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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs í kennslufræði 

framhaldsskóla, við kennaradeild á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hún 

fjallar um jafnrétti í félagslífi í framhaldsskólum og byggir á starfenda-

rannsókn sem ég framkvæmdi veturinn 2014-2015 við Menntaskólann að 

Laugarvatni (ML), þar sem ég hef starfað sem jafnréttisfulltrúi og kennari frá 

2011. Ég vildi bæta mig í hlutverki jafnréttisfulltrúa og einbeitti mér 

sérstaklega að því hvernig ég gæti stuðlað að virku jafnréttisstarfi í tengslum 

við félagslíf nemenda.  

Leiðbeinendur við ritgerðina voru Dr. Hafþór Guðjónsson og Dr. Guðný 

Guðbjörnsdóttir og kann ég þeim góðar þakkir fyrir ráðleggingar og 

stuðning. Einnig þakka ég viðmælendum og rannsóknarvinum. Bjarna 

Bjarnasyni og Bjarna Þorkelssyni þakka ég fyrir prófarkalestur. Ég vil þakka 

öllum í ML sem komu með beinum og óbeinum hætti að rannsókninni. 

Halldór Páll skólameistari sýndi verkefninu nauðsynlegan stuðning. Dyr 

Héraðsskólans á Laugarvatni voru opnaðar fyrir jafnréttisfund; takk Sverrir. 

Nemendur eiga skilið mestar þakkir, fyrir að taka þátt og kenna mér. 

Sérstaklega stjórn nemendafélagsins, meðlimir jafnéttisnefndar og allir sem 

mættu á fundi. Ég er stolt af því að í ML hefur verið tekin ábyrgðarfull 

afstaða til jafnréttismála og finnst við vera á réttri leið. Það sama má segja 

um fleiri framhaldsskóla og vonandi heldur sú þróun áfram.  
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Ágrip 

Þörf er á því að líta á skólasamfélagið sem heild og vinna að jafnrétti á öllum 

sviðum, líka í félagslífinu, sem er stór liður í menningu framhaldsskólanna. 

Meginspurningin í þessari rannsókn var: Hvernig get ég hjálpað nemendum 

að vinna að jafnrétti í félagslífi þeirra? Sjónum var sérstaklega beint að því 

hvernig bæri að skipuleggja jafnréttisstarfið, hvernig tækist að virkja 

nemendur og líðan minni í hlutverki leiðtogans.  

Ég gerði starfendarannsókn á tímabilinu september 2014 – maí 2015. 

Rannsóknardagbók, upptökur, tölvupóstar, glærur og rýnihópaviðtal voru 

gögn þessarar rannsóknar. Niðurstöður voru margþættar. Gildi ýmissa ytri 

þátta skýrðist, þannig að ég lærði hvernig mætti nýta hlutverk, tíma, fundi, 

fræðslu og áætlanagerð í markvissu jafnréttisstarfi. Ég fann jafnvægi í því 

hversu stýrandi ég vildi vera og lærði að takast á við togstreitu. Með því að 

leggja mig fram um að nálgast nemendur á jafningjagrundvelli, ýta undir 

samræður og setja ákvörðunarvaldið í hendur nemenda tel ég að mér takist 

að halda í gildi mín um lýðræðislega nálgun. Hlutverk jafnréttisfulltrúans 

sem leiðtoga er jafnframt mikilvægt á meðan nemendur sýna ekki 

frumkvæði og sjálfstæði í jafnréttisstarfi. Forystuhlutverkinu fylgja 

áskoranir, m.a. í tengslum við hæfni og tilfinningar, en ég tel að 

sjálfsstyrking og samstarf efli áræðni og úthald.  

Þegar upp var staðið fannst mér markverður árangur hafa náðst í því að 

virkja nemendur í jafnréttisstarfi. Niðurstöður rannsóknarinnar gagnast mér 

í áframhaldandi jafnréttisstarfi með nemendum. Viðhorf mín þróuðust og 

ég kom auga á hindranir og tækifæri þannig að mér finnst ég skilja aðstæður 

mínar betur og hafa bætt mig sem fagmaður í hlutverki jafnréttisfulltrúans. 

Rannsóknin ætti að vekja athygli á mikilvægi jafnréttisstarfs í félagslífi í 

framhaldsskólum og hún gefur vísbendingar um áskoranir og leiðir til 

árangurs í slíku starfi.  
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Abstract 

Mobilizing secondary school students to promote equality in their social 

life: Action research of an equality practitioner. 

 

There is a need to view the education community as a whole and work 

towards equality in all areas thereof; including the social sphere, which is a 

large part of the secondary school culture. The main research question was: 

How can I help students work towards social equality within their own 

social circle? Specific focus was pointed at how best to organize the equality 

work, how well the students could be activated, in addition to monitoring 

my own feelings in the role of their leader.  

I conducted an action research which lasted from September 2014 to 

May 2015. The data consisted of a research diary, recordings, emails, slides 

and a focus group. The results were manifold. The value of several outer 

factors became clear, I thus learned how to make use of role, time, 

meetings, instruction and planning in systematic equality work. I figured out 

a balance of how directive I wanted to be and learned to deal with tension. 

By making an effort to approach the students as their equal, encouraging 

conversation and placing the power to make decisions in the students’ 

hands I believe I have been able to stick to my values regarding democratic 

approach. The role of the equality practitioner as a leader is also important 

when students do not take initiative or practice independence in the 

equality work. The leadership role comes with its challenges, i.e. in 

connection with competency and feelings, but I believe self-reinforcement 

and cooperation enhances audacity and stamina.  

In the end, I felt that considerable progress was made in activating the 

students in equality work. The results of the research will enhance my 

continued work towards equality with the students. My outlook has 

evolved and I have indentified both hindrances and opportunities which 

makes me feel I understand my situation better and have improved as a 

professional in the role of the equality practitioner. The study should 

highlight the importance of equality work in the social activities in 

secondary schools, in addition, it gives clues as to where further challenges 

can be found as well as how to succeed in such work.  
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1 Inngangur 

Meðal þess sem mig langar að áorka í hlutverki mínu sem jafnréttisfulltrúi 

við Menntaskólann að Laugarvatni (ML), er að stuðla að jafnrétti í félagslífi 

nemenda. Haustið 2014 byrjaði ég markvisst að vinna að því og til að læra 

sem mest af þeirri reynslu gerði ég starfendarannsókn.  

Jafnrétti er einn af sex grunnþáttum menntunar í nýrri aðalnámskrá. 

Hinir eru; sköpun, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi. Grunnþættir menntunar snúa ekki einungis að námi og 

kennslu í skólastofunni, heldur eiga þeir að snerta allt skólastarf og vera 

hluti af andrúmslofti og menningu skólanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Í því hefur félagslífið mikið að segja. 

1.1 Bakgrunnur minn 

Sjálf gekk ég í ML og útskrifaðist þaðan með stúdentspróf árið 2007. Næst 
fór ég á Bifröst og lærði þar heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Námið 
á Bifröst efldi hjá mér lýðræðisvitund, áhuga á samfélagslegum málefnum 
og gagnrýna hugsun. Ég gerði þar nokkur námsverkefni sem tengdust 
kynjajafnrétti en þegar ég útskrifaðist úr grunnnáminu skráði ég mig í 
diplómunám í hagnýtri jafnréttisfræði við Háskóla Íslands. Þar lærði ég 
hugtök, kenningar, orðræðu og staðreyndir, sem ýttu undir jafnréttisvitund 
mína. Það má því segja að ég hafi sett upp kynjagleraugun smátt og smátt í 
gegnum framhaldsskóla- og háskólagönguna og endanlega fest þau í sessi í 
diplómunámi í jafnréttisfræði. Áhuginn hefur vaxið og blómstrað með 
aukinni umræðu í samfélaginu. Loks fór ég í kennsluréttindanám við 
Háskóla Íslands þar sem ég var í vettvangsnámi í Borgarholtsskóla. Þar fékk 
ég fyrst tækifæri til að kenna kynjafræði, hjá Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur 
leiðsagnarkennara mínum. Í fjögur ár, frá 2011-2015, hef ég verið 
jafnréttisfulltrúi og kennt kynjafræði og fleiri námsgreinar við ML. 

Það er merkileg reynsla að uppgötva misrétti. Byrja að sjá hlutina í nýju 
ljósi. Að finna það á sjálfum sér að menningin og viðmiðin í samfélaginu 
gegnsýra hugsunina svo það þarf sannarlega að opna augun til að taka eftir 
því að það sé skekkja og mismunun. Setja upp kynjagleraugun eins og það 
er oft kallað. Upplifa sjálfur hamlandi hugmyndir um kynhlutverk og sjá 
óréttlæti í sínu nærumhverfi. Það ýtir undir það að vilja taka þátt í 
vitundarvakningu – opna fleiri augu. Sú tilhneiging hefur styrkst af 
reynslunni af því að kenna kynjafræði, þar sem ég hef skynjað áhuga 
nemenda og séð viðhorf þeirra breytast.  
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1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Augu mín beindust að jafnrétti í félagslífi nemenda og þar er af nægu af 

taka. Ég hafði trú á því að hægt væri að virkja nemendur, sem hefðu flestir 

lítið leitt hugann að jafnréttismálum. Staða kynjanna er að ýmsu leyti skekkt 

í félagslífi nemenda í framhaldsskólum og full þörf á vitundarvakningu og 

markvissum aðgerðum (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel 

Magnúsdóttir, 2014). Í skýrslu félags- og húsnæðismálaráðherra um stöðu 

og þróun jafnréttismála árið 2013 var jafnrétti í félagslífi í framhaldsskólum 

sett á dagskrá stjórnvalda með ákveðnari hætti en áður. Mismunandi 

þátttaka og ólíkar birtingarmyndir kynjanna þykja áhyggjuefni og talið er að 

það þurfi að „grípa til sértækra aðgerða“ og „gera nemendum kleift að taka 

þátt í vinnu við að móta og setja sér siðareglur“ (Velferðarráðuneytið, 

2013b). Í skólanum mínum höfðu sömu áherslur verið settar í 

jafnréttisáætluninni (Menntaskólinn að Laugarvatni, 2012) en lítið verið gert 

til að framfylgja þeirri stefnu. Enda er ekki augljóst mál hvernig skuli bera sig 

að við það. Nemendur eru að mörgu leyti sjálfstæðir í sínu félagslífi og 

afskiptum er ekki alltaf vel tekið.  

Mér finnst að tilgangur nemendafélags sé að gera allt eins 

skemmtilegt og hægt er fyrir nemendurna en núna er eins og 

það sé verið að aga þá og allt gert til þess að þóknast 

skólastjórninni (Salka Valsdóttir, 2014).  

Hér að ofan er vitnað í framhaldsskólanema sem var orðin „pirruð á 

ákveðinni forsjárhyggju“ af hendi skólayfirvalda, og nefnir ritskoðun í 

skólablaðinu. Þessi tilfinning sem hún lýsir, að skólastjórnin sé að beygja 

nemendur undir sig og eyðileggja fjörið, er ekki það sem við viljum að ríki 

hjá nemendum. Það þarf að leiðbeina þeim og styðja þegar mikilvægt 

málefni eins og jafnrétti fær litla athygli, en það er ekki sama hvernig það er 

gert. Ég tel að jafnréttisfulltrúi sem freistar þess að virkja nemendur í átt að 

breytingum taki að sér hlutverk leiðtoga, með þeim áskorunum sem því 

fylgja.  

Ein mikilvæg ástæða fyrir því að fólk vill gera breytingar í starfi sínu er sú 

að það upplifir að því takist ekki að raungera gildi sín (McNiff, 2010). Mig 

langar að starfa í skóla þar sem stelpur og strákar hafa jafna stöðu og jöfn 

tækifæri á öllum sviðum. Þess vegna vil ég vera öflugur jafnréttisfulltrúi sem 

hvetur og leiðbeinir nemendum í því að vinna að jafnréttismálum. Ég ákvað 

því að gera starfendarannsókn og, í ljósi þess sem hér hefur komið fram, 

spyrja eftirfarandi spurninga:  
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 Hvernig get ég hjálpað nemendum að vinna að jafnrétti í félagslífi?  

 Hvernig er hægt að skipuleggja árangursríkt jafnréttisstarf í félagslífi?  

 Hvernig gengur að virkja nemendur í jafnréttisstarfi? 

 Hvernig líður mér í hlutverki jafnréttisfulltrúa í vinnu með 
nemendum?  

Verkefnið er því valið út frá mjög hagnýtu markmiði og í einlægri von um 

að geta eflt mína eigin færni og fagmennsku. Það liggur nánast í eðli 

starfendarannsókna að sú þekking sem fæst með þeim er staðbundin og 

persónubundin, gagnast fyrst og fremst rannsakandanum sjálfum, mér í 

þessu tilviki. Það er þó líka mögulegt að hún verði öðrum til gagns og þjóni 

sem framlag til jafnréttis- og skólamála. Fólk getur ef til vill lært af því hvað 

tókst vel og hvaða áskoranir urðu á veginum. Aðrir geta speglað sig í mínum 

gildum, vinnulagi og reynslu.  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í kafla tvö, um fræðilegan bakgrunn, er fyrst umfjöllun um jafnréttismál. 

