ljósi á gömul viðfangsefni og samþætta kynjasjónarhorn við það sem margir skynja sem 

algildan sannleik eða hlutlausa sýn á heiminn,  gjarnan undir formerkjum jákvæðs viðhorfs til 

kynjajafnréttis, sem afmarkast við þá trú að jafnréttið sé í höfn og að ekki þurfi að veita því 

meiri athygli (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Viðfangsefni femínismans eru þó mörg og 

jafnvel óteljandi, en þar á meðal má nefna femíníska greiningu á kvenleikum og hvernig þeir 

tengjast á mismunandi vegu viðhaldi á ríkjandi valdastrúktúr eða mótspyrnu gegn því. 

Shippers (2007) setti fram slíka greiningu og fjallar um mengandi kvenleika (e. pariah 

femininity), þar sem hún byggir á kenningu Connell (1995) um stigveldi karlmennskunnar og 

ráðandi karlmennsku (e. hegemonic masculinity) og styðjandi kvenleika (e. emphasized 

femininity) í kynjakerfinu.2 Femínísk greining á mismunandi karlmennskum og kvenleikum og 

samspili þeirra við stigveldi kynjakerfisins er ekki aðeins gagnlegt til þess að setja 

þátttakendur innan samfélagskerfisins í kynjafræðilegt samhengi heldur veitir það 

baráttukonum verkfæri til þess að ígrunda kyngervi sitt. Í þessum kafla sýni ég hvernig 

kynjagleraugun nýtast við það að skoða samspil valds, kyns og kyngerva. 

Kynjakerfið 
Í þýðingu Þorgerðar Einarsdóttur (2006) skilgreinir Walby (1997) kynjakerfið sem „félagslegt 

yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna“. Þessari 

skilgreiningu fylgir sú ítrekun að um er að ræða félagslegt og kerfislegt mynstur sem felur 

                                                      
2
 Gyða Margrét Pétursdóttir (2009) íslenskaði hugtökin styðjandi og mengandi kvenleiki 

og var fyrst til þess að máta þau við íslenskt samfélagskerfi. Hún hefur meðal annars sýnt 
hvernig styðjandi kvenleiki styður við ríkjandi valdatengsl innan áru kynjajafnréttis (Gyða 
Margrét Pétursdóttir 2009, 2012b) og skoðað birtingarmynd mengandi kvenleika í 
femínísku baráttustarfi (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012a).  
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ekki í sér að hver einasti karl hafi yfirráð yfir hverri einustu konu vegna kyns. Hér er nefnilega 

verið að skoða stóra samhengið. Í bók sinni sýnir Walby hversu rótgróin valdatengsl 

kynjanna eru og jafnframt hvernig þeim er haldið við með ólíkum og margslungnum hætti í 

staðbundnu og sögulegu samhengi, auk þess hvernig það er samofið öðrum valdakerfum og 

þar má nefna stéttaskiptingu, kynþáttakúgun (Þorgerður Einarsdóttir, 2006), gagnkynhneigt 

forræði (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgerisson, 2010) og fötlunarfordóma (Tabú, 2014; 

Garland-Thomson, 2005). Með því að skoða samfélagskerfið út frá kynjagleraugunum gefst 

tækifæri til þess að bera kennsl á félagslegar athafnir og samskiptatengsl sem eru svo 

rótgróin í okkar félagslegu grunngerðir að án þeirra er sterk tilhneyging til þess að taka þeim 

sem einhvers konar órjúfanlegum og óbreytanlegum hluta af tilverunni.  

 

Þegar við förum að skoða tilveruna með kynjagleraugunum fáum við tækifæri til þess að bera 

kennsl á uppsprettu kynjaðs valds og hvernig kynjamisrétti þróast á einkasviðinu (á vettvangi 

heimila) og opinbera sviðinu (á vettvangi stjórnmála og menningar). Walby (1997) sýnir að 

ekki dugar að einblína á ákveðin atriði þegar mat er lagt á stöðu jafnréttis. Í sögulegu 

samhengi hafi misréttið til að mynda breyst úr útilokun og í aðgreiningu og undirskipun. Með 

því á hún við að misréttið sem meinaði konum rétt til þátttöku í stjórnmálum, til menntunar og 

embættissetu (svo eitthvað sé nefnt) birtist í dag með öðrum hætti. Með leiðréttingu á 

formlegum réttindum hefur misréttið ekki minnkað, heldur breyst frá því að snúast um 

útilokun kvenna frá valda- og áhrifastöðum og í það að snúast um aðgreiningu hins 

kvenlæga frá hinu karllæga. Aðgreiningin felur í sér undirskipun þar sem hið kvenlæga er 

minna metið að verðleikum en hið karllæga. Það á við um eiginleika, hlutverk, stöður, 

atvinnustéttir og alla aðra þætti sem byggja mannlíf, samfélag og ríki. 

 

Walby (1997) setur síðan fram sex þætti kynjakerfisins og fjallar um þau út frá samspili 

einkasviðs og opinbers sviðs. Þessir þættir eru: atvinnulíf og vinnumarkaður, heimilislíf og 

fjölskylda, menningarlegir þættir, kyn og kynverund, ofbeldi og svo ríkið og opinbert vald. 

Valdatengslin eru skoðuð innan hvers og eins þáttar á fræðilegum grundvelli sem byggir á 

rannsóknum og reynslurökum. Samspil þáttanna sex er síðan skoðað í stærra samhengi út 

frá samfélagsbreytingum sem eiga sér stað innan einkasviðs og opinbers sviðs í tímans rás. 

Með þessu móti smíðaði Walby (1997) kenningu sem veitir heildarsýn á kynjað valdakerfið 

samhliða því að greina afmarkaða þætti þess.   

 

Kynjakerfið felur í sér þann rauða þráð að hið kvenlæga er undirskipað hinu karllæga. Það 

hefur ekki breyst þrátt fyrir að konur séu ekki útilokaðar, til dæmis með lagasetningum um 

þátttöku í stjórnmálum og rétt til menntunar., því aðgreining á grundvelli undirskipunar hefur 

tekið við og hún vex á sömu rótum þess verðleikamats sem heldur hinu karllæga í 
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yfirráðastöðu innan valdakerfisins.  

 

Það sem er merkilegt við kynjagleraugun er að þau varpa nýju ljósi á samfélagskerfi sem fólk 

lifir í og leggur jafnvel ekki spurningamerki við. Eftir að linsa þeirra hefur verið sett á tilveruna 

verða þau flestum sýnileg. Kynjakerfið kemur skyndilega í ljós! Kynjakerfið er því afar 

gagnleg kenning til þess að auka meðvitund einstaklinga um stöðu sína út frá líffræðilegu og 

upplifðu kyni. Í næsta hluta fjalla ég um mikilvægan hluta af sjálfsvitund einstaklinga innan 

kynjakerfisins, sem er hvorki meira né minna en kyngervin. Með því að skoða mismunandi 

kyngervi einstaklinga og samspil þeirra innan kynjakerfisins aukum við styrk 

kynjagleraugnanna enn frekar. Eins og fyrri daginn er viðfangsefni stórt svo ég beini sjónum 

mínum hér að inntaki þriggja femínískra fræðihugtaka sem dýpka skilning á því hversu 

margslungið kynjakerfið er og hvernig beiting kvenleika og karlmennsku getur annað hvort 

stutt við stöðu þess eða ögrað henni.  

Kyngervin í kynjakerfinu 
Kyn er hið líffræðilega kyn og kyngervi er hið félagsmótaða kyn. Kyngervi geta þess vegna 

tekið breytingum með tímanum og eru mismunandi á milli menningarsvæða. Kyngervi er 

alltaf til staðar og snertir alla þætti menningar og samfélags (Connell, 1995). Af kyngervinu 

spretta kynhlutverk sem eru samofin hugmyndum um karlmennsku og kvenleika (Connell, 

1995) sem síðan fléttast saman við aðra félagslega þætti svo sem kynþátt eða uppruna og 

kynhneigð (bell hooks, 1984; Connell, 1995). Þar sem öll okkar félagslega uppbygging litast 

af tvenndarparinu karl og kona eru menning og samfélög gegnsýrð af hugmyndum um 

karlmennsku og kvenleika og hafa mikil áhrif á tilveru okkar sem einstaklinga. Femínískir 

fræðingar hafa mikið fjallað um kvenleika og karlmennsku og gerðu það áður en hugtakið 

kynjakerfið kom til sögunnar en það sem Walby (1997) gerði var að setja það í ákveðið 

kenningarlegt samhengi. Þegar einstaklingur setur á sig kynjagleraugun þá rýnir viðkomandi í 

kyn með gagnrýnum augum og skoðar tengsl hins líffræðilega kyns, hins upplifaða kyns og 

hins félagsmótaða kyns.3 

 

Líffræðilegt kyn og kyngervi eru oft álitnar samvaxnar breytur. Það eru góðar og gildar 

ástæður fyrir því að margir einstaklingar upplifa félagsmótaða kyn sitt sem þeim eðlislegt. 

Ræturnar eru djúpar og varða grunngerð vestrænnar samfélagsskipanar. Skilin þar á milli 

hafa ekki verið endanlega dregin en þó er komið í ljós að um viðfangsefni er að ræða sem að 

stórum hluta er félagslega uppbyggt (New, 2005; Ásta Sveinsdóttir, 2009). Í vestrænni 

heimspekisögu var ályktað sem svo að kyn væri frumbreyta þeirra eiginleika sem 

                                                      
3
 Hér mun ég ræða um cis-konur sem „konur“ og cis-karla sem „karla“ en kenningin er 

þeim takmörkunum háð að staða transfólks hefur ekki verið greind af sömu dýpt. 
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manneskjan hefur að bera og líffræðilegt kyn karla og kvenna ákvarði eiginleika sem aðskilji 

manneskjur í tvo aðskilda hópa. Eiginleikarnir voru settir upp sem tvenndarpar þar sem 

líffræðilegt kyn skapaði andstæða eiginleika þessara tveggja hópa. Eiginleikarnir voru þó ekki 

samhverfir heldur settir upp í virðingarröð þar sem hið karllæga var ofar hinu kvenlega. 

Eðlishyggjuhugmyndir um kynin tengdust svo hugmyndum um samfélag og stjórnmál og 

skapaði þannig ákveðna samfellu á milli hins persónulega og hins pólitíska. Eiginleikar sem 

taldir voru körlum til handa þóttu grundvöllur þess að hægt væri að öðlast góðan sjálfsþroska 

og byggja upp gott samfélag. Karlar áttu jafnframt að eiga það sameiginlegt að vera verur 

hugsunar, skynsemi og sjálfstjórnar. Konurnar voru sagðar tengdar líkama sínum og þeirri 

tilfinningaólgu sem skapast af því að geta ekki aðskilið sig frá líkamanum. Konur voru því 

brigðular verur en umhyggjusamar og fórnfúsar. Allar andstæður þessara hugmynda byggja 

á því að konan sé búin eiginleikum sem eiga ekki erindi í valda- og áhrifastöður og almennt 

undirskipaðir þeim er karlinn sem hin andlega skynsemisvera býr yfir (Bordo, 1992). 

Kynímynd Vesturlanda byggir á þessum grunni og felur í sér rótgróin valdatengsl sem eru 

samofin tungumálinu, orðæðrunni sem og umhverfinu öllu (Þorgerður Einarsdóttir, 2006).  

 

Það er þó ekki nóg að ræða um tvíhyggjuna og kerfisbundin yfirráð karla. Connell (1995) var 

fyrst til þess að benda á mismunandi eiginleika kyngervis innan hvorrar flokkunar fyrir sig. 

Connell (1995) beinir sjónum sínum að karlmennskunni og setur hugtakið í fleirtölu. Hún 

sýnir síðan hvernig ákveðinn hópur sem býr yfir ákveðinni karlmennsku hafi leiðandi stöðu 

innan valdakerfisins. Hvítir, gagnkynhneigðir og efnahagslega vel stæðir karlar mynda þann 

hóp sem skapar valdakjarnann í sögulegu samhengi. Connell (1995) sýnir svo hvernig 

ákveðnir eiginleikar karlmennsku raðast upp í stigveldi innan kynjakerfisins.  

 

Connell (1995) talar um ráðandi karlmennsku sem karlmennsku sem er efst í stigveldi 

kynjakerfisins og það eru eiginleikar sem einkenna valdakjarnann, aðrar karlmennskur hafa 

ekki eins sterka stöðu en njóta góðs af þeirri ráðandi fyrir tilstilli þess að vera innan mengi 

karlmennskunnar. Connell (1995) og fleiri sem hafa rannsakað karlmennskur leggja áherslu 

á að karlmennska sé alltaf tjáð í andstæðu við kvenleika (sjá til dæmis Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2009, Schippers, 2007; Connell og Messerschmidt, 2005; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Butler (1999) segir jafnframt að gagnkynhneigð grundvalli skilgreiningar 

á karlmennsku og kvenleika og hugmyndir um kynferðislega þrá bindi þannig hugtökin í 

tvenndarpar, þar sem kvenleikinn er kynferðislegt viðfang karlmennskunnar og svo öfugt. 

Gagnagnvirkt samband þessara kyngerva grundvallast á því að karlinn sé ráðandi og konan 

styðjandi. Þessi gagnkynhneigði grundvöllur kvenleika og karlmennsku sést ef til vill hvað 

best með því að líta til þess að óháð því af hvaða kyni einstaklingur er þá er karlmannlegt að 

hafa kynferðislega hneigð til kvenna og öfugt. Í andstæðunni felst þannig jaðarsetning 
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kvenna og valdatengslin sem grundvallar kynjakerfið (Butler, 1990 eins og Shippers, 2007 

vísar í hana). 

 

Ráðandi karlmennska þarfnast andstæðu sinnar innan stigveldis karlmennsku, þess sem er 

kúgað eða undirokað. Samkynhneigð karlmennska gegnir þar lykilhlutverki, en hún er neðst í 

stigveldi þeirra eiginleika sem ráðandi karlmennska útilokar. Samkynhneigð er þó ekki það 

eina sem þarf að útiloka eða kúga, það á líka við um alla eiginleika í fari karla sem teljast 

kvenlegir. Flestir eða allir karlar njóta þó að einhverju leiti góðs af ráðandi karlmennsku. 

Connell kallar það ávinning karlaveldisins sem allir karlmenn njóta í einhverjum mæli, jafnvel 

þeir sem eru neðst í stigveldi hinnar ráðandi karlmennsku (Connell, 1995). 

 

Ráðandi karlmennska er samt ekki gull og grænir skógar fyrir þá sem hana bera. Connell 

(1995) fjallar líka um skaðlega karlmennsku út frá þeirri ráðandi. Þessum eiginleikum fylgir 

nefnilega skaði og áhætta sem kemur niður á öllum í kynjakerfinu, þeim sjálfum þar með 

talið. Harka og fyrirvinnuhlutverk eru sterk dæmi. Ofbeldi sem brýst út úr hörkunni og 

valdastöðunni sem karlar búa við, bæði gegn konum, börnum og öðrum körlum, hefur verið 

viðtekinn hluti karlmennsku í aldanna raðir og sömuleiðis hið hefðbundna fyrirvinnuhlutverk, 

sem krefst mikillar vinnu sem kemur svo niður á tengslum við börn og fjölskyldu (Connell, 

1995). 

 

Shippers (2007) talar um að kvenleikar hafi líka innbyggt stigveldi og eins og Connell og 

Messerschmidt (2005) segir hún að meginmunurinn á stöðu ríkjandi kvenleika sé að hann sé 

ávallt undir ráðandi karlmennsku. Þannig sé einföldun að segja að allar konur séu 

undirokaðar öllum körlum en hins vegar sé kvenleikinn ávallt skorinu lægri en karlmennskan, 

hvar svo sem við skerum þvert á þennan pýramída sem stigveldi kynjaímyndanna er. 

Kvenleiki getur því ekki verið ráðandi í sama skilningi og karlmennska en hópur kvenna getur 

verið metinn að meiri verðleikum en aðrir hópar (Shippers, 2007). Með þetta í huga skulum 

við skoða sérstaklega styðjandi og mengandi kvenleika. 

Mengandi kvenleiki ögrar stöðu ráðandi karlmennsku 
Kynjakerfinu er ekki haldið uppi af körlum sem búa yfir ráðandi karlmennsku heldur er um 

samfélagskerfi að ræða og þar eru margir þátttakendur. Connell og Messerschmidt (2005) 

fjalla um styðjandi kvenleika í því samhengi. Konur sem samþykkja og styðja forræði hins 

karllæga beita styðjandi kvenleika. Ekki er þó um heildstæðan einstakling að ræða í þessu 

samhengi heldur atferli, það er að segja beitingu ákveðins kyngervis. Konur geta verið 

styðjandi á sumum sviðum eða í sumum aðstæðum en mengandi í öðrum. Styðjandi 

kvenleiki birtist á þann hátt að eiginleikum ráðandi karlmennsku er gert hátt undir höfði eða 
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samþykkt samhliða því sem konur í slíku kyngervi undirskipa sjálfa sig með því að spila 

kynjaleikinn, eins og Butler (1990) orðar það. Það er kannski auðvelt að halda því fram að 

þetta sé konum að kenna þegar þær ráða sér sjálfar. En slík fullyrðing er mikil einföldun. 

Konur sem beita styðjandi kvenleika bera skynbragð á kröfum til kvenna og upplifa á eigin 

skinni hvað það kostar að fylgja þeim. Hin sjálfsskipaða undirskipun veitir þeim hins vegar 

framgöngu innan þess ramma sem kvenleikanum er almennt settur. Þannig að konur (af 

líffræðilegu kyni) sem beita styðjandi kvenleika halda ákveðinni stöðu og verðleikum í 

kynjakerfinu en ávallt innan þeirra valdatengsla sem kynjakerfið byggir á.  

 

Við höldum áfram að vinna með andstæðupör hér. Til viðbótar við hinn styðjandi kvenleika 

leggur Shippers (2007) fram hugtakið mengandi kvenleiki þar sem hún leitast við að útvíkka 

skilning á mismunandi hlutverkum kvenleika innan kynjakerfisins. Með þessu veitir hún 

konum jafnframt ákveðið verkfæri til þess að að móta kyngervi sitt í átt til jafnréttis. Mengandi 

kvenleiki ögrar kynjakerfinu og stöðu hinnar ráðandi karlmennsku. Það gerir hún  með því að 

brjóta upp samband hinnar háðu konu og óháðs karls. Kona sem beitir mengandi kvenleika 

ögrar þannig sambandi ráðandi karlmennsku og styðjandi kvenleika og hróflar við þeim 

viðtekna kvenleika sem henni er ætlað í viðkomandi hópi, menningu og/eða samfélagi. 

Beiting mengandi kvenleiki felur í sér athafnir sem að einhverju leyti virða að vettugi þann 

ramma sem settur er um ríkjandi valdastrúktúr. Kona sem styður femínisma og beitir sér 

gegn misrétti með orðum og athöfnum beitir til dæmis mengandi kvenleika. Hér er þó ekki um 

að ræða það að stigið sé út úr kvenleika og inn í karlmennsku. Þegar kona er mengandi er 

hún ekki karlmannleg heldur sýnir hún óæskilegan kvenleika í kynjakerfinu. 

 

Hér er mikilvægt að draga fram og ítreka orð Walby (1997) um það að kynjakerfið byggi á 

kerfislægri mismunun. Mismununin byggir á valdatengslum þar sem hvítir, gagnkynhneigðir 

karlmenn hafa ráðandi stöðu. Hugtökin ráðandi karlmennska, styðjandi kvenleiki og 

mengandi kvenleiki hjálpa okkur að sjá hvernig valdatengslum er viðhaldið bæði af körlum og 

konum, en kemur með misjöfnum hætti niður á mismunandi hópum.4 Karlmennskur og 

kvenleikar sem fleirtöluorð eru afar gagnleg viðbót í femínískar greiningar á viðhaldi 

stigveldis í tengslum við kyngervi og þau kynhlutverk sem af þeim spretta. Kynjagleraugun 

eru komin upp með ágætis styrkleika og næst skoðum við vettvanginn þar sem þau eru 

gjarnan sett upp, hið femíníska námsrými þar sem ég styðst ég við framsetningu bell hooks á 

                                                      
4
 Það má velta því fyrir sér hvort transkonur og transkarlar séu mengandi í sjálfu sér með 

því að hafna þeirri samfellu sem hugmyndir um það að líffræðilegt kyn ákvarði hið 
félagslega og upplifaða kyn. Shippers (2007) ræðir stöðu annarra kynja einungis 
neðanmáls í tengslum við stigveldi kvenleika. Þar nefnir hún að konur geti verið ríkjandi 
yfir transfólki og öðrum sem skjöna tvíhyggjuna. Staða transfólks og intersex fólks þegar 
kemur að ögrandi sambandi styðjandi kvenleika við ráðandi karlmennsku þarfnast frekari 
fræðilegrar umfjöllunar. 
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gildi menntunar í umbótastarfi. 

Femínísk aðferð þekkingarmiðlunar 
Eins og Walby (1997) sýndi fram á þegar hún setti feðraveldið í kenningarlegt samhengi þá 

fæst heildrænt sjónarhorn og yfirsýn á viðfangsefni sem annars væri brotakennt, með því að 

beita bæði rannsóknum og reynslurökum. Femínísk fræði grundvallast á hugmyndum um 

hvernig ber að nálgast viðfangsefni í sköpun þekkingar (Smith, 1996; David, 2014). Í kafla eitt 

og tvö fjallaði ég um sjónarmiðskenningu. Þar er lögð áhersla á sjónarhorn jaðarsins og 

mikilvægi þess að veita reynsluheimi einstaklinga eða hópa athygli, þeim sem hafa ekki haft 

aðgengi að valdakjarna sem byggir alla jafna upp þann sannleik sem gengið er út frá. Ef ekki 

er litið til jaðarsins er verið að búa til upplýsingar sem ganga út frá afmörkuðu og mjög 

algengu sjónarhorni og slíkt viðheldur misrétti. Þessi þekkingarfræði felur í sér að reynslu 

einstaklinga er gert hátt undir höfði.  

 

Á grundvelli sjónarmiðskenningar rökstyður bell hooks (1994) hvernig hefðbundin menntun er 

hápólitísk þar sem hún hafi almennt sterka tilhneigingu til þess að styrkja ríkjandi 

valdastrúktúr í sessi. Ekki bara hvað varðar inntak heldur einnig framsetningu. bell hooks 

(1984) hefur jafnframt gagnrýnt fræðasamfélagið fyrir það að setja þekkingu í form sem er 

svo flókið að það verður aðeins aðgengilegt afmörkuðum hópi forréttindafólks og hvernig slík 

framsetning talar inn í virðingarmat stigveldis sem er útilokandi fyrir stóran hóps fólk sem til 

dæmis hefur ekki háskólamenntun. Hún segir að hver sú kenning sem ekki er hægt að nýta í 

hversdagslegum samræðum sé ekki nothæf til þess að mennta almenning (hooks, 1994; 

Hooks, 2000). Þá segir bell hooks (1994) að femínísk fræði megi ekki falla í þá gryfju að leita 

eftir virðingu innan fræðasamfélagsins með því að spila sama leik. Femínísk fræði verði að 

vinna á þeim jafnréttisgrundvelli sem þau byggja markmið hugmyndafræðinnar á. Að setja 

þekkingu fram í aðgengilegu formi, segir bell hooks, því sérstaklega mikilvægt fyrir 

stofnanavæddan femínisma að halda á lofti. Það sé akademísk barátta sem ögri gamalgrónu 

virðingarmati fræðasamfélagsins (hooks, 1994). bell hooks (1994) heldur áfram og segir að 

menntun snúist ekki aðeins um upplýsingar heldur leggur hún áherslu á að það hafi tengingu 

við þau sem vinna með þær. Í kennslu sé því mikilvægt að setja fræðin í samhengi við 

hversdag nemenda og kennarar þurfi að vera læsir á reynsluheim nemenda sinna. Þannig 

að, samkvæmt bell hooks skal setja hugmyndafræði og kenningar fram á aðgengilegan og 

skemmtilegan hátt. Mótmælir einhver?  

 

bell hooks (1994) ræðir um femínísk fræði á þessum nótum og nefnir ekki sérstaklega 

kvennafræði eða kynjafræði. Hún segir viðfangsefni femínískrar fræðslu vera þá að skaffa 

verkfæri til þess að horfa gagnrýnum augum á það sem alla jafna er haldið uppi sem 
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viðteknum sannleik (hooks, 1994). Femínísk námsskrárfræði ávarpar á gagnrýnin hátt inntak 

hefðbundinnar menntunar, hverju hún skuli þjóna og leggja þar áherslu á tengsl menntunar 

og samfélagsumbóta (Davis, 2014). bell hooks (1994) kemur inn á þessi viðfangsefni í bók 

sinni Teaching to trangess: Education as the practise og freemdom. Þar leggur hún áherslu á 

að  menntun eigi að þroska sjálfsvitund nemenda og veita þeim meðvitund um stöðu sína í 

valdastrúktúr samfélagsins, þannig eigi hún að þjóna frelsi einstaklingsins til þess að brjótast 

út úr kúgandi áhrifum kynjakerfisins en ekki stigveldinu sem það byggir á. 

 

Í þessu samhengi fjallar bell hooks (1994) um hina femínískuskólastofu á grundvelli þeirra 

kennsluhátta og þeirra markmiða sem femínísk námsskrárfræði fela í sér. Hún segir sem svo 

að ef femínísk fræðsla eigi að þjóna þeim markmiðum sem femínisminn stefnir að verði að 

ríkja jafningjagrundvöllur og persónulegt andrúmsloft í skólastofunni. Markmið hinnar 

femínísku skólastofu sé að styrkja nemendur í átt til jafnréttis. Gagnrýni á málefni líðandi 

stundar og sjónarhorn minnihluta- og jaðarhópa fá þar mikið vægi. Reynsluhugtakið eins og 

Dorothy Smith (1996) fjallar um það í tengslum við sjónarmiðskenninguna er miðlægt í 

áherslum bell hooks.  

 

Femínísk fræði eru í eðli sínu ávallt í samtali við reynsluheim þeirra sem þau nema og því 

segir bell hooks (1984) að miðlun femínískrar þekkingar eigi ávallt að vera í samspili við 

tjáningu nemenda á eigin reynslu þar sem þeir fái tækifæri til þess að máta fræðilegar 

kenningar við sína eigin stöðu og taka þannig afstöðu með rökstuddum hætti á grundvelli 

nýrrar þekkingar. Í femínískri kennslu verður nemendahópurinn þannig hluti af þeirri 

þekkingarsköpun sem á sér stað í náminu. Hin femíníska skólastofa krefst þar af leiðandi 

þess að kennarar nálgist nemendur á jafningjagrundvelli sem og að nemendur nýti 

kynjagleraugun til þess að ígrunda eigin afstöðu með gagnrýnum hætti. Áhugi nemenda er 

grundvallaratriði í þessari vinnu (hooks, 1994). 

 

Femínísk kennsla krefst því persónulegrar nálgunar kennara og persónulegrar ígrundunar 

nemenda. Viðfangefni hennar gerir nemendum kleift að ræða málefni sem þeir hafa ekki haft 

tækifæri til að ræða á öðrum vettvangi (Maríanna Guðbergsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2014). bell hooks (2000) bendir á að enginn fæðist femínisti og að flest okkar fái 

félagslega samþykkt viðmið valdakerfisins í vöggugjöf. Margir fá ekki tækifæri eða gefi sér 

ekki tíma til þess að skoða skynjun sína með gagnrýnum hætti. Án markvissrar fræðslu haldi 

fjölmiðlar áfram að vera helsta uppspretta þekkingar fólks um femínisma þar sem hann er 

ítrekað settur fram á neikvæðan hátt og ekki í takt við það sem er að eiga sér stað innan 

femíníska fræðasamfélagsins. bell hooks (1994) segir skólastofur því sérstaklega mikilvægan 

vettvang til þess að veita einstaklingum þau verkfæri sem styðja við gagnrýnt sjónarhorn á 
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misrétti og mismunun í hversdagsleikanum. 

Framsetning bell hooks (1994) á hinni femínísku skólastofa rímar við nýjustu áherslur í 

kennslufræðum þar sem hugsmíðahyggjan er í forgrunni (Zevin, 2011; Savage, Svage og 

Armstrong, 2013). Sú hugmyndafræði felur í stuttu máli í sér að menntun eigi að vera sprottin 

frá nemendum undir handleiðslu kennara. Kennsla eigi því ekki að vera „mötun upplýsinga“ 

heldur er áhersla lögð á blandaða leiðsögn, þjónustu og samskipti svo nemandinn nái tökum 

á viðfangsefnunum með eigin framlagi og vinnu. Með þessu er átt við að nám sem byggir á 

virkni nemandans og þjálfun í gagnrýninni hugsun sé í hávegum haft. Litið er sem svo á að 

þekking á staðreyndum dugi ekki samfélagsþegnum nútímans, enda er sífellt auðveldara að 

leita sér (misgóðrar) þekkingar, til dæmis á internetinu og sívaxandi þörf fyrir þjálfun í 

menningarlæsi, gagnrýninni öflun upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Samkvæmt þessum 

áherslum tileinka kennarar sér fjölbreytta kennsluhætti og ígrunda stöðu sína innan 

námsumhverfisins. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er markmið kennara að mæta 

fjölbreyttum einstaklingum á þeirra forsendum og kalla fram þá þekkingu sem býr innra með 

þeim (Zevin, 2011; Savage o.fl., 2013). Það sem bell hooks (1994) bætir við eru áherslur 

jafnréttis og virðingar innan skólastofunnar og gildi menntunar í að styrkja sjálfsvitund 

nemenda og vera þeim hvatning til þess að beita sér í þágu jafnréttis fyrir utan skólastofuna. 

Það má því segja að hún rétti þarna kennslufræðinni kynjagleraugun.  

 

Í þessum kafla voru kynjagleraugun sett upp með því að skoða kynjakerfið sérstaklega og 

svo valdatengsl mismunandi kyngerva innan þess. Þessi umfjöllun hefur sömuleiðis dýpkað 

þekkinguna á femínískum fræðum eftir hina sögulegu yfirferð í upphafi. En nú er fræðilegri 

samantekt lokið.  
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4. Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla fjalla ég um aðferðafræði rannsóknarinnar. Ég fer yfir hugmyndafræðilegar 

forsendur og flétta þá umfjöllun saman við útfærslu mína á gagnaöflun, greiningu gagna og 

framsetningu niðurstaðna. Auk þess fjalla ég um siðferðileg álitamál og mitt hlutverk sem 

rannsakanda.  

 

Um er að ræða eigindlega rannsókn sem byggir á fyrirbærafræði rannsókna og grundaðri 

kenningu. Þýðið er meistaranemar í kynjafræði við Háskóla Íslands og úrtakið eru tíu 

núverandi og fyrrverandi nemendur. Gagnasöfnun átti sér stað vorið 2013 og gögn 

samanstanda af um það bil klukkutíma löngum einstaklingsviðtölum. Rannsóknin hófst í maí 

2013 og lauk með afhendingu meistaraverkefnis í maí 2015.  