Gengið er út frá hugmyndum um kynjakerfið og mótunarhyggju. Tekin eru 

dæmi um birtingarmyndir kynjamismununar og færð rök fyrir því að 

breytinga sé þörf. Þá er farið sérstaklega yfir stöðu kynjajafnréttis í félagslífi 

í framhaldsskólum. Þar næst er fjallað um kynjasamþættingu og jafnréttis-

áætlanir, sem eru aðferðir í jafnréttisstarfi. Að lokum er umfjöllun um það 

hvernig á að láta til sín taka og feta nýjar slóðir, þ.e. kenningar um forystu 

og breytingar. Þar á meðal er áhersla á lýðræði, vald og valdeflingu, 

andstöðu, heilindi og líðan leiðtogans. Lesendur taka ef til vill eftir því í 

fræðilega kaflanum að þar rýni ég ekki einungis í fræði annarra heldur viðra 

jafnframt mína reynslu og viðhorf. Þetta er ólíkt þeirri hefð að höfundur sé 

hlutlaus og fjarverandi í fræðilega kaflanum. Korthagen og Kessels (1999) 

eru meðal þeirra sem hvetja til þess að hver og einn móti sín eigin fræði 

(með litlu f-i), samhliða því að takast á við „Fræðin“ (með stóru F-i). Í því 

ljósi leyfi ég mér að flétta inn í umfjöllunina mína eigin sýn og reynslu. Með 

því móti get ég ígrundað og þróað mín eigin viðhorf og tel það gagnast við 

rannsóknina rétt eins og það að skoða kenningar annarra.  

Í þriðja kafla er aðferðinni lýst. Starfendarannsóknir eru kynntar og sagt 

frá skipulagi rannsóknarinnar, þ.e. hvernig gagnaöflun og gagnagreining fór 

fram. Einnig er fjallað um þátttakendur og siðferðileg atriði.  

Fjórði kafli inniheldur niðurstöðurnar. Þar fer saman lýsing á því sem 

gerðist í jafnréttisstarfi með nemendum yfir veturinn og innsýn í upplifun 

mína, líðan og árangur. Í niðurstöðum segi ég sögu mína og deili með 
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lesendum völdum hlutum úr rannsóknargögnunum, til að sýna þá reynslu 

sem dreginn var lærdómur af.  

Umræðukaflinn er sá fimmti. Þar eru niðurstöður settar í samhengi við 

fræðin og rannsóknarspurningum svarað. Reynslan, gögnin og fræðin hafa 

hjálpað mér að ígrunda hvað ég lærði af rannsókninni, hvernig jafnréttis-

fulltrúi ég vil vera og hvaða hindranir og tækifæri ég sé. Í umræðum ígrunda 

ég hvaða hegðun og viðhorf geri mér kleift að líða vel í hlutverki 

jafnréttisfulltrúa og vera sátt við það starf sem ég vinn á þeim vettvangi 

með nemendum. Í sjötta kafla eru lokaorð þar sem ég velti fyrir mér 

stöðunni og framhaldinu.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Jafnrétti í víðum skilningi 

Áður en lengra er haldið er rétt að útskýra afstöðu mína til 

jafnréttishugtaksins. Í jafnréttislögum er áherslan á kynjajafnrétti, eins og 

yfirskrift þeirra ber vitni um. Jafnréttisfulltrúi mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins starfar á grundvelli 23. gr. jafnréttislaganna 

(lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Krafa á 

hendur framhaldsskólum um að þeir setji sér jafnréttisáætlun hefur verið 

gerð með tilvísan í sömu lög. Áherslan er sem sagt sett á kynjajafnrétti (Jóna 

Pálsdóttir og Ásta Magnúsdóttir, 2015).  

Í aðalnámskrá er aftur á móti undirstrikað að jafnrétti sé 

regnhlífarhugtak og talin upp eftirtalin dæmi um þætti sem geta leitt til 

mismununar sumra og forréttinda annarra; aldur, búseta, fötlun, kyn, 

kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, 

ætterni og þjóðerni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Jafnrétti 

er sem sagt skilgreint vítt, eins og lesa má nánar um í mjög góðu hefti um 

jafnrétti, í ritröð um grunnþætti menntunar (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Mannréttindastefna 

Reykjavíkurborgar er á sömu línu en „með sérstakri áherslu á jafna stöðu 

kvenna og karla“ (Reykjavíkurborg, 2006). Jafnréttisstefna Háskóla Íslands 

hefur tekið breytingum og í nýrri stefnu frá því í janúar 2014 segir:  

Jafnréttisáætlunin kemur í stað fyrri jafnréttisáætlunar, stefnu í 

málefnum fatlaðra og stefnu gegn mismunun. Á grundvelli 

þessarar nýju áætlunar verður unnið markvisst að jafnrétti í 

víðum skilningi, eða jafnrétti fjölbreytileikans, og sjónum beint 

að þeim margvíslegu meðfæddu, félagslegu og menningar-

bundnu þáttum sem liggja til grundvallar mismunun. Almennt 

er það einstaklingsbundið hvaða þáttur talinn er orsaka þá 

mismunun sem hver og einn upplifir. Hér er lögð áhersla á 

samspil ólíkra þátta þar sem mismunun byggist oftast á 

áhrifum og skörun margvíslegra þátta sem móta samtímis líf og 

reynslu fólks (Háskóli Íslands, 2014). 

Þarna er sem sagt þróunin í átt til víðari skilgreiningar á jafnréttis-

hugtakinu og mér finnst þessar áherslur góðra gjalda verðar. Það er ekki 
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ástæða til að einskorða jafnréttisbaráttuna við eina félagslega breytu þegar 

vitað er að mismunun á sér stað í allskonar samhengi. Sumir hafa áhyggjur 

af því að það dragi úr vægi kynjajafnréttisbaráttunnar ef jafnréttishugtakið 

er víkkað út á meðan aðrir sjá meiri tækifæri og réttlæti í því að horfa á fleiri 

þætti og samtvinnun mismunabreyta (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2010). Hér 

er ekki meiningin að kryfja þessa rökræðu heldur einungis að bera kennsl á 

hana. Ég er opin fyrir víðu skilgreiningunni en það viðurkennist þó að í 

þessari rannsókn var kynjajafnrétti ofarlega á baugi. Það skýrist held ég fyrst 

og fremst af því að kyn er sú mismunabreyta sem hefur mest áhrif á mig 

persónulega auk þess sem ég hef mesta þekkingu á kynjajafnrétti. Þetta 

þýðir þó ekki að ég sé ómeðvituð um það hvernig aðrar breytur geta leitt til 

mismununar sumra og forréttinda annarra og mér finnst eðlilegt að hafa 

fjölbreyttar áherslur. Ég legg mig fram um það að einhverju marki og 

jafnréttisstarfið með nemendum í ML á rannsóknartímabilinu einskorðaðist 

ekki við kyn. Til dæmis kom Embla Guðrúnar Ágústsdóttur og hélt fyrirlestur 

um fötlunarfordóma (ableisma) og þegar nemendur settu sér 

jafnréttisáætlun lögðu þeir m.a. áherslu á jafnrétti á milli starfsfólks og 

nemenda (þ.e. jafnrétti á grundvelli aldurs og/eða stöðu). Þegar ég hef 

kennt kynjafræði hef ég fyrst og fremst fjallað um kyn en líka opnað á 

umfjöllun um mismunun á grundvelli fötlunar, holdarfars, kynhneigðar, 

kynvitundar, litarháttar og aldurs.  

Að ofansögðu legg ég upp með þetta: Í sjálfu sér er í lagi að setja 

megináherslu á kyn – kyn skiptir máli og einhvers staðar þarf að byrja – en 

að sama skapi er ábyrgðarlaust og ástæðulaust að loka augunum fyrir 

margþættri mismunun. Til lengri tíma litið á að stefna að að jafnrétti fyrir 

alla. Það er framtíðarsýnin og ég sýni viðleitni til að nálgast hana.  

2.2 Kynjajafnrétti – skilgreiningar og staða mála 

Það er mín reynsla að áhugi fyrir jafnréttisstarfi er takmarkaður og margir 

sem koma ekki auga á neitt ójafnrétti. Ekki er litið á kynjamun og skekkt 

kynjahlutföll sem vandamál. Einstaklingshyggja er ríkjandi og fólk horfir 

framhjá samfélagslegum áhrifum; þ.e. að hlutverk kynjanna eru félagslega 

mótuð, staðalmyndir, fyrirmyndir og viðmið skipta máli. Það er nauðsynlegt 

að átta sig á muninum á jöfnum rétti og jafnri stöðu. Þó formlega ríki 

jafnrétti, t.d. að allir hafi rétt á að taka þátt eða bjóða sig fram, þá eru 

óformlegir menningarlegir þætti ekki síður hamlandi. Stundum er talað um 

að kvennabaráttan hafi komið í þremur bylgjum og sumir telja að nú sé sú 

fjórða yfirstandandi. Í sögunni má einmitt sjá þróun frá því að fyrst var lögð 

áhersla á borgaraleg réttindi og lagaleg réttindi en síðar var orðið ljóst að 
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slíkt dugði ekki til. Lagabreytingunum þurfti að fylgja eftir með því að brjóta 

upp hefðir og breyta viðhorfum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

Nú verða kynjagleraugun sett upp. Hverjar eru birtingarmyndir og orsakir 

ójafnréttis? Þetta eru stórar spurningar og ekki hægt að segja að hér verði 

kafað djúpt í fræðin, en ákveðnum grundvallaratriðum komið á framfæri, 

m.a. um kynjakerfið og mótunarhyggju. Ég beiti kynjafræðilegu sjónarhorni 

sem felur í sér að kynjaskipting í samfélaginu og það sem er talið einkenna 

karla og konur er ekki talið eðlislægt eða fastbundið (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Fyrst verður fjallað um það hvernig kynjamunur og 

mismunun birtist í samfélaginu almennt. Þar á eftir verður grafist fyrir um 

orsakir kynjamunar og þær rótgrónu hugmyndir sem viðhalda því sem hefur 

verið kallað kynjakerfið.  

Ísland er að mörgu leyti forréttindaland. Hér er meiri friður og auður 

heldur en víða annars staðar í heiminum. Samkvæmt alþjóðlegum 

mælikvarða er líka mest kynjajafnrétti á Íslandi og þar höfum við verið á 

toppnum í nokkur ár (WEF, 2014).  

Ættum viđ ađ vera ađ eyđa tíma okkar í minniháttar 

mannréttindi á međan konur ganga ennþá kaupum og sölum 

annars stađar í heiminum? Erum viđ hégómagjörn ađ vera að 

fagna áföngum eins og „freethenipple“ međan ađ önnur lönd 

eiga erfitt međ ađ taka fyrstu skrefin í sinni kvenréttinda-

baráttu? Erum viđ ađ gleyma okkur í eigin velgengni á međan 

ađrir sitja á hakanum? Ég held ekki en finnst líka eins og viđ 

getum gert miklu betur í styrkja ađrar þjóðir í því ađ komast í 

sama farveg og viđ (nemandi í kynjafræði í ML, í lokuðum 

facebook-hópi, 2015). 

Þarna finnst mér fyrrverandi nemandi minn setja fram verðuga 

hugleiðingu. Og hvers vegna að einbeita sér að kynjaskekkju og 

klámvæðingu í félagslífi í framhaldsskóla þegar launamunur og 

kynferðisofbeldi eru meðal aðkallandi vandamála í samfélaginu? Auðvitað 

skiptir líka máli að skilja stóra samhengið og eins og nemandinn segir þá er 

gott ef hægt er að styrkja aðra. En eins og Gandhi sagði „Þú verður að vera 

breytingin sem þú vilt sjá í heiminum“. Þó svo að við höfum það ansi gott, á 

Ísland, og í ML, þá má gera betur og við eigum hvergi að láta gott heita með 

næstum-því-jafnrétti. Næst verða kynnt hugtök og tekin nokkur dæmi sem 

lýsa umræddu ójafnrétti.  
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2.2.1 Kynjakerfið 

Silvía Walby setti fram hugmyndina um kynjakerfið sem er „félagslegt 
yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun 
kvenna“. Það þýðir þó ekki að allir karlar njóti forréttinda eða að öllum 
konum sé mismunað á grundvelli kyns. Kynjakerfið er samofið öðrum 
valdakerfum, s.s. stéttaskiptingu og kynþáttakúgun. Birtingarform valdsins 
er misjafnt og getur birst í formi útilokunar, aðskilnaðar og undirskipunar. 
Walby greinir sex svið kynjakerfisins; atvinnulíf, fjölskylda/heimili, ríkisvald, 
ofbeldi, kynverund og menningu (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Afleiðingar 
af kynjakerfinu eru til dæmis að konur eru færri í áhrifastöðum, þær hafa 
lægri tekjur og starfs- og námsval er mjög kynjað. Fleiri konur starfa til að 
mynda á sviði umönnunar- og þjónustu á meðan karlar eru í meirihluta í 
iðn- og raungreinum (Velferðarráðuneytið, 2013b). Kynjaskipting stjórnenda 
og embættismanna var næstum sú sama árið 2007 og á tímabilinu 1991-
1995; 29% konur og 71% karlar (Hagstofa Íslands, 2009). Kynferðislegt 
ofbeldi er í langflestum tilfellum framið af körlum gegn konum og er í þeim 
skilningi ein birtingarmynd kynjakerfisins. Þöggun ríkir í kringum 
málaflokkinn, umræðan er oft vafasöm og dómskerfið virðist ekki geta tekið 
nógu vel á brotunum (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2009). Klám og 
klámvæðing eru fyrirferðarmikil og hafa áhrif í menningu nútímans, ekki síst 
á ungt fólk. Ástæða er til að velta fyrir sér hvernig staða og ímynd kvenna 
mótast í tengslum við þá hlutgervingu og undirskipun sem birtist í kláminu 
og í gegnum klámvæðinguna (Andrea J. Ólafsdóttir og Hjálmar G. 
Sigmarsson, 2006; Katrín Anna Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 
2011; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Áfram mætti telja og það er hægt að 
finna ótal dæmi um það hvernig valdahlutföllin í samfélaginu eru skekkt og 
staða og birtingarmynd kynjanna ólík. Til dæmis í tónlistarlífinu, 
kvikmyndum, heimilisstörfum, fjölmiðlum og íþróttum. 

Þó karlar sem hópur njóti forréttinda í samfélaginu í heild þá er, eins og 
fyrr segir, ekki þar með sagt að allir karlar njóti góðs af kerfinu. Það er líka 
karlmönnum í hag að hrist sé upp í hefðbundnum kynjahlutverkum. 
Sérstaklega er það gott fyrir þá karla sem falla ekki vel að hugmyndum um 
ríkjandi karlmennsku hvers tíma (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Ásta 
Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Námsárangur (þ.á.m. 
læsi drengja) og foreldra-jafnrétti er meðal þess sem hefur sérstaklega þótt 
þurfa að vinna að í þágu karla (Velferðarráðuneytið, 2013a). 
Jafnréttisumræðan þarf ekki að festast í tvíhyggjunni; karlar verða líka fyrir 
ofbeldi, konur beita líka ofbeldi, karlar eru líka of fáir í sumum 
atvinnugreinum o.s.frv. Það er vel hægt að viðurkenna þetta og víkka út 
umræðuna, án þess að loka augunum fyrir kynjakerfinu.  

Það virðist algengt að fólk telji að jafnrétti sé þegar náð, eða sé rétt 
handan við hornið. Þetta sé einungis tímaspursmál, þróunin sé alltaf jákvæð 
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og engin ástæða sé til að gera sérstakar ráðstafanir til að þrýsta á að 
kynjamisrétti í samfélaginu sé upprætt. Því miður hafa rannsóknir sýnt 
annað. Staðreyndin er sú að staða kvenna hefur batnað og versnað í áranna 
rás (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Jákvæðar breytingar eiga sér vissulega 
stað en oft sorglega hægt og jafnvel má greina afturför – svokallað bakslag – 
þar á meðal í viðhorfum ungs fólks. Samanburður á viðhorfum barna í 10. 
bekk árið 1992 og 2006 sýndi að þau höfðu orðið íhaldssamari á þessu 
tímabili, t.d. til jafnrar verkaskiptingar á heimilum og jafnréttis á 
vinnumarkaði. Einnig voru borin saman viðhorf eldra fólks og yngra og 
niðurstaðan var sú að eldri kynslóðin væri jákvæðari í garð jafnréttis 
(Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008). Þarna varð bakslag, en 
nýrri rannsókn bendir þó til að þróunin hafi aftur snúist til betri vegar 
(Andrea Hjálmsdóttir, munnleg heimild á ráðstefnu á Grand Hótel í 
nóvember 2014). 

Norræn rannsókn á viðhorfum ungmenna á aldrinum 16-19 ára hringdi 
líka viðvörunarbjöllum. Hátt í helmingur norrænna drengja telja að karlar 
séu betri leiðtogar heldur en konur, 38% íslenskra drengja segja að í 
sambúð karls og konu eigi karlinn frekar að ráða og 36% telja það eðlilegt að 
karlar hafi forgang í störf ef skortur er á atvinnu. Stúlkur virðast vera 
jafnréttissinnaðri en drengir (Rannsóknir og greining, 2010). Þeim finnst líka 
sjálfsagðara að fara út fyrir hefðbundin kynhlutverk, þótt hvorki strákar né 
stelpur hafi sérstaklega jákvæð viðhorf til þess að stíga út fyrir rammann. 
Rannsókn Gerðar Bjarnadóttur og Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2011) sýndi 
m.a. að 44,2% stelpna telja líklegt að þær myndu gera athugasemd við það 
ef karlkyns vinur myndi mæta með kvenveski á öxlinni í skólann og 78,4% 
stráka eru á sama máli. Rannsóknin bendir einnig til þess að bæði strákum 
og stelpum finnist sjálfsagðara að gera það sem þykir karlmannlegt heldur 
en að strákar geri það sem telst kvenlegt. Það styður þá kenningu að 
karllægir eiginleikar séu settir skör hærra en kvenlægir eiginleikar (Gerður 
Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011). Er það ekki einmitt þannig að 
strákastelpur þykja frekar töff en litið er niður á stelpustráka?  

Ríkjandi hugsunarháttur viðheldur staðalímynd kynjanna og því hefur 

verið haldið fram að sá skortur á jafnréttisfræðslu sem nú er við lýði, valdi 

því að ungt fólk af báðum kynjum njóti sín ekki sem skyldi (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, e.d.).  

2.2.2 Dulin mismunun 

Algeng viðbrögð við jafnréttisumræðu er að fólk spyrji: „Hvað er 

vandamálið?“, enda snýst málið oft um lítil atriði sem safnast saman og 

skipta hvert fyrir sig litlu máli. Það er ekki fyrr en þau fara að mynda 

munstur sem viðvörunarbjöllurnar hringja. Það skiptir í sjálfu sér engu máli 
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þó formaður nemendafélags sé karlkyns eitt árið. En hvers vegna hafa karlar 

svo miklu oftar verið formenn og af hverju eru karlar líka í flestum öðrum 

valdastöðum í samfélaginu? Fólk sem trúir því að það standi fyrir jafnrétti 

og lýðræði á erfitt með að viðurkenna misrétti og horfa í eigin barm. Það er 

auðveldara að takast á við opinskáa og augljósa mismunun heldur en þegar 

hún á sér stað á óljósari hátt, á minni skala og birtist í fjölda lítilla atriða sem 

safnast upp (á svokölluðu míkró-stigi) (Hopkins, 2010). Mismunun hefst á 

því að fólk er flokkað í aðskilda hópa, t.d. konur og karlar, fatlaðir og 

ófatlaðir, hvítir og svartir. Flokkunum fylgja staðalmyndir, ólíkar væntingar 

og framkoma (Mia Heikkila, munnleg heimild, febrúar 2015).  

Margir nefna fyrst launamun þegar beðið er um dæmi um 

kynjamismunun og það er líklega vegna þess að það er augljóst óréttlæti 

falið í launamuninum og erfitt að neita því. Það er, til dæmis, flóknara að 

sýna fram á að fólki sé mismunað eftir kyni þegar það sækir um starf. Var 

ekki einfaldlega sá hæfasti valinn? Enginn vill kannast við það að mismuna, 

en rannsóknir hafa sýnt að þegar sama umsóknin er metin af mörgum 

aðilum, þar sem sumir matsaðilar fá hana merkta karlmannsnafni en aðrir 

kvenmannsnafni, kemur í ljós að karlarnir eru kerfisbundið taldir hæfari 

heldur en konurnar. Kynið er það eina sem skilur umsækjendurna að svo 

augljóslega er um (ómeðvitaða) kerfislæga mismunun að ræða. Fólk notar 

staðalmyndir til að stytta sér leið þegar það þarf að móta sér skoðun á 

öðrum. Staðalmyndirnar eru þó ekki góður mælikvarði því þær eiga 

sjaldnast við rök að styðjast og með þeim er horft framhjá fjölbreytileika 

mannlífsins (Correll, 2013).  

Kynbundnar staðalmyndir hafa líka ómeðvitað áhrif á sjálfsmat fólks og 

hegðun. Það hefur verið kallað „staðalmyndaógn” þegar meðvitundin um 

staðalmynd ýtir undir að fólk staðfesti þær með hegðun sinni og van- eða 

ofmetur eigin getu í samræmi við ríkjandi staðalmyndir (Correll, 2004; 

Steele, 1997). Svo dæmi sé tekið þá eru vísbendingar um að þegar karlar og 

konur eru látin meta sjálf eigin innlifunarhæfni, þ.e. hæfni til að nema 

tilfinningar og skilja annað fólk, skora konur hærra. Mælingar með 

óhlutdrægari og lífeðlisfræðilegum aðferðum benda aftur á móti til að 

munurinn sé ómarktækur, karlar finni jafn mikið til með öðrum og séu 

jafngóðir og konur í að geta sér til um tilfinningar og hugsanir annarra 

(Guðbrandur Árni Ísberg, 2013).  

Oft eru væntingar til fólks ólíkar á grundvelli þess hvaða hópi það 

tilheyrir og samfélagið er frekar sniðið að ákveðnum hópum heldur en 

öðrum – og það þykir nokkuð sjálfsagt. Konur og karlar eru einfaldlega ólík, 

gagnkynhneigð er normið og fatlaðir búa við skert lífsgæði – er það ekki 
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bara gangur lífsins? Nei það þarf ekki að vera svo, en meðan tvíhyggjan er 

ríkjandi þar sem flokkun og aðgreining er talin sjálfsögð eða horft framhjá 

henni, þá er jafnréttisumræðan snúin. Þess vegna þarf að rýna betur í þær 

forsendur sem liggja gjarnan að baki því að fólk setur ekki spurningamerki 

við ríkjandi kerfi. Þar á meðal eru eðlishyggjan og tvíhyggjan. 

2.2.3 Mótunarhyggju hampað og tvíhyggju hafnað 

Eðlishyggja og mótunarhyggja eru mikilvæg hugtök í kynjafræði og 

jafnréttisbaráttu. Er ójöfn staða kynjanna náttúrulögmál eða á hún sér 

sögulegar og menningarlegar orsakir? Það er menningarlegt sjónarmið sem 

leiðir til þess að ég og fleiri sjá möguleika til að stuðla að breytingum.  

Sé eðlishyggju og mótunarhyggju stillt upp sem andstæðum má á 

einfaldan hátt segja að samkvæmt eðlishyggjunni skýrist kynjamunur af 

líffræðilegum og erfðafræðilegum mun, á meðan mótunarhyggjan gengur 

út á það að kynhlutverk séu félagslega mótuð. Hugmyndir um að eðli 

kynjanna sé tvískipt eiga sér fornar rætur og svokölluð tvíhyggja birtist víða í 

vestrænni hugsun, þ.e. þegar karlmennska og kvenleiki eru skilgreind út frá 

hvoru öðru og sett upp sem andstæður (Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Ákveðnir eiginleikar eru frekar tileinkaðir körlum eins og agi, rökvísi, 

hlutlægni og samkeppni en konum eru aftur á móti frekar eignaðir 

eiginleikar eins og hæfileikar til að tjá sig, sköpunargáfa, tilfinningasemi og 

samvinna. Grófleiki og völd eru einkenni karlmennsku á meðan kvenleiki 

myndi teljast fínlegur og honum fylgir valdaleysi og veikleiki (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). 

Eðlishyggja og mótunarhyggja þurfa ekki að útiloka hvora aðra eins og 

þessi tilvitnun ber með sér: 

Like every other brain function we‘ve considered, the social 

and emotional differences between boys and girls begin as tiny 

seeds planted by evolution and nourished by hormones but 

blossoming only under the hot sun of our highly gendered 

society (Eliot, 2010). 

Vægi eðlis og mótunar finnst mér í raun ekki skipta meginmáli heldur er 
mikilvægt að viðurkenna að félagsmótun er staðreynd, þar sem strákar eru 
settir í „bláa boxið“ og stelpur í „bleika boxið“. Félagsmótunin á sér stað í 
gegnum foreldra, jafningja, fjölmiðla, skóla, leikföng og áfram mætti telja. 
Fyrirmyndir og orðræða hafa áhrif. Kynjamunur blómstrar undir heitri sól 
menningarinnar eins og Eliot (2010) orðar það svo flott. Paechter (2007) 
hafnar ekki eðlishyggju, frekar en Eliot, en báðar leggja þær áherslu á 
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mikilvægi félagsmótunar og það að líffræðilegt kyn geti ekki haft endanleg 
eða óbreytanleg áhrif. Með því að viðurkenna og undirstrika áhrif 
menningarinnar (umfram líffræðinnar) er opnað fyrir möguleikann á 
breytingum.  

Tvíhyggjunni er auðvelt að hafna; kynin eru ekki andstæður og það er 
mikilvægt að hafa í huga að þó meðaltalsmunur finnist á strákum og 
stelpum (körlum og konum) þýðir það ekki að annað kynið einoki ákveðna 
eiginleika. Það má taka samkennd sem dæmi. Eliot (2010) segir frá tilraun 
sem gekk út á það að ungabörn voru látin hlusta á grát og athugað hversu 
lengi þau myndu gráta svokölluðum samúðargráti. Stelpur gráta að 
meðaltali lengur og hefur það verið túlkað þannig að þær hafi meiri 
samkennd. Þegar niðurstöður eru skoðaðar nánar kemur í ljós að 60% 
drengja grétu skemur en sem nam meðaltali stúlknanna en 40% drengja 
grétu lengur en meðaltal stúlknanna. Það er sem sagt alls ekki svo að 
samkennd eigi við hjá stelpum en ekki strákum, eða að stelpurnar séu með 
miklu meiri samkennd. Breytileikinn er mjög mikill innan hvers kyns og 
munurinn á milli kynjanna óverulegur. Og þó svo að það finnist einhver 
meðaltalsmunur á ungabörnum, eða eldra fólki, er engin ástæða til að ýkja, 
ýta undir eða alhæfa um muninn. 

2.2.4 Breytinga er þörf 

Eðlishyggjan og tvíhyggjan mega sem sagt víkja. Forréttindablinda ætti líka 

að sigla sinn sjó (Auður Magndís Auðardóttir, 2014). Almenn íhaldssemi og 

gagnrýnisleysi mega endilega fljóta með. Samfélagið er mannanna verk og 

breytinga er þörf.  