 

Rannsóknina tilkynnti ég til Persónuverndar samkvæmt tilkynningarskyldu og leyfisskildu til 

þess að vinna með persónuupplýsingar (nr. 712/2008) og framkvæmdi hana samkvæmt 

Siðareglum Háskóla Íslands (2003) með fagleg vinnubrögð og heiðarleika að leiðarljósi.5 

Eigindlegar rannsóknir 
Eigindlegar rannsóknir er samheiti yfir fjölbreytta rannsóknarhefð sem byggir á því sjónarmiði 

að raunveruleikinn mótist í vitund þeirra einstaklinga sem upplifa hann, í samskiptum sínum 

við umheiminn og því er sjónarhornið einstaklingurinn sjálfur (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011). Þær eru heildrænar sem þýðir að áhersla er lögð á það að ná heildarmynd af því 

fyrirbæri sem er til skoðunar og tengsl þess innan ákveðins félagslegs kerfis (Sigrður 

Halldórsdóttir, 2013a). Í þeim er rannsakandinn því aðal rannsóknartækið. Gögnin byggja 

oftast að hluta eða heild til á viðtölum og er safnað út frá aðleiðslu (e. inductive) sem felur í 

sér að rannsakandinn vinnur sig að viðfangsefninu. Eftir því sem líður á rannsóknina þrengist 

rannsóknarefnið og að lokum er sett fram rannsóknarspurning sem felur í sér endanlegt 

markmið hennar (Hennink o.fl., 2011).6 

 

Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á réttmæti (e. validity). Það felur í sér að 

rannsóknin mælir það sem hún á að mæla, sem krefst nákvæms samræmis á milli 

rannsóknargagna og frásagna viðmælenda. Áreiðanleiki (e. reability) vísar til þess að sömu 

niðurstöður fáist sé rannsókn endurtekin á sama hátt en á mismunandi tíma. Í megindlegum 

rannsóknum er lögð áhersla á áreiðanleika en í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru 

þátttakendur fáir og tilgangur þeirra er því ekki að alhæfa um þýðið út frá niðurstöðum heldur 

                                                      
5
 Ég vann samkvæmt þeim siðareglum sem voru í gildi þegar rannsóknin hófst vorið 

2013.  
6 Rannsóknaráætlun má nálgast í Viðauka III. 
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að dýpka skilning og auka þekkingu á því fyrirbæri sem er til rannsóknar (Hennink o.fl., 

2011).  

Fyrirbærafræði rannsókna 
Fyrirbærafræði er ein af höfuðstefnun heimspekinnar á 20. öld og er bæði heimspeki og 

rannsóknaraðferð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Sá flokkur eigindlegra rannsókna sem 

fyrirbærafræðin nær yfir leggur áherslu á það að skilja merkingu einhvers ákveðins 

viðfangsefnis þar sem fundin eru þemu til að lýsa einhverjum tilteknum fyrirbærum eða 

reynslu fólks (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a), þar sem leitast er við að sjá lífið eins og 

þátttakendur sjá það sjálfir. Í takt við áherslur eigindlegra rannsóknaraðferða þá byggir hún á 

því að þekkingu á mannlegri reynslu sé ekki hægt að mæla né gera tilraunir með en það sem 

rannsakandi getur gert er að reyna að skilja hana (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Meðvitund 

rannsakandans um viðhorf sín og fyrirfram gefnar hugmyndir um viðfangsefnið, sem er til 

rannsóknar, er mikilvægt til þess að takmarka óbein áhrif rannsakandans eins og kostur er 

og ígrundun hans er því veigamikill þáttur í rannsóknarferlinu. Jafnframt skiptir vandvirkni í 

gagnaöfluninni, viðtölum og öðrum athugunum miklu máli. Fyrirbærafræðin felur í sér að 

rannsaka reynslu fólks með opnum huga og leggja til hliðar fyrirfram gefnar hugmyndir í þeirri 

viðleitni. Rannsóknaraðferðin er lýsandi en að margra mati jafnframt óhjákvæmilega túlkandi 

á grundvelli þess að ekki er hægt að lýsa fyrirbærum án túlkunar þess sem hana framkvæmir 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð veitir mér verkfæri til 

þess að rannsaka viðfangsefni sem er mér nærri þar sem hún sprettur úr þeirri sýn að vísindi 

fjalli ekki um annan heim heldur þann sem er okkur kunnugur.  

Lýsing Spiegelberg á fyrirbærafræði rannsókna  
Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð er í stöðugri þróun og innan hennar er hægt að finna 

margar útgáfur og stefnur. Sem leiðarljós í rannsókn minni styðst ég í megindráttum við 

lýsingu Spiegelberg á hinni fyrirbærafræðilegu aðferð. Nákvæmari vinnubrögð við úrvinnslu 

gagnanna sæki ég í þær leiðbeiningar sem Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði veitir, sem ég 

flétti síðan saman við aðferð Grundaðrar kenningar. Vert er þó að nefna að grunduð kenning 

er sjálfstæður flokkur eigindlegra rannsókna og fellur ekki undir fyrirbærafræði í 

rannsóknaraðferðum, en hún er afskaplega gagnleg sem stuðningur við hana en hún er oft 

og tíðum fléttuð saman við hinar ýmsu aðferðir innan eigindlegra rannsókna (Unnur Guðrún 

Óttarsdóttir, 2013; Hennink o.fl. 2011). 

 

Með því að nýta hina almennu verklagsreglur fyrirbærafræði til grunvallar og síðan nýta 

Vancouver-skólann og Grundaða kenningu til þess að útfæra aðferðafræði rannsóknar minna 

sérstaklega leitast ég við að framkvæma rannsókn mína skipulega og jafnframt að haga 

henni sem svo að nafnleyndar sé gætt við mjög viðkvæmar aðstæður, sem koma til af 
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nálægð viðmælenda og aðstandenda þessarar ritgerðar; mér sem kynjafræðinema og 

leiðbeinanda míns sem hefur mögulega kennst viðmælendum.  

 

Rannsóknin í heild sinni byggir á þeirri lýsingu sem Spiegleberg (1984/1965) setti fram á 

hinni fyrirbærafræðilegu aðferð. Markmið rannsóknarinnar er að lýsa ákveðnu fyrirbæri, sem 

er reynsla nemenda við kynjafræði, eins laust við áhrif frá fyrirframgefnum hugmyndum og 

kostur er. Ég bar kennsl á ákveðinn kjarna í sýn meðrannsakenda minna á því viðfangsefni 

sem var til rannsóknar og skoðaði hann í ljósi þeirrar reynslu sem ég hafði upplýsingar um að 

viðkomandi bjó yfir. Áhrif fyrri reynslu viðmælanda minna á sýn þeirra á viðfangsefnið sem 

við ræddum um var ekki það eina sem ég gætti þess að vera meðvituð um heldur lagði ég 

mikla áherslu á að ígrunda mína eigin reynslu og öðlast með því aukna meðvitund um hana 

og leitaðist þannig við að aðskilja mín eigin gildi og viðhorf eins og kostur er.  

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði rannsókna 
Aðferð Vancouver-skólans er ætlað að auka skilning á mannlegum fyrirbærum, meðal annars 

til að bæta mannlega þjónustu, til dæmis heilbrigðisþjónustuna eða menntakerfið. Þar sem 

rannsókn mín er hugsuð sem hagnýtt verkfæri fyrir femínískan aktívisma og femíníska 

akademíu þjónar þessi hugmyndafræði viðfangsefninu mjög vel. Megineinkenni Vancouver-

skólans er sá skilningur að sérhver einstaklingur hafi sína eigin sýn á viðfangsefnið sem er til 

skoðunar og að sú sýn mótist af fyrri reynslu hans og eigin túlkun á þeirri reynslu. Sjónarhorn 

einstaklingsins hefur þannig grundvallaráhrif á þá sýn sem hann hefur og lætur 

rannsakandanum í té fyrir rannsóknina. Til þess að öðlast skilning á sýn hvers og eins 

meðrannsakanda þarf rannsakandinn að eiga samræður við þá einstaklinga sem búa yfir 

reynslu af því viðfangsefninu sem er til skoðunar og mynda smám saman heildstæða mynd í 

eigin huga af fyrirbærinu. Vanncouver-skólinn leggur áherslu á ferlið í rannsóknum þar sem 

farið er ítrekað í gegnum ákveðna vitræna þætti sem tryggja ígrundun í hverju skrefi 

rannsóknarinnar.  

 

Héðan í frá nota ég orðfæri úr Vancouver-skólanum þar sem „viðmælendur“ eru nefndir 

meðrannsakendur og „viðtöl“ kallast samræður. Ástæðan er grundvallarhugsun skólans um 

jöfnuð milli rannsakenda og „þátttakenda“ og það flæði sem skapast á milli rannsakanda og 

rannsóknargagna í vinnunni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Þetta tungutak er að mínu mati í 

anda almennra áherslna í femínískum rannsóknum þar sem hefðbundinni aðgreiningu milli 

rannsakenda og þátttakenda er hafnað á grundvelli raka sjónarmiðskenninga um að ekki sé 

hægt að framleiða „hlutlausa“ og „réttmæta“ þekkingu með slíkum hætti. Auk þess sem slík 

nálgun er að mínu mati byggð á stigveldishugsun sem er í andstöðu við markmið femínista 

um jafnrétti og jöfnuð, þar sem rannsakandinn er álitinn yfir mannlega bresti hafinn, sem 
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einkennir alla einstaklinga og þar með þátttakendur rannsókna.  

 

Tungutakið veitir mér síðan tækifæri til þess að varpa ljósi á þá grundvallarsýn að ég, líkt og 

viðmælendur mínir, erum sameiginlegir þátttakendur í þessari rannsókn. Þátttakendurnir eru 

ekki viðföng rannsóknarinnar heldur jafngildir sjálfri mér, rannsakandanum. Þeirra eigin sýn 

og úrvinnsla mín á sameiginlegum áherslum okkar er jafngild þegar kemur að sannleiksgildi 

reynslunnar. Sannleikur er afstæður en jafnframt raunverulegur þegar kemur að persónulegri 

reynslu og það sem ég reyni að gera í rannsókninni er að draga hann fram með eins skýrum 

hætti og mér er unnt. Þetta er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að ég er hluti af þýðinu, 

nemendur við kynjafræði í Háskóla Íslands. Með þessu leitast ég við að auka réttmæti 

rannsóknarinnar en þó er vert að nefna að ég vinn einvörðungu með gögn frá 

meðrannsakendum mínum.  

Grunduð kenning 
Grunduð kenning veitir verkfæri til þess að nálgast gögnin á kerfisbundinn hátt og þannig 

gera þá vinnu markvissari. Hugtakið grunduð kenning felur reyndar tvennt í sér. Annars 

vegar er grunduð kenninga rannsóknaraðferð og hins vegar afurðin sem kemur út úr 

gagnagreiningunni. Ég legg áherslu á inntak fyrri hlutans í rannsókn minni, þar sem ég nýtti 

hana fyrst og fremst sem verkfæri til þess að vinna með gögnin mín. Í grundaðri kenningu fer 

gagnagreining fram með spurningum, samanburði, flokkun og hugtakamyndum (Unnur 

Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Vinnan við það er sett upp í flokkun og kóðun. Nánar um það hér 

fyrir neðan í yfirferð yfir sjálft rannsóknarferlið þar sem ég fer yfir útfærslur á ofangreindum 

aðferðum í rannsókninni. 

Rannsóknarferlið 

Val á meðrannskenndum 
Sem fyrr segir er þýði rannsóknarinnar meistaranemar í kynjafræði við Háskóla Íslands. 

Úrtakið var valið eftir aðferð tilgangsúrtaks og samanstendur af núverandi og fyrrverandi 

meistaranemum. Tilgangsúrtak er allra jafna beitt í Vancouver-skólanum og felur í sér að 

einstaklingar eru valdir í úrtakið sem hafa misjafna reynslu af viðfangsefninu. Oft er valið á 

grundvelli þess að þeir hafi „dæmigerða“ og „ódæmigerða“ reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b). Viðfangsefni þessarar rannsóknar er með þeim hætti að „ódæmigerð“ reynsla á ekki 

við þar sem ég leitaðist við að ræða við einstaklinga sem hafa reynslu af því að nema 

femíníska hugmyndafræði og byggja háskólanám sitt á þeim áherslum. Úrtakið í þessari 

rannsókn er með þeim hætti að meistaranemar greina frá reynslu sinni sem nemendur og 

líka sem útskrifaðir nemendur. Þannig leitaðist ég við að ná ákveðinni breidd í úrtakið. Einnig 

var mikilvægt að hafa úrtakið skipt með þessum hætti því það dregur úr einsleitni þess. 
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Smæð deildarinnar veldur því að mikilvægt er að afmarka hópinn ekki um of því þá fer að 

verða erfitt að tryggja nafnleynd, að leita bæði til núverandi og fyrrverandi nemenda veitti mér 

tækifæri til þess.  

 

Meðrannsakendur eru á aldrinum 25-45 ára og hafa lokið grunnnámi innan ýmissa greina á 

félags-, hug-, mennta- og heilbrigðisvísindasviði. Af tíu meðrannsakendum eru fjórir 

núverandi nemendur og sex fyrrverandi nemendur. Fyrrverandi nemendur útskrifuðust á 

árunum 2009 til 2012. Meðrannsakendur voru eftirfarandi: 

 

Bergþóra, fyrrverandi nemandi á aldrinum 25 – 35 ára.  

Björg, fyrrverandi nemandi á aldrinum 25 – 35 ára. 

Ella, núverandi nemandi á aldrinum 35-45 ára. 

Helena, núverandi nemandi á aldrinum 25 – 35 ára. 

Kristjana, fyrrverandi nemandi á aldrinum 35-45 ára. 

Oddrún, fyrrverandi nemenadi á aldrinum 25-35 ára. 

Sóley, núverandi nemandi á aldrinum 25-35 ára. 

Svandís, fyrrverandi nemandi á aldrinum 25-35 ára. 

Súsanna, núverandi nemandi á aldrinum 25-35 ára. 

Una, fyrrverandi nemandi á aldrinum 25-35 ára. 

 

Þegar gagnaöflun hófst í apríl 2013 voru höfðu 18 nemendur útskrifast með masterspróf í 

kynjafræði og 12 nemendur voru skráðir í námið. 29 konur og 1 karl. Úrtakið er einsleitt en 

það endurspeglar þýðið. Námið er aðallega sótt af konum úr millistétt af íslenskum uppruna. 

Konur af erlendum uppruna hafa ekki sömu tækifæri á háskólamenntun og sárafáir karlmenn 

hafa sótt meistaranámið. Vegna þess hversu fáir karlar (einn) hafa sótt námið hefði ekki verið 

hægt að gæta nafnleyndar og því var ekki mögulegt að hafa karla í úrtakinu. Sá 

reynsluheimur sem ég dreg fram í rannsókninni afmarkast því við ákveðinn hóp kvenna og 

það ber að hafa í huga. Vert er að taka fram að þar sem meðrannsakendur mínir eru allt 

konur ávarpa ég þær í kvenkyni, þó svo meðrannsakandi sé karlkyns nafnorð. Mér finnst 

hreinlega misvísandi og skrýtið að segja hann í öðru hverju orði þegar ég ræddi einungis við 

konur. 

Ígrundun 
Ígrundun var fyrirferðamikill þáttur í rannsóknarferlinu þar sem ég var stöðugt að skoða minn 

eigin huga í þeirri viðleitni að aðskilja mínar skoðanir frá gögnunum mínum. Eftir á að líta 

voru þessi vinnubrögð ekki aðeins rannsókninni til góða heldur sömuleiðis sjálfri mér. Það er 

krefjandi að skoða sjálfa sig í hverju skrefi rannsóknarferils og eftir stend ég með dýpri 
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sjálfsþekkingu á sviðinu en ég tel mig hafa haft áður. Ígrundunin fólst í því að skoða mínar 

eigin skoðanir og viðhorf, eigin reynslu og gera mér grein fyrir hugrenningartengslum sem 

áttu sér stað í samræðum og við úrvinnslu gagnanna, auk þess að gera mér grein fyrir þeim 

tilfinningum sem kviknuðu innra með mér. Ígrundunin fór fram með eftirfarandi hætti: 

 

Fyrir samræður. Áður en ég hitti meðrannsakendur mína mætti ég fyrr (nema í einu tilfelli, 

þar sem misskilningur var um tímasetningu) og gaf mér smá andrými. Hugsaði um 

samræðurnar og hvernig ég vildi haga mér í þeim, renndi yfir viðtalsrammann og þess háttar. 

Ég skrifaði ekkert niður í þessari ígrundun en stiklaði á henni eftir á þegar ég afritaði viðtalið.  

 

Athugasemdir rannsakanda. Sjálf afritunin var mikilvægur þáttur þess að kynnast 

gögnunum og hún fól í sér nauðsynlega ígrundun og ég skráði hugrenningar sem 

athugasemdir rannsakanda (AR).  

 

Dagbókarfærslur. Sú ígrundun er mjög persónuleg og fyrst og fremst fyrir sjálfa mig til þess 

að átta mig á eigin skoðunum og hugrenningum. Í dagbókina skráði ég ýmislegt sem mér 

fannst ekki eiga erindi í athugasemdir rannsakanda (AR) við afritun en vildi þó rita niður. 

Dagbókina hafði ég á mér og skráði niður ef eitthvað sérstakt kom upp í hugann sem ég vildi 

skrifa niður.  

 

Viðtal. Ég fékk einstakling til þess að taka viðtal við mig, á grundvelli sama viðtalsramma og 

ég nýtti í samræðum við mína meðrannsakendum. Þar ræddi ég því markvisst sjálf þau 

viðfangsefni sem ég lagði áherslu á við gerð viðtalsrammans í upphafi rannsóknar.  

Samræður 
Samræður voru í formi einstaklingsviðtala sem voru um það bil klukkutíma löng. Þær áttu sér 

stað í hljóðlátum rýmum í háskólanum, á litlum kaffihúsum og á vinnustöðum viðmælanda, 

eftir vinnutíma. Samræður voru í formi hálfstaðlaðra-opinna viðtala þar sem ég leitaðist við 

að ræða við meðrannsakendur á opinskáan hátt um reynslu þeirra (Hennink o. fl., 2011). 

Áður en ég hóf gagnasöfnun smíðaði ég tvær útgáfur af viðtalsrömmum, einn fyrir samræður 

við núverandi nemendur og annan fyrir samræður við fyrrverandi nemendur.7 Þeir eru 

keimlíkir og hvor um sig byggir á tveimur flokkum, annars vegar spurningum sem beinast að 

persónulegum áhrifum námsins (með áherslu á sjálfsmynd, samskipti og persónulega hagi) 

og hins vegar spurningum sem varða fagleg áhrif námsins (með áherslu á atvinnu, femínísk 

félagasamtök og tækifæri að námi loknu). Munurinn á viðtalsrömmunum tveimur varða fyrst 

og fremst spurningar um tækifæri að námi loknu þar sem annars vegar eru spurningar um 

                                                      
7
 Viðtalsramma má nálgast í Viðauka I og Viðauka II. 
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framtíðarsýn og hins vegar um reynslu. Í viðtalsömmunum eru einnig spurningar sem taka á 

sýn á femínískri baráttu og hvort viðkomandi sé femínisti.  

 

Samræðurnar voru mismunandi, stundum studdist ég mikið við viðtalsrammann og stundum 

mjög lítið. Það fór fyrst og fremst eftir því hversu mikið meðrannsakendur mínir treystu sér til 

þess að tala við mig, hversu opnar þær voru. Í aðferð Vancouver-skólans er lögð áhersla á 

að hluti af því að koma í veg fyrir að fyrirframgefnar skoðanir rannsakanda hafi áhrif á 

samræðurnar er að stoppa ekki viðmælendur þegar rannsakanda finnst meðrannsakandi 

sinn vera að fara út fyrir efnið, því mögulega gæti hann eimmitt verið að komast að kjarna 

þess. Ég fylgdi þessu eftir og leyfði meðrannsakendum mínum að leiða samræðurnar og 

ræða það sem þeim bjó helst í hjarta.  

 

Í upphafi hvers viðtals fór ég yfir nafnleynd og hvaða leiðir ég færi til þess að tryggja hana í 

ljósi nálægðar leiðbeinanda míns við úrtakið. Meðrannsakenndur fengu afhent undirritað skjal 

frá mér til staðsfestingar á trúnaði.8 Í lok hvers viðtals óskaði ég eftir leyfi til þess að hafa 

samband ef kæmi til að þess þyrfti.  

 

Ég gætti þess að fylgja reglunni að hlusta með tveimur eyrum og spyrja með einum munni og 

vera fyrirferðalítil í samræðunum. Engu að síður var þátttaka mín í samræðunum oft 

nauðsynleg til þess að byggja upp ákveðið traust á milli mín og meðrannsakandans. Ég fór 

ætíð forvitin og áhugasöm inn í samræður og lagði upp með að meðrannsakendur mínir 

finndu að ég hefði áhuga á þeirra reynslu. Jafnframt lagði ég áherslu á víðsýni hvað varðar 

mismunandi sjónarhorn, en það var sérstaklega mikilvægt í þessari rannsókn þar sem ég er 

hluti af þýðinu sem verið er að rannsaka og mikilvægt að meðrannsakendur mínir finni að 

þeirra reynsla sé ekki síðri sannleikur en önnur reynsla, þar með talin mín.  

Afritun gagna 
Gögn samanstanda af tíu klukkustunda löngum samræðum við jafn marga einstaklinga. Allar 

samræður voru teknar upp og síðan rituð orðrétt upp þar sem ég merkti inn ýmis stílbrigði í 

málflutningi, svo sem hlátur, hikhljóð og annað. Við afritun skrifaði ég athugasemdir 

rannsakanda (AR) og þar voru áherslur tvenns konar. Annars vegar að rita niður hugleiðingar 

í tengslum við viðfangsefnið sjálft, það er að segja tengja þau við fræðin og önnur viðtöl 

rannsóknarinnar (sem jókst eftir því sem leið á). Hins vegar skrifaði ég persónulegar 

hugleiðingar, hvernig mér leið í samræðunum eða hvaða hugrenningatengsl frásagnir 

meðrannsakenda minna sköpuðu innra með mér.  

 

                                                      
8 Skjal til staðfestingar á trúnaði má nálgast í Viðauka IV. 
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Hver og einn meðrannsakandi fékk sérstakt rannsóknarnafn við afritun sem ég notaði í allri 

úrvinnslu. Þar sem leiðbeinandi minn hefur að öllum líkindum kennt flestum 

meðrannsakendum mínum afhenti ég henni ekki samræðurnar í heild sinni heldur 

sérstaklega útbúin skjöl þar sem ég tók út parta sem mér þóttu, af einhverjum ástæðum, 

getað komið upp um einstaklinginn sem var á bak við rannsóknarnafnið. Þau skjöl voru 

aðeins ætluð henni til leiðbeiningar í rannsóknarferlinu en ekki í rannsókninni sjálfri þar sem 

ég nýtti upprunalegu skjölin í gagnagreiningu.  

Gagnagreining  
Vancouver-skólinn gengur út frá því að unnið sé sérstaklega með einstaklingsbundna reynslu 

hvers og eins meðrannsakanda og samnefnari fundinn út frá því. Ég lagði því áherslu á það 

að „kynnast“ meðrannsakendum mínum í gegnum gögnin, þar sem ég hlustaði á og las 

hverja samræðu oft yfir. Það gerði ég sem undirbúning fyrir gagnagreiningu með það að 

markmiði að ná ákveðinni heildarsýn yfir reynslu hvers og eins meðrannsakanda. 

Niðurstöður mínar byggja þó ekki á þeirri aðferð því að því loknu hóf ég þemagreiningu á 

grundvelli aðferðar grundaðrar kenningar sem felur í sér tvö meginskref, flokkun og kóðun.  

  

Flokkun. Eftir að ég hafði „kynnst gögnunum“ hóf ég flokkun með því að merkja við þá hluta í 

samræðunum sem áttu erindi í rannsóknina. Þar leitaðist ég við að bera kennsl á 

megináherslur, greina kjarnann frá hisminu og daga fram þau atriði sem ég mat sem svo að 

þjónuðu tilgangi rannsóknarinnar. Ég notaði yfirstrikunarpenna í öllum regnbogans litum þar 

sem hugsanlegur flokkur fékk einn lit og skrifaði síðan einkennandi hugtak í spássíur. 

Flokkarnir voru gríðarmargir í upphafi en þeir gerðu mér kleyft að afmarka þá þætti sem ég 

vildi vinna áfram með. Eftir þessa vinnu tók ég saman öll hugtökin (eða flokkana) sem ég 

hafði merkt við í spássíurnar og velti fyrir mér hvaða mynstur þau mynduðu fyrir 

heildarmyndina. Þetta fól í sér heilmikið krot þar sem ég velti fyrir mér mismunandi 

samsetningum og tengingum á milli hugtaka. Glósur úr ígrundun fram að þessu flokkaði ég 

líka gróflega og setti undir viðeigandi flokka, en auk þess spruttu fram ýmsar nýjar hugmyndir 

við þessa vinnu sem ég skráði einnig niður. Í flokkun og kóðun komst því mun betri regla á 

skráningu hugleiðinga minna.   

 

Kóðun. Þegar ég var búin að búta samræðurnar niður og setja bútana saman undir 

ákveðnum flokkum var komið að kóðun. Aðferð kóðunar veitti mér verkfæri til þess að beita 

skipulagðri tækni við gagnagreininguna. Kóðun með aðferðum grundaðrar kenningar skiptist 

í þrjú stig; opna kóðun, öxulkóðun og valkóðun (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Ég nýtti 

tvö fyrstu skrefin til þess að ná utan um efnið en þar sem markmið mitt var ekki að ná fram 

grundaðri kenningu í niðurstöðum þá átti síðasta þrepið ekki við í minni vinnu. 
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Opin kóðun og öxulkóðun. Eftir að bútað samræðurnar niður og flokkað þær gróflega eftir 

mismunandi viðfangsefnum hóf ég opna kóðun innan hvers flokks. Ég einbeitti mér að 

hverjum flokki fyrir sig, efnisgrein fyrir efnisgrein, og leitaði að þeirri megin hugmynd sem 

kom þar fram og bar kennsl á mynstur með samanburði á milli annarra efnisgreina. Þannig 

nýtti ég opna kóðun til þess að rýna í hvern og einn bút, bera bútana í hverju þema saman og 

rýna í þá hugtakamyndum sem átti sér þar stað (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Að opinni 

kóðun lokinni var ég komin með nokkuð skýra mynd af yfir- og undirflokkum sem ég vann 

síðan áfram með í næsta skrefi. Öxulkóðun snýst um að greina hvernig flokkar skarast og 

tengjast. Flokkar eru sameinaðir og undirflokkar tengdir. Í þessari vinnu afmarkaði ég 

viðfangsefni rannsóknarinnar töluvert og að öxulkóðun lokinn var ég komin með haldgóðan 

niðurstöðukafla sem varpaði heildstæðu ljósi á megininntak samræðnanna.  

Framsetning niðurstaðna 
Niðurstöður rannsóknarinnar eru afrakstur öxulkóðunarinnar. Þær eru settar fram í þremur 

meginköflum og hver og einn þeirra inniheldur tvo til sex smærri hluta. Hlutarnir taka á 

afmörkuðu viðfangsefni rannsóknarspurninganna en í upphafi hvers kafla varpa ég fram 

rannsóknarspurningu/m sem ég síðan svara í samantekt í lokin. Í niðurstöðuköflum geri ég 

samanburð við fræðilegan grundvöll rannsóknarinnar. Að lokum eru sérstakur Umræðukafli 

þar sem ég varpa fram hugleiðingum auk þess að vinna áfram með niðurstöður 

rannsóknarinnar. Í takt við aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræðum rannsókna var 

meðrannsakenndum boðið af lesa yfir niðurstöðukafla þegar þeir lágu fyrir. Þær fengu 

tölvupóst í apríl 2015. Fimm af tíu meðrannsakenndum svaraði tölvupóstinum og veittu þær 

allar samþykki sitt.9 

Siðferðileg álitamál - ég er hluti af þýðinu 
Þýðið er meistaranemar í Kynjafræði við Háskóla Íslands og ég er meistaranemi í Kynjafræði 

við Háskóla Íslands. Að vera hluti af þýðinu þýðir að ég hef óhjákvæmilega ákveðin tengsl við 

meðrannsakendur. Ég þurfti að leggja sérstaka áherslu á víðsýni mína í öllum samræðum og 

gæta þess að fyrirframgefnar hugmyndir þeirra um mig litaði ekki hvernig þær sögðu mér frá 

eigin reynslu. Ég get hins vegar ekki tryggt að nálægð mín hafi ekki haft einhver áhrif og geri 

ráð fyrir að eitthvað hafi borið á því. Áhrif rannsakenda í viðtölum er hins vegar staðreynd 

innan allra eigindlegra rannsóknaraðferða. Það að þátttakendur þekki til rannsakandans er 

ekki eini áhrifaþátturinn heldur spilar fas og ásýnd oft mikinn þátt sömuleiðis. Þetta er hægt 

að takmarka með virkri hlustun og hlutlausri framkomu, en aldrei hægt að afmá algjörlega. 

Það að vera kynjafræðinemi sem ræðir við aðra kynjafræðinema skapaði aftur á móti ákveðið 

                                                      
9
 Tölvupóst til meðrannsakennda má nálgast í Viðauka V. 



  

53 

traust sem ég tel að hafi verið afar gagnlegt rannsókninni. Samræðurnar gengu flestar afar 

vel og meðrannsakendur mínir voru tilbúnir til þess að ræða viðfangsefnið af dýpt, mögulega 

vegna þess að þær höfðu á tilfinningunni að ég vissi hvað þær væru að tala um og að mér 

þætti merkilegt það sem þær höfðu fram að færa. Þær voru að ræða málin við jafningja sinn. 

Til þess að takmarka áhrif minnar eigin persónu lagði ég áherslu á að velja 

meðrannsakendur sem ég þekkti sem minnst til og tókst það í flestum tilfellum. Sumar hafði 

ég aldrei hitt áður en aðrar þekkti ég til. Það var óhjákvæmilegt að taka viðtöl við nokkrar 

sem ég þekkti betur vegna smæðar þýðisins, en kynjafræðideild Háskóla Íslands er ekki stór.  

 

En á mín eigin rödd ekki erindi inn í rannsóknina? Jú, ég hef sjálf mikið fram að færa á þessu 

sviði svo mín rödd er ekki síður mikilvæg en meðrannsakenda minna. Mér ber hins vegar 

siðferðileg skylda til þess að leita leiða til þess að aðgreina eigin skoðanir við úrvinnslu 

gagnanna.  