Af hverju finnst mér jafnrétti mikilvægt? Af því að mér finnst óréttlátt 

hvernig fólk er flokkað. Staðalmyndir og fordómar um kynin eru heftandi. Til 

að allir einstaklingar fái að blómstra á eigin forsendum, vera frjáls, hafa 

áhrif, hafa jafna möguleika þá þarf að brjóta upp staðalmyndirnar, breyta 

þessu kerfi, andæfa ríkjandi menningu, opna augun og setja upp 

jafnréttisgleraugun. Tilfinningar og völd eru til dæmis öllum mikilvæg, ekki 

meira mikilvæg öðru hvoru kyninu. Ólík staða kynjanna í okkar samfélagi er 

ekki náttúrulögmál. Það getum við best séð á því hvernig hefðbundin 

kynjahlutverk eru breytileg á milli menningarheima og á ólíkum 

tímaskeiðum (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2000). Í okkar kynjaða samfélagi er 

sterk tilhneiging til að alhæfa um kynjamun og horfa framhjá 

samfélagslegum áhrifum. Það þarf að vekja meðvitund um að hefðirnar eru 

sterkar, fyrirmyndir hafa áhrif, félagsmótun er kynjuð - breytinga er þörf!  

Þetta hljómar kannski einfeldningslegt? „Breytum bara menningunni“. 
Vissulega, og það er eitt af því sem gerir jafnréttisstarfið strembið, t.d. í 
félagslífi í framhaldsskóla. Það er ekki hlaupið að því að breyta staðal-
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myndum, nemendur koma félagsmótuð í skólann og allt samfélagið heldur 
áfram að vera kynjað þó við lítum í eigin barm í ML. Peachter (2007) talar 
um stigveldi og vald og hvernig samfélagið stuðlar að aðgreiningu. Hún 
dregur þó ekki úr því að ungt fólk sé gerendur. Þetta er gagnvirkt samband 
samfélags og einstaklings, þannig að þau eru virkir gerendur í mótandi ferli. 
Paechter varar við því að hafa oftrú á því að með breyttum væntingum og 
skilaboðum, breyttri félagsmótun, sé hægt að breyta hugmyndum fólks um 
kyn. Kyn er mjög rótgróin breyta í samfélaginu og þetta er alls ekki einfalt 
ferli. Um leið undirstrikar hún að litlar breytingar séu þó mikilvægar. Allt er 
betra en ekkert og við getum verið meðvituð og veitt andóf.  

Það má segja að allir séu þátttakendur í mörgum samfélögum. Í hverju 
félagslegu samhengi/rými/samfélagi eru ákveðnar „reglur“ varðandi hegðun 
kynjanna og hvernig kvenleiki og karlmennska eru iðkuð. Það er tækifæri 
falið í því að bregðast við í hverju samfélagi (Paechter, 2007). 
Framhaldsskóli, og félagslíf í framhaldsskóla, myndar samfélag í þessum 
skilningi. Næst verður sagt frá því hvernig staða jafnréttis er í því samfélagi 
og þar á eftir er kafli um hvaða leiðir er hægt að fara til að ná jafnrétti.  

2.3 Félagslíf og jafnrétti í framhaldsskólum  

2.3.1 Mikilvægi félagslífs og jafnréttis í framhaldsskólum  

Námið er ekki alltaf efst í huga framhaldsskólanemenda. Samkvæmt 

niðurstöðum í MA-ritgerð Svanhildar Svavarsdóttur hefur skemmtilegt 

félagslíf mest vægi þegar kemur að vali á framhaldsskóla. Það er sett ofar 

því hvort skólinn er talinn góður og hvort hann hentar vel til undirbúnings 

fyrir framhaldsnám (Svanhildur Svavarsdóttir, 2010). Í 39. gr. laga um 

framhaldsskóla 92/2008 segir að í hverjum framhaldsskóla skuli vera 

nemendafélag og þau „starfa á ábyrgð skóla“. Í aðalnámskrá framhaldsskóla 

er sagt „mikilvægt að skólinn styðji við félagslegt heilbrigði nemenda með 

því að hvetja til virkrar þátttöku í félagslífi“. Í skólanámskrá hvers skóla á að 

fjalla um skólabrag og tilgreina leiðir til að efla hann með tilliti til 

grunnþáttanna sex: Heilbrigðis og velferðar, lýðræðis og mannréttinda, 

jafnréttis, sköpunar, sjálfbærni og læsis. Upplýsingar um félagsstarf 

nemenda skulu einnig liggja fyrir í skólanámskránni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Í ritröð um grunnþætti menntunar segir: 

„Jafnrétti snertir allt skólastarf, um það þarf að fjalla í skólum, bæði oft og 

víða, og það á að vera hluti af andrúmslofti og menningu hvers skóla“ 

(Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 

Félagslífið hlýtur að teljast mikilvægt í því samhengi.  
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Mörgum þykir að í nútíma skólakerfi sé of mikil áhersla lögð á einkunnir 

og mælanlegan árangur. Það leiði til þess að skólinn vanræki að styðja við 

persónulega, félagslega og umhverfislega þætti sem ýta undir námsárangur 

og vellíðan, í réttlátu og heilbrigðu samfélagi (Qualgia og Corso, 2014). „Sú 

menntun sem formlega er skilgreind sem viðfangsefni skóla er ekki nema 

hluti af þeirri menntun sem máli skiptir“ segir Ólafur Páll Jónsson (2015) og 

vitnar máli sínu til stuðnings í Snædísi Rán Hjartardóttur, sem hefur barist 

fyrir réttindum fatlaðra:  

Einnig vill stundum verða sá misskilningur að skóli sé til þess að 

læra og því ekki á ábyrgð neins að gera félagslífið aðgengilegt. 

Sannleikurinn er hins vegar sá að það er menntun í því fólgin að 

gerast virkur þátttakandi, hvort sem er í hinni eiginlegu 

menntun eða þeirri reynsluöflun sem félagsstarfið hefur upp á 

að bjóða. Þar af leiðir að fullur þátttakandi hefur aðgengi að 

öllu því sem til boða stendur... (Snædís Rán Hjartardóttir, 

2015).  

Snædís Rán talar þarna út frá stöðu fatlaðra en þetta má vel yfirfæra á 
aðrar mismunabreytur, t.d. kyn. Menntun í skóla felur sem sagt ekki bara í 
sér að hafa aðgang að kennurum og þekkingu heldur felur hún líka í sér 
þátttöku í samfélagi (Ólafur Páll Jónsson, 2015). Jón Torfi Jónasson (2011), 
fyrrverandi forseti Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, er á sama máli. 
Hann bendir á að oft hefur verið litið á skóla sem hlutlausar 
fræðslustofnanir sem kenna fólki að lesa, reikna og skrifa, þar sem tæknileg 
þekking er sett ofar mannlegu hliðinni, en Jón Torfi telur að líta eigi á 
skólann sem menningarsamfélag.  

Ræktun hinnar skapandi manneskju, tillitssemi við 

samborgarana og skilningur á því um hvað samfélag snýst. 

Þetta ættu ekki að vera jaðarverkefni skólanna, heldur kjarni 

starfs þeirra, að tryggja að þessum þáttum sé sinnt. Jón Torfi 

segir að þungi skólastarfs eigi að færast frá skilningi til 

sköpunar með því að tryggja að allir nýti hæfileika sína og 

aðstöðu til að tjá sig, búa til, skapa; til þess að framkvæma (Jón 

Torfi Jónasson, 2011). 

Jafnréttisstarf með nemendum í félagslífinu er upplagður vettvangur til 

þess að rækta hugsjón sem þessa.  

Það er engum blöðum um það að fletta að félagslíf í framhaldsskólum er 

ekkert aukaatriði heldur miðlægur þáttur í skólastarfinu. Félagslífið hefur 
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áhrif á skólabraginn og í því fá nemendur tækifæri til að menntast í víðum 

skilningi og öðlast mikilvæga og þroskandi reynslu. Það segir sig því sjálft að 

það er ekki sama hvernig félagslífið er. Margir nemendur myndu líkast til 

svara því til að megintilgangur félagslífsins sé að vera skemmtilegt en það 

getur aldrei orðið eini mælikvarðinn á gæði starfsins. Jafnrétti hlýtur að vera 

ein forsenda fyrir góðu félagslífi og það er ábyggilega lærdómsríkt fyrir 

nemendur að taka þátt í jafnréttisstarfi. Áður en staða jafnréttis í félagslífi í 

framhaldsskólum verður tekin til umfjöllunar er rétt að fara stuttlega yfir 

það hvað felst í umræddu félagslífi, almennt og í ML. 

2.3.2 Félagslíf í framhaldsskólum – hvað er brallað? 

Eins og fyrr segir á samkvæmt lögum að starfa nemendafélag í hverjum 

framhaldsskóla og eru þau á ábyrgð skólans. Nemendafélag vinnur m.a. að 

félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og setur sér sjálft reglur 

um skipan, starfssvið og starfshætti (Lög um framhaldsskóla, 92/2008). 

Fyrirkomulagið á þessu er mismunandi á milli skóla en margt er líkt. Fullyrt 

er að í öllum skólunum sé metnaður fyrir því að halda úti góðu félagslífi fyrir 

nemendur. Í úttekt á félagslífi í framhaldsskólum er listi yfir helstu viðburði 

skólaársins 2013-2014. Viðburðirnir eru flokkaðir svona; Böll og ýmsar 

uppákomur; íþróttaviðburðir; aðrir viðburðir. Dæmi um það sem fellur 

þarna undir eru árshátíð, sundlaugarpartý, spilakvöld, fótboltamót, 

skíðaferð, keilumót, tónleikar, uppistand, þemadagar og áfram mætti lengi 

telja (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel Magnúsdóttir, 2014). MORFÍs 

(Mælsku- og rökfærslukeppni framhaldsskóla á Íslandi), „Gettu betur“ og 

Söngvakeppni framhaldsskólanna halda allir framhaldsskólarnir 

sameiginlega, þar á meðal ML. Þetta eru stórir viðburðir sem er varpað út 

ýmist á vefnum, í útvarpi eða sjónvarpi.  

Ég tel að í flestum framhaldsskólum sé starfandi stjórn nemendafélags 

með nokkrum embættum sem kosið er í á ári hverju. Sem dæmi voru 13 

nemendur kosnir í eftirfarandi embætti í stjórn Mímis, nemendafélags 

Menntaskólans að Laugarvatni, í janúar 2015; stallari (formaður), 

varastallari (varaformaður), gjaldkeri, íþróttaformenn, 

skemmtinefndarformenn, skólaráðsfulltrúar, árshátíðarformaður, 

ritnefndarformaður, tómstundaformaður og vef- og markaðsfulltrúi 

(Menntaskólinn að Laugarvatni, 2015).  

Félagslíf í ML er ekki eingöngu á vegum nemendafélagsins. Hefðir eins og 

fjallganga er skipulögð af skólameistara og bekkjarveisla af hverjum bekk 

fyrir sig. Stundum eru viðburðir í tengslum við fjáröflun, t.d. kórsins og 

reglulega heldur fjórði bekkur kaffihúsakvöld til að safna fyrir útskriftarferð 
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sinni. Nemendafélagið hefur auðvitað líka stórt hlutverk og hefur á sínum 

snærum nokkur böll yfir skólaárið, árshátíð, leikrit, dagamun (þemadaga) 

íþróttamót og menningarferðir, svo dæmi séu tekin (Menntaskólinn að 

Laugarvatni, e.d.). Klúbbastarf er misblómlegt en ég man eftir að hafa heyrt 

um spilaklúbb, LAN-klúbb og kvikmyndaklúbb. Nemendafélagið er með 

facebook-síðu þar sem birtar eru myndir. Í útgáfumálunum í tengslum við 

félagslíf ML má einnig nefna slúðurbleðilinn Míming sem er gefinn út eftir 

hvert ball, framboðsrit fyrir árlegar kosningar, kynningarrit um nýnema í 

upphafi skólaárs og Skræðuna sem fjallar um útskriftarnema. Í mörgum 

skólum eru öflug myndbandaráð en ekki er slíkt starfandi í ML. Það eru þó 

oft búin til myndbönd til að skemmta gestum t.a.m. fyrir kaffihúsakvöld og 

árshátíðina. Að lokum má ekki gleyma Kamel og Kvemel sem hafa í gegnum 

tíðina verið stór þáttur í félagslífi ML.  

Innan skólans er Kamel, Karlrembufélag Menntaskólans að 

Laugarvatni, og Kvemel, Kvenrembufélag Menntaskólans að 

Laugarvatni. Mikill rígur er þar á milli og reyna félögin eftir 

bestu getu að gera sem minnst hvort úr öðru með alls kyns 

skemmtilegum uppátækjum. Má þar nefna það sem ber hæst, 

táskoðun og ísveislu hjá Kvemel og naflaskoðun og pizzaveislu 

hjá Kamel. Allir nemendur eru sjálfkrafa meðlimir í félögunum, 

en verði þeir uppvísir að því að svíkja sitt kyn þurfa þeir að 

sæta refsingum eða brottvísun úr félaginu eftir alvarleika brots 

("Menntaskólinn að Laugarvatni: Kynningarrit," 2002).  

Þær breytingar hafa orðið síðan þetta kynningarrit var gefið út, að tekið 

var fyrir táskoðun og naflaskoðun, en þær athafnir fólu í sér átök og áreitni. 

Áhugasamir geta lesið sér til um þessa siði í bók um sögu skólans (Margrét 

Guðmundsdóttir og Þorleifur Óskarsson, 2001). Ísveisla og pizzaveisla, 

baráttusöngvar og áprentaðir bolir (sem koma aðeins við sögu í 

niðurstöðukaflanum) er það helsta sem er á dagskrá Kamel og Kvemel í dag.  