 

Með vönduðum vinnubrögðum og ígrundun í gegnum allt rannsóknarferlið tel ég að mér hafi 

tekist mjög vel til. Engu að síður vil ég ekki aðgreina mig algjörlega viðfangsefninu. Ég velti 

mikið fyrir mér hvernig ég gæti komið mínu sjónarhorni að, ekki aðeins til þess að tryggja 

sterka hlutlægni heldur að veita mér rödd í rannsókn sem byggir á þýði sem ég er hluti af. Ég 

hafði ýmsar framúrstefnulegar hugmyndir, til dæmis að setja inn kafla við hverjar niðurstöður 

í formi „dagbókar“ eða að flétta viðtal við sjálfa mig í greiningu gagnanna. Ég fór þó fljótt frá 

þessum hugmyndum. Helsta ástæðan er sú að ég vildi að rannsókn mín byggi yfir sterkri 

hlutlægni. Framlag femínismans til viðhorfa um hlutleysi fræðimannsins er að mínu mati mjög 

mikilvægt og mér fannst mikilvægt að vinna með hana í minni ritgerð. Leiðin sem ég valdi til 

að gefa mér rödd innan rannsóknarinnar er að nýta umræðukaflann en þar flétta ég mínar 

skoðanir inn í.  
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5. Að öðlast femíníska þekkingu - „ég fékk svona KABÚMM“  

Í þessum fyrsta niðurstöðukafla rannsóknarinnar er femínísk sjálfsmynd í brennidepli og ég 

byrja vegferðina á því að spyrja: Hver eru tengslin á milli þess að vera meistaranemi í 

kynjafræði og að vera femínisti. Hvernig er þessum tengslum háttað?  

Tengsl þess að nema kynjafræði og vera femínisti 
Meðrannsakendur mínir skilgreina sig allar sem femínista og segja það samofið því að vera 

nemandi í kynjafræði. Tengsl femínískrar baráttu og tilkoma fræðigreinarinnar kemur þar 

töluvert til tals en eins og ég fjalla um í kafla tvö þá sprettur fræðigreinin úr femínísku 

grasrótarstarfi og hefur verið í stöðugu samtali við baráttuna allar götur síðan. Súsanna segir: 

 

„þú velur ekki á milli þess að vera kynjafræðingur og femínisti, alla vegana myndi ég vera 
mjög hissa ef ég myndi hitta kynjafræðing sem væri ekki tilbúinn að kalla sig femínista, held 
að það muni ekki gerast… mér finndist það alla vegana óeðlilegt, ég meina… þessi 
fræðigrein væri ekki til ef femínískt grasrótarstarf hefði ekki verið til, tilgangur kynjafræðinnar 
er að styðja við aukið jafnrétti.“  

 

Eins kemur fram hjá meðrannsakendum mínum að einn af drifkröftum þess að stunda nám í 

kynjafræði sé eimmitt sá að ná tökum á verkfærum til þess að breyta betur og vinna gegn 

ójafnrétti, því sé ólíklegt að einstaklingur sem styður ekki jafnrétti hafi áhuga á að öðlast 

þekkingu á því sviði. Einstaklingar sem láta sig jafnrétti ekki varða eigi lítið erindi í kynjafræði. 

Björg tekur fyrrverandi samnemanda sinn sérstaklega sem dæmi þegar ég spurði hana hvort 

hún teldi að það væri hægt að læra kynjafræði án þess að verða femínisti, hún svaraði: 

 

„nei ekki séns… þær týpur haldast ekkert í náminu, ég man eftir einum sem greinilega skráði 
sig bara til að rífa kjaft og í hverjum einasta tíma þá stóð hann upp og bara „eeen ef 
vændiskona má segja“ og fór að snúa út úr og kennarinn svarði honum alltaf bara mjög 
yfirvegað „já, ágætis punktur, en…“ og kom síðan með allt, allar staðreyndirnar (já) og svo 
þegar leið á önnina þá bara hætti hann að mæta, í þennan kúrs… held hann hafi bara ekki 
nennt þessu jafnréttis öllu saman.“ 

 

Þorgerður Einarsdóttir (2002) fjallar um hugtakið femínisti í grein sinni Jafnrétti án femínisma 

- pólitík án fræða? og greinir þar frá þeim grundvallarskilningi að femínismi sem kenning eða 

hreyfing einkennist af hollustu við þann málstað að breyta samfélagi eða menningu í átt til 

jafnréttis. Orð Bjargar varpa ljósi á að slík viðleitni eða vilji þurfi að vera til staðar svo áhugi á 

að nema kynjafræði ríki í einstaklingnum.  

 

Tengsl kynjafræðináms og femínisma voru einnig rædd á öðrum nótum meðal 

meðrannsakenda minna. Þeirra upplifun er sú að það sé óhjákvæmilegt að styðja ekki 

femínisma eftir að hafa sett upp kynjagleraugun, það að skoða tilveruna út frá 
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kynjasjónarmiðum skapar nýja meðvitund um gangkverk tilverunnar sem óhjákvæmilegt sé 

að hunsa. Viljinn til þess að breyta samfélaginu eða menningunni til hins betra getur þannig 

verið samofinn eigin reynslu á því misréttinu sem þar ríkir. Svandís segir: 

 

„að læra kynjafræði er ekki bara nám heldur lífstíll, því þetta hefur svo gríðarleg áhrif á þig og 
maður fer að skoða svo, sjálfa sig og sitt umhverfi og bara.. já, breytir manneskju held ég... 
breytir þinni lífssýn og... skoðunum, þetta er held ég ekki eins og að læra stærðfræði eða 
eitthvað þar sem þú öðlast bara eitthvað þekkingu heldur hefur þetta mótað mann, rosa.“ 

 

Samhliða því að þær skilgreina sig allar sem femínista og telja tengsl þess við kynjafræðina 

óhjákvæmileg þá koma fram áherslur á fjölbreytni meðal femínista, til dæmis hvað varðar 

skoðanir og lífssýn. Ég fjalla sérstaklega um það í þriðja niðurstöðukafla rannsóknarinnar, Að 

beita femínisma, en hér er vert að varpa ljósi á það í tengslum við þennan pólitíska grundvöll 

námsins.  

 

Þó meðrannsakendur mínir telji óhjákvæmilegt að verða femínisti í kynjafræðinámi þá leggja 

þær það ekki að jöfnu við það að nemendur hafi öll sömu skoðanir eða styðji sömu 

stefnumörkun í tilteknum málum. Þannig séu tengsl kynjafræðináms og femínískrar 

sjálfsvitundar ekki ávísun á einsleitar áherslur heldur öllu fremur tilkomin af viðurkenningu á 

kynjamisrétti og vilja til þess að laga það.  

 

Þessi áhersla meðrannsakenda minna á tengsl þess að vera kynjafræðinemi og femínisti 

annars vegar og hins vegar að ekki séu sambærileg tengsl á milli femínista almennt, 

samræmist greiningu Snyder (2008) á þriðju bylgjunni sem hún segir einkennast af 

fjöldasamstöðu margra mismunandi femínista sem flétta baráttuna á mismunandi hátt við 

sínar eigin hugmyndafræðilegu forsendur og reynslu. Carolyn Sorisio (1997) tekur í sama 

streng í grein um femínísk álitamál á tímum þriðju bylgjunnar þegar hún segir „I consider 

feminism a quest that we continually redifine, rather than að doctrine that seeks to confine 

me“ (Sorisio, 1997, bls. 136).  

 

bell hooks (1984; 2000) fjallar um annmarka þess að ræða um femínisma sem ímynd með 

því að nota hugtakasambandið ég er femínisti og í takt við áherslur Þorgerðar Einarsdóttur 

(2002) bendir hún á verknaðinn sjálfan. bell hooks (1984) vill að femínisti segist frekar vera 

manneskja sem aðhyllist og stundar femínisma (e. advocades feminism). Slík framsetning 

bjóði upp á betri skilning á því margslungna samspili sem femínismi á við samfélagið á 

hverjum tíma fyrir sig. Þar horfir hún til mismunandi félagslegrar stöðu femínista en ekki 

margbreytileikann sem snýr að persónulegri nálgun hvers og eins femínista fyrir sig, eins og 

Snyder (2008) skilgreinir þriðju bylgjuna sem og meðrannsakendur tala svo gjarnan um. 



  

56 

Samkvæmt þeim er samnefnari á milli þess að vera nemandi í kynjafræði og að vera 

femínisti, en að sama skapi nái hugtakið yfir nálganir margra femínista á þann hátt að 

baráttugrundvöllurinn geti verið mismunandi þar sem persónuleg nálgun hvers og eins sé 

það. Kristjana skilgreinir sig til dæmis sem femínista en samsvarar sig ekki við femíníska 

baráttu hér á landi. Hún segir:  

 

„já, ég er femínisti – ég er hérna... ég hérna, jájá ég er femínisti – ég svona... ég rekst illa í 
hóp sko, mér finnst rosalega erfitt að vera einhverstaðar þar sem að einhvern veginn – þar 
sem að er svona ein stefna sem allir þurfa að samsama sig við.“ 
 

Stiklað á stóru um tengsl þess að nema kynjafræði og vera femínisti 

 Meðrannsakendur mínir skilgreina sig allar sem femínista og segja það samofið því 

að vera nemandi í kynjafræði.  

 Þær segja til dæmis óhjákvæmilegt að styðja femínisma eftir að hafa sett upp 

kynjagleraugun. 

 Eins kemur fram að einn af drifkröftum þeirra til þess að stunda nám í kynjafræði sé 

eimmitt sá að ná tökum á verkfærum til þess að breyta betur og vinna gegn ójafnrétti, 

 því ólíklegt sé að einstaklingur sem styður ekki jafnrétti hafi áhuga á að öðlast 

þekkingu á því sviði.  

 Femínistar séu jafnframt mismunandi en hafi ákveðnar grundvallar forsendur sem 

sameinast í jafnréttishugsjónum og vilja til þess að læra á verkfæri til þess að stuðla 

að jákvæðum breytingum í átt til jafnréttis. 

Áhrifaþættir femínískrar sjálfsmyndar 
Tengslin milli þess að vera nemandi í kynjafræði og að aðhyllast og stunda femínisma vekur 

upp spurninguna um það hvort komi á undan, hænan eða eggið. Það er þó mismunandi á 

milli meðrannsakenda minna og ekki hægt að draga rauðan þráð í gegnum hvort þær velja 

kynjafræði vegna þess að þær eru femínistar eða hvort kynjafræðinámið verði til þess að þær 

verði femínistar. Drifkrafturinn að námsvalinu fléttast saman við ýmsar áherslur og þar má 

nefna: 

 Rótgróin réttlætiskennd sem þær fundu farveg fyrir innan kynjafræðinnar. 

 Femínískar áherslur í uppvextinum.  

 Ófemínískar áherslur í uppvextinum. 

 Brotaþolar kynferðislegs ofbeldis og/eða andlegir erfiðleikar sem má rekja beint til 

misréttis.  

 Femínískur vinahópur eða þátttaka í grasrótarstarfi sem kveikti áhuga.  

 Upplifun af misrétti á lífsleiðinni skapaði áhuga á kynjafræði.  
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Þannig að hvort sem meðrannsakendur mínir voru byrjaðar að velta femínisma fyrir sér eða 

ekki leita þær flestar aftur í uppvaxtarárin að upphafi vegferðar sinnar, að rótum þess að þær 

hafi á einhverjum tímapunkti byrjað að skoða femínisma eða kynjafræði. Það að alast upp í 

kynjakerfinu, sem ég fjalla sérstaklega um í kafla tvö, kemur þó oft upp í samræðum þar sem 

þær ræða hvernig kynjafræðin opnaði augu þeirra fyrir misrétti sem þær höfðu fundið fyrir á 

lífsleiðinni og alla jafna tekið sem gefnu.  

 

Meðrannsakendur mínir eru allar hvítar menntaðar millistéttakonur og aldar upp hérlendis og 

tala því úr sambærilegum reynsluheimi. Reynsla Helenar varpar ljósi á þann reynsluheim 

sem var áberandi í samræðum: 

 

Helena kynntist ekki kynjafræðilegu sjónarhorni fyrr en á háskólastigi og talar um að þó hún 

hafi ekki verið byrjuð að velta femínisma sérstaklega fyrir sér á menntaskólaárunum þá hafi 

hún byrjað að finna fyrir mismunun sem hafði mikil áhrif á framhaldinu. Í lok tíunda bekkjar 

var hún „uppgötvuð“ af módelskrifstofu og í kjölfarið tók hún þátt í fyrirsætukeppni og lenti 

ofarlega þar. Hún hóf störf sem fyrirsæta í kjölfarið og varð nokkuð þekkt meðal jafnaldra 

sinna. Þegar hún hóf fyrirsætuferilinn fann hún fyrir afbrýðisemi frá vinkonum sínum, 

afbrýðisemin birtist meðal annars í slæmu umtali sem olli henni töluverðum andlegum 

sársauka. Helena talar um að í samfélagi þar sem stelpur eru upphafnar á grundvelli þess að 

gangast við augnaráði hins gagnkynhneigða karlmanns og í markaði sem stillir útliti kvenna 

ítrekað upp sem samkeppni um að vera fallegri en konan sem stendur þeim við hlið verður til 

togstreita á milli þess að ná því eftirsótta markmiði og því að öðlast heildstæða virðingu sem 

einstaklingur. Fólki þótti mikið til þess koma að hún væri fyrirsæta og Helena nefnir að 

fyrirsætubransinn sé upphafinn í hæstu hæðir en ávalt innan þeirra takmarkana að stúlkurnar 

sem í honum starfa eru álitnar viðföng karla. Þegar hún flutti á milli sveitarfélaga á 

menntaskólaárum sínum fann hún skyndilega fyrir því í hinu nýja umhverfi að litið væri niður 

á sig, hún fékk kynferðislega athyli frá strákunum í skólanum, en á sama tíma var sá stimpill 

sem fólk setti á hana sem fyrirsætu á skjön við þau gildi sem haldið var á lofti. Í skólanum 

hennar voru vitsmunir í hávegum hafðir og það stangaðist á við þá sýn sem fólk hafði á 

fyrirsætum, sem gjarnan eru einungis metnar á grundvelli útlits og það skorar ekki hátt í 

virðingamati sem byggir á andlegum yfirburðum. Í menntaskóla upplifði Helena því skömm 

yfir því að vera fyrirsæta því henni fannst hún ekki fá sambærilega virðingu og margar aðrar 

skólasystur sínar og upplifði hlutgervingu. Á menntaskólaárunum hætti hún í fyrirsætustörfum 

og fór að leggja mikla áherslu á það að vera klára stelpan til þess að taka af sér þann stimpil 

sem hún hafði fengið fyrir að vera þekkt fyrirsæta.  

 

„þú veist mér var boðið þetta á meðan ég var í tíunda bekk og var rosa spennt fyrir þessu þá, 
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svo byrjaði ég í nýjum menntaskóla og þar eru kannski önnur gildi en gengu í þeim gamla, 
og... mér fannst erfitt að byrja í nýjum skóla og fá svona stimpil á mig, skóla þar sem allir eru 
ótrúlega klárir í… fá stimpil sem stelpan sem er fyrirsætan og vera einhver svona, mér fannst 
– þá strax upplifði ég svona hlutgervingu, og othering [hinun].“ 

 

Svandís sker sig úr og talar á öðrum nótum, en hún ræðir um það að hafa verið í ákveðinni 

forréttindastöðu sem hún hafi áttað sig á í gegnum kynjafræðina og leggur meiri áherslu á 

innsýn í reynsluheim annarra, innsýn sem hún hafði ekki áður og tengir sterka stöðu sína við 

það að hún kynntist femínisma mjög seint. Í kjölfar valkúrs í kynjafræði í grunnnáminu 

opnuðust augu hennar fyrir þeim vettvangi sem hafði afgerandi áhrif á áherslur hennar í 

náminu í kjölfarið. Svandís segir:  

 

„ég var einu sinni svona meira, þú veist... æ, fjölskyldan mín hefur alltaf verið vel stæð og ég 
hef alltaf bara átt ótrúlega gott líf og verið bara geðveikt heppin alltaf – og mér hefur alltaf 
liðið vel og einhvern veginn þannig, ég hef alltaf bara fylgt því einhvern veginn en svona 
þegar maður fer að hugsa lengra og kynna sér málin betur, þá... breytir maður svolítið, þá 
breytast skoðanirnar og það sem maður kýs, áherslurnar... (…) maður fer að skoða sig frá 
svona þú veist, frá öðrum stöðum, ég er ekki bara ÉG hérna, maður er fær um að horfa á 
þetta út frá víðara samhengi... ég eimmitt sjá mig svolítið bara „vá, ég er hérna“ [tillir hendinni 
upp] sem hef bara alltaf átt geðveikt gott og er þú veist, ég er þessi hérna, uppi - en svo er 
fullt af fólki hérna fyrir neðan, ég fór að pæla í því.“ 
 

Eins og ég rakti í kafla tvö þá hefur stöðugt verið lögð meiri áhersla á að varpa ljósi á 

margþætt valdatengsl kynjakerfisins. Upphaf þriðju bylgjunnar með framlagi svartra femínista 

um mikilvægi þess að samtvinna mismunabreytur (Weber, 2001) skapaði þá 

vitundarvakningu (bell hooks, 1981). Þær konur sem ég ræddi við búa yfir forréttindum á 

sama tíma og þær eru meðvitaðar um kynjuð valdatengsl samfélagsins. Staða þeirra sem 

hvítra menntakvenna veitir þeim til dæmis mun sterkari stöðu hérlendis en margra kynsystra 

þeirra. 

 

Frásögn Svandísar styður við þær áherslur sem bell hooks (1984) leggur upp úr og 

endurspeglast í sjónarmiðskenningum (Smith, 1996) að í femínískri sjálfsskoðun sé 

mikilvægt að bera kennsl á eigin forréttindastöðu og gæta þess að misnota hana ekki í 

blindni. Fleiri meðrannsakendur ræða á sömu nótum og Svandís hvað varðar næmni fyrir 

mismunabreytum sem hluta af sinni femínísku sýn. Aðspurð um möguleika á hinu fullkomna 

jafnrétti segir Bergþóra til dæmis: 

 

„ég er ekkert sérstaklega bjartsýnn femínisti – ég býst nú ekkert við að sjá þetta í minni lífstíð 
en ef ég vakna einhvern tímann og flétti Fréttablaðinu og sé að, að hérna þú veist fötluð 
kona, eða kona með þroskahömlun og transkona er orðin forsætisráðherra þá fer ég að 
tékka á stöðunni, ég veit ekki – það þarf svo mikið til, þetta er búið að fléttast inn í allt lífið, 
bara líka í sjálfsmynd fólks – þetta patriarchy [ferðaveldi], þannig að ég geri bara ráð fyrir því 
stundum að, að til dæmis mín fyrstu viðbrögð við sumum hlutum endurspegli fordóma – það 
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er bara oft í aðstæðum sem ég hugsa – var ég með fordóma í þessu samhengi? Þú veist... 
þannig að þess vegna er þetta svo ógeðslega flókið.“ 
 

Hvort sem meðrannsakendur mínir höfðu femínískan grunn fyrir námstíma sinn eða kynntust 

femínískum hugmyndum þar ræddu þær allar um ákveðna uppljómun í tengslum við sín 

fyrstu skref í kynjafræði. Björg segir: 

 

„ég man ekki einu sinn hvort ég kallaði mig femínista áður en ég fór í kynjafræðina, en ég 
fékk alla vegana svona KABÚMM þegar ég byrjaði, sem olli einhverri… mjög persónulegri 
sprengingu.“ 

 

Sú persónulega vitundarvakning átti sér stað í upphafi kynjafræðináms og tengist fyrsta 

kynjafræðiáfanganum. Samkvæmt samræðum lærði engin þeirra kynjafræði á yngri 

skólastigum. Þær sem tóku kynjafræði sem valáfangi í grunnámi sínu rekja sína uppljómun 

þangað og segja það hafa verið helsta hvatann til þess að leggja kynjafræði fyrir sig á 

meistarastigi. Þær sem tóku ekki kynjafræði í grunnámi sínu tengja valið á meistaranáminu 

við eftirfarandi þætti: 

 Forvitni um kynjafræði og viðfangsefnum hennar. 

 Femínískur vinahópur sem kynnir þær fyrir náminu. 

 Handahófskennt val sem stjórnast af spennandi kúrsaheitum. 

 Þörf fyrir að ná tökum á femínískri aðferðafræði fyrir önnur fræðastörf. 

 Femínísk ástríða eða löngun til þess að verða kynjafræðingur. 

 

Viðamiklar rannsóknir á hagnýtingu kvenna- og kynjafræðináms voru framkvæmdar af 

fjölmörgum rannsakendum undir handleiðslu Gabrielle Griffin innan níu aðildarríkja 

Evrópusambandsins, á árunum 2001-2003. Niðurstöður þeirra voru birtar í tveimur bókum, 

árin 2004 og 2005.  

 

Í annarri þessara bóka, Doing Womens studies: Emplyment opportunities, personal impacts 

and social consequenses (Griffin, 2005), er greint frá rannsókn í Finnlandi þar sem 

persónuleg áhrif námsins var sérstaklega skoðuð (Griffin og Hamner, 2005). Þar kemur fram 

að helsta ástæða nemenda fyrir námsvalinu hafi verið „slembilukka“ þar sem nemendur tala 

um að hafa „slysast í námið“ sem síðan hafði haft afgerandi áhrif á líf þeirra. Fjölbreyttar 

ástæður meðrannsakenda minna eru ekki í takt við þær niðurstöður. Handahófskennt val 

sem stjórnast af spennandi kúrsaheitum er nefnt tvisvar, að öðru leyti lágu aðrar ástæður að 

baki eins og sjá má í atriðunum sem talin voru upp hér að framan. Meðrannsakendur mínir 

taka þó í sama streng og „samnemendur“ sínir í Finnlandi (Griffin og Hamner, 2005) þegar 

þær tala um að persónuleg vitundarvakning eða uppljómun hafi átt sér stað við upphaf 
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námsins og hvernig það hafi verið grunnstefið í áhuganum á náminu. Næst beini ég 

kastljósinu sérstaklega þangað. 

 

Stiklað á stóru um áhrifaþætti femínískrar sjálfsmyndar 

 Mismunandi er hvort meðrannsakendur mínir voru femínistar áður en þær hófu nám 

eða urðu það í kjölfarið. 

 Leiðin að femínískri sjálfsmynd er ólík og varðar ólíka samhangandi þætti.  

 Allar ræða þó um stöðu sína í samfélaginu og uppvaxtarár á einn eða annan hátt. 

 Hvort sem þeirra femíníska sjálfsmynd var komin á námstímanum eður ei, þá ræða 

þær allar um það að hafa fundið fyrir persónulegri vitundarvakningu við upphaf 

námsins. 

Tengsl kynjafræðináms og persónulegrar vitundarvakningar 
Allir meðrannsakendur mínir tala um það að ákvörðunin hafi haft afdrifarík áhrif á framhaldið 

og þá ekki síst hvað varðar persónulega vitundarvakningu og þroska í eigin sjálfsvitund. Sú 

upplifun sem meðrannsakendur ræða svo mikið um sem drifkraft námsvalsins varðar fyrst og 

fremst persónulega vitundarvakningu sem kemur til í kjölfar þess að „setja upp 

kynjagleraugun“ og í henni felst annars vegar að fá hugtök og fræðilegan rökstuðning til að 

orða sinn eigin reynsluheim og hins vegar verkfæri til þess að skoða heiminn út frá nýju 

sjónarhorni. Upphaf þess ferlis lýsa þær sem uppljómun en orða hana með ýmsum skapandi 

hætti, meðal annars: 

 Blöðkurnar teknar af augunum 

 Tjöldin dregin frá 

 Andleg fullnæging 

 Frelsistilfinning 

 Að vakna til lífsins 

 „Kabúmm“ 

 Innri sprenging 

 

Björg segir:  

„þetta sjónarhorn… þú veist maður fer að sjá heiminn á einhvern alveg nýjan hátt eins og þú 
veist örugglega, hvernig kynja batteríið er svo samgróið öllu og maður sér þetta ekki fyrr en 
maður virkilega fer að skoða þetta og þá opnast einhver nýr heimur sem mér fannst bara 
ógeðslega spennandi og fékk svona andlega fullnægingu, fannst ég sjá hluti sem enginn 
annar sá og fékk eitthvað svona brjálað tæki, var að rannsaka allt og alla og alltaf í 
einhverjum kynjafræðigír sem ég fékk einhvern rosa kikk út úr og ég fékk líka svona visst 
validation [staðfestingu] á því sem ég  var að hugsa og sem mér fannst… allt í einu fattaði ég 
það eru bara heilu fræðin og hugtökin til að lýsa því hvernig mér leið, það var svona ákveðið 
valdatæki að fatta það, ég var ekki bara einhver tuðandi pía heldur var þetta eitthvað alvöru – 
kynjafræðin og svo bara bara allskonar spennandi vitneskja, alveg hellti mér á kaf í alls konar 
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efni og fannst bara mjög svona skemmtilegt og fræðandi, þetta allt saman.“  
 

Orð Bjargar endurspegla ánægu með námið sem var einnig gegnum gangandi meðal 

meðrannsakenda minna. Ánægjan skapast mikið til vegna þeirra persónulega áhrifa sem 

námið hefur með því að veita þeim gagnrýnið sjónarhorn á eigin lífsreynslu með 

kynjagleraugunum. Nemendur fá nýja sýn á veruleika sinn sem verður mikil opinberun fyrir 

þær. Þær tala mikið um að það hafi orðið til þess að þær helltu sér út í femínismann af krafti í 

upphafi kynjafræðinámsins. Eins og fyrr segir er þessi uppljómun meðrannsakenda minna í 

kynjafræðináminu í takt við rannsókn Griffin og Hamner (2005) á áhrifum kynjafræðináms og 

hún rímar að sama skapi við þá þætti sem bell hooks (1994) segir að séu eitt helsta framlag 

femínískrar þekkingarmiðlunar, en hún færir rök fyrir því að gildi femínísks náms sé ekki 

aðeins fólgin í þekkingarmiðlun í hefðbundnum skilning heldur inniheldur hún leið til frelsunar 

á sjálfsvitund með því að setja persónulega reynslu í fræðilegt samhengi. Skoðum þessa 

uppljómun betur. 

Persónuleg reynsla í fræðilegu samhengi 
Margir meðrannsakendur mínir ræða um gagnrýna hugsun sem þær segja að hið 

kynjafræðilega sjónarhorn hafi þroskað og er hluti af þeirri persónulegu vitundarvakningu 

sem svo mikið er rætt um. Svandís lýsir mikilli uppgötvun í kynjafræðináminu og að það hafi 

verið mjög merkilegt að skoða raunveruleika sinn með kynjagleraugunum. Veruleiki hennar 

varð skyndilega allt annar þegar hún setti þau upp og misréttið rann upp fyrir henni. Hér að 

framn greinir Svandís frá því hvernig kynjafræðinámið jók næmni hennar fyrir 

mismunabreytum og þar talaði hún sérstaklega um það hvernig hún sá forréttindi sín í 

samhengi. Hér talar hún um óréttlætið í tengslum við stöðu sína sem kona: 

 

„ég man ég hugsaði „af hverju vissi ég þetta ekki og af hverju hef ég aldrei lært þetta?“ Mér 
fannst það svo skrýtið (…) það var ótrúlega skrýtið að fatta þetta, bara „jává“ maður vissi 
alveg allt, ég vissi alveg hverjir væru í ríkisstjórn, ég vissi alveg að karlar væru í helstu 
stjórnunarstöðu alls staðar en ég pældi ekkert í þessu frekar, fannst þetta bara einhvern 
veginn sjálfsagt og að þeir væru með hærri laun, það var bara svona, þú veist... ég veit það 
ekki, geðveikt skrýtið, mér fannst það bara, það bara var þannig og það var bara einhvern 
veginn allt í lagi.“ 

 

Meðrannsakendur koma oft á þennan hátt inn á það hvernig tilveran öðlaðist nýja vídd í 

kjölfar kynjafræðinámsins. Sá skilningur sem þær setja í heiminn breytist, eins og kemur fram 

í orðum Svandísar hér að ofan, en síðan setja þær eigin reynslu í samhengi sem veitti þeim 

dýpri skilning á tilveru sinni og þeim tilfinningum sem þær hafa borið í brjósti. Að öðlast 

hugtök til þess að orða eigin reynsluheim og setja hann í fræðilegt samhengi er önnur hlið 

hinnar persónulegu vitundarvakningar. Bergþóra segir:   
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„ég fór að skilja þessar tilfinningar og hvað var að berjast innra með mér…  jú ég held að ég 
hafi alveg kallað mig femínista áður en ég fór í kynjafræðina en ég var það ekki af sömu 
gráðu og ég er í dag.“ 

 

Súsanna segir:  

 
„fyrir sjálfa mig er það náttúrulega bara lestur á samfélagið og líka að vera með orðaforðann 
og rökin á bakvið þessa tilfinningu sem maður er búinn að vera með allan tímann, svo þetta 
gagnast mér mjög vel í öllum dialog [samræðum], það eru náttúrulega rökræður, eða þegar 
ég er að skrifa eða í verkefnum og í rauninni að fá einhvern jafnréttisvinkil á þetta.“ 

 

Í nokkrum samræðum var kynferðislegt ofbeldi áberandi í þessu samhengi og hvernig 

kynjafræðin veitir brotaþolum verkfæri til þess að vinna sig úr slíkum áföllum á fræðilegum 

grundvelli og nýta reynslu sína á hagnýtan hátt. Mikill styrkur sé fólgin í því að setja 

persónulegu reynslu í fræðilegt samhengi, með því að læra um kynjakerfið og á orðræðuna 

og mýturnar í henni. Sóley ræðir þetta auk þess um það að hún hafi fundið mikla valdeflingu í 

þeim verkfærum sem kynjafræðin veitir til þess að greina samfélagið, leita lausna og breyta 

samfélaginu til hins betra. Sóley segir:  

 

„kynjafræðin leggur áherslu á að hið persónulega er pólitískt og þarna fékk ég svigrúm til að 
tala um mína reynslu, ekki sem eitthvað fórnarlamb og ekki sem einhver rosalegur töffari út í 
bæ eða eitthvað álíka, heldur bara ég að segja frá mínu og í rauninni ...og það bara hjálpaði 
mér mjög mikið, og ekki bara í batanum, heldur að finna það að þú getir haft áhrif, þú getur 
skrifað greinar og þú getur skrifað ritgerðir og þú getur bent á hvað betur mætti fara í þessum 
málum.“ 

 

Í grein Maríönnu Guðbergdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2014) um upplifun 

framhaldsskólakennara af kynjafræðikennslu kemur fram að vettvangur kynjafræðinnar 

reynist hvetjandi fyrir þolendur kynferðisofbeldis að stíga fram og það megi tengja við þá 

almennu nálgun kynjafræða að þar eru málefni rædd sem nemendur fái oftast ekki tækifæri 

til annars staðar. Þær segja þetta benda til þess að fræðsla innan kynjafræðinnar skapi hvata 

fyrir brotaþola til þess að stíga skrefið og segja frá slíku ofbeldi. Í þessu samhengi vísa þær í 

niðurstöður meistararitgerðar Finnborgar Salome Steinþórsdóttur (2014) sem fjallar um 

birtingarmyndir og áhrif nauðgunarmenningar, en niðurstöðurnar benda til þess að brotaþolar 

nauðgana óttist álit samfélagsins þar sem ábyrgðin sé oft sett á þolendur og að þeir kenni sér 

sjálfum um. Þær velta því fyrir sér hvort viðhorfsbreyting í kjölfar aukinnar fræðslu verði til 

þess að styrkja nemendur í að segja frá (Maríanna Guðbergsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2014). Umfjöllun þeirra samræmist reynslu bell hooks (1994) á femínískri 

kennslu þar sem hún lýsir því hvernig kennsla hennar hafi orkað hvetjandi fyrir nemendur til 

þess að opna viðkvæmar umræður úr eigin lífi með því að setja þær í fræðilegt samhengi 

sem og umfjöllun David (2014) um framlag femínískrar fræða í því að opna fyrir umræður um 
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kynferðislegt ofbeldi.  