Nú hefur verið gefin innsýn í það hvað felst í félagslífi í framhaldsskólum 

og næst verður útskýrt hvernig er hægt að líta á starfsemina með 

kynjagleraugunum. 

2.3.3 Staða mála – jafnrétti í félagslífi í framhaldsskólum 

Kynjajafnrétti í framhaldsskólum má skoða út frá ótal vinklum; Hvernig eru 

kynjahlutföll í röðum stjórnenda, kennara og nemenda? Er komið eins fram 

við stráka og stelpur? Er kynjaskekkja og staðalmyndir í námsefni? Er 

jafnréttisfræðslu sinnt? Er munur á námsárangri stráka og stelpna? Er 
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munur á líðan stráka og stelpna? Það má líka velta fyrir sér hvernig þetta 

spilar allt saman. Hér er félagslífið í brennidepli. Í þessum kafla verður farið 

yfir það sem hefur verið rannsakað í þeim efnum og ég gef smá innsýn í 

stöðu mála í ML. Úttektin á ekki að vera tæmandi heldur þjónar hún þeim 

tilgangi að taka dæmi um það hvernig kynjamynstur birtast og sýna fram á 

að ástæða sé til að grípa inn í.  

...sem unglingur og í menntaskóla gerði ég mér grein fyrir því 

að svona staða ungra kvenna, staða stelpna, var ekki sú sama 

og staða stráka. Ég fann mjög sterkt fyrir því í menntaskóla, að 

mér fannst sko strákarnir fljóta ofan á og vera svona 

alltumlykjandi og allt um kring, og það svona angraði mig mjög 

mikið... (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir í útvarpsþættinum 

„Höfundar eigin lífs“ á Rás 2, 19. júlí 2015).  

Á sinni menntaskólagöngu fyrir meira en fjörutíu árum upplifði Ingibjörg 

Sólrún ójafnrétti, nokkurn veginn ómeðvitað og án þess að geta í raun 

komið orðum að því. Karllæg menning eða hvers kyns misrétti getur birst í 

formi dulinnar mismununar sem er falin í stemningu, orðræðu, viðhorfum 

og viðmóti sem erfitt er að festa hendur á. Með tölfræði og ýmiss konar 

rannsóknum (s.s. orðræðugreiningu, viðhorfskönnunum og viðtals-

rannsóknum) er þó gerð tilraun til þess að afhjúpa valdastrúktúrinn og 

greina starfsemi út frá jafnrétti. Ef völd, þátttaka, birtingarmyndir og 

aðgengi er mismunandi eftir hópum gefur það vísbendingar um að tækifæri 

séu til að vinna að auknu jafnrétti. Út frá kynjasjónarmiði er til dæmis hægt 

að spyrja: Eru kynjahlutföll jöfn í áhrifastöðum? Taka karlar og konur jafnan 

þátt? Hefur starfsemin áhrif á ímynd karla og kvenna? Er ýtt undir 

klámvæðingu? (Jafnréttisstofa, 2009). Út frá kynhneigð væri hægt að spyrja; 

Er orðræðan á þann veg að sjálfkrafa sé gert ráð fyrir gagnkynhneigð? (Jón 

Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010). Út frá fötlun má spyrja; 

Er aðgengi tryggt? Er þátttaka fólks með fötlun góð? Er ýtt undir 

staðalmyndir? Alls staðar, í alls konar samhengi, í öllum rýmum, er hægt að 

spyrja sig hvort ákveðnir hópar njóti forréttinda en aðrir mismununar. 

Jafnréttisstarf miðar að því að tryggja að í öllum rýmum og félagslegum 

aðstæðum sé öllum hópum tryggð virðing, sýnileiki, þátttaka og vald.  

Margir formenn nemendafélaga telja að jafnrétti ríki í þeirra félagi og að 
lítil þörf sé á markvissu jafnréttisstarfi (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og 
Rakel Magnúsdóttir, 2014). Þarna má segja að ára kynjajafnréttis svífi yfir, 
sem lýsir sér í því að fólk vill trúa því að jafnrétti sé náð þó margt bendi til 
að svo sé ekki (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Kynjuð valdatengsl í 
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samfélaginu endurspeglast nefnilega á ýmsan hátt í félagslífi í 
framhaldsskólum. Gott dæmi er af stelpu sem var úthrópuð hóra í 
skólablaðinu á sama tíma og strákur var settur á stall fyrir að sofa hjá 
mörgum ungum stelpum (Helga Sóllilja, 2014). „Kaldhæðin viðhorf og 
virðingarleysi gagnvart stelpum“ hafa verið talin áberandi í skólablöðum og 
á fleiri sviðum (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). 
Í skólablöðunum þykja hlutirnir þó hafa lagast, eða í raun færst yfir í 
myndbandaráðin (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel Magnúsdóttir, 
2014).  

Kynjahlutföll eru víða skekkt, til dæmis í formannsembættum. Í gegnum 
söguna hafa stelpur verið innan við 15% formanna nemendafélaga 
(Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Úttekt á 
félagslífi framhaldsskólanema leiddi þó í ljós að kvenformönnum hefur 
fjölgað og voru á skólaárinu 2013-2014 jafnmargar strákum. Sama vetur var 
í heildina nokkuð jafnt kynjahlutfall í stjórnum nemendafélaganna, en 
kynjaskekkja birtist á nokkrum sviðum, eins og í íþróttaráðum þar sem 79% 
eru strákar en 21% stelpur og leikfélagsráðum þar sem 71% eru stelpur en 
strákar 29%. Rýnt var sérstaklega í myndbandaráðin þar sem hlutföllin eru 
91% strákar og 9% stelpur. Birtingarmynd kynjanna er líka ólík í 
myndböndunum, stelpur eru lítt sýnilegar og þjóna gjarnan því hlutverki að 
vera til skrauts og stuðnings. Staðalmyndir og klámvæðing birtast þarna 
með skýrum hætti (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel Magnúsdóttir, 
2014). Rakel Magnúsdóttir hélt áfram að rannsaka myndbandaráðin í 
mastersverkefni sínu og gerði áhugaverða viðtalsrannsókn með nemendum. 
Stelpur hafa ekki jafn greiðan aðgang að myndbandaráðunum því 
staðalmyndir og tengslanet gera strákum auðveldara fyrir. Strákarnir fara 
með aðalhlutverkin og stelpurnar birtast í „lélegum aukahlutverkum sem 
kynferðisleg viðföng“ (Rakel Magnúsdóttir, 2015).  

Í spurningakeppninni „Gettu betur” hafa strákar verið í yfirgnæfandi 
meirihluta keppenda. Sem dæmi var einungis ein kona í átta liða úrslitum en 
23 karlar árið 2010. Við greiningu kom í ljós að ýmsir möguleikar væru til 
úrbóta. Tillögur sneru meðal annars að jafnréttisfræðslu fyrir starfsfólk 
keppninnar, kynjasjónarmiðum við samningu spurninga, jöfnum 
kynjahlutföllum í starfsliðinu og því að forprófin væru lögð fyrir alla. Síðast 
en ekki síst var lagt til að tímabundnum kynjakvóta yrði komið á svo að 
minnsta kosti einn af hvoru kyni væri í hverju liði (Anna Pála Sverrisdóttir, 
2011). Kynjakvóti fékkst samþykktur, en hann var umdeildur eins og venja 
er með kynjakvóta. Eftir að kvótinn komst á voru í fyrsta skipti jöfn 
kynjahlutföll í úrslitum „Gettu betur“ (Nútíminn, 2015).  

Mælsku- og rökfærslukeppnin MORFÍs hefur verið haldin í þrjátíu ár og 
meirihluti þátttakenda, þjálfara, liðstjóra, ræðumanna kvöldsins og dómara 
hafa í gegnum tíðina verið karlkyns. Sem dæmi voru þjálfarar ræðuliðanna 
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hjá þeim liðum sem komust í úrslit á tímabilinu 2002-2013 í 96% tilvika 
karlar. Keppendur í MORFÍs árið 2013-2014 voru 38% konur og 62% karlar 
(Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel Magnúsdóttir, 2014). Frá 2000-
2014 voru 2 konur og 13 karlar valin ræðumenn kvöldsins. Kannski eru 
blikur á lofti þessi misserin því það var 2013 og 2014 sem þessar tvær konur 
komust á blað (Wikipedia, e.d.). Nýlega stigu margir núverandi og 
fyrrverandi kvenkynsþátttakendur í MORFÍs fram og sögðu frá því hvernig 
þær höfðu verið beittar kynferðislegri áreitni og jafnvel kynbundnu ofbeldi 
þegar þær tóku þátt í keppninni. Þetta átti sér stað í aðdraganda keppnanna 
og á keppniskvöldunum sjálfum og fól í sér gróft tal, birtingu nektarmynda, 
ósiðleg símtöl og kynferðislegar níðvísur í þeirra garð (Kolbrún Hrund 
Sigurgeirsdóttir og Rakel Magnúsdóttir, 2014). Umræðan fór af stað eftir 
ákveðið atvik sem komst í hámæli og það leiddi til þess að svona framkoma 
var bönnuð í lögum MORFÍs og þeir sem brjóta gegn því eiga yfir höfði sér 
að vera vísað frá keppni (Linda Blöndal, 2014). Að auki hefur verið lagt til að 
þátttakendum verði boðið upp á jafnréttisfræðslu, kyngreind tölfræði birt 
og jafnvel settir kynjakvótar (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel 
Magnúsdóttir, 2014).  

Hér hefur áherslan verið á kynjajafnrétti en í lokin vil ég minnast á 

rannsókn sem fjallar um það hvernig framhaldsskólar á Íslandi eru 

gagnkynhneigðir. „Stofnanabundninn heterósexismi“ lýsir sér í 

skilningsleysi, óþægilegum spurningum og gagnkynhneigðri orðræðu. 

Skýringa er leitað í því hversu ósýnilegir hinsegin nemendur eru í skólanum 

og kerfisbundinni þöggun, meðvitaðri eða ómeðvitaðri. Leggja sumir 

viðmælenda áherslu á að áberandi einstaklingar í félagslífinu, einkum þeir 

sem hafa komið út úr skápnum, geti verið fyrirmynd og barist gegn 

fordómum og heterósexisma. Allir viðmælendur höfðu upplifað neikvæða 

reynslu og erfiðleika vegna skólaballa og annarra viðlíka skemmtana á 

vegum skólans, þar sem þeir upplifðu „þvingaða gagnkynhneigð“ (Jón 

Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010).  

2.3.3.1  Jafnrétti í félagslífi ML 

Hér verður gefin smá innsýn í kynjamynstur í félagslífi í ML. Það skal tekið 
skýrt fram að engar forsendur eru til að líta svo á að ástandið sé sérstaklega 
slæmt hjá okkur. Það er ekki hægt að útiloka að svo sé en mig grunar frekar 
að í öllum framhaldsskólum sé pottur brotinn. Framhaldsskólum almennt 
má líka koma til varnar með því að undirstrika að þeir eru ekki til í 
tómarúmi. Nemendur alast upp í kynjuðu samfélagi og koma inn í skólana 
með alls konar hugmyndir og venjur sem hafa áhrif á skólabraginn, þar á 
meðal félagslífið. Auðvitað er það líka á hinn veginn – að menningin innan 
skólanna hefur áhrif á nemendur. Ójafnrétti sem birtist í skólasamfélaginu á 
sem sagt ekki endilega rætur þar – en hvar sem orsakirnar liggja þá eru 
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alltaf tækifæri til að takast á við einkennin, freista þess að þoka málum til 
betri vegar og þrýsta á jafnrétti. En hér koma sem sagt nokkur dæmi, og 
ítarlegri umfjöllun er að finna í niðurstöðukaflanum.  

Í stjórninni í heild á síðustu 10 árum hafa verið svipað margir strákar og 
stelpur en embættin eru kynjaskipt, t.d. er algengara að stelpur séu 
árshátíðarformenn á meðan strákar hafa oftar tekið að sér hlutverk 
tómstundarformanns og formaður nemendafélagsins hefur mun oftar verið 
karlkyns. Þetta má sjá á skífuritum á mynd 1, á næstu síðu, en það byggir á 
gögnum sem ég hef tekið saman um þróunina síðustu 10 ár. Þau benda 
einnig til þess að kynjaskipting embætta sé að aukast og festast í sessi, 
frekar en hitt. Kynjaskekkja í stjórninni á sér sögulegar rætur og eftirfarandi 
má lesa í riti um sögu ML:  

Þeir voru formenn Mímis, ritstjórar skólablaðsins og formenn 
flestra nefnda. Embætti ritara var hið eina, fyrir utan störf á 
kvennavist sem nánast undantekningarlaust féll stúlkum í skaut 
þannig að allan 7. áratuginn mátti oftast sjá eitt en í mesta lagi 
tvö kvenmannsnöfn í stjórnartalinu. Vegtyllur innan 
skólafélagsins endurspegla því að karlaveldi hafi ríkt í 
menntaskólanum (Margrét Guðmundsdóttir og Þorleifur 
Óskarsson, 2001).  

Höfundar bæta því síðan við að þó strákarnir hafi haldið um 
stjórnartaumana megi þó ekki gera lítið úr hlut stúlknanna og þátttöku 
þeirra í skólalífinu, „hringiðu hversdagsleikans“. Stúlknahópurinn var jafnvel 
„meira áberandi en fjöldinn gaf tilefni til“. Það er auðvitað nokkuð til í því að 
formleg hlutverk segja ekki alla söguna og gefa ekki endilega forsendur til 
að álykta um almenna undirokun. En þau gefa vísbendingar og það er ekki 
hægt að gera lítið úr því að stúlkurnar höfðu færri fyrirmyndir og fengu ekki 
sömu tækifæri til valda. Auk þess sem fæð stúlknanna í skólanum á þessum 
tíma var ójafnrétti í sjálfu sér, enda var aðgengi stelpna að menntun lengi 
skert.  