 

Bergþóra talar einnig á sama hátt og Sóley um að setja sársaukafulla reynslu í fræðilegt 

samhengi og öðlast styrk með slíkri yfirsýn og jafnframt verkfæri til þess að breyta stöðunni: 

 

„maður fékk einhvern veginn tækin til að skýra þetta og skilja þetta og þá hætti þetta að vera 
persónulegt og fór að vera pólitískt og þá gat maður einhvern veginn verið reiður og hérna 
gert eitthvað í því, þá getur maður gert eitthvað í því og, þannig að á persónulegu leveli [á 
persónulegan hátt] hafði þetta mjög sterk áhrif og hvernig ég já, fékk svolítið svona tækifæri 
til þess að skoða svona svoldið reynslu sem ég hafði farið í gegnum með öðru ljósi og 
hérna.. já.“ 

 

Súsanna tekur í sama streng og segir:  

 
„þá tek ég þessu ekki jafn persónulega, ekki jafn sárt – get fjarlægt mig frá þessu en þá get 
ég líka unnið mig frá þessu – en eins og við lærum líka eitthvað um karlmennsku og hvernig 
helsi það er og þá veit maður líka, ókei þeir eru líka að díla við eitthvað – það útskýrir, 
afsakar ekki, en hjálpar að útskýra hlutina.“ 
Bergþóra segir að áður en hún fór að skoða hlutina út frá jaðarsjónarhorninu sem 

kynjafræðin veitti henni þá hafi hún haft mjög bjagaða sýn á heiminn sem hún fékk tækifæri 

til þess að leiðrétta. Fræðileg þekking á tilfinningum sínum hafi veitt henni verkfæri til þess að 

vinna úr þeim. Hún segir: 

 

„jaaa, þú veist... hmm, ég veit ekki hvort ég myndi tala um það sem ofbeldi en svona 
ofboðslega, jaaaá eins og ég segi, það var bara... alla vegana var það – mín reynsla 
endurspeglaði ekki minn vilja, alveg í nokkur ár, þú veist einhvern veginn mín sýn á heiminn 
var ofboðslega bjöguð.“ 

 
og Bergþóra heldur áfram:  

 
„að fá þessa hugmyndafræði eins og ég segi til þess að fá þetta í stærra samhengi og sjá 
hvað þetta er sem var að valda einhvern veginn, á þessum tíma, þessari vanlíðan hjá mér – 
þessar kröfur og þetta rosalega... já, maður bara einhvern veginn hugsar til bara – bara 
þegar maður var að alast upp og umhverfið í skólanum og eitthvað svona, þegar maður setur 
á sig kynjagleraugun og hugsar til baka þá skýrast hlutir fyrir manni, finnst mér sko (…) ég 
átti mjög erfið unglingsár – hvernig ég upplifði þau og upplifði... alla þessa kynjun sem – ekki 
kynjun, alla þessa – þessa bara þú veist klámvæðingu og allt þetta, sem mér fannst svo 
rosalega sársaukafullt skilurðu? (…) þegar maður fór að sjá þetta – gat einhvern veginn 
dregið sig út úr þessu og séð þetta með einhverju svona skýringarlíkani, veistu hvað ég 
meina?“ 

 

bell hooks (1994) segir þátt femínískrar kennslu ekki síst vera fólgna í því að styrkja 

nemendur en gerir jafnframt skýran greinarmun á sálfræðiaðstoð og kynjafræðikennslu, en 

með hinu fræðilega samhengi öðlist nemendur yfirsýn yfir samspil reynslu sinnar og þess 

valdastrúktúrs sem hún sprettur úr. Bergþóra tengir framangreinda vanlíðan eimmitt beint við 

stöðu kvenna í samfélaginu: 
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„það var aðeins fyrir hana [kynjafræðina], þegar ég fór aðeins að horfa til baka, því ég var 
talsvert svona... kvíðinn og þunglyndur unglingur og svona frá eitthvað svona ellefu ég veit 
það ekki, þá var ég svoldið kvíðin, þá fór ég að skoða það – hvað getur það hafa verið, og ég 
held að það hafi verið þetta – já, bara þessi heimur sem við bjóðum ungum konum upp á og 
stúlkum, eins og ég segi þessi félagslegi hrærigrautur og... óskrifuðu reglur og síðan bara 
já... þú veist... klámvæðing og líka bara að heimurinn sem ég man eftir þegar hugsa til baka 
var algjörlega á forsendum stráka og þessi heimur sem ég þreifst í, félagsskapur – að það 
var algjörlega á forsendum stráka skilurðu – og ég man eftir til dæmis eftir að hafa verið í 
einhverjum partýum þar sem var verið að sýna klámmyndir og ég gat ekkert gert.“ 

 

Af meðrannsakendum mínum að dæma er sérstaða kynjafræðinnar hversu persónuleg áhrif 

þekkingin hefur og þannig verður erfitt að hætta að læra eftir að hafa yfirgefið skólann, 

kynjafræðin verður svo samofin þeim sem eru að læra hana. Persónulegi flötur 

kynjafræðinnar gerir námið því meira krefjandi en ella. Sóley segir:  

„…þungt lesefni og mikil krafa um vandaða heimildavinnu og hérna já - það er krefjandi en… 
hérna, svo er bara oft erfitt því maður er að fjalla um erfið mál, mál sem kannski snerta mann 
og mál sem – ég hef alveg átt erfitt með námið, að koma heim og aftengja mig náminu og 
vera… og ég hef alveg orðið leið og reið út í samfélagið og bara lífið út af ákveðnum hlutum 
sem ég er að ræða um í skólanum og það er oft, mér hefur oft fundist það erfitt sko… og það 
getur verið erfitt fyrir fjölskyldu og vini þegar það eina sem Sóley getur rætt um í matarboðum 
er bara „æ bara hræðilegt hitt og hræðilegt þetta og vitiði með jafnréttið og vitiði með þetta“ 
maður verður pínu óþolandi.“ 

 

Meðrannsakendur mínir koma töluvert inn á framangreinda togstreitu þar sem þær lýsa því 

hvernig svo jákvæð uppljómun skapar erfiðar tilfinningar. Að vinna með eigið sjálf er einn 

hluti þess og að vera „sífellt gagnrýnin“ á umhverfi sitt er einnig mikið nefnt. Þær tala gjarnan 

um að vilja taka af sér kynjagleraugun því þau geri þær svo þreyttar. Andagiftin sem felst í 

því að átta sig á stöðunni og þreytan sem hin gagnrýna hugsun skapar eru 

þversagnarkenndir en einkenndi þættir þegar kemur að nemendum í kynjafræðum (Griffin og 

Hamner, 2005). Una segir til dæmis: 

 

„stundum verð ég alveg rosalega þreytt á þessu og alveg langar bara til þess að ekki pæla í 
þessu (…) það er einhvern veginn eins og maður brenni svoldið út og verði svona uppgefin 
einhvern veginn (já) því þetta er ógeðslega erfitt, að vera alltaf, því þetta er ekkert rosalega – 
maður gerir þetta svolítið ósjálfrátt, maður skoðar allt með þessum augum og einhvern 
veginn svona þú veist ég veit ekki, stundum langar mig að geta bara horft framhjá hlutunum, 
og bara „jájá, þetta er alltílæ, jájá, ég er ekkert að spá í þessu“ eða bara svona  „mér er alveg 
sama, finnst þetta allt bara ógeðslega skemmtilegt, fyndið“ ég veit það ekki, ég var svona að 
hugsa, kannski væri lífið bara svolítið auðveldara ef það væri þannig, lífið.“ 

 

Björg segir: 

 
„það getur verið bara mjög flókið og lýjandi að hafa brennandi áhuga á einhverju og hafa 
aflað sér menntun í einhverju og vilja vera þetta en á móti kemur að stundum bara get ég 
þetta ekki.“  
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Þessari umræðu tengt kemur stundum fram togstreita á milli þess að framfylgja femínískum 

áherslum og þeirri sannfæringu sem býr þeim í brjósti þegar samfélagið byggir á allt öðrum 

gildum. Til þess þurfi sterk bein. Svandís segir: 

 

„það er alveg oft svona erfitt að vera einhvern veginn, þú veist... fylgja þessu sem maður 
hefur lært í þessu samfélagi sem við búum í, þú veist... eins og með bara, ég veit ekki – eins 
og að mála sig, eða eitthvað svona… (…) að er rosalega erfitt að koma og ætla að vera allt 
öðruvísi og bara „ég er femínisti og ég er bara eins og ég er.“ 
 

Áhrif hinnar femínísku kennslustofa 
Námið er persónulegt og krefjandi og því berst talið oft að kennslurýminu (eða hinni 

femínísku kennslustofu eins og bell hooks (2008) fjallar um) sem og kennurunum, en jákvæð 

tengsl við kynjafræðikennara kemur ítrekað upp. Kynjafræðin eru persónuleg og nálgun 

kennara virðist gera það að verkum að fræðin verða bæði áhugaverðari en sömuleiðis aðeins 

auðveldari viðfangs. Jafningjagrundvöllur kennara og nemenda er rauði þráðurinn í þessum 

áherslum. Björg segir: 

 

„að díla við alla þessa reiði (já) alltaf (já) það er rosalega lýjandi og þá var rosalega gott að 
eiga í persónulegum samskiptum við leiðbeinandann minn, sem var hún Amanda, kennarinn 
minn öll þessi ár – og stundum kom ég bara upp til hennar og sagði bara „ég er að gefast 
upp, ég get ekki meir“ (já) og hún bara „ég veit, ég íhuga það í hverri viku, haha það er SVO 
gott að vita að maður ekki bara einn að brotna heldur líka þessar stóru og sterku sem eru á 
kafi í þessu, þær eru líka stundum að gefast upp (já)... þannig að, já.“ 

 

Helena talar um ákveðið andrúmsloft sem skapað er í kennslustundum, það gefi styrk til þess 

að velta upp reynslu og sömuleiðis öryggi til þess að leggja hana fram í þá umræðu sem á 

sér stað í kennslustundunum. Hún segir: 

 

„það er mjög gott, einhvern veginn allir kynjafræðinemar sem ég hitti, bara rosalega góð 
samskipti og virðing, bara mikil virðing fyrir því sem maður er að geta, þú veist maður getur 
staðið frammi fyrir öllum að kynna verkefnin sín (já) það er bara tekið mjög vel, það er 
þægilegt rými.“ 

 

Svandís talar sömuleiðis um hina femínísku kennslustofu og að það hafi henni þótt mjög 

jákvætt. Hún upplifði gott rými til þess að segja skoðanir sýna opinskátt og kennslustofan hafi 

verið sá vettvangur þar sem hún gat rökrætt femínisma á faglegum grundvelli, það sé 

mikilvægt þegar mikið af umræðunni í samfélaginu eru upphrópanir og andúð sem byggja 

oftar en ekki á misskilningi og einföldunum. Níu af tíu meðrannsakendum mínum koma á 

einn eða annan hátt í samræðum inn á góð tengsl við kennara sem hluta af þeirri ánægju 

sem þær fengu út úr náminu og mikilvægi þeirra tengsla við að þroskast í femínismanum. 
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Bergþóra segir: 

 

„fyrir utan það, hugmyndafræðina og, mikilvæg hugmyndafræði – þá var námið mjög gott og 
kennslan mjög góð, því nú hef ég líka farið í kúrsa í öðrum greinum og bara, kennararnir sem 
kenndu mér í kynjafræðinni voru ofsalega góðir kennarar, þess vegna er ég líka mjög ánægð 
með að hafa farið í námið.“ 

 

Hin femíníska kennslustofa eins og bell hooks (1994) setur hana upp virðist þannig vera sett 

upp í kynjafræði innan Háskóla Íslands. Meðrannsakendur mínir leggja áherslu á tengsl sín 

við kennara innan deildarinnar og persónulegur flötur kynjafræðinnar gerir það að verkum að 

góð tengsl við kennara verða þeim mikilvæg en það rímar heilt á litið við niðurstöður 

ofangreindrar evrópskra rannsókna (Griffin, 2005) þar sem jafningjagrundvöllur nemenda og 

kennara verður nemendum mikilvægur í persónulegu námi.  

 

Samkvæmt meðrannsakendum mínum er kynjafræðideild Háskóla Íslands þeim mannauði 

búinn. Í fræðigrein sem hefur það að markmiði að brjóta stigveldi á bak aftur verður sá 

jafningjagrundvöllur sem meðrannsakendur mínir finna fyrir góð fyrirmynd að 

samskiptagrundvelli sem femínisminn almennt leggur áherslu á að sé í hávegum hafður. 

Unnið með frelsun frá fjötrum 
Áherslur innan hinnar femínísku kennslustofu kemur upp í öðru samhengi líka og það varðar 

tilraunir meðrannsakenda minna með það að stíga út úr kynjaímyndum og öðrum fjötrum 

kyngervisins. Súsanna ræðir hvernig femínísk fræði hafa styrkt sjálfsmynd hennar og gert 

hana öruggari með það að standa á sínum skoðunum og með sjálfri sér, þó það sé þvert á 

það sem sé ætlast til af henni almennt. Súsanna segir: 

 

„það er réttur minn til að taka pláss, til dæmis – það hefur gagnast mér mikið, bara upp á 
sjálfstraustið að gera með sjálfsmyndina – eins og ég sagði, þessi bæling í samfélaginu 
gagnvart kvenmönnum, eins og orðin eru ekki komin [hugtökin eru ekki til staðar] – en svo fer 
maður í kynjafræðina og fær orðin bara svo mikið upp í hendurnar og heyrði þau þar – og 
byrjuð að lesa og þá bara „ég er ekki galin“ – þetta er auðvitað kerfið að viðhalda sjálfu sér, 
ekki ég að gera eitthvað rangt – það er bara að reyna að halda mér niðri því ég er að skapa 
usla, valda óþægindum, því ég er ekki að hlýða sem kona – það veldur því að ég tek meira 
pláss, ekki jafn hrædd um að tala, stend meira með sjálfri mér – því ég geri mér grein fyrir því 
að skilaboðin sem samfélagið er að gefa mér oft á tíðum eru röng, ég er ekki að vera tík, 
belja, frekja - því ef karl sýndi þetta væri hann sjálföruggur og sterkur – og þetta eru pælingar 
sem ég hef mikið farið í gegnum því ég vil alls ekki koma illa fram við annað fólk, eins og ég 
mögulega get. 
“ 

 

Súsanna hefur þannig leitast við að beita mengandi kvenleika. Í kaflanum Kynjagleraugun 

fjallaði ég um mengandi kvenleika (Shippers, 2007) sem felur í sér að valdatengslum 

kynjakerfisins er ögrað af konum með beitingu ákveðins kyngervis þar sem þær stíga út fyrir 
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það sem talin er viðeigandi og æskileg kvenleg hegðun. Meðrannsakendur mínir tala gjarnan 

um þá sjálfsmyndarvinnu sem felst í því að brjótast undan agavaldi kynjakerfisins og leitast 

við að móta kyngervi sitt í átt til jafnréttis. Með því að kynna sér fræðin og stúdera þau með í 

hinni femínísku kennslustofu skapaðist hvati innra með meðrannsakendum mínum til þess að 

prufa sig áfram í því að ögra fyrirframgefnum hugmyndum kvenleika jafnframt sem þær sáu 

hlutverk þess í að ögra kynjakerfinu, sem byggir hinar viðteknu hugmyndir um karlmennsku 

og kvenleika. Helena og Sóley nefna báðar hárvöxt undir höndum sem dæmi um slíka innri 

vinnu. Sóley segir:  

 

„kynjafræðin æ bara, kynjafræðin leyfir manni að prufa sjálfan sig svolítið persónulega í 
hlutunum og maður lærir um… já, sem gefur manni mikinn styrk - eins og umræðan í 
samfélaginu um að raka sig ekki undir höndunum - ég veit alveg að ef ég hefði verið að læra 
lögfræði eða eitthvað þá hefði ég örugglega ekki leyft mér að láta bara brúskinn birtast undir 
báðum höndunum á mér og hérna, þetta gefur manni svolítið frelsi til að tékka á sjálfum sér – 
hvar eru þín mörk og aðeins að labba út fyrir kassann og prufa nýja hluti.“ 

 

Í þessu samhengi leggur Helena áherslu á að femínismi snúist um að gagnrýna gildi 

samfélagsins en ekki einstaklingana sem reyna hvað best þeir geta til þess að uppfylla þau. 

Femínistar séu heldur ekki fyrir ofan neitt hafnir. Hún sjálf sé stöðugt að vinna í sínum eigin 

viðhorfum til sjálfrar sín enda noti hún kynjafræðina mikið til þess að ögra sér, bæði til þess 

að auka rými sitt og styrkja sjálfsmynd sína, verandi kona í karllægu kerfi. Það skapi 

töluverða togstreitu og oft sé erfitt að halda hugsjónum á lofti í samfélagi sem ætlast til 

annars. Helena segir: 

 

„…stöðugt samtal og eins og til dæmis það að ég hafi ekki rakað mig undir höndunum er 
samtal mitt við sjálfa mig, að ég eigi ekki að láta þessi gildi sem eru ríkjandi í samfélaginu að 
segja konum að vera öðruvísi en þær eru í raunveruleikanum þú veist, þetta er náttúrulegt og 
ég hef alltaf bara fylgt þessum reglum samfélagsins að raka mig undir höndunum, síðan ég 
var tólf eða þrettán ára, þetta að ég hafi tekið ákvörðun um að hætta því eru bara samræður 
við sjálfa mig og svona ögrun við að... að stíga út úr rammanum eins og þú orðaðir það áðan 
og það er margt, margt sem maður gerir, ég meina, alltof mikið sem maður gerir, við 
náttúrulega erum, erum hluti af samfélaginu.“ 
 

Næmni fyrir mismunabreytum  
Jaðarsjónarhorn femínismans felur þannig í sér að meðrannsakendur mínir upplifa gagnrýna 

hugsun sína vaxa og þroskast sem hefur valdeflandi áhrif á hugsun þeirra. Í takt við 

viðmælendur í evrópsku rannsóknum sem framkvæmdar voru undir handleiðslu Griffin (2004, 

2005) kemur fram meðvitund nemenda um eigin forréttindastöðu, bæði hvernig þær geta 

gætt þess að misnota hana ekki og sömuleiðis hvernig þeir geta nýtt forréttindastöðu sína í 

þágu aukins jafnréttis. Þetta kemur einnig fram hjá meðrannsakendum mínum. Una talar um 

að gildi valdakerfisins séu „í súrefninu” og því sé mikil vinna sem fari í að endurmeta eigin 
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gildi og lífssýn. Una ítrekar að enginn sé fyrir ofan slíkt hafinn og því sé öllum nauðsynlegt að 

líta í eigin barm og vera vakandi til þess að bregðast við og leiðrétta slíka hegðun eða 

hugsanavillur. Oddrún ræðir sérstaklega mörk og samskipti í tengslum við það að líta í eigin 

barm. Hún segir:  

 

„þegar ég var að læra um ofbeldi og mörk og svoleiðis þá fór ég að hugsa mikið um sko hvort 
ég hefði farið yfir mörk annarra og komst að því að ég hefði örugglega gert það og hugsaði 
mikið um það, þannig að ég held að kannski – nú fór ég að gagnrýna sjálfa mig sko, en ég er 
alveg vaxin nóg til þess að geta tekið því – en, það breytti auðvitað skynjun manns á mann 
sjálfan, hvernig maður sá sjálfan sig, kannski bara gerði mann – maður veit náttúrulega alltaf 
að maður er ekki fullkominn, en maður heldur oft að maður hafi rétt fyrir sér og er að gera 
eitthvað, eigi að vera að gera  - því samskiptareglur í samfélaginu eru bara þannig.“ 

 

Í niðurstöðum rannsóknar Feuevre og Andriocci (2004) sem er ein af evrópsku 

rannsóknunum sem framkvæmdar voru undir handleiðslu Griffin (2004, 2005) kemur fram að 

víða í Evrópu ræða viðmælendur sérstaklega um næmni fyrir mismunabreytum í tengslum 

við hina persónuleg vitundarvakning og jafnframt sem hluta af þeirri fagþekkingu sem hlýst af 

námi í kvenna- og kynjafræðum. Þær áherslur koma oft upp í tengslum við uppljómunina 

meðal meðrannsakenda minna. Þær sem leggja fræðimennsku fyrir sig (sem eru eru fjórar 

talsins) og þær sem starfa innan menntakerfisins eða hyggja á störf þar (sem eru þrjár 

talsins) ræða allar um uppljómunina sem hluta af fagþekkingu sinni. Það að kynnast 

femínískri aðferð þekkingarsköpunar, sem byggir á sjónarmiðskenningum og ég fjallaði 

sérstaklega um í kafla tvö, hafi haft mikil áhrif á þær. Bergþóra segir: 

 

„þekkingarfræðin í kynjafræðinni og hugmyndafræðin sem maður kynnist þar – Adrian Rich 
og Dorthy Smith og þú veist, það var break through fyrir mig og hérna.“ 
 

Bergþóra heldur áfram:  
 

„já, og þessi svona gagnrýni, ég alla vegana automtatískt [sjálfkrafa] leita ég uppi – hvar eru 
hagsmunatengslin? Hvar er pólitíkin? Hvar er hérna valdasjónarmiðið, eins og kynjafræðin 
gerir - að leita allt uppi og já, veita því athygli – þeim hlut, þannig að, það nýtist mér mjög 
vel.“  
 

Stiklað á stóru um tengsl kynjafræðináms og persónulegrar vitundarvakningar 

 Mismunandi ástæður eru fyrir námsvalinu. 

 Þegar í námið er komið eiga meðrannsakendur mínir sameiginlegt að verða fyrir 

mikilli vitundarvakningu. 

 Hún lýsir sér með eftirfarandi hætti; 

o nýtt sjónarhorn á tilveruna, 

o hugtök til þess að orða eigin reynsluheim,  
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o rými til þess að vinna að auknu frelsi sjálfsvitundar, 

o tengsl við kynjafræðikennara og nálgun þeirra í kennslu, 

o valdefling og frelsun,  

o næmni fyrir mismunabreytum, 

o og gagnrýnin hugsun. 

 Í kjölfarið finna þær sömuleiðis fyrir  löngun til þess að „taka af sér kynjagleraugun“. 

 Andagiftin sem felst í því að greina stöðuna og þreyta sem hin gagnrýna hugsun 

skapar eru samhangandi þættir sem allir meðrannsakendur ræða á einn eða annan 

hátt. 

Samantekt  
Í upphafi kaflans varpaði ég var fram tveimur spurningum: Hver eru tengslin á milli þess að 

vera meistaranemi í kynjafræði og að vera femínisti? Hvernig er þessum tengslum háttað? 

Ljóst er að meðrannsakendur mínir skilgreina sig allar sem femínista og segja það samofið 

því að vera nemandi í kynjafræði. Þó er mismunandi hvort þær urðu femínistar í náminu eða 

voru það fyrir. Allar ræddu þær samt sem áður um ákveðna uppljómun í tengslum við sín 

fyrstu skref í kynjafræði í háskólanum, hvort sem þær höfðu femínískan grunn fyrir námstíma 

sinn eða kynntust femínískum hugmyndum þar. Þessi uppljómun er grunnstefið í áhuganum 

á náminu en hann er annað sem þær allar ræða.  

 

Allir meðrannsakendur mínir tala um það að ákvörðunin um að læra kynjafræði hafi haft 

afdrifarík áhrif á þroska sjálfsvitundar sinnar, sem felur meðal annars í sér aukna gagnrýna 

hugsun. Þær tala um ákveðna frelsun í kjölfar þess að setja kynjagleraugun á sig og skoða 

kynjaímyndir með gagnrýnum hætti auk þeirrar valdeflingar sem fólst í því að orða 

reynsluheim sinn og setja hann í fræðilegt samhengi með femínískri þekkingu. Jafnframt með 

þeim hætti að þær skoða sína eigin forréttindastöðu og tala um næmni fyrir mismunabreytum 

út frá því. Ofangreind uppljómun skapaði ekki aðeins áhuga heldur mikla ástríðu sem varð 

samofin lífsháttum þeirra út fyrir veggi háskólans. Samhliða því tala þær um þreytu sem 

skapast annars vegar af því að vinna með femíníska sjálfsmynd sína í samfélagi sem gengur 

út á að þær hagi sér eftir þeirri forskrift sem byggir á undirskipun kvenna og hins vegar af því 

að bera kynjagleraugun og bera sífellt kennsl á það óréttlæti sem víða ríkir.  
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6. Að miðla femínískri þekkingu - „það hefur mjög stuðandi áhrif“ 

Hér að framan fór ég yfir þau áhrif sem kynjafræðin hefur haft á meðrannsakendur mína 

þegar þær komust fyrst í kynni við fræðigreinina. Persónuleg áhrif námsins fela það í sér að 

femínísk lífssýn verður órjúfanlegur hluti af sjálfsvitund meðrannsakenda minna. Sú umræða 

kemur ítrekað inn á viðmót í samfélaginu og framfylgd femínískra áherslna. Ég spyr því: 

Hvernig er farvegur femínískrar rökræðu í samfélagsumræðunni? Hvaða leiðir fara núverandi 

og fyrrverandi nemendur í kynjafræði til þess að greiða hann? 

Samfélagsumræðan 
Samfélagsumræðan ber talsvert á góma hjá meðrannsakendum. Þær upplifa flestar 

töluverða neikvæðni og tala um að birtast mörgum sem „öfgafemmar“ eða „kvenrembur“ sem 

er algengt þrástef í andfemínískri orðræðu (Marling, 2010; Þorgerður Einarsdóttir, 2002). Á 

sama tíma og þær finna innri styrk í því að framfylgja femínískum áherslum tala þær um það 

að það getur verið þreytandi að halda þeim til streitu. Staðalímyndir um femínista eru víða 

ríkjandi sem meðrannsakendur mínir finna töluvert fyrir og flestar ræða þær á einhvern hátt 

um andspyrnu í tengslum við nám í kynjafræði eða femínískt framferði sitt. Helena segir frá 

samtali vinkonu sinnar og karlkyns samnemanda hennar í annarri deild innan Háskóla 

Íslands: 

 

„ég virðist vera með þennan stimpil „femínisti“ á enninu, hvert sem ég fer og.. það hefur mjög 
stuðandi áhrif... og bara, ég hafði verið að hitta einhverja vinkonu mína á Háskólatorgi – og 
hún fer svo aftur bara í lesstofu og þá kemur strákur til hennar og segir „af hverju varstu að 
tala við þessa Helenu“ og hún eitthvað „ha? bara, vinkona mín“ – „þú veist að hún hatar 
karla“ og ég einhvern veginn fór að hugsa, ég tók þetta mikið inn á mig á þeim tíma… mér 
finnst þetta ótrúlega athyglisvert, ég myndi eimmitt halda að ég þyrfti meira til, til þess að 
vera mengandi.“ 

 

Kynjafræði er fræðigrein andófsins (Þorgerður, 2004) í þeim skilningi að viðfangsefni hennar 

eru eldfim og snúast um gagnrýni og þróun hugmynda til að brjóta valdastrúktúr á bak aftur. 

Meðrannsakendur mínir ræða mikið um að fagþekking námsins veiti þeim verkfæri til þess að 

standa sterkar í fæturna í rökræðum en tala um það að á sama tíma beri á því að fólk álíti 

námið ekki hafa það vægi sem veitir fagþekkingu sem mark er takandi á: Björg segir:  

 

„þó ekkert öllum finnist þetta vera neitt merkilegt og líti ekkert endilega á þessa gráðu sem 
neitt, eða þú veist... þetta fag sé ekki alveg alvöru vísindi, maður rekst líka á það.“ 

 

Eins og Björg talar Helena um andspyrnu í garð kynjafræðinga og að lítið sé gert úr 

sérfræðiþekkingu þeirra. Oft sé talað eins og um haldslausa skoðun sé að ræða,þegar raunin 

sé sú að hugmyndirnar byggja á fræðum og rannsóknum. Hún talar sömuleiðis um að slík 

viðhorf séu sprottin af þekkingarleysi og að það sé mjög miður, að svo mikil andspyrna sé á 
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svo ómálefnalegum grundvelli: 

 

„það er ótrúlegt hvað fólk leyfir sér við – og tekur ekki mark á manni, við erum svo ótrúlega 
stigmatíseraður [smánaður] hópur sko, eða þú veist (já) ég held að fólk hafi hugmyndir um að 
þetta sé eitthvað áhugamál og við séum í alvörunni einhverjar nornir útí horni að brugga 
seyði okkar á milli, svona við séum að bara að búa... sjóða saman einhverja vitleysu til þess 
að presentera, ég bara skil ekki hvernig fólk fær þessa sýn á þetta (nei) en það er 
náttúrulega bara léleg upplýsing og lítill vilji.“ 
 

Meðrannsakendur mínir tengja ofangreint neikvætt viðhorf sem þær mæta sem nemendur í 

kynjafræði við andfemínísk viðhorf í samfélaginu og það er í takt við niðurstöður Silius (2005) 

í fyrrgreindum rannsóknum í Evrópu (Griffin 2004, 2005) þar sem kemur fram að viðhorf til 

kynjafræði sé beintengt viðhorfum til jafnréttis og femínisma í samfélaginu. Ítrekað kemur upp 

meðal meðrannsakenda minna hversu áberandi þeim finnst að andspyrnan sem þær finna 

fyrir sé byggð á misskilningi, útúrsnúningi eða einföldun og því sé gagnrýnin oft ósanngjörn 

eða hatursfull. Þær segja orð femínista gjarnan afskræmd í samfélagsumræðunni, fólk sjái 

ekki raunverulegan tilgang hugmyndanna og búi til annan skilning en þann sem lagt var upp 

með. Þeim finnst skortur á uppbyggilegum rökræðum um femínisma. Una segir:  

 

„það er kannski bara, alveg fáránlegt að segja þetta, hljómar hrokafullt að segja þetta, 
kannski bara hvað fólk getur bara verið ógeðslega vitlaust og maður er kannski að skoða 
einhverjar greinar eða eitthvað – þá er ég ekki að tala um kommentakerfi DV eða eitthvað, ég 
reyni mitt besta að lesa ekki svoleiðis sko, en bara svona hvað fólk lætur stundum út úr sér 
og ekki bara í blaðinu, heldur líka bara þegar maður heyrir, fínasta fólk sem ég þekki 
persónulega, þá verð ég bara svona „ohh, þetta er bara ekki hægt.“  

 

Í fimmta kafla kemur fram að meðrannsakendur mínir leggja áherslu á fjölbreytni meðal 

femínista í anda þess sem Snyder (2008) greinir sem hluta af þriðju bylgjunni. Þær tala 

jafnframt um tilhneigingu í andfemínískri orðræðu að setja samnefnara á milli eins áberandi 

femínista og svo allra hinna sem beita sér fyrir femínískum málstað. Oddrún segir: 

 

„það er í raun bara einn femínisti til og það er Hildur Lilliendahl, sem á vissan hátt hefur létt 
okkur hinum lífið óskaplega mikið vegna þess að við höfum verið miklu minna í eldlínunni en 
annars, ég hélt að ég fengi skíta dritin yfir mig þegar ég varð fór í aktívismann en hún hefur 
bara staðiði fyrir mér og hinum og tekið allan skítinn (…) hún verið andlit femínismans og ég 
held að það sé ekkert sem hún endilega vill.“ 
 

Ólíkt því sem kemur fram hjá Helen í upphafi þessa kafla, þegar hún segir frá ákveðnum 

neikvæðum stimpli sem hún hefur fundið fyrir sem femínisti, þá talar Svandís um að fólk verði 

oft hissa á því þegar hún talar um háskólatorgi femínískar skoðanir sínar. Hún tengir það við 

þær staðalímyndir sem fólk hefur af femínistum, sem er í takt við það sem Oddrún segir hér 

að framan, það hafi aðrar hugmyndir um það hvernig femínisti sé og hún fellur ekki í þá 
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ímynd. Fólk myndi sér neikvæða skoðun án femínisma á grunni sem eigi ekki við rök að 

styðjast. Svandís segir: 

 

„ég kom eitthvað svona „ég er femínisti“ og fólk svona „HA ÞÚ - hvernig getur ÞÚ verið 
femínisti, þú lýtur ekki þannig út“… (…)  svona „hmm, ertu femínisti?“ - hissa - og ég held að 
það sé líka bara aðallega út af því að fólk veit ekki alveg hvað það táknar eða þú veist, það 
er svo mikið svona „ertu eins og Bjarnfreður“ [persóna í kvikmyndinni Bjarnfreðarson] - æ, 
þetta er svo mikið svona, mér finnst það vera svo mikið þannig.“ 

 

Internetið kemur oft upp í samræðum tengdum viðmóti og samfélagsumræðunni og þá 

sérstaklega samskiptamiðillinn Facebook. Þar sem þær segja hina hatursfullu andspyrnu 

hvað mest áberandi. Helena segir: 

 

„það var mál eins og með hárrakstur, fáránlegir hlutir sem geta valdið reiði sko og þar eru 
svona einhverjir gamlir bekkjabræður og ég var að fá persónuleg skilaboð í messagesið mitt 
[skilaboðin mín] um eitthvað að ég væri klikkuð.“ 
 

Þegar ég spyr meðrannsakendur mína út í það hvaðan andspyrnan sprettur segja margar að 

hún eigi að stórum hluta rætur í vanþekkingu og misskilningi á femínisma sem megi síðan 

rekja til þess að kynjafræði hefur framan af ekki verið kennd og í seinni tíða ekki nema að 

afmörkuðu leyti í grunn- og framhaldsskólum. Þær gagnrýna að einstaklingar geti farið í 

gegnum alla sína skólaskyldu án þess að öðlast grundvallarfræðslu um femínisma og allt of 

mikið beri á því að fólk fái helst upplýsingar í formi upphrópana og misskilnings. Þær koma 

ítrekað inn á það hversu miður þeim þykir að umræðan sé yfirgnæfð af fáfræði og komi 

þannig í veg fyrir að gagnlegar rökræður eða metnaðarfullar umræður um sjálf viðfangsefnin. 