Í 62 ára sögu skólans hafa verið 55 strákar í embætti stallara (formanns) 
en sjö stelpur. Sú fyrsta var kosin árið 1987 og síðan voru hinar árin 1992, 
1993, 1994, 1998, 2011 og 2015. Nú eru í fyrsta skipti stelpur á sama tíma í 
embætti stallara og varastallara (Margrét Guðmundsdóttir og Þorleifur 
Óskarsson, 2001; Halldór Páll Halldórsson, munnleg heimild, 16. febrúar 
2015). Fjöldi kvenstallara á 10. áratugnum er eftirtektarverður. Sköpuðu 
þær hver annarri fyrirmynd? Voru þær svona margar vegna samfélagslegara 
aðstæðna þess tíma? Hafði t.d. Vigdís Finnbogadóttir og Kvennalistinn áhrif 
á þessa kynslóð? Sömuleiðis er athyglisvert það hlé sem verður frá 1998-
2011. Þetta má setja í samhengi við rannsókn Andreu Hjálmsdóttur og 
Þórodds Bjarnasonar (2008) sem benti til að jafnréttisvitund ungs fólks hafi 
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verið meiri árið 1992 heldur en 2006. Mynstrið sem við sjáum hjá 
kvenstöllurum í ML styður við þá kenningu að orðið hafi bakslag á umræddu 
tímabili.   

Mynd 1: Kynjahlutföll í embættum Mímis 2005-2015 

Fleiri dæmi eru um kynjaskekkju í okkar skóla og má nefna að fáar 

stelpur stýra þáttum í Útvarpi Benjamín sem er sent út árlega (nánar lýst í 

niðurstöðum) og birtingarmynd kynjanna í slúðurbleðlinum Mímingi sem 

kemur út eftir hvert ball er kynjuð. Þegar við skoðuðum slúðurbleðilinn, 

sem er reyndar oftar en ekki ritstýrt af stelpu, kom sama mynstur í ljós sem 
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Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel Magnúsdóttir (2014) sáu í 

myndbandaráðunum. Myndir af strákum á forsíðu Mímings voru tólf en 

myndir af stelpum þrjár. Stelpurnar voru frekar klámvæddar og hlutgerðar. 

Fleira mætti telja til en hluti af því sem þarf að gera í samstarfi við 

nemendur er að kortleggja starfsemi nemendafélagsins betur og kynjamun 

sem birtist á ólíkum sviðum þess. Er kynjaskekkja í leikritunum? Hvernig 

njóta strákar og stelpur íþróttatíma og íþróttamóta á vegum 

nemendafélagsins? Hverjir stjórna og taka þátt í hinum ýmsu klúbbum og 

viðburðum? Hvernig líður hinsegin nemendum í ML? Eins og fyrr segir má 

skoða áhrifavald, þátttöku og birtingarmyndir hópa (ekki bara kvenna og 

karla) í allskonar samhengi.  

2.4 Leiðir til jafnréttis 

Hvað á ég við þegar ég tala um að ég vilji að nemendur vinni að 

jafnréttismálum og að það sé eitthvað gert? „Þetta reddast ekki“ eins og 

Auður Magndís Auðardóttir, verkefnisstjóri jafnréttisskóla Reykjavíkur, sagði 

við kynjafræðinema úr framhaldsskólum á málþingi okkar haustið 2014. Og 

hvað er þá til ráða? Jafnréttisbarátta getur tekið á sig ótal myndir. Hún 

getur verið skapandi, frjálsleg, óformleg, fyndin, ögrandi, umdeild, 

skemmtileg, erfið, átakanleg, formleg, leiðinleg, hógvær, áberandi eða 

hófstillt. Alls konar. Jafnréttisbaráttan finnur sér farveg í gegnum stjórnmál 

og grasrót, á einstaklingsgrundvelli eða í hópum. Bókaskrif, greinaskrif, 

fyrirlestrar, fundir, nefndir, blaðaútgáfa, mótmæli, umræður, samtök, 

göngur, usli, ögrun, vakning, listir, fræðimennska, fræðsla, auglýsingar, lög, 

reglur, staðlar, kvótar, gátlistar, áætlanir, samþætting. Hvernig er hægt að 

berjast fyrir bættu samfélagi? Í tengslum við jafnrétti eru ótal álitamál, 

þversagnir og togstreita. Nærtækast er að nefna kynjakvóta sem eru af 

mörgum taldir árangursríkir og réttlátir, í samhengi hlutanna, en eru afar 

umdeildir (Þorgerður Einarsdóttir, 2007). Í mínum huga þarf að horfa 

gagnrýnið á það hverju sinni hvaða leiðir skal fara. Hvað viljum við gera? 

Hvað er árangursríkt? Hvað er réttlátt? Það eitt er víst að þetta reddast ekki 

og það þarf að gera eitthvað. Þegar ég lagði af stað með nemendum vildi ég 

halda öllu opnu og sjá hvaða leiðir þau myndu fara. Það væri gaman að fara 

hér yfir sögu jafnréttisbaráttunnar og koma með dæmi um hugmyndafræði, 

aðgerðir og sigra. Það verður þó látið duga að skoða hvað hefur verið lagt til 

og framkvæmt upp á síðkastið í framhaldsskólunum, auk þess sem 

kynjasamþætting og jafnréttisáætlanir verða kynntar sérstaklega.  

Félagslífi nemenda hefur yfirleitt ekki verið gerð skil í jafnréttisáætlunum 

framhaldsskólanna (Jóna Pálsdóttir og Ásta Magnúsdóttir, 2015). Í nokkrum 
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skólum hefur samt með virkum hætti verið unnið með nemendafélögum að 

jafnrétti. Má þar nefna Kvennaskólann í Reykjavík þar sem eitt markmiða í 

jafnréttisáætlun er að „tryggja að jafnréttismál séu á dagskrá nemenda-

félagsins“. Jafnréttisnefnd hefur verið sett á fót og jafnréttisáætlun mótuð 

(Þórður Kristinsson, 2014). Stjórn nemendafélagsins í Flensborg situr áfanga 

í leiðtogaþjálfun þar sem þau fá stuðning og fræðslu, m.a. um kynhlutverk 

og jafnrétti (Freyja Auðunsdóttir, 2014) og fleiri dæmi mætti nefna um 

viðleitni til að styðja nemendafélögin á braut jafnréttis, þar á meðal í ML að 

sjálfsögðu. Eins og fyrr segir er MORFÍs búið að setja sér siðareglur og 

kynjakvótar komnir á í „Gettu betur“ (sjá kafla 2.3.3.). Fleira hefur verið lagt 

til. Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel Magnúsdóttir (2014) settu m.a. 

fram hugmyndir um að nýta fræðslu, jafnréttisáætlanir, kynjasamþættingu, 

kynjakvóta, kyngreinda tölfræði og gátlista, til að tryggja að 

kynjasjónarmiða sé gætt og þjónusta sé fjölbreytt og við allra hæfi. Þær 

leggja áherslu á að aðhald og eftirfylgni þurfi að vera á ábyrgð 

skólastjórnenda, sem getur sett verkefnið í hendur annars, t.d. 

félagsmálafulltrúa. Ég tel að jafnréttisfulltrúi geti líka tekið að sér þetta 

hlutverk. Það ég best veit er reyndar ekki starfandi jafnréttisfulltrúi í 

mörgum framhaldsskólum og hlutverk okkar er í raun ekki skilgreint neins 

staðar. Úr þessu mæti bæta. Aftur á móti er enginn félagsmálafulltrúi í ML, 

en það hefur verið í umræðunni að koma því á. Sameiginleg ábyrgð og virkni 

margra, t.d. skólastjóra, félagsmálafulltrúa og jafnréttisfulltrúa væri líka 

möguleiki.  

Í núgildandi aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar er stefnan sett á að stuðla 

að jafnrétti í félagslífi í framhaldsskólum (Velferðarráðuneytið, 2013b). 

Úttekt á félagslífi framhaldsskólanema er eitt af því sem hefur leitt af 

þessari stefnumörkun, en Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel 

Magnúsdóttir (2014) unnu verkefnið fyrir Samband íslenskra 

framhaldsskólanema (SÍF), Háskóla Íslands og Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Þær fengu líka styrk til þess að flytja fyrirlestra 

um úttektina fyrir nemendur í framhaldsskólum og komu meðal annars til 

okkar á Laugarvatn 11. mars 2015 (eins og sagt verður frá í niðurstöðum). 

Framkvæmdasjóður jafnréttismála hefur veitt styrk til að vinna markvisst að 

því að efla jafnréttisvitund í félagslífi framhaldsskólanema og áframhaldandi 

styrkur fékkst fyrir árið 2015 (Jóna Pálsdóttir og Ásta Magnúsdóttir, 2015). 

Svona vitundarvakning er óneitanlega lykilatriði til að ná fram viðhorfs-

breytingu, sem er nauðsynleg forsenda fyrir því að breytingar verði. Liður í 

því var námskeið á vegum Félags ungra jafnréttissinna fyrir stjórnir 

nemendafélaga, í september 2014. Þar var einmitt lagt upp með að vekja 

fólk til umhugsunar, veita tækifæri til samræðna, upplýsa og hvetja til 
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ábyrgðar og aðgerða. Ennfremur leiðir vitundarvakning af kynjafræði-

kennslunni sem fjöldi framhaldsskóla býður nú upp á.  

Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, kennari í Borgarholtsskóla, var fyrst til að 

bjóða námskeið í kynjafræði í framhaldsskóla, árið 2007. Árið 2012 kenndi 

ég kynjafræði í fyrsta skipti og ML var þá fimmti skólinn til að bjóða upp á 

fagið, en síðan hafa sífellt fleiri bæst við. Núna er boðið upp á kynjafræði 

sem sérstakt fag, oftast valfag, í um helmingi framhaldsskóla (Jóna 

Pálsdóttir og Ásta Magnúsdóttir, 2015). Þessi aukning kynjafræðikennslu 

hefur fengið góðan meðbyr og þrýst hefur verið á það að jafnréttisfræðslu 

sé vel sinnt. Femínistafélög framhaldsskólanna hafa skorað á yfirvöld að 

kynjafræði verði skyldufag (Velferðarráðuneytið, 2014). Sérfræðingar á sviði 

kynjafræði hafa hvatt til þess að kynjafræðikennsla verði efld og benda á 

þau tækifæri sem felast í þeim námskrárbreytingum sem nú standa yfir 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2015). Það tækifæri verður nýtt í ML. Frá 

árinu 2012 hef ég kennt kynjafræði sem skyldufag fyrir alla nemendur á 

félagsfræðibraut, á þeirra fjórða og síðasta ári. Með nýrri námskrá skólans, 

sem tekur gildi haustið 2015, eykst kynjafræðikennslan. Þá verður hún hluti 

af kjarnanum fyrir alla nemendur, þ.e. á félagsvísindabraut og 

náttúruvísindabraut, á fyrsta ári. 

Kynjafræðikennarar greina frá því að kennslan hafi mikil og jákvæð áhrif 

á nemendur og að viðhorf þeirra breytist. Kennarar finna fyrir andstöðu, sér 

í lagi frá drengjum, en segja að fræðslan minnki andstöðu og fordóma. 

Margir nemendur virðast aldrei hafa pælt í kynjakerfinu og eru alveg blind á 

það. Nemendur læra að vera gagnrýnir á eigið líf og samfélagið í heild. Það 

getur virkað mjög eflandi fyrir nemendur að koma auga á óréttlæti, 

kynjaskekkju og staðalmyndir. Dæmi eru um að einstaklingar opni sig með 

kynferðisofbeldi sem þeir hafi orðið fyrir. Kynjafræðikennslan er sögð hafa 

„smitáhrif“ og einn kennari orðar það þannig að jafnréttisumræða eigi 

„...greiðari aðgang að öllum rýmum...og öllum hópum í skólanum“. Annar 

segir að jafnréttismál séu meira rædd en áður á kennarastofunni og 

nemendafélagið leggi meira upp úr jafnrétti í sínum störfum. Fjölgun 

femínistafélaga í framhaldsskólum er líka til marks um aukna meðvitund og 

virkni nemenda í jafnréttisbaráttu (Maríanna Guðbergsdóttir og Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2014). Vitað er til að stofnuð hafi verið femínistafélög 

í átta framhaldsskólum og í sjö af þeim skólum er kennd kynjafræði, svo það 

virðast vera tengsl þar á milli (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel 

Magnúsdóttir, 2014). Ekki hefur verið stofnað femínistafélag í ML og það má 

velta því fyrir sér hvort það hafi haft áhrif hversu seint á skólagöngunni 

nemendur hafa fengið kynjafræðikennslu, fram að þessu. 
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Í dag gerist margt í gegnum samfélagsmiðlana og þangað teygir 

jafnréttisbaráttan sig líka. Síðasta vetur fóru tvær femínískar bylgjur af stað 

á Twitter, sem áttu upptök sín í framhaldsskólunum. Fyrst var það 

„brjóstabyltingin“ undir myllutenginu #freethenipple. Margar konur birtu 

myndir af sér berbrjósta, fóru berar að ofan í sund og niður í bæ. Baráttan 

átti sér marga vinkla en meðal annars var hún til höfuðs klámvæðingu og 

hefndarklámi (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015). Svo fór myllutengið 

#6dagsleikinn af stað þar sem fólk setti inn sögur úr sínu daglega lífi af 

misrétti. Það átti upptök sín á málþingi kynjafræðinema sem haldið var í MK 

vorið 2015 (Jóhann Óli Eiðsson, 2015). Að lokum er rétt að nefna 

Framhaldsskólablaðið sem er dreift í alla framhaldsskóla á landinu. 