Menntun hefur það hlutverk að stuðla að upplýstum borgurum sem geta lagt sitt á 

vogarskálarnar til samfélagslegs vaxtar og hvað varðar jafnréttismálin þá hefur skólakerfið 

ekki sinnt skyldum sínum. Stjórnvöld hafa ávarpað þetta vandamál en nýjar aðalnámsskrár 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (2011) kveða á um að jafnrétti sé einn af 

grunnþáttum íslensks skólastarfs. Um gagnrýnina segir Svandís: 

 

„hún kemur aðallega bara úr, þaðan... fólk sem lærir þetta ekkert (já), þetta er ekkert í 
skólum, eða já voða lítið kennt í skólum og þá kemur þetta bara úr, bara ljósvakamiðlum bara 
úr fjölmiðlum og netmiðlum, aðallega þar held ég og svo náttúrulega eitthvað Facebook... 
eins og svona ýmsar vefsíður, sem eru... já, þannig að ég held að það séu voða fáir, það eru 
bara mjög fáir sem vita sem til dæmis, hvað felst í femínisma, það eru bara mjög fáir, 
langflestir segjast til dæmis aðhyllast jafnrétti og vera jafnréttissinnaðir en geta ekki kallað sig 
femínista.“ 
 

Oddrún ræðir andspyrnuna á öðrum nótum. Hún segist finna fyrir meira fjarðafoki og tengir 

það að femínisminn sé meira uppi á yfirborðinu, meira áberandi í umræðunni sem tengja 

megi til dæmis með sprengingu á notkun samfélagsmiðla og opinna kommentakerfa á 
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síðastliðnum áratug. Mótvindurinn sé því ekki endilega bakslag heldur birtingarmynd þess að 

femínisminn sé að fá aukið vægi í samfélagsumræðunni. Þegar slíkt gerist þá verði 

andspyrnan meiri og mótvindur sé því tákn um að ákveðnar framfarir séu í gangi.  

 

„það er miklu meiri jákvæðni en ennþá mikil neikvæðni, ég er ekkert viss um að það sé 
endilega meiri neikvæðni heldur en var fyrir tveim eða tíu árum heldur held ég bara að hún 
sé sýnilegri og kannski er hjá sumum hatur í garð femínista, vegna þess að við erum komin 
þetta langt og það er sagt að feðraveldið er alltaf óðast þegar hitnar í stofu þess.“ 

 

Stiklað á farvegi femínisma í samfélagsumræðunni 

 Meðrannsakendur mínir hafa allar fundið fyrir mótlæti með einum eða öðrum hætti. 

 Mótlætið tengja þær fyrst og fremst við vanþekkingu á inntaki femínismans og 

útúrsnúningum á orðum femínista. 

 Oft og tíðum er andspyrnan hatursfull og þá ekki síst í samfélagsmiðlum. 

 Á meðan verkfærin sem námið veitir meðrannsakendum mínum hjálpar þeim að 

standa sterkar í fæturna í rökræðum þá ber á því að fólk álítur námið ekki hafa það 

vægi sem veitir einhverja fagþekkingu sem ber að taka sérstaklega mark á. 

 Þær kalla eftir grósku í femínískri samfélagsumræðu og finnst vanta grundvöll fyrir 

slíkt. 

 Farvegur femínískrar miðlunar er því torfarinn og þær tala ítrekað um mikilvægi þess 

að markviss fræðsla þurfi að eiga sér stað á grunn- og framhaldsskólastigi. 

Að ryðja farveginn fyrir femínisma 
Meðrannsakendur mínir ræða allar um styrkleika í rökræðum að einhverju leyti í tengslum við 

aukna fagþekkingu í kynjafræðináminu. Nýtt sjónarhorn sem unnið er með á forsendum 

kvenna en ekki kynjakerfisins hjálpar þeim að standa með sjálfum sér og koma reynslu sinni 

á framfæri í samfélagslegu samhengi. Að sama skapi er farvegurinn torfarinn eins og kom 

fram hér að framan og mörgum þeirra reynist krefjandi að halda í eldmóðinn í miklu mótlæti. 

Meðrannsakendur mínir leggja því áherslu á mikilvægi uppbyggilegrar rökræðu um 

femínisma og hafa flestar með einum eða öðrum hætti beitt sér fyrir því. Sumar tala um að 

„velja sína vígvelli“ og taka slaginn á þeim vettvangi sem þær sjá að þær eru ekki talaðar 

niður eða úthrópaðar. Þannig nái þær að verja sig fyrir þeim sársauka sem skapast af slíku 

en að sama skapi að halda uppi sjónarhorni sem þeim finnst mikilvægt að komist til skila. 

Aðrar tala um það að þeim finnist mikilvægt að taka slaginn og stækka rými sitt. 

Meðrannsakendur mínir fara því mismunandi leiðir að umræðunni þar sem sumum finnst 

mikilvægt að öðlast áheyrn en öðrum að láta í sér heyra. Björg talar um að hún sé farin að 

láta hatrömmustu vígin eiga sig. Hún segir:  
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„kannski áður var ég alltaf rosa til í þessa rökræðu og var heit en núna, er maður ekki bara 
eitthvað brynjaður og sjóaður og nennir ekki að eyða tímanum í vitleysinga.“ 

 

Á grundvelli þessa talar Björg um að „selja femínismann“ á þeim forsendum að brjóta upp 

staðalímynd hins „leiðinlega femínista“. Það gerir hún með því að vera sæt og hress þegar 

hún kennir kynjafræði. Á slíkum vettvangi leggur hún því sérstaka áherslu á að ganga inn í 

hefðbundinn kvenleika. Björg segir: 

 

„einhvern tímann tók ég þá leið í þessu öllu að vera svona, að selja femínismann, eins og oft 
fór ég í menntaskólana með fyrirlestra um jafnréttismál og um kynjafræðina og þá passaði ég 
mig að fara ofsa sæt alveg með gloss og rosa hress þannig að þau fengu svona „ok, það er 
kúl að vera femínisti“ ...strákarnir svona „ókei, þetta er alveg sæt pía“ og stelpurnar alveg 
„ókei, ég get alveg verið eins og hún“ og ég held að það hafi alveg virkað þá. Eg byrjaði 
yfirleitt á því að fá þau til að rétta upp hönd sem væru femínistar svo bara komu tvær hendur 
svo hélt ég einhvern hálftíma fyrirlestur og bara „ógeðslega gaman og [skært bros] og gerði 
þetta svolítið rokkað og þá alveg „jú ég ætla að vera femínisti [djúprödduð] eltu mig alveg 
niður í bíl og voru alveg „já það er ógeðslega ósanngjarnt að ég var að vaska upp en ekki 
bróðir minn“ [smámælt dúllurödd] já þannig að maður náði þeim alveg.“ 

 

Sóley og Svandís tala á sama hátt en Björg sjálf nefnir að sumir séu henni ósammála:  

 

„svo hef ég alveg heyrt frá öðrum femínistum að ég sé að selja mig of ódýrt, skilurðu hvað ég 
meina (já) en mér finnst það allt í lagi að setja á sig extra gloss ef einhverjum finnst það rosa 
ófemínískt en ef ég get breytt þeim í femínista með því einu, skilurðu þá finnst mér það bara 
allt í lagi, réttlætanlegt.“ 

 

Oddrún og Súsanna eru trúlega tvær af þeim meðal meðrannsakenda minna sem eru 

ósammála henni. Þær leitast við að beita mengandi kvenleika (Shippers, 2007) til þess að 

ryðja farveg femínisma í samfélagsumræðunni þar sem þær leggja áherslu á að stíga úr 

viðteknum kvenleikahugmyndum og ögra þannig hinu friðsamlega sambandi kvenleika og 

karlmennsku sem byggir á undirskipun hins fyrrnefnda. Oddrún nálgast afbyggingu 

staðalímynda fyrst og fremst með því að vera fyrirferðamikill femínisti í sínu daglega lífi og 

tala opinskátt um sig sem femínista. Oddrún segir:  

 

„femínistar ættu alltaf að vera að segja að þeir séu femínistar því þá – af því það er kannski 
fólk þarna sem veit ekkert um femínisma eða femínista og svo segi ég „ég er femínisti“ og þá 
kannski hugsar það „ókei, ég hélt að þessir femínistar væru allir fávitar en hún Oddrún er nú 
ágæt, ég þyrfti kannski að endurskoða viðhorf mín“ þess vegna finnst mér mikilvægt að vera 
alltaf að tala um femínisma og halda femínískum sjónarhornum á lofti.“ 

 

Í tengslum við viðmót ræða meðrannsakendur mínir gjarnan um ágalla gegnumgangandi í 

íslenskri umræðuhefð þar sem hún sé í hjólförum „við og hinir“ hugsunarháttar. Oddrún tekur 

sérstaklega fram að mikilvægt sé að taka afstöðu gegn slíku og rýna í hvernig hún mótast á 

grundvelli stigveldis þar sem harðneskja þykir æskileg. Oddrún segir að femínistar þurfa ekki 
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að tileinka sér slíkt karllægt kyngervi í baráttu sinni fyrir áheyrn, heldur fyrst og fremst að 

leggja áherslu á nálgun í anda þess jafnréttis sem femínisminn felur í sér. Þá segir hún 

jafnframt að samskiptastíll hennar hafi breyst eftir að hún fór að velta þessu fyrir sér, en áður 

lagði hún áherslu á ofangreinda hörku í samskiptum, með það að markmiði að sýna hvers 

gildandi hún var. Nú til dags geri hún það ekki, heldur leggi frekar áherslu á að vera einlæg 

og sýna tilfinningar. Oddrún segir: 

 

„kynjafræðin kenndi manni til dæmis það hvernig hið kvenlæga er undirskipað hinu karllæga 
og það að vera mjúkur og einlægur er undirskipað því að vera svoldið svona töff og 
kaldhæðinn en hvað ef maður snýr því bara við og er það nokkuð verra? (…) en ég held að 
ég sé bara einlægari og meira sko, þú veist já – þegar ég er að rökræða og svona þá held ég 
að ég sé bara einlægari og ég held að það sé gott fyrir mig, ég held að það sé gott fyrir þá 
sem ég tala við, ég held að það sé gott fyrir umræðuna – að vera ekki með einhvern 
„mímímímímí“ fasa, heldur bara að segja hlutina svo maður meini þá, án þess að gera lítið úr 
öðrum í leiðinni.“ 
 

Mengandi kvenleiki er metinn í þeim aðstæðum sem viðkomandi beitir honum og að nálgast 

samfélagsumræðuna út frá öðrum forsendum en hið karllæga valdakerfi gengur út frá, með 

aukinni einlægni, má segja að það sé mengandi í þessu samhengi. Oddrún tekur sér rými 

sem femínisti en beitir jafnframt rökræðustíl sem alla jafna er ekki tengdur við hina „öfgafullu 

kvenrembukonu“ (svo ég vitni í staðalímyndina sem ég minntist á í upphafi kaflans) né þeirri 

hógværð sem alla jafna þykir æskileg meðal kvenna. Súsanna leggur einnig á kynjafræðilega 

nálgun í umræðum sem er að sama skapi beiting mengandi kvenleika út frá kenning 

Shippers (2007). Hún segir mikilvægt að beita sér með þeim hætti að hún skapi sér rými á 

þann hátt sem alla jafna þykir ekki hæfa henni sem konu. Súsanna segir: 

 

„fólk heldur að ég sé tík, sérstaklega konur svona „það rignir upp í nefið á þessari“ ...og ég 
tek líka líkamlega pláss oft og tíðum, get alveg verið þögul, en breiði úr mér, tek pláss og 
afsaka mig ekki lengur – sumum finnst það æðislegt og segja mig vera fyrirmynd, ég hef 
alveg heyrt það, að ég sé fyrirmynd fyrir aðrar stelpur – ég vil samt ekki hegða mér eins og 
karlmaður, bara eins og ég – því karlmennskan snýst svo mikið um að taka pláss frá öðrum 
en ég vil bara taka mitt pláss og held mig bara við það, ef ég finn að það er einhver annar að 
reyna að taka það – sem eru yfirleitt karlmenn – segi bara stopp, ég er ekki búin – eða... 
þegar þú veist einhver er að tala svona og svona um konur þá segi ég eitthvað og jafnvel 
hvernig þetta særir mig, bara rólega – hvað þetta sé ógeðslegt, og færi rök fyrir því, þá – 
þegar ég tek tek þannig pláss þá skammast þeir sín svolítið.“ 
 

Með þessum hætti eru Oddrún og Súsanna sömuleiðis að miðla femínískri þekkingu með 

áherslum sem siðfræði ástríkis leggur upp úr. Siðfræði ástríkis er hluti af svartri femínískri 

þekkingarfræði og inntakið í henni er að þegar þekkingu er komið áleiðis af einlægni og 

ástríðu gagnvart viðfangsefninu þá hefur hún áhrif sem megi ekki vanmeta. Það sé mun 

áhrifaríkara að koma upplýsingum áleiðis af virðingu með innlifun og í gegnum persónulega 

tjáningu heldur en að halda tilfinningalegri fjarlægð og beita hörku til þess að gera sig 
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gildandi en innan kynjakerfis þar sem tilfinningar eru tengdar við breiskleika og óskynsemi 

þess kvenlæga hefur hin karllæga nálgun þótt sýna áreiðanleika sem skapi áheyrn (Collins, 

2000). 

 

Stiklað á ferveginum fyrir femínisma 

 Meðrannsakendur mínir ræða ýmsar leiðir til þess að tækla hið neikvæða viðmót. 

 Þær leggja áherslu á mikilvægi uppbyggilegrar umræðu um femínisma í samfélaginu. 

 Þeim er mikilvægt að framfylgja sínum femínísku áherslum en jafnframt aðfá áheyrn 

og þar eru nefndar þrjár leiðir: 

o Halda rökræðum á lofti og „taka slaginn“ þrátt fyrir hatursfulla andspyrnu. 

o Velja sína vígvelli og rökræða um femínisma á þeim vettvangi þar sem 

grundvöllur er fyrir slíkt. 

o „Selja femínismann“ með því að jaðarsetja sig ekki um of og koma málflutningi 

sínum á framfæri með þeim hætti. 

 Nokkrar ræða um umræðuhefðina og mikilvægi þess að brjóta hana úr því karllæga 

móti sem hún einkennist af. 

 Kynjafræðikennsla í skólum er áherslumál hjá flestum meðrannsakendum mínum. 

Samantekt 
Í upphafi kaflans varpaði ég var fram tveimur spurningum: Hver er farvegur femínískrar 

miðlunar í samfélagsumræðunni? Hvaða leiðir fara meðrannsakedur til þess að greiða hann? 

Meðrannsakendur mínir hafa allar fundið fyrir mótlæti með einum eða öðrum hætti og segja 

farveg fyrir miðlun femínískrar þekkingar víða torfarinn í samfélagsumræðunni. Mótlætið 

tengja þær fyrst og fremst við vanþekkingu á inntaki femínismans og útúrsnúningum á orðum 

femínista. Oft og tíðum er andspyrnan hatursfull og þá ekki síst í samfélagsmiðlum. Þær kalla 

eftir grósku í femínískri samfélagsumræðu og finnst vanta grundvöll fyrir slíkt. Í því samhengi 

tala þær ítrekað um mikilvægi þess að markviss fræðsla þurfi að eiga sér stað á lögbundnum 

skólastigum. 

 

Ýmsar leiðir til þess að tækla hið neikvæða viðmót ber á góma. Nokkrar ræða um 

umræðuhefðina út frá kynjafræðilegu sjónarhorni og mikilvægi þess að brjóta hana úr þeirri 

hörku sem hún einkennist af og einnig kemur fram að mikilvægt sé að konur taki sé pláss og 

láta ekki deigan síga í krefjandi aðstæðum. Meðrannsakendum mínum er mikilvægt að 

framfylgja femínískum áherslum en jafnframt að fá áheyrn. Stuðandi áhrif hugtaksins 

„femínisti“ kemur oft til tals og sömuleiðis aðferðir til þess að brjóta rótgrónar staðalímyndir á 

bak aftur. Sumar hafa farið þá leið að halda rökræðum á lofti og láta ekki deigan síga þar 

sem andspyrnan er mikil. Þeim áherslum fylgir sú sýn að mikilvægt sé að sem flestir 
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femínistar tali opinskátt um femínisma svo að margbreytileiki þeirra komi sem best fram. 

Öðrum finnst mikilvægt að velja vígvelli sína og koma hugmyndum sínum á framfæri í 

gegnum uppbyggilega rökræðu, þar sem grundvöllur er fyrir slíkt. Þeim áherslum fylgja oft 

frásagnir af þeim sársauka sem fylgir þeim rógburði sem hatursfull andspyrna felur í sér og 

þörf fyrir að vernda sjálfan sig í slíku andrúmslofti, hreinlega til þess að gefast ekki upp. 

Meirihluti meðrannsakenda minna segja gagnlegt að ryðja farveginn fyrir femínisma með því 

að jaðarsetja sig ekki um of. Þeim áherslum fylgir sú skoðun að í torförnum farvegi 

samfélagsumræðunnar sé mikilvægt að málflutningur femínista fái áheyrn. 
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7. Að beita femínisma - „ég er nagli á minn hátt“ 

Ljóst er að áhugi og persónuleg áhrif þess að nema kynjafræði er gríðarlega stór hluti þess 

að meðrannsakendur mínir velja þessa námsleið. Drifkrafturinn að valinu hefur þó sömuleiðis 

aðra hlið og það er leitin að verkfærum til þess að skapa betri heim. Kynjafræðin er í senn 

fræðigrein persónulegrar vitundarvakningar og fræðigrein jafnréttisbaráttunnar (hooks, 1994). 

Meðrannsakendur mínir koma oft inn á það hvernig femínisminn verði samofinn öllu því sem 

þær taka sér fyrir hendur og það á ekki aðeins við á einkasviðinu, heldur líka á opinbera 

sviðinu. Í þessum kafla spyr ég: Með hvaða hætti hefur meðrannsakendum mínum þótt 

æskilegt að láta til sín taka í grasrótarstarfi? Ég beini sérstaklega sjónum mínum að þátttöku 

í femínískum félagasamtökum og sýn á femíníska baráttu.  

Þátttaka í femínískum félagasamtökum og öðru femínísku starfi 
Hér að framan kemur fram að allir meðrannsakendur mínir skilgreina sig sem femínista á 

einn eða annan hátt. Meðal meðrannsakenda minna eru því sterk tengsl á milli þess að vera 

femínisti og að vera kynjafræðinemi. Femínismi sem byltingartæki skín vel í gegn þegar við 

ræðum um viðhorf til róttækni, en allar sem fara inn á það í samræðum eru jákvæðar í garð 

róttækni. Eins og ég stikla á í kafla tvö er fræðigreinin sprottin upp úr grasrótarstarfi sem 

grundvallaðist mikið til á félagsskap innan félagasamtaka. Í takt við samfélagslegar 

breytingar og grósku í fræðunum hefur samspil fræða og framkvæmda tekið á sig ýmsar 

myndir í tímans rás. Samkvæmt meðrannsakendum mínum eru ekki bein tengsl á milli þess 

að vera nemandi í kynjafræði (og þar með femínisti) og að beita sér innan femínískra 

félagasamtaka. Femínistafélag Íslands er stærsta félagið og að sjálfsögðu kemur það oftast 

upp í samræðum, en önnur grasrótarsamtök eru einnig til umræðu, til þess að gæta 

nafnleyndar kýs að fjalla um þau öll almennt sem femínísk félagasamtök og ekki beina 

sjónum að neinu einu sérstaklega í þessu samhengi. Af tíu meðrannsakendum hafa sex 

einhvern tímann verið virkar í femínískum félagasamtökum. Tvær eru virkar þegar 

samræðurnar eiga sér stað, en fjórar hafa hætt. Ekki eru tengsl á milli fyrrverandi og 

núverandi nemenda hvað það varðar. Ástæður fyrir því að starfa ekki lengur innan 

félagasamtaka eru helst af tvennum toga, tvær ræða um breytingar í lífi sínu og tvær ræða 

um að þær hafi ekki fundið hugsjónum sínum farveg innan þeirra. Fjórar hafa aldrei tekið þátt 

í grasrótarstarfi í gegnum félagasamtök og þrjár tala um að þær hafi fundið sig á öðrum 

vettvangi. Níu af tíu meðrannsakendum tala um að hafa tekið þátt í femínískum aktívisma 

með einum með öðrum hætti, til dæmis á internetinu. Margar leggja einnig áherslu á aðrar 

leiðir til þess að leggja sitt af mörkum á hinu opinbera sviði og þar má helst nefna 

atvinnumarkaðinn og fræðimennsku, en það er þó með ólíkum hætti. Kíkjum betur á 

ástæðurnar að baki þessum fjölbreytileika með því að skoða afstöðu hverrar og einnar.  
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Virkar í femínískum félagasamtökum þegar samræður áttu sér stað 
Oddrún og Súsanna eru þær tvær sem eru virkar í starfi femínískra félagasamtaka. Þær 

starfa á ólíkum vettvangi. Oddrún er fyrrverandi nemandi, á aldrinum 25-35 ára og hefur verið 

virk í langan tíma. Það endurspeglar að mörgu leyti annað félagsstarf hjá henni, en hún hefur 

frá menntaskólaárum sínum tekið þátt í starfsemi stjórnmálaflokka og ýmsu öðru félagsstarfi 

sem snýr að samfélagsmálum. Störf Oddrúnar innan félagasamtakanna sem um ræðir eru 

fjölbreytt. Hún skipuleggur viðburði, skrifar greinar og heldur utan um samkomur svo eitthvað 

sé nefnt. Oddrún var byrjuð í femínískum aktívisma áður en hún byrjaði í kynjafræði en segir 

jafnframt að hún sé mun róttækari í störfum sínum nú til dags en hún var áður en hún fór í 

námið. Ástæðan sé þekking á mikilvægi róttækni í samfélagsbreytingu í sögunni. Hún er 

jákvæð í garð róttækni, svo framarlega sem róttæknin sé framkvæmd í þágu virðingar og 

friðar: 

 

„ofbeldi er aldrei réttlætanlegt, það er bara lífsýn sem ég hef aldrei – hefur bara verið með 
mér alltaf, en róttækni að öðru leiti, þar sem hún meiðir ekki aðra þá er ég og hef yfirleitt verið 
stuðningsmaður hennar, kannski svona alin upp við það – það á að rífa kjaft ef aðrir hafa 
rangt fyrir sér og maður hefur rétt fyrir sér.“ 

 

Súsanna er núverandi nemandi, á aldrinum 25-35 ára og tekur virkar þátt í starfsemi 

femínískra hreyfingar sem mætti leggja að jöfnu við starfsemi félagasamtaka. Hún talar um 

félagsskap sinn sem „kreðsu“ sem beiti sér með róttækum hætti í skjóli nætur. Hún leggur 

áherslu á að það þurfi að bylta ríkjandi stigveldi og ræðir um jafna virðingu og reisn í því 

samhengi. Súsanna segir: 

 

„þessi stéttaskipting, þessi hírarkía [stigveldi] sem myndast þegar fólk er á toppnum - það 
verður fyrrt, það verður truflað, það blindast og það fer að þjóna engum öðrum en sjálfum sér 
– svona kerfi fara að lokum alltaf að þjóna sjálfum sér, sko ég er eiginlega bara mikið á móti 
þeim, ég er mjög mikið á móti þeim (...) ég ber virðingu fyrir fólki sem veit meira en ég, ég ber 
virðingu fyrir fólki og lífsreynslu þeirra og það sem það hefur gert en það er samt á sama 
leveli [stigi] og ég, við erum öll bara fólk, ég ætla að bera jafn mikla virðingu fyrir 
manneskjunni sem vinnur á kassa á 10/11 og (…) fólk í valdastöðu finnst það líka oft eiga 
skilið að fólk beygi sig fyrir þeim, þetta bara fylgir því að vera í þessu umhverfi – sama hversu 
gott fólk það er, þetta er eitthvað sem endar á því að nota fólk, þetta verður að vera 
sjálfsagður veruleiki, þetta er bara hluti af því hvernig mannskepnan virkar – umhverfið mótar 
okkur, við lögumst að því og þá verðum við náttúrulega svoldið blind á allt saman, svo mér 
finnst bara fínt að reyna að fjarlæga þennan valdastrúktúr.“ 
 

Oddrún er á atvinnumarkaðinum og segist hafa mörg tækifæri til þess að nýta 

kynjafræðimenntun sína á þeim vettvangi. Hún starfar ekki sem kynjafræðingur en hefur 

jafnréttissjónarmið að leiðarljósi í öllum sínum verkum og segir að vel sé tekið í það á 

vinnustaðnum. En þar að auki hafi hún tekið að sér fjölda smáverkefna gegnum tíðina við 

fræðimennsku sem kynjafræðingur. Súsanna er enn í námi og ekki starfandi, hún stundar 
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listsköpun og sér fyrir sér með því að nýta hið femíníska sjónarhorn þar. Tilgangur hennar er 

að koma reynsluheimi kvenna á framfæri með þeim hætti sem femínísk aðferð 

þekkingarsköpunar leggur áherslu á. Hún segir: 

 
„reyna að koma einhverju sensi í þetta samfélagi okkar, umm – mig langar að nota þetta 
áfram – bæði að skrifa texta og greinar og náttúrulega líka í listinni, halda áfram að nota 
þetta þar – jafnvel sterkara, það sem mig langar að gera, mig langar að - eins og ég talaði 
um – suma þekkingu getur maður ekki fært í orð, og mig langar að geta fært þekkingu og 
reynslu yfir í sviðslist, og yfir í form.“ 

 

Hafa verið virkar í femínískum félagasamtökum  
Helena, Bergþóra, Kristjana og Una eru fjórar af meðrannsakendum mínum sem voru eitt 

sinn virkar í femínískum félagasamtökum. Þær eru allar fyrrverandi nemendur og voru allar 

virkar á námstíma sínum. Ástæðurnar fyrir því að þær tóku upphaflega þátt var eldmóður og 

baráttugleði sem kviknaði í náminu. Ástæðurnar fyrir því að þær hættu í starfinu er af 

tvennum toga, annars vegar vegna breytinga á persónulegum högum og hins vegar vegna 

þess að þær fundu ekki baráttu sinni farveg í samtökunum sem þær störfuðu með.  

 

Helena og Bergþóra eru þær sem hafa ekki verið virkar eftir að persónuhagir þeirra breyttust. 

Þær eru báðar fyrrverandi nemendur og á aldrinum 25-35 ára. Ástæður Helenu eru 

persónulegir þar sem hún ákvað að beina orku sinni annað til að vernda sjálfa sig frá 

sársaukanum sem mótlætið frá umhverfinu olli henni. Bergþóra stofnaði fjölskyldu og fór út á 

vinnumarkaðinn sem varð til þess að hún þurfti að forgangsraða með öðrum hætti en hún 

gerði í náminu. Báðar leggja áherslu á að þrátt fyrir að vera ekki lengur starfandi á þessum 

vettvangi styðji þær starfsemi gamla félagsins. 

 

Bergþóra tók þátt í grasrótarstarfi samhliða meistaranáminu, þangað til hún fór á 

atvinnumarkaðinn að því loknu og stofnaði fjölskyldu.  Bergþóra er mjög hlynnt aktívisma þó 

hún taki ekki þátt í því lengur sökum tímaskorts en finnur mikla þörf fyrir að sinna honum. 

Hún segir til dæmis frá því að hún taki stundum nokkur veggspjöld frá eldri tímum þegar hún 

á leið í miðbæinn og hengi þau upp. Hún beitir sér fyrir bættu samfélagi með öðrum hætti 

núna, fyrst og fremst í vinnunni en hún starfar sem kynjafræðingur við fræðimennsku. Það 

sama á við um Helenu þó hún hafi hætt af öðrum ástæðum, en hún starfar líka sem 

kynjafræðingur við fræðimennsku. Báðar koma þær inn á að vera frekar átakafælnar en með 

róttækar skoðanir. Bergþóra segir að þegar kemur að grasrótarstarfi hafi hún fundið sinn 

farveg baksviðs, það er að segja ekki á „víglínunni“. Hennar starf með grasrótarsamtökum 

hefur þannig helst verið í undirbúningi viðburða og annað af þeim toga. 