Undanfarið hafa verið miklar femínískar áherslur í því, birtir pistlar, greinar 

og viðtöl um jafnréttismál, m.a. í félagslífinu.  

2.4.1 Kynjasamþætting 

Í jafnréttislögum segir að gæta skuli jafnréttissjónarmiða og vinna að 

kynjasamþættingu í stefnumótun og ákvörðunum á öllum sviðum 

samfélagsins. Kynjasamþætting er skilgreind svona: Að skipuleggja, bæta, 

þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn 

kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir 

þeirra sem alla jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu. 23. grein 

laganna fjallar um menntun og skólastarf og þar kemur fram að 

kynjasamþættingar skuli gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla- 

og uppeldisstarfi, þar á meðal íþrótta- og tómstundastarfi (Lög nr. 10/2008). 

Í Háskóla Íslands hefur verið reynt að uppfylla lagaskylduna um 

kynjasamþættingu en vísbendingar eru um að erfiðlega hafi gengið að fylgja 

því eftir. Meðal hindrana virðist vera það hversu fáir hafi skilning á því hvað 

samþætting feli í sér (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2012). Það 

hefur líka verið bent á að skýrar skilgreiningar, pólitískur vilji, þekking og 

bjargræði séu forsendur sem þurfi að vera til staðar, en skorti hjá 

háskólanum. Með „bjargræði“ er átt við tíma, mannafla og fjármuni (Kristín 

Anna Hjálmarsdóttir, 2013). Í handbók um kynjasamþættingu er tekið fram 

að samþættingin verði að vera unnin í hópi fólks sem kemur dags daglega 

að stefnumótun og verkefnum starfseminnar (Jafnréttisstofa, 2009). 

Kynjasamþætting hefur samt fengið þá gagnrýni að vera of „top-down“. Það 

getur virkað þvingandi fyrir þá sem eiga að fylgja rammanum sem er settur, 

og valdið andstöðu (Kreitz-Sandberg, 2013). 

Það kemur mér ekki á óvart að það vanti upp á skilning, fólk kalli eftir 

skýrum skilgreiningum og finnist þetta þvingað og íþyngjandi. Þrátt fyrir að 
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ég hafi nokkra þekkingu og reynslu af kynjasamþættingu þá er hún í mínum 

huga nokkuð óljóst hugtak. Handbók um kynjasamþættingu, Jöfnum leikinn, 

er full af alls konar aðferðum. Átta þrepa „jafnréttisstigi“ er lagður til 

grundvallar og settar fram fimm leiðir sem hægt er að fara við 

„kortlagningu, markmið og aðgerðir“. Það eru; jafnréttiskortlagning, 

greining á verkferlum, kerfisbundin jafnréttisúttekt, 4H aðferðin og 

jafnréttisáhrif verkefna. Hverju þrepi í stiganum og hverri leið fylgja mörg 

skref og undirskref og þetta virkar einfaldlega allt frekar flókið og 

fráhrindandi á mig. Ég held að það sé kostur við kynjasamþættingu að hún 

býður upp á ákveðin ferli sem hægt er að nýta til að vinna kerfisbundið að 

því að koma jafnréttismálum á dagskrá. Í handbókinni segir að reynslan sýni 

að góð undirstaða og markviss undirbúningur skili bestum árangri 

(Jafnréttisstofa, 2009). Ekki er ástæða til að draga það í efa en ég velti því 

fyrir mér hvort „þrepin“ og „ferlin“ og „leiðirnar“ virki hvetjandi á fólk. Í 

handbókinni er reyndar tekið fram að það sé ekki nauðsynlegt að fylgja 

hverju þrepi stigans eða taka þau í réttri röð, svo aðferðin virkar ef til vill 

bara flókin og hamlandi vegna þess að fólk hefur ekki nógu frjálsleg viðhorf 

til hennar. Það þarf ekki að líta á aðferðina sem harðan húsbónda heldur 

frekar sem hækju sem hægt er að nýta eftir þörfum. Kynjasamþætting er 

ekki markmið í sjálfu sér, heldur leið að markmiðinu um jafnrétti.  

Reynt hefur verið að útskýra samþættingu á einfaldan hátt og segja að 

krafan sé sú að fólk hafi „jafnréttisgleraugun“ uppi og skoði þannig hvaða 

áhrif ákvarðanir hafi á mismunandi hópa. Búnir hafa verið til gátlistar til að 

auðvelda kennurum Háskóla Íslands að samþætta í kennslu sinni (Svandís 

Anna Sigurðardóttir, 2014). Kannski þarf þetta ekki að vera flóknara en 

þetta. Áherslan á hluti eins og fræðslu, eftirfylgni o.fl. er í raun mjög 

sjálfsögð og einföld. Einnig að það sé nauðsynlegt að kortleggja stöðuna, 

t.d. með því að nota kynbundna tölfræði. Vinnsla og birting kynbundinnar 

tölfræði er aðgerð í sjálfu sér, eins og reynsla Geenu Davis staðfestir. Hún 

segist mæta kollegum sínum í kvikmyndabransanum með rósemd þegar 

hún fer yfir tölfræðina með þeim. Þar sést hversu mikil kynjaskekkja er í 

röðum leikara, leikstjóra og framleiðenda, jafnvel í barnaefni og 

teiknimyndum. Þegar tölurnar eru uppi á borðum á fólk erfitt með að trúa 

þeim og hafði aldrei grunað að hlutföllin væru svona (Kastljós, 2015).  

2.4.2 Jafnréttisáætlun 

Lög kveða á um að allar stofnanir með fleiri en 25 starfsmenn verði að setja 

sér jafnréttisáætlun sem tekur mið af jafnréttislögum. Jafnréttisáætlun þarf 

að vera formlega samþykkt og með gerð hennar er viðurkennt að 
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nauðsynlegt sé að grípa til sérstakra aðgerða til að raunverulegt jafnrétti 

milli kynjanna náist. Jafnréttisáætlun er mikilvægt verkfæri sem nota á til að 

vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á vinnustaðnum. Í 

leiðbeiningum um gerð jafnréttisáætlunar er sýnt hvernig áætlun er sett 

upp út frá markmiðum, aðgerðum, ábyrgð og tímaramma (Jafnréttisstofa, 

2007). Nemendafélög geta sett sér jafnréttisáætlun rétt eins og fyrirtæki og 

stofnanir, þó áherslur verði alltaf aðrar. Til dæmis eiga jafnréttisáætlanir 

stofnana og fyrirtækja að taka til samræmingar fjölskyldu- og atvinnulífs, en 

það á ekki við í félagslífi í framhaldsskólum. Formið stendur þó fyrir sínu.  

Orð eru til alls fyrst en það er ekki nóg að hlutirnir líti vel út á pappír. 

Arnfríður Aðalsteinsdóttir (2014) komst að því að janfréttisáætlanir skóla 

geta verið vel unnar og vandaðar án þess að það leiði til framkvæmda. „Ef 

áhugi, vilji og jákvæð viðhorf stjórnenda og starfsfólks til kynjajafnréttis eru 

ekki til staðar komast jafnréttismálin ekki á dagskrá.“ (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2014). Þetta er mikilvægur punktur sem Arnfríður kemur 

inn á, að það er fólkið, ásetningurinn og aðgerðirnar sem skipta höfuðmáli, 

ekki orð og áætlanir. Ahmed (2012) lýsir því að jafnréttisfulltrúar leggja oft 

upp úr því að koma réttum orðum inn í stefnur og áætlanir. Það auðveldi 

þeim starfið að geta vísað í samþykkt skjöl þegar haldið er áfram við að 

reyna að koma jafnrétti á dagskrá og vinna að jafnréttismálum. Ég get tekið 

undir að það er langur vegur frá því að semja áætlun og að fylgja henni eftir, 

en tel að jafnréttisáætlanir geti verið mikilvæg tæki engu að síður. Bæði 

kynjasamþættingin og jafnréttisáætlanir eru tæki sem eiga að leiða til 

markvissra vinnubragða. Það má segja að þau sé gagnleg, en þó ekki 

nægjanleg forsenda fyrir því að jafnréttisstarf sé unnið.  

Kannski vantar kraftinn, sameiningarmáttinn og baráttuandann í form-

legar, opinberar nálganir eins og kynjasamþættingu og jafnréttisáætlanir. 

Líklega var það þess vegna sem mig langaði til þess að halda öllu opnu þegar 

farið var af stað í jafnréttisstarfið með nemendafélaginu. Ég vildi hafa þetta 

frjálslegt og skapandi. Ég átti þó eftir að sækja í hugmyndafræði 

kynjasamþættingar og jafnréttisáætlana og fann að skilgreind hlutverk, eins 

og jafnréttisfulltrúi, hafði ákveðið gildi. Í rannsóknarniðurstöðunum má sem 

sagt sjá að ég prufaði mig áfram í því að nýta formlegar nálganir á eigin 

forsendum.  
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2.5 Íhlutun undir formerkjum forystu og lýðræðis 

Tvær staðhæfingar: 

 Jafnréttisstarf í tengslum við félagslíf framhaldsskólanema er 
nauðsynlegt að vinna lýðræðislega. Þess vegna þarf 
jafnréttisfulltrúinn að leggja sig fram um að virkja raddir nemenda og 
nota aðferðir sem eru valdeflandi.  

 Hlutverk jafnréttisfulltrúans felst í því að veita forystu, þ.e. að vera 
leiðtogi. Þess vegna er skynsamlegt að nýta kenningar um forystu 
þegar leitað er leiða til að vera góður jafnréttisfulltrúi.  

Þetta eru ákveðnar forsendur sem ég gekk út frá í mínu starfi sem 

jafnréttisfulltrúi og þær styrktust í rannsóknarferlinu. Í upphafi var 

lýðræðishugsjónin sterk hjá mér og draumsýnin sú að nemendur myndu 

vinna í jafnréttismálunum að eigin frumkvæði og á eigin forsendum, með 

smá hvatningu og stuðningi frá mér. Það má segja að pælingar um forystu 

hafi komið seinna og það var ákveðið skref sem þurfti að taka, að tala um 

sjálfa mig sem leiðtoga. Það er eitthvað dramatískt við það. En forysta er í 

raun nokkuð hversdagslegt fyrirbæri og ekkert að því að viðurkenna að 

henni sé beitt í ýmsu samhengi. Það var ekki ákveðið í upphafi 

rannsóknarinnar að áhersla yrði sett á forystu. Ég hafði ekki séð talað um 

hlutverk jafnréttisfulltrúans sem leiðtogahlutverk en ég hafði tekið tvo 

áfanga um forystu í mastersnáminu og sú hugmynd skaut reglulega upp í 

kollinum að hér væri ég að stuðla að breytingum, virkja fólk með mér til 

breytinga. Það passaði vel að nýta fræði um forystu og breytingar til þess að 

skilja hlutverk mitt, túlka reynsluna og leita árangursríkra leiða.  

Á tímabili fannst mér vera togstreita á milli þessara tveggja gilda, 

lýðræðis og forystu. Mér fannst í lýðræðinu liggja áhersla á frumkvæði og 

virkni nemenda á meðan í forystunni fælist mitt frumkvæði og virkni. 

Hvernig gæti ég fundið jafnvægi í þessu? Ég þurfti að hugsa vel hvernig ég 

skilgreindi og liti á lýðræði og forystu og hvernig gildi mín spiluðu saman. Ég 

fann út að lýðræði og forysta geta farið saman, og þó ákveðin togstreita 

komi upp, þá þýði það ekki að manni sé að mistakast. Þetta skýrir sig í 

niðurstöðunum og umræðunum, en nú verður sagt frá kenningum og 

hugmyndum um forystu sem gagnast við að túlka niðurstöður 

rannsóknarinnar. Inn á milli eru útúrdúrar og áherslur sem eiga við, 

sérstaklega út frá því að rannsóknin er gerð í samhengi við jafnrétti og 

skólastarf, að lýðræði var talið mikilvægt og fleira sem skaut upp kollinum á 

leiðinni, eins og gagnleg sýn á togstreitu og samvinnu.  
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Þó ég nýti hugmyndir úr forystufræðum geri ég enga tilraun til að gefa 

yfirlit yfir allar helstu hugmyndir og hugmyndafræðilegan ágreining í 

leiðtogafræðunum eins og þau leggja sig. Tilgangurinn er að auðkenna það 

sem hjálpar mér að skilja og túlka. Ég var í leit að bandamönnum, sem 

styðja mig og kenna mér gagnleg viðhorf og sýna mér áhugaverð sjónarmið 

sem ég get sett í samhengi við reynslu mína.  

2.5.1 Breytingar, forysta og andstaða við jafnréttisbaráttu 

Í rannsókn Page (2011) kom í ljós að jafnréttisfulltrúar litu ekki á sig sem 

leiðtoga en kölluðu eftir forystu stjórnenda. Í raun voru þeir þó sjálfir að 

iðka forystu; leita leiða til að stuðla að breytingum og fá fólk í lið með sér. 