 

„ég er frekar átakafælin almennt, en svo er ég alveg með hræðilega réttlætiskennd, alveg 
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rosa sterka en ég man til dæmis eins og sko, í hérna, nei ég er ekki beint nagli ég held að ég 
sé of, æ ég veit það ekki... veit það ekki, en ég er alla vegana með rosalega sterka 
réttlætiskennd og finnst rosalega mikilvægt að finna henni farveg... jú, þú veist ég er líka 
hörkudugleg, búin að vera alveg í fullt af verkefnum – en ætli ég sé ekki meir svona 
baktjaldamakkari, þú veist- eitthvað að undirbúa málþing og þú veist, ég er týpan sem panta 
salinn og sé til þess að allir mæti og fái fundarboð og eitthvað svona, þannig að það fer 
örugglega ekki mikið fyrir mér en ég er nagli á minn hátt.“ 
 

Helena segir kynjafræðina hafa haft áhrif á viðhorf hennar til róttækni: 
 

„því meira sem ég les kynjafræði því róttækari verð ég (já) og líka kannski átta mig betur á 
stöðunni, fyrir utan já eimmitt, það eru hægar breytingar (já) það hafa orðið breytingar en þær 
eru hægar (já) og ef það er ekki gert eitthvað róttækt þá gerist ekki neitt að mínu mati (já) alla 
vegana ekki meðan við erum lifandi (nei) og það er pínu ógnvekjandi.“ 

 

Kristjana og Una eru hinar tvær sem voru virkar á námstíma sínum en eru það ekki lengur. 

Una er á aldrinum 25-35 ára og Kristjana er á aldrinum 35-45 ára. Ólíkt Bergþóru og Helenu 

tala þær ekki um breytta persónulega hagi heldur að þær hafi ekki fundið sig innan 

starfseminnar. Una talar um að hafa verið mjög virk á námstímanum en það eru nokkur ár 

síðan hún útskrifaðist úr kynjafræði. Upphaflega fannst henni mjög skemmtilegt að taka þátt í 

starfinu en jafnframt talar hún um að hafa fjarlægst félagasamtök með árunum og að það hafi 

gerst því hún hafi ekki fundið sig á þeim vettvangi. Á þeim tíma sem hún hafi verið starfandi í 

samtökum hafi verið mikil „með eða á móti“ stemming og henni fannst hún ekki geta beitt sér 

í femínískri baráttu á sínum eigin forsendum á þeim vettvangi. Eftir að hafa verið ósammála 

yfirlýsingu í nafni félagsins sagði hún sig úr því og hefur ekki verið starfandi í femínískum 

félagasamtökum síðan. Hún er þó ekki neikvæð í garð starfsins heldur segir þennan vettvang 

ekki hafa hentað sér. Una segir: 

 

„það er ekki sama sem merki á milli þessa félags og svo kynjafræðinámsins þó svo það sé 
mikið af sama fólkinu í því þá er líka fullt af fólki í kynjafræði sem ég held að myndi aldrei 
hafa áhuga á því að fara í [ákveðið femínískt félag] því einhvern veginn já, eins og þú varst 
að spyrja áðan með áherslurnar (já) eru kannski bara að fara að nýta þetta á annan hátt (já) 
og hefur engan áhuga á þessu – eða, kannski áhuga en ekki... þú veist, þannig að ég veit 
það ekki, mér fannst samt mjög gaman í þessu félagi, fyrst alla vegana, sérstaklega og 
svona og mér finnst svona barátta voða skemmtileg, eða náttúrulega mjög, mjög þörf alltaf 
og mér finnst mjög gaman að taka þátt í þessu en, en já, þetta alla vegana gerði útslagið fyrir 
það að ég vildi ekki vera þarna lengur sko, alla vegana en hérna... (...) já... þá fór ég kannski 
svona aðeins að, aðeins að skoða þetta með öðrum augum.“ 

 

Aðspurð hvort hún hafi fundið hugsjónum sínum farveg með öðrum hætti í seinni tíð svarar 

hún játandi, nú til dags nýti hún fyrst og fremst hið femíníska sjónarhorn á vinnustaðnum 

sínum en hún starfar sem kennari og er jafnframt í stjórnunarstöðu og segist leggja mikið af 

mörkum á þeim vettvangi.  
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Kristjana hefur tekið þátt í grasrótarstarfi frá unga aldri og segir sjálf að hún sé mjög róttæk. 

Hún var í femínískum félagasamtökum í stuttan tíma á námstímanum, fyrst og fremst til þess 

að prufa það, fann sig ekki á þeim vettvangi. Eins og Bergþóra þá ræðir hún um 

hópamyndun og talar um að „við á móti hinum“ hugsunarháttur hafi einkennt starfsemina, 

sem hún segir jafnframt einkennandi fyrir femínisma hér á landi sem og íslenskt samfélag, 

því hér á landi skorti almennt umræðugrundvöll til þess að rökræða hlutina. Þannig er 

Kristjana jafn gagnrýnin á grasrótarstarf femínískrar baráttu og hún er á þann mótbyr sem 

femínisminn fær. Sinn femíníska farveg fann hún í störfum sínum sem fræðingur en hún 

segir kynjafræðina vera samofna öllum sínum verkum þar. Kristjana segir:  

 

„það er í raun og veru ekki málefnið sem skiptir máli, heldur bara hversu hart þú getur barist 
einhvern veginn haha (já) hvernig þú getur verið ofan á – ekki einu sinni í rökræðu – 
kappræðunni sko! og hérna, þannig að ég held að það skorti dáldið í, skortir svoldið hjá 
íslendingum að hafa sjónarhornið vítt, ég held að það sé bara ákveðinn ótti við það (já) eða 
tilfinning mín er sú.“ 
 

Hafa ekki tekið þátt í starfi femínískra félagasamtaka 
Ella, Björg, Svandís og Sóley eru þær sem höfðu ekki verið í femínískum félagasamtökum 

þegar samræðurnar okkar áttu sér stað. Svo virðist sem áhugi þeirra liggi einfaldlega ekki 

þar. Ella, Björg og Svandís eru fyrrverandi nemendur og Sóley er núverandi nemandi. Ella er 

á aldrinum 35-45 ára en hinar þrjár eru á aldrinum 25-35 ára.  

 

Afstaða Ellu er óljós en þegar ég spyr hana hvort hún hafi verið í aktívisma þá svarar hún 

neitandi, hún segir: „Nei, í raun og veru ekki... “. Björg fær sömu spurningu og Ella og svarar 

henni á þennan hátt:  

 

„mmm. neeei, það fer eftir því hvernig maður skilgreinir hann, ég var ekki mikið í félögum, 
aldrei verið í [femínísku félagi] og svoleiðis núna er ég reyndar í einu [sjálfstæðu verkefni] og 
er aðeins að koma mér inní aktívismann aftur, ég tók að mér þetta fræðsluhlutverk, skrifaði 
mikið á netið og var svolítið mikið lesin á internetinu.“ 
 

Björg segir að farvegur hugsjóna sinna sé torfarinn á hinu opinbera sviði, sérstaklega vegna 

þess að hún hafi ekki fundið starf sem hæfir menntun sinni. Hún var mjög virk á vettvangi 

fjölmiðla og á internetinu á námstíma sínum en segir að það hafi dregið úr þeirri virkni. 

Ástæðan er dagsins annir og minni eldmóður sem hún tengir beint við það að hafa ekki 

fengið starf á vettvangi sem menntun hennar nýtist. Eins og Bergþóra þá fór hún á 

atvinnumarkaðinn og stofnaði fjölskyldu að námi loknu sem hefur sömuleiðis þau áhrif að 

minni tíma var fyrir félagsstörf af þessum toga. Þegar ég spyr Sóley um það hvort hún hafi 

tekið þátt í starfi femínískra félagasamtaka svarar hún neitandi, hún hafi ekki fundið farveg 

sinna hugsjóna í þeirri starfsemi. Hennar skoðun er jafnframt sú að femínistar séu það 
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fjölbreyttir að baráttan þurfi ekki að vera leidd af félagasamtökum. Þau séu flottur hluti af 

baráttunni en eigi ekki endilega að vera ráðandi í umræðunni, sem virðist vera hennar 

upplifun: 

 

„ég er líka svolítið á því að femínismi eigi ekki heima kannski eingöngu innan lokaðra 
félagasamtaka, heldur er ég meira svona fyrir aktívismann og að fá fólk í lið með þér og bara 
samfélagið sjálft því ég trúi ekki á að breytingar verði eingöngu með einstaklingnum, heldur 
held ég að einstaklingurinn verði að fá samfélagið með sér í þetta og þannig verði breytingar, 
ég held að breytingar byggist á krafti fjöldans“ 
 

Sóley tekur þó fram að hún taki virkan þátt í ýmsum uppákomum sem haldnar séu af 

femínistum og nefnir samkomur og mótmæli sem hennar helsta vettvang þegar ég spyr hún 

hvar helst það sé. Svandís sem hefur heldur ekki beitt sér í gegnum femínískt starf talar á 

sama hátt um sín femínísku störf, en bætir því við að hennar femínismi tengist fyrst og fremst 

breyttum lífsviðhorfum og því að minna sig á það hvað hún stendur fyrir í hinu daglega lífi. 

 

Stiklað á þátttöku í femínísku starfi 

 Jákvætt viðhorf til róttækni er gegnum gangandi meðal meðrannsakenda minna.   

 Nokkuð ber á því að meðrannsakendur mínir finni hugsjónum sínum ekki farveg í 

femínískum félagasamtökum. 

 þetta virðist sérstaklega eiga við í seinni tíð, þar sem fjórar af sex meðrannsakandum 

mínum hafa verið virkar í femínískum félagasamtökum en dregið sig út úr beinni 

þátttöku. 

 Ekki má greina hvort aldur meðrannsakenda minna eða hvort þær séu í náminu 

þegar samræðurnar áttu sér stað, hafi haft áhrif á afstöðu þeirra.   

 Margar leggja áherslu á aðrar leiðir til þess að leggja sitt af mörkum á hinu opinbera 

sviði til þess að breyta samfélaginu í átt að auknu jafnrétti. 

 þar má helst nefna atvinnumarkaðinn og fræðimennsku. 

Samtakamáttur femínista 
Meðrannsakendur mínir eru samstíga þegar kemur að sýn þeirra á femíníska baráttu sem 

fjöldasamstöðu. Þær leggja áherslu á hana á sama tíma og mismunandi femínistum er gefið 

tækifæri til þess að blómstra á sama hátt og Snyder (2008) fjallar um sem áherslur innan 

þriðju bylgju femínismans. En byrjum á sýn meðrannsakenda minna á mikilvægi 

samtakamáttarins, sem kemur of upp í sambandi við spurningu sem ég bar gjarnan upp þar 

sem ég leitaðist við að fá þeirra sýn á „hið fullkomna jafnrétti.“ 

 

Þegar ég spyr Sóley hvernig hún sjái fullkomið jafnrétti fyrir sér segir hún að það sé trúlegast 

mjög mismunandi hvernig femínistar sjái það fyrir sér, hvað þeir leggi áherslu á og hvaða 
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leiðir þeim finnist æskilegast að fara. En jafnrétti sé grundvallarhugtakið og þar liggi ákveðinn 

samtakamáttur sem beri að byggja á. Hún leggur áherslu á það að gagnrýninni umræðu sé 

haldið á lofti á þeim grunni að femínistar séu saman í liði og geti lært af sjónarhornum og 

skoðunum hvers annars. Vígin séu sömuleiðis það mörg að það þurfi hreinlega mismunandi 

áherslur og mismunandi áhugasvið til þess að vinna þau öll og stundum verði að taka tillit til 

þess að einhver fer ákveðna leið sem öðrum finnst ekki endilega sú réttasta, því það gæti 

mögulega virkað þar sem viðkomandi er að beita sér. Hún segir mikilvægt að meðal 

femínista ríki umburðarlyndi fyrir ólíkum skoðunum en ekki niðurrif. Sóley segir: 

 

„markmið femínista er að ná jafnrétti og ég held að það sé eitthvað sem femínistar eru 
sammála um, hvernig við ætlum að fara að því eru ekki allir sammála en ég held að það sé 
heldur ekkert að það sé af hinu slæma því vígin eru svo mörg sem eiga eftir að vinnast að 
það er bara, við þurfum á nægum mannskap að halda – og það sem mig greinir á við suma 
femínista er að það er ekkert ein manneskja sem getur sigrað öll þessi vígi, við verðum að 
trúa og treysta á manneskjuna sem er í okkur, [og ] með okkur í baráttunni – að þeir taki sín 
vígi og leiðin sem þeir fara að því er kannski ekki akkúrat leiðin sem þú hafðir hugsað þér.“ 

 

Með þessu segir hún jafnframt að róttækni þurfi ekki alltaf að fela í sér harðneskju, því 

femínismi snúist svo mikið um að ná til sem flestra og leiðin til þess sé að fá fólk í lið með sér 

- að fá fólk til þess að sammælast baráttunni og taka þátt í henni. Þar sé samræðan 

mikilvægur þáttur, frekar en skammir. Sóley segir: 

 

„ég held að besta leiðin til að ná jafnrétti sé að hérna, ég held að versta leiðin til að ná 
jafnrétti sé að fara á lítinn pall og ætla að predika fyrir fólki, hvað sé rétt og hvað sé rangt og 
hérna, því enginn – hvorki börn né fullorðnir finnst það skemmtileg nálgun, að verið sé að 
predika yfir þeim – heldur held ég að lausnin sé hérna að höfða til samvisku einstaklingsins 
og útskýra málið á jafnréttisgrundvelli og hérna, og gera fólki ljóst að sameiningarkrafturinn 
geti breytt hlutunum, í rauninni ekki hérna þetta – fylgið mér og ég mun koma á jafnrétti – 
heldur “eigum við ekki að stefna að jafnrétti öll saman?“ 

 

Sýn Sóleyjar á jafnrétti sem sameiginlegt verkefni allra snertir á viðfangsefni sem er Oddrúnu 

hugleikið en hún er þeirrar skoðunar að þegar femínismi verði meginstraums legur skapist 

hætta á að broddurinn detti úr baráttunni. Oddrún segir:  

 

„það líka að femínisminn sé svona mainstream [meginstraums legur] það gerir líka það að 
verkum að hann á í hættu að vera minna róttækur eða ef hann heldur í róttækni að hann fer 
að klofna.“ 

 

Oddrún leggur áherslu á að femínisminn gefi rými fyrir fjölbreytileika og mismunandi 

skoðanir, sem hún segir mikilvægt svo að femínisminn klofni ekki og hópist í stríðandi 

fylkingar. Á þessum grundvelli megi baráttan þó ekki útþynnast. Hún segir þetta snúast um 

að samhliða því að hafa gróskufulla umræðu innanborðs verði femínisminn, fræðilega og 
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framkvæmdarlega, að gæta þess að rífa sig ekki nður innan frá, en hún segir sterka 

tilhneigingu til þess. Oddrún segir:  

 

„ég er svolítið gagnrýnin á það við femínismann, mér finnst hann stunda ívið mikla 
sjálfsgagnrýni, sko það – þeir sem hafa bent á þetta og ég er sammála því, það liggur við að 
femínískum fræðimönnum, nú er femínisminn rifinn svo hratt niður að hann nær ekki að 
byggjast upp, hann nær ekki að komast – það er alltaf “nei, gagnrýnum þetta því það er ekki 
fullkomið, rífum það niður” einhverjar aðgerðir kannski að gera frábæra hluti fyrir einhverja en 
þú veist, það er hægt að koma með gagnrýni á að eitthvað henti fyrst og fremst ungum, 
hvítum millistéttarkonum og þá er það bara tekið niður, þá er það ekki nógu gott – 
staðreyndin er sú að hún [aðgerðin] er kannski að hjálpa hvítum, ungum millistéttarkonum, 
þá það líka – skilurðu hvað ég er að meina? Sjálfsgagnrýnin er stundum harkaleg og of mikil 
og málið er sko að hún er besti vinur þeirra sem eru andstæðingar og þú átt kannski bara að 
láta þá um hluta af henni, auðvitað er gott að vera að bæta, en fyrr má nú rota en dauðrota.“ 

 

Hún tengir gagnrýnina að hluta til við vinstri/hægri rökræður og tengingu femínisma við vinstri 

væng stjórnmálanna. Hún skilgreinir sig sjálf til vinstri í stjórnmálaskoðunum en segir 

mikilvægt að stærri hópur finni líka tengingu við femínismann og því sé slæmt ef 

almenningsálitið haldi því á lofti að femínismi sé einungis vinstrisinnaður, það sé baráttunni til 

framdráttar að innan femínismans sé rými fyrir fjölbreyttar skoðanir því annars sé hætta á 

klofningi, sem sé skaðlegur baráttunni: 

 

„og það er nú þannig að hægri konur þær sko þeim finnst að femínisminn hafi svolítið verið 
yfirtekinn af vinstri konum og kenna sig ekkert endilega við femínisma en þú veist njóta samt 
svoldið góðs af því eins og þeim finnst fínt að það sé verið að hérna setja lög um kynjahlutföll 
í stjórnun fyrirtækja en þær láta [femínískt félag] taka slaginn fyrir því, skilurðu en það sem 
ég er hrædd um – að þessi mið-vinstri hópur sem kennir sig við femínisma núna að hann 
gæti bara klofnað – í róttæka fólkið og það sem er dáldið svona meira miðsvæðis [á 
vinstri/hægri stjórnmálakvarða] og ég hef dálitlar áhyggjur af því hvað það myndi gera fyrir 
hreyfinguna því það er eitt að klofna og annað að gefa rými fyrir alls konar innan 
femínismans svo það er mikilvægt að fólk fatti að þetta er fjöldahreyfing.“ 
 

Snyder (2008) segir að áhersla þriðju bylgju femínista í baráttunni sé á margbreytileika innan 

fjöldasamstöðunnar og að það sé viðbragð við háværri gagnrýni sem reis upp á níunda 

áratugnum og varðaði meðal annars áhersluna á sameiginlegan baráttugrundvöll kvenna. Þá 

var bent á að það væri ekki væri hægt að heyja baráttu í nafni kvenna sem eins 

hagsmunahóps. Orð Oddrúnar og Sóleyjar varpa ljósi á rökræðuna sem sprettur úr því 

viðfangsefni. Sýn þeirra er einnig í takt við þá leið sem Snyder segir að nýjar áherslur í 

femínískri baráttu hafi fetað til þess að bregðast við flóknum hugmyndum um það hvað felst í 

því að vera kona og lausnin hafi verið áhersla á að innan femínismans séu margar 

mismunandi persónulegar forsendur.  

 

Helena tengir innri rökræður í femínískri hreyfingu ekki við stjórnmálakvarða heldur við 
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mismunandi nálganir út frá bylgjum femínismans, en eins og Oddrún og Sóley þá leggur hún 

áherslu á samræðuna, hún tekur eigin skoðun á Druslugöngunni10 sem dæmi:  

 

„ég meina okkur getur greint á um ýmislegt sko, þú veist eins og sumum... nýrri femínistum, 
þeir sáu um druslugönguna, nýrri... þú veist yngri, mmm... ég tók druslugönguna með mjög 
miklum fyrirvara (…) eins og til dæmis notkun á orðinu „drusla“ ...og allt þetta, og lógóið 
[kennimerkið] og eitthvað, þannig já, þarna kemur það sem ég er augljóslega mjög íhaldssöm 
á, að það eigi ekki að sexúlisera [kyngera] konur, það á ekki að búa til einhverjar ákveðnar 
hugmyndir um konur til dæmis, eins og logoið [kennimerkið] – að það séu bara varir og fætur, 
þú veist fyrir eitt málefnið – þá bitnar það á konum á öðrum stöðum og á endanum var ég 
bara mjög sammála þeim, þetta var bara eitthvað sem þær útskýrðu á sínum tíma og bara 
mjög flott.“ 

 

Kristjönu finnst femíníska samfélagið á Íslandi halda á lofti einhliða áherslum í málefnum og 

þykir það miður. Kristjana ræðir þessi mál í tengslum við sýn sína á vændi. Hún segir:  

 

„frelsið er mér alveg ofsalega kært sko og hérna, og afstaða mín litast svoldið – ég er ekki, 
alls ekki talskona vændis eða vil að það sé leyft en mér finnst sjónarhornið rosalega skakkt 
og er mjög sammála stefnu, þeirri stefnu sem hefur verið tekin – um að fókusinn eigi að vera 
á mannréttindi... vændiskonunnar, að þau eigi að vera virt og ég sé ekki – ég sé ekki með 
eins og sænsku leiðina að það sé tryggt og hérna, svona „rights not rescue“ [réttur ofar 
vernd] dæmi, ég er alveg búin að kaupa það, mér finnst mjög skaðlegt að fókusinn sé ekki 
þar og þar með leggjum við ekki blessun yfir vændi, heldur finnst mér bara að aðgerðir eigi 
að beinast að því að mannréttindi þeirra séu tryggð – þarna er bara hópur sem hefur 
algjörlega – á jaðri samfélagsins, utan allra laga og óréttinda og mér finnst rosalega sorglegt 
að vera vitni að því að femínistar eru alls ekki að hjálpa til þar.“ 
 

Meðrannsakendur mínir leggja áherslu á fjölbreytileika og samtakamátt. Samkvæmt 

skilgreiningu Snyder (2008) á þriðju bylgjunni dregur áherslan á fjölbreytileika femínista úr 

virkni hans sem aðgerðarhreyfingu og því hafi þriðju bylgju femínistar í baráttunni lagt 

áherslu á femíníska samtöðu frekar en femíníska aðgerðarhreyfingu. Í sjötta kafla og fyrri 

hluta þessa kafla kemur fram að samhliða því að leggja áherslu á virðingu fyrir mismunandi 

femínistum má greina jákvæðni meðal meðrannsakenda minna í garð femínisma sem 

róttæks hreyfiafls en síðan kemur sömuleiðis fram að þær beita femínisma með fjölbreyttum 

hætti og leggja ekki endilega áherslu á róttækni í sinni baráttu.  

 

Þetta kallar á umfjöllun um femínisma sem aðgerðarhreyfingu eða sem fjöldasamstöðu. bell 

                                                      
10

 Druslugangan (e. Slut walk) er kröfuganga gegn kynferðisofbeldi sem hefur verið 
gengin hérlendis árlega síðan 2012 (Kvennablaðið, 2014). Hún á rætur sínar að rekja til 
ársins 2011 þegar lögreglumaður í Toronto sagði opinberlega að kona sem hafði orðið 
fyrir kynferðislegu ofbeldi hefði ekki átt að klæða sig ögrandi og kalla þannig ofbeldið yfir 
sig. Í kjölfarið var stofnað til Slut walk í Toronto þar sem konur söfnuðust saman 
fáklæddar og „druslulegar“ og mótmæltu með þeim hætti þeim skilaboðum að klæðnaður 
eða fas réttlæti kynferðisofbeldi. Markmiði að færa ábyrgð kynferðisglæpa frá þolendum 
yfir á gerendur. Síðan þá hefur verið stofnað til hennar víðs vegar um heim 
(Slutwalktoronto, e.d.). 
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hooks (1984) leggur áherslu á femínisma sem aðgerðarhreyfingu en eins og kemur fram í 

öðrum kafla þá er hún jafnframt mikill áhrifavaldur í þeirrar gagnrýni sem önnur bylgjan fékk 

fyrir að berjast á grundvelli afmarkaðs hóps kvenna. Gagnrýni bell hooks fól í sér áherslu á 

að horft sé til mismunandi félagslegrar stöðu kvenna. Skilgreining Snyder beinir hins vegar 

sjónum að mismunandi baráttugrundvelli femínista út frá mismunandi persónulegum 

áherslum innan staðsetningar, sem skapar sambærilega félagslega stöðu og það er meira í 

takt við áherslur meðrannsakenda minna. Jákvæðni meðrannsakenda minna í garð róttækni 

er engu að síður í anda áherslna bell hooks á femínisma sem róttæks hreyfiafls. 

 

Meðrannsakendur mínir leggja þannig áherslu á samtakamátt femínista og eins og Oddrún 

gerir þegar hún talar um að halda broddinum í femínismanum tala sumir meðrannsakendur í 

takt við áherslu bell hooks á femínisma sem aðgerðarhreyfingu, en sýn þeirra á fjölbreytni 

innan þessara aðgerðarhreyfinga er í takt við skilgreiningu Snyder á þriðju bylgju femínistum 

þar sem persónuleg nálgun er lögð til grundvallar auk þess sem þeirra eigin femíníska 

hegðun styður við þá skilgreiningu að þriðju bylgjuna megi frekar kalla samstöðu en 

hreyfingu. Eins og komið hefur fram í fyrri niðurstöðuköflum rímar skilgreining Snyder á þriðju 

bylgjunni því við gögn þessarar rannsóknar, en samkvæmt sýn meðrannsakenda minna á 

femíníska baráttu vanmetur Snyder engu að síður þá jákvæðni sem þriðju bylgju femínistar 

bera í brjósti til samstöðunnar sem róttæku hreyfiafli í jafnréttisbaráttu. 

 

Stiklað á samtakamætti femínista 

 Meðrannsakendur mínir eru mjög samstíga þegar kemur að sýn þeirra á femíníska 

baráttu sem fjöldasamstöðu.  

 Þær leggja áherslu á samtakamátt femínista á sama tíma og mismunandi femínistum 

er gefið tækifæri til þess að blómstra. 

 Sýn á róttækni er jákvæð en þær leggja mismunandi skilning í hana. Sumar leggja 

áherslu á að jafnrétti verði aðeins náð með þeim hætti að allir sem einn leggist á eitt 

til þess að skapa slíkt samfélag, á meðan aðrar leggja áherslu á mikilvægi þess að 

það sé broddur í baráttunni og að hún falli ekki í það að útþynnast með því að verða 

of meginstraumsleg og missa þannig framtaksmátt róttækninnar. 

Samantekt   
Í upphafi kaflans varpaði ég var fram spurningunni: Með hvaða hætti hefur 

meðrannsakendum mínum þótt æskilegt að láta til sín taka í grasrótarstarfi? Niðurstöður 

benda til þess að tengsl kynjafræðideildar Háskóla Íslands við femínísk félagasamtök séu 

ekki sterk. Það virðist einnig eins og þau fari þverrandi en af tíu meðrannsakendum hafa sex 

verið virkar í félagasamtökum, þar af eru tvær virkar þegar samræður eiga sér stað. Ekki má 
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greina að aldur meðrannsakenda minna eða hvort þær séu í náminu þegar samræðurnar 

áttu sér stað hafi áhrif á afstöðu þeirra í dag. Hins vegar má sjá að þær sem tala um að hafa 

hætt þátttöku í seinni tíð eru frekar fyrrverandi nemendur, sem tóku þátt á námstímanum, 

það er þó ekki algilt. Margar leggja áherslu á aðrar leiðir til þess að leggja sitt að mörkum á 

hinu opinbera sviði til þess að breyta samfélaginu í átt að auknu jafnrétti og þar má helst 

nefna atvinnumarkaðinn og fræðimennsku. 

 

Jákvætt viðhorf til róttækni er þó gegnum gangandi meðal meðrannsakenda minna. Þær tala 

um mikilvægi þess að rugga bátnum í femínískri baráttu og styðja baráttukonur sem gera 

slíkt. Mismunandi er síðan hvernig þær sjálfar kjósa að beita sér fyrir femínískum málstað. 

Meðrannsakendur mínir eru mjög samstíga þegar kemur að sýn þeirra á femíníska baráttu 

sem fjöldasamstöðu. Þær leggja áherslu á samtakamátt femínismans á sama tíma og ólíkum 

femínistum er gefið tækifæri til þess að blómstra. Helsta gagnrýni meðrannsakenda minna á 

femínísk félagasamtök er að þau rúmi ekki þennan fjölbreytileika. Meðrannsakendur mínir 

tala því mjög í anda framsetningu Snyder (2008) á þriðju bylgjunni sem hún segir fela í sér 

áherslu á það að mismunandi femínistar myndi fjöldasamtöðu og rekur þær áherslur til 

gagnrýni sem önnur bylgjan fékk fyrir að byggja baráttuna á hagsmunum of afmarkaðs hóps 

kvenna. Þó sýn á róttækni sé jákvæð birtist hún með mismunandi hætti meðal 

meðrannsakenda minna. Sumar leggja áherslu á að jafnrétti verði aðeins náð með þeim 

hætti að allir sem einn leggist á eitt til þess að skapa slíkt samfélag, á meðan aðrar leggja 

áherslu á mikilvægi þess að það sé broddur í baráttunni. Hún falli ekki í það að útþynnast 

með því að verða of meginstraumsleg og þannig missa hreyfiafl sitt. Sú sýn samræmist 

áherslum bell hooks (1984, 2000) á femíníska baráttu. 
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8. Umræður og ályktanir  

Hver eru áhrif femínískrar þekkingarsköpunar? 

Í upphafi ritgerðarinnar varpaði ég fram stórri spurningu: Hver eru áhrif femínískrar 

þekkingarsköpunar? Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að femínísk þekkingarsköpun 

hefur mikil persónuleg áhrif á meðrannsakendur mína. Þær upplifa vitundarvakningu í kjölfar 

þess að setja upp kynjagleraugun og leggja áherslu á það hvernig femínískt sjónarhorn 

reynist þeim valdeflandi og frelsandi. Þær tala sömuleiðis um það hvernig femínismi verður 

samofinn sjálfsmynd þeirra. Þegar kemur að áhrifum femínískrar þekkingarsköpunar á 

baráttuhegðun þeirra þá leggja þær allar áherslu á að miðla femínískri þekkingu áfram og 

beita sér fyrir þróun femínískrar samfélagsþróunar. Þær leiðir sem þær feta til þess eru þó 

ólíkar og ekki er álíka samhljómur meðal meðrannakenda og þegar kemur að hinni 

persónulegu vitundarvakningu. Mismunandi sjónarhorn eru á lofti um það hvernig æskilegt sé 

að koma femínískri þekkingu áleiðis í samfélagsumræðunni. Meðrannsakendum mínum þykir 

mikilvægt að framfylgja femínískum áherslum en jafnframt að öðlast áheyrn með því að 

jaðarsetja sig ekki um of. Þátttaka í femínískum félagasamtökum er ekki mikil þegar 

samræður eiga sér stað. Áberendi er hversu margar þeirra hafa ekki fundið sig á slíkum 

vettvangi og sérstaklega ekki í seinni tíð. Fyrrverandi nemendur eru líklegri til þess að hafa 

tekið þátt í femínískum félagsamtökum heldur en núverandi nemendur en núverandi 

nemendur tala þó einnig um að hafa fjarlægst þann vettvang í seinni tíð.  

 

Þetta veltir upp spurningum sem varða áherslu femínismans á samspili fræða og baráttu 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2002, 2004) og áherslur Shippers (2007) á hlutverki megnandi 

kvenleika í að brjóta upp forræði ráðandi karlmennsku. Ef nemendur í kynjafræði beita sér 

ekki með beinum hætti í femínískum félagasamtökum og kjósa í sumum tilfellum að finna 

hugsjónum sinnum „mýkri“ farveg en í aðgerðarhreyfingum er þá samspil fræða og 

framkvæmda að breytast innan femínismans? Ég tel svo ekki vera. Niðurstöður 

rannsóknarinnar varpa fyrst og fremst ljósi á að samspil fræða og framkvæmdar er flókið 

þegar út í raunveruleikann er komið og með því að skoða upplifun meðrannsakenda minna á 

þessum þáttum hefur skapast þekking sem varpar ljósi á það samspil. Í þessum kafla rökstyð 

ég þessa ályktun og kynni jafnframt til leiks kenninguna Fjórvítt líkan kvenleika sem tekur mið 

af flóknu samspili fræða og framkvæmda. 

 

Að mínu mati má ekki vanmeta áhrif femínískrar þekkingarsköpunar á sjálfsvitund 

meðrannsakenda minna og þeirrar framkvæmdar sem það felur í sér þegar femínísk 

meðvitund vaknar og verður samofin sjálfsmynd viðkomandi. Vitundarvakning 
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meðrannsakenda minna er til dæmis í takt við áherslur bell hooks (1994) þar sem hún segir 

menntun ekki aðeins felast í miðlun þekkingar, heldur skapi hún einnig tækifæri fyrir 

nemendur til þess að brjótast út úr þeim fjötrum sem ríkjandi valdastrúktúr skapar. Hún er 

þannig þeirrar skoðunar að menntun eigi fyrst og fremst að þjóna þroska sjálfsvitundarinnar 

en ekki stigveldinu eins og hún gerir víða innan akademíunnar. Framlag kynjafræða til 

frelsunar og valdeflingar nemenda er þannig hluti af ofangreindu samspili fræða og 

framkvæmda. 

 

Áhuginn á náminu sem meðrannsakendur leggja svo mikla áherslu á er einnig í takt við 

áherslur bell hooks (1994), en hún segir það vera frumaflið í femínískri kennslu af þeirri 

ástæðu að fræðin krefjast þess af nemendum að þeir máti vísindalegar kenningar við eigið líf 

og nýti það til þess að skoða tilveru sína. Það gefur síðan þeim sjálfum svo kost á því að 

miðla þeirri þekkingu sem þeir hafa innra með sér og dýpka þannig þær kenningar sem verið 

er að vinna með hverju sinni. Þekkingin sem skapast í þessu ferli verður til þess að 

nemendur öðlast styrk til þess að stíga úr því skapalóni sem þeim var veitt í vöggugjöf af 

kynjakerfinu. Það stuðlar að því að þeir brjóta niður ríkjandi valdastrúktúr með eigin styrk 

sem kemur í kjölfar nýrrar þekkingar (bell hooks, 1984). Framlag sjónarmiðskenninga (Smith, 

1996; Harding, 1996), hinnar femínísku aðferðar þekkingarsköpunar, varðar því ekki aðeins 

vísindasamfélagið og tengsl þess við femíníska baráttu í samfélaginu, heldur hvern einasta 

einstakling sem kemst í kynni við þá þekkingu sem er sköpuð með slíku samspili rannsókna 

og reynslu. 

 

Innri valdefling meðrannsakenda minna varðar ekki aðeins þær sjálfar heldur er vilji til þess 

að brjóta stigveldið á bak aftur samhangandi. Meðrannsakendur segja til dæmis 

óhjákvæmilegt að styðja femíníska baráttu eftir að hafa sett upp kynjagleraugun. Áherslur 

bell hooks (1994, 2000) á femíníska meðvitund grundvallast heldur ekki aðeins á frelsun 

sjálfsvitundar úr fjötrum ríkjandi valdakerfis heldur einnig þeim áhrifum sem slíkt hefur fyrir 

femíníska samfélagsþróun. Þannig segir bell hooks (1994, 2000) að meðvitundin og 

kynjagleraugun ein og sér séu ekki nóg, heldur sömuleiðis samlegðaráhrifin sem femínísk 

þekking getur skapað. Niðurstöður þessarar rannsóknar ríma við þær áherslur. Þar kemur 

fram að persónuleg áhrif kynjafræðinnar gera það að verkum að þær eiga erfitt með að hætta 

að læra eftir að skóladegi lýkur, þar sem hið femíníska sjónarhorn verður samofið öllum 

þeirra lífsháttum. Er eitthvað meira heillandi við menntun en þegar hún á sér stað í höfði 

nemandans eftir að skóla líkur? Það finnst mér ekki. Þekking sem verður samofin nemendum 

á þann hátt sem meðrannsakendur mínir lýsa hlýtur líka að leiða jákvæða hluti af sér fyrir 

femíníska baráttu. En er það nóg? Hvað með róttæknina? Hvað með aðgerðarhreyfinguna?  
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Meðrannsakendur mínir hafa góða þekkingu á tengslum fræðigreinarinnar við femínískt 

grasrótarastarf og almennt jákvætt viðhorf til þess. Þær segja óhjákvæmilegt að skilgreina sig 

sem femínista í náminu og tengja það þá fyrst og fremst við þá þekkingu sem þær öðlast. Þar 

virðast persónuleg áhrif námsins á sjálfsvitund þeirra vera frumforsenda þess en skilningur á 

hreyfiafli róttækninnar í sögulegu samhengi og samfélagslegur ágóði kvennabaráttunnar 

hefur líka þau áhrif að þeim finnst hreinlega einkennilegt að styðja ekki femínisma. Vilji til að 

láta til sín taka virðist að sama skapi vera samofinn námsvalinu og þær sjá kynjafræðina sem 

tækifæri til þess að fá verkfæri til þess að beita sér fyrir betri heimi. Þess vegna er áhugavert 

hversu margir viðmælanda minna hafa ekki fundið sig í femínískum félagsamtökum og þá 

heldur ekki síst í ljósi þess að fræðin spretta upp úr slíku starfi.  

 

Þá kemur í ljós að meðrannsakendur mínir treysta sér ekki alltaf til þess að standa á 

víglínunni en hafa fjölbreyttan áhuga á viðfangsefninu. Það er í raun ekki hægt að ætlast til 

þess að samnefnari sé á milli þess að vera róttækur einstaklingur og treysta sér til þess að 

hafa sig í frammi og þess að hafa tileinkað sér að nema femíníska hugmyndafræði. 

Stuðningurinn með róttækninni er til staðar meðal þeirra sem og virðing fyrir henni í sögulegu 

samhengi en nemendur eru misjafnir eins og þeir eru margir og persónuleikar finna 

styrkleikum sínum misjafnan farveg.   

 

Á sama tíma og meðrannsakendur mínir hafa þekkingu á róttækni sem hreyfiafls og eru 

þannig meðvitaðar um hefðbundin viðbrögð við henni, sem er gjarnan mjög hatursfull 

andspyrna, finnst sumum þeirra erfitt að standa svoleiðis af sér. Mengandi kvenleiki er 

upphafður í hugsjón þeirra en þegar út í samfélagið er komið þá getur framfylgd hennar 

reynst krefjandi. Þarna kemur ef til vill fram greinarmunur á þeim femínistum sem treysta sér 

til þess að standa í víglínunni og þeim sem leggja fyrir sig nám í kynjafræði. 

Meðrannsakendur mínir eiga það sameiginlegt að vera miklar hugsjónakonur og hafa mikinn 

baráttuvilja til þess að vinna að betri heimi. Þær treysta sér hins vegar ekki allar til þess að 

taka þann slag sem gjarnan er lagður til grundvallar í samspili femínískra fræða og 

femínískrar baráttu. Niðurstöður hefðu þó væntanlega verið aðrar hefði þýðið mitt ekki 

eingöngu tekið mið af akademíunni heldur einnig femínistum sem hafa beitt sér á vettvangi.   

 

Þetta vekur upp spurningu um ákveðna þversögn sem konur sem aðhyllast femínisma 

standa frammi fyrir. Femínisminn leggja áherslu á mikilvægi þeirra kvenna sem standa í 

lappirnar og hjóla í feðraveldið. Samfélagið leggur síðan áherslu á konur sem „spila með“ og 

jaðarsetur þær sem spyrna gegn því. Yfirleitt ná konur í æskilegu kyngervi lengra fram að 

ganga innan metorðastiga kynjakerfisins en aðrar konur. Þær sem mótmæla því eru frekar 

jaðarsettar og ná þannig ekki sambærilegri framgöngu, sem þær samt sem áður berjast svo 
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hart fyrir á grundvelli jafnréttis. Í þessari umfjöllun verður að athuga að ég er að velta vöngum 

yfir ákveðinni togstreitu sem birtist hjá þeim meðrannsakendum mínum sem treysta sér ekki 

til þess að standa á víglínunni og er því að tala um hluta þeirra en ekki allar.  

 

Femínískt grasrótarstarf var þó ekki einungis til skoðunar hér heldur sömuleiðis þátttaka í 

samfélagsumræðunni og leið meðrannsakenda til þess að miðla þekkingu sinni áfram til 

almennings. Meðrannsakendur mínir gagnrýna mjög íslenska umræðuhefð og finna fyrir 

töluverðri andspyrnu gegn femínisma. Þá eru þær ekki aðeins að tala um hatursorðræðu 

gegn femínistum heldur þykir þeim miður hvernig upphrópanir í formi „við og hinir“ fylkinga 

eru fyrirferðamiklar þegar kemur að femínískum viðfangsefnum. Þær kalla á yfirvegaðri 

umræðu um femínisma sem byggir á þekkingu en ekki hrópaköllum. Í niðurstöðum mínum 

kemur fram að sumar þeirra kalla á mýkri umræðu. Jafnframt er þó stuðningur við róttækni 

mikill. Þetta finnst mér ég þurfa að ávarpa.  

 

Róttækni felur oft í sér hörku þar sem fólk gengur ötult fram málstaði sínum til stuðnings. 

Eins og ég fjalla um í kafla tvö er það ríkjandi viðhorf meðal femínista að baráttan krefjist 

þess að gengið sé fram og hrist upp í hlutunum. Hlutir sem fólk vill ekki heyra eða finnst 

óþægilegt að heyra eru sagðir, sem gjarnan verður til þess að „feðraveldið rís upp á 

afturlappirnar“ með þeirri andstöðu sem það hugtakasamband felur í sér. Stuðningurinn við 

róttækni felur í sér að ekki dugar að „vera kurteis“. En ekki heldur yfirveguð og mjúk? Hvernig 

fer þetta þá saman, stuðningur við róttækni og ákall um yfirvegun frá þeim sem styðja ekki 

femíníska baráttu? Felur róttæknin ekki alltaf í sér öldudal andspyrnu? Hér tel ég svarið vera 

það sama og almennt er sagt um hatursorðræðu. Náungavirðing er grundvallarforsenda allra 

athafna og orða. Barátta verður að taka mið af henni og þau sem eru henni ósammála verða 

að gera það líka. Að geta staðið fyrir máli sínu, með þekkingu á viðfangsefninu, er 

mikilvægur grundvöllur þess að barátta fyrir samfélagslegum breytingum fái málefnalegt 

viðmót en litist ekki af þeim niðurgangi sem meðrannsakendur mínir tala um. Ég tek því undir 

með meðrannsakendum mínum sem kalla á umbætur í kynjafræðikennslu á lögbundnum 

skólastigum.  

 

Meðrannsakendur virðast leggja áherslu á það að koma femínisma áfram með einum eða 

öðrum hætti og hafa farið ýmsar leiðir til þess. Þær sjá hluta af sinni femínísku baráttu sem 

það að vinna gegn misskilningi um femínisma og staðalímyndum af femínistum. Þær gefa 

sér rými sem femínistar og leitast við að varpa ljósi á fjölbreytileika hreyfingarinnar. Í nokkrum 

samræðum koma upp aðferðir sem miða að því „að selja femínismann“ eins og Björg 

meðrannsakandi orðaði það. Það felur í sér að gangast undir viðtekinn kvenleika og koma 

boðskapi sínum á framfæri þannig. Skjöna þær staðalímyndir sem eru á lofti, ef svo má að 
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orði komast. Þessi umræða kemur gjarnan inn á ákveðna þreytu á stöðugu mótlæti og vilja til 

þess að vera „bara memm“ en þreytan kemur með einum eða öðrum hætti fram í flestum 

samræðum. Mér finnst það í raun og veru mjög skiljanlegt og jafnvel óhjákvæmilegt. 

Kynjafræði snýst um að gagnrýna rótgróið valdakerfi sem á sér marga stuðningsmenn. 

Jafnframt er femínisminn sjálfur í sífelldri naflaskoðun. Þannig beinast spjótin í allar áttir og 

það þarf sterk bein til þess að framfylgja sannfæringu sinni og standa með sjálfri sér.  

Um þátttöku í femínískum félagasamtökum 
Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að meðrannsakendur mínir þroska femíníska 

sjálfsvitund í náminu og leggja áherslu á framlag sitt til aukins jafnréttis. Þær benda einnig til 

þess að tengsl kynjafræðinnar við femínísk félagasamtök séu ekki sterk. Ég get ekki farið frá 

þessum umræðum án þessa að ræða það. Hér er Femínistafélag Íslands til umfjöllunar og 

það er eðlilegt í ljósi þess að það er stærsta femíníska félagið í íslensku samfélagi í dag þó 

ég hafi fjallað almennt um femínísk félagasamtök í niðurstöðukaflanum til að gæta 

nafnleyndar. 

 

Þegar Femínistafélag Íslands var stofnað fyrri hluta árs 2003 sáu stofnendur það félag sem 

upphaf þriðju bylgjunnar í femínísku grasrótarstarfi hérlendis. Í umfjöllun um aðra bylgjuna í 

kafla tvö kemur dýnamíkin í femínísku grasrótarstarfi glögglega fram þegar 

Rauðsokkuhreyfingin var lögð niður og Kvennalistinn reis upp. Nokkrum árum eftir að 

Kvennalistinn hafði gengið inn í Samfylkingu var Femínistafélag Íslands stofnað. Hver og ein 

starfsemi hefur sinn líftíma og sína þróun. Femínistafélag Íslands er enn starfandi en 

starfsemi þess hefur jafnframt breyst úr því að vera femínísk aðgerðarhreyfing, samkvæm 

skilgreiningu Þorgerðar Einarsdóttur (2002), og mögulega í það að vera femínískur 

umræðuvettvangur. Í ljósi þeirrar þróunar má velta upp þeirri spurningu hvort Femínistafélag 

Íslands flokkast frekar sem kvennarými í dag, þrátt fyrir þátttöku karla í starfseminni?  

 

Það er að minnsta kosti ekki hjá því komist að tengja gagnrýni bell hooks á kvennarými við 

gagnrýni meðrannsakenda minna á Femínistafélag Íslands, sem hafa ekki fundið hugsjónum 

sínum farveg þar. Í Feminist theory from margin to center (1984) og Ain’t I a woman: Black 

women and feminism (1981) fjallar bell hooks um það hvernig kvennarými geti skapað 

tilhneigingu til þess að ákveðinn kjarni hóps haldi sig saman og í því felst hópamyndun sem 

getur reynst útilokandi, þó það sé alla jafna ekki ætlunin. Ofangreindar bækur voru fyrstu 

bækur bell hooks og skrifaðar sem gagnrýni á aðra bylgjuna. Í þeim fjallar hún um það 

hvernig femínísk fræði og femínísk barátta í Bandaríkjunum hefði aðeins tekið mið af stöðu 

hvítra millistéttarkvenna. Gagnrýni bell hooks á kvennarými fellur inn í þá umfjöllun þar sem 

hún ræðir hvernig þau geta reynst útilokandi fyrir ákveðna hópa kvenna. Hún rökstyður 
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hvernig afmarkaðir hópar hafi tilhneigingu til þess að bindast saman böndum á sama hátt og 

Sinclair (1999) talar um samskipti þeirra sem hugsa svipað (e. communication og like 

minded) í skilningi þeirrar félagssálfræðilegu hegðunar að líkir sækja líka heim. Innan 

Femínistafélags Íslands hafa ákveðnar pólitískar áherslur, út frá sjónarmiðum vinstri/hægri 

stjórnmálakvarða, verið ríkjandi og því aðeins ákveðinn hópur fundið farveg hugsjóna sinna 

(Karen Ásta Kristjánsdóttir og Rósa Björk Bergþórsdóttir). Sóley meðrannsakandi tengir það 

við það að vera fráhverf félaginu og segir til dæmis: 

 

„Vinstri græn bara eiga Femínistafélagið og það finnst mér slæmt, samt kýs ég Vinstri græn 
og finnst Femínistafélagið alveg oft vera að gera góða hluti, en mér finnst það svo útilokandi“ 

 

Femínistafélag Íslands á það sammerkt með Rauðsokkum og Kvennalista að vera stofnuð á 

þverpólitískum grundvelli (eða sem „þriðja víddin“ eins og Kvennalistinn lagði stefnu sína 

fram) en þróast í átt til vinstri á hinum hefðbundna vinstri/hægri stjórnmálakvarða. Femínísk 

félagasamtök sem láta til sín taka í samfélaginu verða ef til vill óhjákvæmilega pólitísk á 

þennan hátt því baráttan er pólitísk og fólk innan félagsskaparins verður að koma sér saman 

um ákveðnar stefnur í málefnum líðandi stundar og þar er rökræðan helst á milli vinstri og 

hægri afla. Það virðist því vera erfitt að halda utan um þá einingu sem þrýstihópur þarf að 

hafa ef ákveðnar hugmyndafræðilegar grundvallar forsendur eru ekki til staðar innan hans og 

í ljósi sögunnar má segja að þetta sé ekki óeðlileg þróun. Langt er liðið síðan bell hooks gaf 

út sínar fyrstu bækur en virðist enn vera þeirrar skoðunar að femínísk félagasamtök séu ekki 

endilega grundvöllur gagnlegrar fjöldahreyfingar (hooks, 200) og það er í takt við áherslur 

meðrannsakenda mínna á fjölbreyttan farveg femínískrar baráttu.  

 

Þátttaka meðrannsakenda í félagasamtökum verður þó að skoða í því ljósi að þær sjá sig 

ekki allar sem „nagla“ í hefðbundnum skilningi þess orðs. Þær eru eins misjafnar eins og þær 

eru margar og hafa ólíka persónuleika. Sumar treysta sér á víglínuna en aðrar tala um að 

vera áhættufælnar. Sameiginlega búa þær þó yfir femínískri sjálfvitund og sterkri 

réttlætiskennd. Þörfin fyrir betri heimi fær farveg í náminu, þær setja upp kynjagleraugun sem 

þær svo nýta út frá mismunandi reynslu og mismunandi áhugasviði. Femínisminn lagast að 

þeirra félagslegu staðsetningu og vex síðan innra með þeim þeim á ólíka vegu. Þó það séu 

tengsl á milli femínískrar sjálfsvitundar og þess að vera nemandi í kynjafræði er ekki þar með 

sagt að það séu tengsl á milli þess að vera aktívisti og að vera nemandi í kynjafræði. Í ljósi 

ofangreindrar umræðu eru heldur ekki endilega tengsl á milli þess að leitast við að beita 

mengandi kvenleika og að vera nemandi í kynjafræði.  

 

Það leiðir okkur að umræðum um hugtökin mengandi og styðjandi kvenleika, sem ég fjalla 
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fyrst um í kafla þrjú. Hér ræði ég þau út frá minni persónulegu reynslu og tengi þá umfjöllun 

síðan við niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokum legg ég fram Fjórvítt líkan kvenleika sem er 

samstarfsverkefni mitt og Láru Rúnarsdóttur, samnemanda í kynjafræði, og tilraun okkar til 

þess að öðlast heildstæðari skilning á hlutverki mismunandi kvenleika innan ríkjandi 

valdakerfis en hugtökin tvö hér að ofan ná yfir. 

Vangaveltur um æskilega og ósæskilega kvenleika 
Ég man þegar ég las fyrst um um mengandi og styðjandi kvenleika. Ég var á annarri önn í 

meistaranáminu mínu og ákvað að taka lesefni með í strætó og nýta þannig tímann. Ég man 

ekki hvaðan ég var að koma en ég var á leiðinni í miðbæinn að hitta vinkonu mína á 

kaffihúsi. Ég settist inn í strætó og byrjaði að lesa Shippers (2007) og fann hreinlega hvernig 

ég hitnaði í kinnunum af spenningi. Mér fannst þetta svo frábær greining, svo mikil snilld. 

Aldrei áður hafði ég skoðað kvenleika með þessum hætti og mér fannst ég sjá nýja vídd á 

tilveruna. Ég fór að hugsa um ýmsar „týpur“ sem höfðu fram að þessu farið í taugarnar á 

femínistanum í mér. Ég setti kyngervi þeirra í þetta samhengi og sá hvernig ég leit öðrum 

augum á framferði þeirra. Ég sá þessa framsetningu á mismunandi kvenleikum ekki aðeins 

sem nýtt sjónarhorn á konur í samtíma mínum, heldur sá ég einnig verkfæri fyrir sjálfa mig til 

þess að stíga út fyrir eigin ramma og með hvaða hætti það gat átt þátt í að ögra forræði hins 

karllæga kerfis. Ég hugsaði með mér að þetta hefði ég átt að vita fyrr! Af hverju hafði ég ekki 

lesið þetta fyrr?!  Mig langaði að mála bæinn rauðan, láta til mín taka. Standa með sjálfri mér 

og beita mengandi kvenleika! 

 

Ég steig svo út úr strætó og gekk inn á kaffihúsið og þegar komið var út í samfélagið, 

raunveruleikann minn, þá var þetta einhvern veginn miklu flóknara. Ég get verið lítil í mér 

þegar fólk sýnir mér mótlæti, sem er óhjákvæmilegur hluti þess að beita mengandi kvenleika. 

Ég vil vera frábær, vera frábær femínisti og vera frábær í nærumhverfi mínu. Þetta getur 

stundum farið illa saman. Það er pressa á konur úr öllum áttum, við fáum ákveðnar lífsreglur 

með fæðingarvottorðinu og þar er hlýðni og hógværð hátt skrifuð. Bestar erum við ef við 

erum fallegar og hæfilega klárar, góðar mæður og umhyggjusamir makar, nákvæmar í 

náminu og samviskusamar í vinnunni. Ég hef reynt að vera þetta allt, bognað undan því og 

fundið frelsun í femínismanum. FUCK THAT SHIT! En samt, öllum verður að líka vel við 

mig...  

 

Svo kemur femínísk hugmyndafræði og þar kemur annar leiðarvísir og með þveröfug 

skilaboð sem ég upplifði skyndilega líka þrúgandi: „Taktu rými og vektu usla, kvenleikinn 

kúgar þig og ef þú gengst við honum ertu kúguð. Eftir fremsta megni, ekki vera styðjandi því 

þá ertu að viðhalda kynjakerfinu“.  
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Tæplega tveimur árum seinna, þegar ég er á fullu í þessari rannsókn, er ég enn að glíma við 

mengandi og styðjandi kvenleika og í þetta skiptið út frá gögnunum mínum. Svandís orðar 

togstreituna á þennan hátt:  

 

„það er alveg oft svona erfitt að vera einhvern veginn, þú veist... fylgja þessu sem maður 
hefur lært í þessu samfélagi sem við búum í, þú veist... eins og með bara, ég veit ekki – eins 
og að mála sig, eða eitthvað svona… (…) það er rosalega erfitt að koma og ætla að vera allt 
öðruvísi og bara „ég er femínisti og ég er bara eins og ég er“ 
 

Það er mikilvægt að framalagi hverrar og einnar sé fagnað en þeim sé sömuleiðis gefið rými 

til þess að velja sína vígvelli og vinna með það sem þær vilja eða treysta sér til hverju sinni. 

Við verðum að vera óhrædd við að skoða tengsl fræða við raunveruleikann og það samspil 

sem á sér stað þar á milli. Femínísk þekkingarsköpun krefst þess að við séum sérstaklega 

meðvituð um það. Sorisio (1997) hefur nefnt þetta og segir að þó hreyfing taki á sig ýmis 

form og þó hugmyndafræði sé ekki hægt að beita með beinum eða nákvæmum hætti í 

framkvæmd, þá hafi hún þar mikilvægu hlutverki að gegna og fræðiheimurinn þurfi að varast 

eins og kostur er að loka sig af.  

 

Eins og kemur fram í niðurstöðuköflum beita meðrannsakendur mínir oft og tíðum mengandi 

kvenleika en jafnframt fer mikið fyrir kyngervi er varðar þeirra femíníska framferði sem 

reyndist snúið að greina sem annað hvort mengandi eða styðjandi kvenleika. Oft kemur upp í 

samræðum hvernig þær beita æskilegum kvenleika til þess að öðlast ákveðna áheyrn eða 

kjósa þess vegna að jaðarsetja sig ekki. Sumar hafa valið að halda friðinn í athöfnum sínum 

og ræða mál af yfirvegun sem varða kynjajafnrétti. Er það mengandi? Er nóg að tala um 

femínisma til þess að hægt sé að greina beitingu mengandi kvenleika í þeim aðstæðum? 

Samkvæmt skilgreiningu Shippers (2007) á megnandi kvenleika sem óæskilegum kvenleika 

sem truflar hið gagnkynhneigða stigveldi karlmennsku og kvenleika þá felur sú leið í sér það 

að öðlast áheyrnarvald með því að „spila með“ á þennan hátt ekki í sér mengandi kvenleika. 

Það er þó heldur ekki hægt að segja sem svo að þær sem fjalla um ákveðnar aðstæður í 

samræðum okkar sé hægt að greina sem svo að þær hafi beitt þar styðjandi kvenleika. 

Þeirra femíníska vitund liggur svo djúpt og þær eru vissulega að leggja lóð á vogarskálar 

femínískrar baráttu með miðlun á femínískri þekkingu sem eimmitt skortir mjög víða. 

Hugtökin mengandi og styðjandi er gott greiningartæki á ákveðið hreyfiafl femínismans en 

nær aðeins yfir hluta þess. Þetta finnst mér nauðsynlegt að ávarpa sem leiðir okkur í næsta 

hluta þar sem ég legg fram samvinnuverkefni mitt og Láru Rúnarsdóttur: Fjórvítt líkan 

kvenleika. 
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Fjórvítt líkan kvenleika11 

Þegar notast er við styðjandi og megnandi kvenleika í femínískri greiningu er ekki tekið mið 

af þeirri grósku sem femínísk meðvitund veitir og leiðir af sér, heldur afmarkast hún við 

ákveðna hegðun í ákveðnum aðstæðum. Á þeim forsendum kynnum við til leiks Fjórvítt líkan 

kvenleika sem er tilraun til þess að veita þá heildarsýn sem tekur mið af femínískri 

baráttuhegðun annars vegar og femínískri sjálfsmynd hins vegar og samspili þar á milli. 

Greiningarlíkanið dýpkar greiningu Connell (1995, 2005) og Shippers (2007) á mismunandi 

kvenleikum í framsetningu Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2009). Það byggir á greiningarlíkani 

Þorgerðar Einarsdóttur (2002) á því hvað felst í femínískri baráttuhegðun sem og 

hugmyndum Bartky (1998) um agavald sjálfsins og áherslum bell hooks (1994) á 

persónulegri valdeflingu.  

 

Þorgerður Einarsdóttir (2002) skoðaði tengsl femínisma við hreyfingar eða kenningar í grein 

sinni Jafnrétti án femínisma - Pólitík án fræða? Þar varpaði hún ljósi á það hvernig 

uppspretta femínismans og helsta birtingarform hans hefur verið í gegnum söguna í 

aðgerðarhreyfingum kvenna. Samkvæmt hennar skilgreiningu þá fellur hin ögrandi 

kvenhegðun sem Shippers (2007) skilgreinir sem mengandi kvenleika í sér það 

grundvallaratriði að hegðunin eða aðgerðin feli í sér „vitund um misrétti, samsömun við 

sérstakar hugmyndir, og ígrundað, meðvitað fylgi við málstað kvenna“ og nýtir þar hugmyndir 

Delmar (1987) um hvað það sé að vera femínisti. Þannig segir Þorgerður Einarsdóttir (2002) 

að femínismi feli ekki aðeins í sér ákveðna ögrandi hegðun heldur einnig viðleitni til þess að 

brjóta niður kynjamisrétti með femínískri meðvitund (byggða á femínískri þekkingu). 

Framsetning Þorgerðar Einarsdóttur (2002) varpar þannig ljósi á vissa annmarka í 

skilgreiningu Shippers (2007) á megnandi kvenleika á þann hátt að óæskilegum kvenleika sé 

ekki aðeins beitt í femínískum tilgangi. Konur sem stíga út fyrir viðteknar 

kvenleikahugmyndir, en ekki á femínískum forsendum, falla illa að skilgreiningu Shippers 

(2007) og þeirri áherslu sem hún setur á það atgervi sem femínísk baráttuhegðun er. 

Greiningarlíkan Þorgerðar leggur hugsun og hegðun að jöfnu og nær því ekki að varpa ljósi á 

samspil hugsunar og hegðunar. Samkvæmt því felur femínismi ávallt hvort tveggja í sér og ef 

sjálfsmynd er femínísk þá birtist það afl sem í henni er fólgið alltaf sem aðgerðarhegðun. 

 

Femínískir fræðingar hafa löngum beint sjónum að sjálfvitund kvenna og hvernig hún mótast 

innan þess ramma sem viðheldur undirskipun þeirra. Bartky (1998) setur kenningar Foucault 

um agavald sjálfsins í femínískt samhengi og varpar þannig ljósi á það hvernig forsendur 

kynjakerfisins mótar sjálfsmynd kvenna og viðheldur undirskipun þeirra með agavaldi 

                                                      
11

 Þessi kafli er unninn í samvinnu við Láru Rúnarsdóttur samnemanda í kynjafræði við 
Háskóla Íslands. Vert er að nefna að hún er ekki meðrannsakandi í þessari rannsókn. 
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sjálfsins. Í hennar hugmyndum er augnaráð hins gagnkynhneigða karlmanns miðlægt og 

mótar það verðleikamat sem konur máta sig við og skilgreina eigin sjálfsmynd út frá. Líkt og 

Þorgerður Einarsdóttir (2002) leggur Bartky (1998) áherslu á ákveðna femíníska meðvitund 

til þess að brjóta fyrrnefnt agavald á bak aftur. Hennar áherslur varpa ljósi á það hvernig sú 

meðvitund sem vaknar í sjálfinu verður að femínískum gjörningi og hvernig sú meðvitund 

hefur áhrif á hegðun, án þess þó að leggja áherslu á ákveðna aðgerðarhegðun í þeim 

skilningi sem Þorgerður leggur í hugtakið. Samkvæmt Bartky (1998) er hreyfiafl hinnar 

femínísku meðvitundar ekki endilega samofið aðgerðarhegðun í skilningi þess að um 

staðbundna baráttu sé að ræða. Framsetning hennar á agavaldi sjálfsins og hvernig femínísk 

meðvitund losar um fjötrana á sér margt skylt við skilgreiningu Shippers (2007) á mengandi 

kvenleika þar sem skilgreining kvenleikans út frá ráðandi karlmennsku er í báðum tilfellur 

grundvallarforsenda þess að brotist sé út úr ramma kvenleikans. Meginmunurinn í áherslum 

þeirra er þó sá að á meðan Shippers varpar ljósi á beitingu kvenleikans beinir Bartky sjónum 

sínum að þeirri meðvitund sem býr þar að baki.  

Hvers vegna Fjórvítt líkan kvenleika?12 
Allar ofangreindar ræður eru um femínisma sem hreyfiafl en beina með misjöfnum hætti 

sjónum að hegðun og hugsun og samspili þar á milli. Femínismi er barátta en hann er líka 

valdefling sem ávinnst með aukinni meðvitund. Með greiningu á samspili hugsunar og 

hegðunar er hægt að greina hvernig kvenleiki verður til og beitir sér í tíma og rúmi. bell hooks 

(1994) leggur áherslu á samspil sjálfsvitundar og baráttuhegðunar í bók sinni Teaching to 

trangess þar sem hún fjallar um að frumforsenda þess að vinna bug á valdakerfinu sé sú að 

frelsun eigi sér stað innra með einstaklingi og sú meðvitund skapi sameiginlegan grundvöll 

fyrir femíníska samfélagsþróun í átt til jafnréttis.  

 

Fjórvítt líkan kvenleika felur í sér femíníska greiningu á samspili hugsunar og hegðunar á 

sama grunni og Gyða Margrét Pétursdóttir (2012) gerir. Styðjandi kvenleiki sem styður 

forræði hins karllæga og mengandi kvenleiki sem ögrar forræðinu. Hér er nýju tvenndarpari 

bætt við hinn tvívíða kvarða og hann útvíkkaður í fjórvídd, með hugtökunum ríkjandi kvenleiki 

og standandi kvenleiki. Ríkjandi kvenleiki felur í sér sjálfsmynd sem byggir á stuðningi við 

forræði karla þar sem hefðbundnu verðleikamati kvenleikans er haldið uppi eða tekið í sátt. 

Standandi kvenleiki felur í sér sjálfsmynd sem styður ekki við forræði karla þar sem leitast er 

við að brjótast undan hefðbundnu verðleikamati kvenleikans í sambandi sínu við ráðandi 

karlmennsku.  

 

                                                      
12

 Þessi kafli er unninn í samvinnu við Láru Rúnarsdóttur samnemanda í kynjafræði við Háskóla 

Íslands. 
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Fjórvítt líkan kvenleika má setja upp í anda framsetningar Þorgerðar Einarsdóttur (2002) 

þegar hún skilgreinir femínískar hreyfingar annars vegar og kvennahreyfingar hins vegar. Á 

Y-ás er hugsun og X-ás er hegðun og kvenleiki því ávallt skoðaður í samspili þessara tveggja 

þátta. Ekki er um ákveðinn fasta að ræða heldur getur einstaklingur skautað á ásunum á 

mismunandi tímum og í mismunandi aðstæðum hverju sinni. Þannig staðsett sig innan 

ríkjandi kvenleika eða standandi kvenleika, en beitt sér í mengandi og/eða standandi áttir 

eftir aðstæðum hverju sinni. Með þessu móti næst heildstæðari skilningur á femínískum 

ávinningi og þeim fjölbreyttu birtingarmyndum sem hann felur í sér. Þorgerður varpar 

sömuleiðis fram gerendahæfni kvenna, óháð því hvort búið er yfir standandi eða ríkjandi 

kvenleika. Ríkjandi kvenleiki sem beitir sér styðjandi er þá með neikvæða gerendahæfni út 

frá femínískri greiningu. 

 

Skilgreining lykilhugtaka13 

1Y Ríkjandi kvenleiki tekur afstöðu innan áru kynjajafnréttis. Ríkjandi kvenleiki samtvinnar 

sjálfsmynd sína við viðteknar hugmyndir um kvenleika í sambandi við ráðandi karlmennsku. 

Ríkjandi kvenleiki felur því óhjákvæmilega í sér hugmyndir sem segja má að dvelji innan áru 

kynjajafnréttis. Viðkomandi byggir sjálfsmynd sína á þeim gildum sem henni er ætlað að 

framfylgja út frá þeim skilgreiningum sem tvenndarparið karlmennska og kvenleiki byggir á.  

                                                      
13 Þessi kafli er unninn í samvinnu við Láru Rúnarsdóttur samnemanda í kynjafræði við Háskóla   

Íslands. 
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2Y Standandi kvenleiki tekur afstöðu fyrir utan áru kynjajafnréttis. Standandi kvenleiki leitast 

við að brjótast undan agavaldi sjálfsins og felur því í sér femíníska meðvitund. Hún skoðar 

stöðu sína í gagnrýnu ljósi og leitast við að afbyggja sjálfsmynd sem byggir á þeim gildum 

sem henni er ætlað að framfylgja út frá þeim skilgreiningum sem tvenndarparið karlmennska 

og kvenleiki byggir á.  

1X Styðjandi áttir er breytileg eftir aðstæðum en er sú hegðun sem viðheldur ró. Hegðun sem 

heldur ró og spekt með því að viðteknum kvenleika er beitt í ákveðnum aðstæðum eða 

kringumstæðum. 

2X Mengandi áttir er breytileg eftir aðstæðum en er sú hegðun sem vekur usla. Hegðun sem 

veldur usla með því að óæskilegum kvenleika er beitt í ákveðnum aðstæðum eða 

kringumstæðum. 

Standandi kvenleiki sem beitir sér í styðjandi átt 
Hér mun ég greina standandi kvenleika sem beitir sér í mengandi átt með gögnum þessarar 

rannsóknar og þannig gera tilraun til þess að ná með heildstæðari hætti yfir baráttuhegðun 

meðrannsakenda minna en mögulegt er með fyrri kenningum.  

 

Í fjórða kafla vísa ég í orð Helenar þegar hún lýsir því hvernig hún notar kynjafræðilega 

þekkingu til þess að vinna með eigin viðhorfu til sjálfrar sín. Hún noti femínisma til þess að 

ögra sér með það að markmiði að auka rými sitt og styrkja sjálfsmynd sína. Helena segir: 

 
„stöðugt samtal og eins og til dæmis það að ég hafi ekki rakað mig undir höndunum er 
samtal mitt við sjálfa mig, að ég eigi ekki að láta þessi gildi sem eru ríkjandi í samfélaginu að 
segja konum að vera öðruvísi en þær eru í raunveruleikanum (já) þúst, þetta er náttúrulegt 
og ég hef alltaf bara fylgt þessum reglum samfélagsins að raka mig undir höndunum, síðan 
ég var tólf eða þrettán ára (já) þetta að ég hafi tekið ákvörðun um að hætta því eru bara 
samræður við sjálfa mig og svona ögrun við að... að, að stíga út úr rammanum“ 
 
Sóley tekur í sama streng og nefnir einnig hárvöxt sem dæmi: 
 
„kynjafræðin æ bara, kynjafræðin leyfir manni að prufa sjálfan sig svolítið persónulega í 
hlutunum og maður lærir um… já, sem gefur manni mikinn styrk - eins og umræðan í 
samfélaginu um að raka sig ekki undir höndunum - ég veit alveg að ef ég hefði verið að læra 
lögfræði eða eitthvað þá hefði ég örugglega ekki leyft mér að láta bara brúskinn birtast undir 
báðum höndunum á mér og hérna, þetta gefur manni svolítið frelsi til að tékka á sjálfum sér – 
hvar eru þín mörk og aðeins að labba út fyrir kassann og prufa nýja hluti.“ 
 
Sóley vann þannig með að frelsa sjálfvitund sína úr fjötrum kvenleikans og leggur áherslu á 

það á sama tíma og hún beitir hefðbundnum kvenleika. Hún segir: 

 
„ég tók alveg tímabil þar sem ég málaði mig ekki og ég hef alveg prófað það – og ég hef 
alveg líka tekið tímabil þar sem ég hef ekki rakað mig undir höndunum en ég mála mig oftast 
og ég raka mig undir höndunum en ég fríka ekki máluð og kærastinn minn er með mér eða ef 
ég hef ekki rakað mig undir höndunum í einhverja daga og það eru komin einhver hár – og 
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mér finnst það ákveðið frelsi, því maður þekkir fólk sem að mundi aldrei láta sjá sig án þess 
að vera málaðar og ég er ekki þar“ 
 
Helena segir að á sama tíma og það sé mikilvæg valdefling fólgin í því að skapa sér rými 

sem fyrir utan þröngar kvenleikahugmyndir þá sé ekki gagnlegt fyrir femíníska baráttu að 

jaðarstja sig um of. Hún segir: 

 
„þetta verður náttúrulega líka að vera rými til þess að... þúst, við megum ekki alveg útiloka 
okkur heldur frá samfélaginu (nei) sérstaklega ekki eins og til dæmis í rannsóknum (já) þú 
þarft svoldið að aðlagast hópnum sem þú ert til dæmis að rannsaka (já) til þess að hafa 
aðgang að honum (já) og ég meina eins og ef ég hefði mætt á vettvanginn sem ég var að 
skoða bara, ég veit ekki bara í einhverjum ruslapoka, veistu hvað ég meina? (já) bara svona 
algjörlega að hafna einhverjum gildum“. 
 

Sóley tekur í sama streng en beinir sjónum sínum að almenningi: 

 
„einstaklingurinn getur haft mikil áhrif í þessari baráttu (já) og það hefur gefið mér svoldið 
mikið, ef maður hefur náð eyru almennings eða vinahópa eða eitthvað álíka og finna ða 
maður hafi breytt hlutunum“ 
 

Björg talar í þessum anda en gengur enn lengra og talar um að „selja femínismann“ á þeim 

forsendum að brjóta upp staðalímyndir femínista. Það gerir hún með því að vera sæt og 

hress þegar hún kennir kynjafræði. Á slíkum vettvangi leggur hún því sérstaka áherslu á að 

ganga inn í hefðbundinn kvenleika. Björg segir: 

 

„einhvern tímann tók ég þá leið í þessu öllu að vera svona, að selja femínismann, eins og oft 
fór ég í menntaskólana með fyrirlestra um jafnréttismál og um kynjafræðina og þá passaði ég 
mig að fara ofsa sæt alveg með gloss og rosa hress þannig að þau fengu svona „ok, það er 
kúl að vera femínisti“ 
 
Sóley tekur í sama streng og Björg þegar hún talar um mikilvægi þess að fá sem flesta með í 

femíníska baráttu. Hún telur æskilegast að fá fólk „með um borð“ frekar en að „rugga 

bátnum“ Sóley segir:  

 
„held ég [ég held] að lausnin sé hérna að höfða til samvisku einstaklingsins og útskýra málið 
á jafnréttisgrundvelli og hérna, og gera fólki ljóst að sameiningarkrafturinn geti breytt 
hlutunum, í rauninni ekki hérna þetta – fylgið mér og ég mun koma á jafnrétti – heldur eigum 
við “eigum við ekki að stefna að jafnrétti öll saman?”“ 
 
Þar með er ekki sagt að meðrannsakenndum mínum finnist broddurinn farinn úr femínískri 

baráttu en eins og orð Sóleyjar varpa ljósi á það er búa meðrannsakenndur mínir yfir 

hugsjónum og baráttuvilja: 

 
„hún [kynjafræðin] hefur gefið mér mikinn kraft og mikla trú á sjálfan mér, að ég geti breytt 
hlutunum og ég geti haft áhrif“ 

 



  

102 

Eins og kemur fram  í niðurstöðum  lýsa meðrannsakendur öflugri vitundarvakningu í kjölfar 

þess að hefja nám í kynjafræði, sem hafði mikil áhrif á líf þeirra og sjálfsmynd. Þær nýta 

femínismann til að vinna með þá fjötra sem kyngervi þeirra hefur skapað og þroska 

sjálfsvitund sína í átt til jafnréttis. Að sama skapi koma fram frásagnir þar sem sumir 

meðrannsakendur hafa kosið að beita ekki mengandi kvenleika til þess að jaðarsetja sig ekki 

um of. Rökin sem liggja þar að baki eru meðal annars að fá áheyrn þegar þær miðla 

femínískri þekkingu. Það gera þær með því að beita þeim kvenleika sem þykir æskilegur 

innan kynjakerfisins og auðveldar þeim aðgengi að hópnum sem þær vilja ná til. Æskilegum 

kvenleika er beitt af konum með femíníska sjálfsmynd og í femínískum baráttuhug. Þær búa 

yfir standandi kvenleika og beita honum í styðjandi átt.  

 

Með Fjórvíðu líkani kvenleika er samspil hugsunar og hegðunar í femínískri greiningu á 

flóknum valdatengslum kynjakerfisins skoðað. Hér hefur því verið beitt með niðurstöðum 

þessarar rannsóknar og æskilegt næsta skref er að þróa það áfram með frekari rannsóknum. 

Niðurstöðurnar beina kastljósinu einnig á ýmis önnur viðfangsefni sem vert er að skoða 

betur. Næst fer ég yfir tvær áherslur sem ég tel vert að veita athygli. 

Frekari rannsóknir 

Opinbert jafnréttisstarf með áherslu á atvinnumarkaðinn 

Í öðrum kafla vitna ég í Þorgerði Einarsdóttur (2004) þar sem hún tiltekur þrjá stólpa 

femínísks starfs; femínísk fræði, femíníska baráttu  og opinbert jafnréttisstarf. Þar ítreka ég 

jafnframt að efnistök þessarar rannsóknar afmarkist við femínísk fræði og femíníska baráttu. Í 

niðurstöðum sjöunda kafla sem varða beitingu femínisma kemur fram að meðrannsakendur 

ræða helst, annars vegar atvinnumarkaðinn, og hins vegar fræðimennsku þegar þær tala um 

annan vettvang fyrir farveg hugsjóna sinna en þátttöku í femínísku grasrótarstarfi.  

 

Það má alveg áætla að sú sérþekkingin sem meðrannsakendur mínir afla sér í meistaranámi 

sínu eigi sterkari tengingu við opinbert jafnréttisstarf heldur en femínískt grasrótarstarf, en 

það þarfnast frekari rannsókna. Samkvæmt fyrrnefndum evrópskum rannsóknum, sem 

framkvæmdar voru undir handleiðslu Griffin (2004, 2005), kemur fram að hátt hlutfall þeirra 

nemenda sem ljúka háskólaprófi í kvenna- og kynjafræði sæki í áframhaldandi nám eða 

fræðastörf, auk þess sem þeir séu hugsjónardrifnir í starfsvali sínu og hafi síður áhuga á 

störfum sem einkennast af „karllægum framastiga“ (Feuvre og Andriocci, 2005). Áhugavert 

væri að skoða atvinnutækifæri kynjafræðinga, starfsval og tækifæri til áhrifa í atvinnulífinu. 

Upphafleg var ætlunin mín að skoða þennan þátt líka en ég sá fljótt að gögnin mín voru of 

afmarkandi og það kemur helst til af fálmkenndum upplýsingum um viðfangsefnið úr 
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samræðum og því að úrtakið samanstóð af núverandi og fyrrverandi nemendum sem 

reyndist takmarkandi hvað þennan efnisþátt varðar en nokkrir af meðrannsakendum mínum 

sem enn voru í námi voru ekki komnar út á atvinnumarkaðinn. Ég er þó þeirrar skoðunar að 

niðurstöður rannsóknar minnar verði að skoða í því ljósi að samspil fræða og framkvæmda 

feli í sér opinbert jafnréttisstarfs sömuleiðis. 

Femínísk barátta með áherslu á fjórðu bylgjuna 

Í niðurstöðum kemur fram að skilgreining Snyder (2008) á þriðju bylgju femínismans eigi 

margt sammerkt með áherslum meðrannsakenda minna, þar sem hver og einn femínisti 

hefur sinn femínisma og áhersla lögð á margbreytileika innan fjöldasamstöðu. Í umfjöllun um 

fjórðu bylgjuna er sjónum beint að áhrifamætti internetsins og þá sérstaklega samskiptamiðla 

á borð við Facebook og Twitter. Hún felur í sér þátttöku sífellt fleiri ungra kvenna og karla 

sem ekki hafa beitt sér á femínískum forsendum áður, en sammælast um afmörkuð málefni í 

þverþjóðlegum samtakamætti. Gögnin mín eru of afmarkandi til þess að hægt sé að leggja 

mat á þátttöku meðrannsakenda minna á þeim vettvangi internetsins, auk þess sem 

gagnasöfnun átti sér stað á vordögum 2013 og margt hefur breyst síðan þá. Út frá 

ofangreindri umfjöllun í umræðukafla um margslungna baráttuhegðun meðrannakennda 

minna er þó ekki hjá því komist að velta því fyrir sér hvort femínísk barátta sé að taka á sig 

nýja mynd. Áhugavert væri að vinna í fræðilegri skilgreiningu á mögulegri fjórðu bylgju 

femínismans og framkvæma heildstæða greiningu á því með hvaða hætti hún mögulega 

birtist hér á landi. Jafnframt er áhugavert að skoða hvernig þriðju bylgjunni hefur tekist að 

innvinkla jaðarsetta hópa á borð við fyrstu og aðra kynslóð innflytjenda inn í femíníska 

baráttu hérlendis en framan af hefur hún verið útilokandi. Í þeirri vinnu væri vert að beina 

sjónum að internetinu og þátttöku þeirra að hinum þverþjóðlega samtakamætti sem skapast 

á þeim vettvangi. 

Að lokum 
Með annarri bylgju femínismans kom slagorðið „hið persónulega er pólitískt“. Á þeim tíma hóf 

femínisminn inngöngu sína í fræðin sem varð til þess að „hið vísindalega er pólitískt“ og 

fléttaðist inn í áherslur femínismans (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Hið persónulega liggur til 

grundvallar í femínískri baráttu og femínískri þekkingarfræði. Femínísk fræði veita 

einstaklingum verkfæri til þess að beita sér á vettvangi og inntakið í orðasambandinu „að 

setja kynjagleraugun upp“ er lýsandi fyrir það. Hið persónulega er mikilvægt en það er að 

sama skapi krefjandi. Rannsóknir á femínistum og því hvernig þeim gengur að flétta áherslur 

sínar í líf og störf má ekki vanmeta. Aukin þekking á persónulegum áskorunum femínista 

dýpkar skilning okkar á samspili fræða og einstaklinganna sem koma femínískri þekkingu í 

framkvæmd. Það er von mín og trú að þetta verkefni nýtist sem slíkt.  
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Viðauki I: Viðtalsrammi fyrir núverandi nemendur 

 

Kynjafræðinemar:  
Rannsókn á persónulegum og faglegum áhrifum þess að stúdera femíníska 

hugmyndafræði 
 

Viðtalsrammi: 
Núverandi meistaranemar í kynjafræði við Háskóla Íslands 

 
Muna: 
Trúnaðarskjal, lengd viðtals, leyfi fyrir diktafóninum 
Lok viðtals: opna fyrir möguleika á að hafa samband 
 
Opna: 
Ertu til í að segja mér afhverju þú valdir kynjafræði? 
- Hvaða nám stundaðir þú á BA stigi? 
- Er námsvalið hluti af ákveðnu plani? 
- Hvert stefniru? / Hvert er draumastarfið?  

 
Ertu femínisti? 
Hvað sérð þú felast í jafnrétti? 
Skilgreinir þú þig sem femínista? 
 
Fagleg áhrif: 
- Tekurðu að kynjafræðin mun opna eða loka möguleika þínum á atvinnumarkaði? 
- Ertu að fást við einhver verkefni á sviði jafnréttismála samhliða náminu 

 
- Ertu í einhverskonar femínískum félagsskap eða félagasamtökum? 

 
- Ef starfandi: Hefurðu fundið þig getað nýtt kynjafræðilega þekkingu þína á 

vinnustaðnum og/eða náð að innleiða jafnréttsáherslur? 
 
Pólitísk sýn: 
Hver er þín pólitíska sýn? 
Hefur hún breyst í kjölfar námsins? 
 
Persónuleg áhrif: 
Lífstíll og lífsgildi 
- Hefur námið haft áhrif á þig persónulega? 

o Hvernig þú haga málum í einkalífinu? 
o Tengsl við fjöslkyldu og vini? 
o Persónuleg (sjálfsverund, sjálfsmynd) 

 
- Hefurðu mætt persónulegum áskorum með því að stúdera femíníska 

hugmyndiafræði? 
- Valdefling / hindranir 

 
Bakrunnur 
- Uppruni? 
- Hver er sýn nákominna á námið? 
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Viðauki II: Viðtalsrammi fyrir fyrrverandi nemendur 
 

Kynjafræðinemar:  
Rannsókn á persónulegum og faglegum áhrifum þess að stúdera femíníska 

hugmyndafræði 
 

Viðtalsrammi: 
Fyrrverandi meistaranemar í kynjafræði við Háskóla Íslands 

 
Muna: 
Trúnaðarskjal, engd viðtals, leyfi fyrir diktafóninum 
Lok viðtals: opna fyrir möguleika á að hafa samband 
 
Opna: 
Ertu til í að segja mér afhverju þú valdir kynjafræði? 
- Hvaða nám stundaðir þú á BA stigi? 
- Var námsvalið hluti af ákveðnu plani? 
- Við hvað starfaru í dag? / Hvert stefniru? / Hvert er draumastarfið? 

 
Ertu femínisti? 
Hvað sérð þú felast í jafnrétti? 
Skilgreinir þú þig sem femínista? 
 
Fagleg áhrif: 
- Hefur MA gráða í kynjafræði haft áhrif á atvinnutækifæri þín? 
- Hefur kynjafræðinámið haft áhrif á starfsval þitt? 

o  áhrif á framamöguleika? 
 

- Hefurðu tekið að þér störf á sviði jafnréttismála? 
- Hefurðu fundið þig getað nýtt kynjafræðilega þekkingu þína á vinnustaðnum og/eða 

náð að innleiða jafnréttsáherslur? 
 
Persónuleg áhrif: 
Lífstíll og lífsgildi 
- Hefur námið haft áhrif á þig persónulega? 

o Hvernig þú haga málum í einkalífinu? 
o Tengsl við fjöslkyldu og vini? 
o Persónuleg (sjálfsverund, sjálfsmynd) 

 
- Hefurðu mætt persónulegum áskorum með því að stúdera femíníska 

hugmyndiafræði? 
- Valdefling / hindranir 

 
Bakrunnur 
- Uppruni? 
- Hver var sýn nákomna á námið? 
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Viðauki III: Rannsóknaráætlun 

 

Meistarar í kynjajafnrétti 
19. apríl 2013 

 
Kynning á verkefninu, lýsing á viðfangsefninu og afmörkun efnisins. Greinargerð um markmið 
verkefnisins, rannsóknarspurningar og/eða önnur álitamál sem verkefninu er ætlað að varpa 
ljósi á. 

 
Ég ætla að kortleggja upplifun núverandi og fyrrverandi nema í kynjafræði af náminu og 
áhrifum þess á viðkomandi. 

 
Áherslurnar eru tvennskonar 

 Hagnýtar (atvinnulífið og framtíðarsýn) 

 Persónulegar (lífssýn og lífstíll) 
 
Hagnýtar (atvinnulífið og framtíðarsýn) 
Hefur námið áhrif á nemendur og ef svo er: 

 Hvernig? 

 Að hvaða leiti? 
 
Hvað verður um nemendur í atvinnulífinu?  
Hvernig hefur það áhrif á 1) atvinnuval og 2) atvinnutækifæri þeirra?  
Hvernig hefur það áhrif á nemendur sem starfskrafta og geta þeir nýtt það með hagnýtum 
hætti til jafnréttisþróunar? Þ.e.a.s. hvernig tekst þeim að koma þekkingu sinni á framfæri og 
hagnýta hana á vettvangi.  

 
Tengls við þjóðlífið: Athuga samt að atvinnuþátttaka kvenna verður að vera skoðuð í ljósi 
opinberra stefnumarkana., atvinnumarkað og atvinnutækifæra. auk þeirra lífsgæða sem eru í 
samfélaginu.  

 
Á vef háskólans stendur t.d.  
Margvíslegir atvinnumöguleikar:  
Námið veitir marga möguleika og fólk með jafnréttis- og kynjafræðimenntun hefur starfað við 
kennslu og fræðslustörf, fjölmiðla- og upplýsingastörf, verkefna- og starfsmannastjórnun, hjá 
hagsmunasamtökum og frjálsum félagasamtökum að ógleymdum störfum jafnréttisráðgjafar. 
 
Tengsl við þjóðlífið:  
Á þeim rúmlega áratug sem kynjafræðin á að baki hefur hún öðlast mikil og sterk tengsl við 
þjóðlífið. Núverandi og fyrrverandi nemendur eru afar virkir í þjóðfélagsumræðunni, frjálsum 
félagasamstökum og öðrum lýðræðishræringum samfélagsins. 
 
Hinu megin við borðið: 

 Til dæmis er það þannig í Frakklandi að atvinna tengd jafnréttismálum gerir ekki 
kröfur á menntun í jafnréttismálum og því skapar menntunin engin sértök atvinnutæki 
fyrir kynjafræðinema. En það er mismunandi meðal þjóða. Hvernig er þetta hér á landi 
(Griffin, 2004).  

 Hversu margir jafnréttisráðgjafar hjá hinu opinbera eru kynjafræðimenntaðir?  
 

Persónulegar (lífssýn og lífstíll) 
Samræmings fjölskyldu- og atvinnulífs 
Tengsl og samskipti  
Sjálfsmynd 
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Rök fyrir vali á verkefni og hvernig það tengist reynslu eða áformum nemandans. 

 Kynjafræðinámið mitt hefur frá upphafi verið drifið áfram af persónulegum ástæðum, 
einlægri þörf minni fyrir þekkingu á þessu sviði. Ég valdi mér námið ekki með 
starfsframa minn í huga. Það hefur reynst mér drifkraftur og dragbítur. 

 Upplifun mín af því að kynnast femínískri hugmyndafræði og vinna svo markvisst með 
hana hefur reynst mér krefjandi.  

 Sömuleiðis hefur andstreymið sem fræðigreinin fær reynt mikið á mig og sú staðreynd 
að fólk hefur í raun fordóma gagnvart kynjafræðinemum og þekkingin ekki metin til 
verðleika. Það hefur pirrað mig en jafnframt drifið mig einkennilega áfram.  

 Mig langar að skoða hvert leiðir nemenda liggja og hvernig áhrif (ef einhver) það 
hefur á einstaklinginn sjálfan; starfsferil hans og samfélagið.  

 
Stutt lýsing á fræðilegum bakgrunni (stöðu þekkingar á rannsóknasviðinu) og skýringar á 
hugtökum eftir því sem við á. 

Gabriella Griffin: rannsókn á kynjafræðinemum ESB landanna 
bell hooks: hin femíníska sjálfsmynd 
Afleidd rannsókn, sjá hvert viðtölin vísa mér... 
 

Kenningarlegur grundvöllur: 
Þróun kynjafræða 
Áhrif fræðigreinarinnar á samfélagsþróun 
Gagnrýni og andstreymi  
 

Greinargerð um þær rannsóknaraðferðir sem verður beitt,  
hvernig staðið verður að gagnasöfnun, greiningu og úrvinnslu gagnanna. 

Eigindleg rannsóknaraðferð 
Viðmælendur: 9 
Fyrri: 5-6 
Seinni: 3-4 
 

Vettvangsrannsókn?  
Persónuleg upplifun á náminu... 

 
Umfjöllun um siðferðileg álitamál, ef þarf,  
og hvaða leyfa verður aflað fyrir rannsókninni, ef við á. 

 Ég er sjálf kynjafræðinemi. 

 Mín eigin sýn og upplifun á náminu 

 Löngun mín til þess að námið hafi á sér jákvæðan stimpil 

 Kunningjatengsl mín 

 Önnur hefðbundin siðferðileg álitamál eigindlegra rannsóknaraðferða 
 

En: „Það er alltaf gott að skoða sjálfan sig“ sagði Helga Þórey Björnsdóttir í aðferðafræðitíma 
og ég tek hana á orðinu!  

 
Leyfi hjá persónuvernd 

 Búa til trúnaðarskjal fyrir viðmælendur! 
 

Greinargerð um vísindalegt og/eða hagnýtt gildi verkefnisins. 
Kynjafræði hefur þá sérstöðu að vera mjög persónulegt fag, sem gerir það að verkum að 
nemandinn fer oftar en ekki í rússíbanaferð þegar hann hefur námið. Markmið mitt er að 
rannsóknin verði annars vegar hagnýt fyrir nemendur kynjafræða og hins vegar fyrir kennara 
kynjafræða. 
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Viðauki IV: Staðfesting á trúnaði 
 

TRÚNAÐUR 

 

Ég heiti fullum trúnaði við viðmælanda minn. Öllum rekjanlegum upplýsingum verður breytt 

og gögnum úr viðtalinu eytt eftir úrvinnslu þeirra.  

 

Karen Ásta Kristjánsdóttir 

(GSM: 6616046/kak13@hi.is) 

 

_____________________________ 
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Viðauki V: Tölvupóstur til meðrannsakenda 

 

Tölvupóstur til meðrannsakenda rannsóknarinnar 

Sendur í apríl 2015 

 

Vegna MA-rannsóknar 
 
Sæl, 
sumarið 2013 veittirðu mér viðtal vegna MA-rannsóknar sem ég var að byrja að vinna þá. 
Kærar þakkir enn og aftur! Nú er ég á lokasprettinum og sendi þér þennan póst í því tilefni.  
 
Verkefnið hefur fengið nafn: „Ástríða og akademía. Áhrif femínískrar þekkingarsköpunar“. 
Rannsóknin er byggð á viðtölum við tíu núverandi og fyrrverandi nemendur í kynjafræði við 
Háskóla Íslands. Ég beitti Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði rannsókna og grundaðri 
kenningu við greiningu gagna. Afrakstur þeirrar vinnu eru þrír niðurstöðukaflar: Að öðlast 
femíníska þekkingu, Að miðla femínískri þekkingu og Að beita femínisma. Ég minni á að ég 
breytti öllum nöfnum og öðrum mögulega rekjanlegum upplýsingum til að gæta nafnleyndar. 
 
Í fyrirbærafræði rannsókna er mælst til þess að meðrannsakenndur (sem er tungutak 
Vancouver-skólans, notað í staðin fyrir „viðmælendur“) lesi niðurstöður yfir áður en verkið er 
innsiglað. Ef þú hefur tíma þá þætti mér vænt um að þú myndir renna í gegnum þær og koma 
með efnislegar ábendingar og athugasemdir ef einhverjar eru.  
 
Ég bið þig um að gera það fyrir 28. apríl svo ég geti brugðist við athugasemdum áður en 
vinnunni lýkur. Skil eru 5. maí og verkið verður komið inn á Skemmuna nokkrum dögum síðar 
– en ég mun þá senda þér annan póst og benda á linkinn svo þú getir skoðað verkið 
fullklárað í heild sinni.  
 
Skjalið er í viðhengi. Það er ekki prófarkalesið og ég á eftir að bregðast við athugasemdum 
frá leiðbeinanda, en þetta er svona heildarmyndin. Ég bið þig um dreifa ekki skjalinu og 
meðhöndla það í trúnaði. 
 
Hjartans kveðjur, Karen Ásta 
(gsm: 6616046) 
 

 

 

 
 

 

 