Þeirra skilningur á forystu var kannski of takmarkaður. Á eftir verður fjallað 

nánar um leiðir til að vera leiðtogi, en einföld skilgreining er sú að leiðtogi 

sé sá sem hefur áhrif. Forysta er iðkuð allt í kringum okkur, í 

hversdagslegum aðstæðum (Hackman og Johnson, 2009). William (2005) 

skilgreinir forystu sem ferli eða gjörðir sem fá einstaklinga og hópa til að 

takast á við endurmat og aðlögun. Í því felst að fá fólk til að horfast í augu 

við og takast á við áskoranir í því skyni að bæta aðstæður og stuðla að 

framförum. Breytingar sem snúast um gildismat, venjur og vinnubrögð 

reyna meira á heldur en „tæknilegar“ breytingar með skýrum lausnum 

(Fullan, 1991; Williams, 2005). Hið fyrra á tvímælalaust við um 

jafnréttisstarfið. Það er almennt eðlilegt að breytingar taki tíma og kalli á 

andstöðu og erfiðleika (Fullan, 1991). Ofan á það bætist að jafnréttismál eru 

að ýmsu leyti umdeild og flókin (Ahmed, 2012; Kreitz-Sandberg, 2013).  

Williams (2005) fjallar um forystu á þeim grundvelli að hún sé 

aðstæðubundin. Hann segir að ólíkar áskoranir séu ólíks eðlis og kalli á 

mismunandi nálgun. Sumar áskoranir krefjast þess að leiðtogi sé 

aðgerðasinni (e. activist challenge). Jafnréttisbarátta er slík áskorun. Þá er 

þörf á því að horfast í augu við óréttlæti og þversagnir í gildismati, svo sem 

þegar fólk segist vera jafnréttissinnar en neitar að horfast í augu við 

ójafnrétti. Eða þegar fólk segist vilja jafnrétti en vill síðan ekkert aðhafast til 

að ná því. Oft er leiðtoginn ekki í formlegri valdastöðu og þarf því að sýna 

áræðni í því að ná eyrum fólks. Það er hægt að fara þá leið að vekja (e. 

evoke) eða ögra (e. provoke), en alltaf þarf aðgerðasinninn að vera viðbúinn 

andstöðu því fólk bregst alla jafna ekki vel við því að gildum þeirra og 

sannfæringu sé ógnað (Williams, 2005). Þorgerður Einarsdóttir (2004) segir 

að það fylgi femínískum fræðum, hreyfingum og aðgerðum að vera 

gagnrýnin á ríkjandi ástand og gildismat:  
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Femínísk fræði láta sér þannig ekki nægja að lýsa veruleikanum 

og skilja hann, femínísk fræði verða einnig að gagnrýna þau öfl 

sem viðhalda valdamisræmi og undirokun ásamt því að stuðla 

að breytingum. Að því leyti eru femínísk fræði pólitísk og 

gagnrýnin fræði um samfélag og menningu – þau skapa usla og 

ólgu í hinu viðtekna og eru því fræðikenning andófs og 

breytinga (Þorgerður Einarsdóttir, 2004).  

2.5.1.1 Er andstaðan raunveruleg?  

Andstaðan hlýtur að vera breytileg stærð sem er háð tíðarandanum og 

stemningunni í samfélaginu á hverjum tíma. Í sögulegu samhengi er 

áhugavert að skoða hvernig viðbrögð Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Rauðsokkur 

og Kvennalistakonur fengu, svo dæmi séu tekin. Það er engum blöðum um 

það að fletta að þær fengu ríflegan skammt af mótlæti. Mig langar að taka 

nokkur dæmi hér til að færa rök fyrir því að andstaða við jafnréttisbaráttu 

sé líka raunverulega til staðar í dag. Andstaðan bitnar ekki endilega beint 

eða harkalega á hverjum og einum sem vinnur að jafnréttismálum. Engu að 

síður þá tel ég að minniháttar mótlæti, í bland við það að vera meðvituð um 

þá miklu andstöðu sem stundum kemur upp, geti dregið úr kjarki og 

athafnasemi. Það er einstaklingsbundið hversu mikil áhrif þetta hefur á fólk. 

Sumir eru sjálfstæðari og hafa meira viðnám heldur en aðrir, en við erum öll 

félagsverur og því hefur álit, viðurkenning og virðing annarra hugsanlega 

áhrif.  

Framhaldsskólanemar í rannsókn Jakobínu Jónsdóttur og Gyðu 

Margrétar Pétursdóttur (2012) höfðu flestir neikvæða mynd af femínistum 

sem þau byggðu meðal annars á staðalmyndum undir áhrifum frá myndinni 

Bjarnfreðarson. Þau sögðu femínista illa útlítandi, fara í taugarnar á fólki og 

vera upptekna af smásmugulegum hlutum. Margir nemarnir virtust ekki 

vera gagnrýnir á kynjakerfið og fannst eðlilegt að konur væru undirskipaðar 

körlum í samfélaginu. Þeir höfðu áhyggjur af því að femínistar vilji að 

dæminu sé snúið við, þannig að konur verði yfir karla settar. Það er talið 

fara yfir skynsamleg mörk að sýna mengandi kvenleika, eins og femínistarnir 

gera, og reyna þannig að brjóta upp kynjakerfið. Jakobína Jónsdóttir og 

Gyða Margrét Pétursdóttir (2012) draga þá ályktun að skortur á þekkingu 

valdi því að ranghugmyndir þrífist og umræðan sé óupplýst. Þess vegna sé 

brýnt að ungt fólk fái markvissa fræðslu um femínisma. Ára kynjajafnréttis 

(Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012) hefur ábyggilega áhrif þarna, því þeir 

sem trúa því að jafnrétti sé þegar náð skilja auðvitað lítið í þeim sem halda 

áfram að „tuða“. Þeim finnst jafnvel eins og markmiðið sé að snúa dæminu 
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við og setja konur ofar körlum. Viðhorf áberandi einstaklinga eins og Gillz 

hefur mögulega haft áhrif á sýn ungs fólks á femínisma. Gillz, eða Egill 

Einarsson eins og hann heitir réttu nafni, var mjög vinsæll á tímabili og 

hampað af fjölmiðlum. Meðal þess sem hann hafði fram að færa voru 

staðalmyndir, kvenfyrirlitning, andúð á femínisma og hótanir í þeirra garð 

(bara í gríni samt...) (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 

2011).  

Dana Edell, bandarískur femínisti og aktívisti, starfar fyrir SPARK 

Movement sem eru samtök sem virkja stelpur til aðgerða í þágu jafnréttis á 

fjölbreyttan og skapandi hátt. Starfið er valdeflandi fyrir þátttakendur, sem 

eru stelpur á aldrinum 13-22. Þær leggjast á eitt í því að mótmæla 

klámvæðingu, kynlífsvæðingu og útlitsdýrkun kvenna í fjölmiðlum. Aðgerðir, 

andóf og þekking eru kjörorðin (Spark movement, e.d.). Á fyrirlestri Dönu 

Edell í Reykjavík 2014 fékk hún spurningu sem var á þessa leið: „Fá 

stelpurnar sem vinna með ykkur einhvern undirbúning og stuðning til þess 

að takast á við mótlætið sem fylgir því að fjalla um svona mál?“. Spurningin 

virtist ekki koma Edell á óvart og svarið var á þá leið að sjálfsstyrking og 

samheldni í hópnum væri nauðsynleg. 

Jafnrétti er gildishlaðið og umdeilt málefni. Mörg dæmi eru um það að 

einstaklingar sem láta sig jafnréttismál varða finni fyrir mótbyr. Gyða 

Margrét Pétursdóttir (2012) er ein þeirra, en hún tók þátt í því að stofna 

Femínistafélag Íslands árið 2003. Fljótlega fór að bera á andúð í garð 

félagsins og femínista. Ávarp sem Gyða hafði flutt á stofnfundi félagsins og 

birt á vefnum var tekið sérstaklega fyrir og hún rannsakaði síðar hvernig 

viðbrögðin höfðu verið á netmiðlum. Ávarpinu var tekið bókstaflega og 

Gyða sökuð um öfga, karlahatur, þjóðernishyggju og aðför að réttarríkinu. 

Einhver gekk svo langt að hóta henni nauðgun og það er ekki einsdæmi að 

femínistar fái slík skilaboð. Gyða setur ávarpið og viðbrögðin við því í 

samhengi við hugtökin styðjandi og mengandi kvenleika. Feðraveldinu, sem 

byggir á undirskipun þess kvenlega, er viðhaldið með sambandi ríkjandi 

karlmennsku og styðjandi kvenleika. Mengandi kvenleiki getur falist í því að 

„sýna myndugleik“, t.d. með því að mótmæla og tala opinskátt um misrétti 

eins og margir femínistar gera, í stað þess að þegja og vera hlýðin. Það getur 

hins vegar kallað á óvægin viðbrögð eins og Gyða fékk að finna fyrir (Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2012). 

„Kynlegar athugasemdir“ var gríðarlega áhugavert verkefni sem tvær 

ungar konur komu á fót. Í apríl 2014 þær stofnuðu hóp á facebook þar sem 

átti að vera „vettvangur fyrir fólk til að deila aðstæðum og/eða 

athugasemdum sem eru bundnar við kynferði og það hefur orðið fyrir í 
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hversdagslífi sínu. Fyrir annað fólk að sjá hvað ójafnréttið liggur víða og 

grefur djúpt“. Þúsundir manna gengu í hópinn, sögurnar hrúguðust inn, 

fjölmiðlar sýndu þessu athygli og full ástæða til að ætla að verkefnið hafi 

borið árangur Hópnum var þó lokað í lok ársins vegna þess að bera fór á 

hatursfullum ummælum og Elín Inga Bragadóttir sagðist hafa „misst alla 

þolinmæði gagnvart illa ígrunduðum og meiðandi athugasemdum og 

þátttakendum í umræðum sem hlýddu engum rökum“ (Elín Inga Bragadóttir 

og Margrét Helga Erlingsdóttir, 2015).  

Þetta er sannarlega ekki eina dæmið um það að umræða og samskipti í 

gegnum netmiðla er neikvæð í garð femínisma og jafnréttismála. Það hefur 

varla farið framhjá mörgum hvernig Sóley Tómasdóttir og Hildur Lilliendahl 

hafa verið úthrópaðar í ljósi femínískra yfirlýsinga þeirra. Hildur ritaði pistil 

um það hvaða toll það hefur tekið af henni (Hildur Lilliendahl Viggósdóttir, 

2015) og án þess að ég taki hér afstöðu til hennar persónu eða málflutnings 

þá má vera ljóst að viðbrögðin sem hún fær eru heiftarleg. Þegar Hildur 

sagði frá þessu bætti hún við umræðu sem Anita Sarkeesian hafði vakið 

nokkru áður, en hún hefur fengið líflátshótanir og nauðgunarhótanir og alls 

konar óhróðri hefur verið ausið yfir hana. Hún hefur meðal annars þurft að 

aflýsa fyrirlestri vegna sprengjuhótana. Það hlýtur að vera ónotaleg reynsla 

og Sarkeesian lýsir því hvernig stöðugar árásir og útúrsnúningar valda því að 

henni finnst hún hætt að geta verið hún sjálf og þurfa stöðugt að passa sig 

(Ideas at the house, 2015). Það virðist vera að margir femínistar sem hafa 

gert sig gildandi í samfélagsumræðunni, sem á sér að stórum hluta stað á 

netinu í dag, séu að bugast undan móðgunum, persónulegum árásum og 

hótunum. Sumar hafa alveg dregið sig í hlé af þessum völdum (Goldberg, 

2015). Þetta vandamál snýst auðvitað ekki bara um jafnréttisbaráttu heldur 

líka almennt um þá óþroskuðu samræðuhefð sem tíðkast á netinu, þar sem 

allt virðist leyfilegt og fjarlægðin sem tölvuskjárinn skapar losar um hömlur. 

En það er alveg víst að jafnréttismálin eru sérstaklega eldfim.  

Núverandi og fyrrverandi kynjafræðinemar við Háskóla Íslands lýsa því 

hvernig það togast á í þeim brennandi vilji fyrir bættu samfélagi, að vilja 

vera aktívistar, en vera á sama tíma meðvitaðar um andstöðuna og 

neikvæðar staðalmyndir femínismans. Þær eru þreyttar á mótlæti, finnst 

það reyna á að fylgja sannfæringu sinni og þær upplifa togstreitu. Stundum 

sleppa þær því að taka þátt í jafnréttisumræðu vegna þess að oftar en ekki 

skortir á gagnrýnar, heilbrigðar rökræður og þeim finnst umræðan þess í 

stað ofstopafull og óupplýst (Karen Ásta Kristjánsdóttir, 2015). Ég tek 

heilshugar undir þetta og kannast við þá tilfinningu að finnast ég hafa 

eitthvað fram að færa og vera full eldmóðs til að taka þátt í jafnréttisbaráttu 

en einfaldlega leggja ekki í rökræðuna á þeim forsendum sem hún er háð. 
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„Hvar á maður að byrja?“ kemur stundum upp í hugann þegar algert 

skilningsleysi blasir við. Erfitt er að segja þetta án þess að það komi út eins 

og vanvirðing eða að maður sé á móti því að fólk sé ósammála manni, en 

óneitanlega er umræðan oft á mjög lágu plani og það vantar einhvern 

grundvallarskilning sem þarf til að geta rætt málin á vitrænum nótum. 

Andstaðan á ekki síður við um jafnréttisbaráttu á víðari grundvelli heldur 
en kyns. Vorið 2015 samþykkti bæjarstjórn Hafnarfjarðar ályktun um 
hinseginfræðslu í grunnskólum bæjarins. Miklir fordómar komu upp á 
yfirborðið og umræðan var ótrúlega heiftúðleg. Svo fór að Samtökin ´78 
lögðu fram kæru gegn nokkrum einstaklingum vegna hatursfullrar orðræðu 
í garð hinsegin fólks. „Orðræðu sem er til þess fallin að breiða út fordóma 
gegn hinsegin fólki í íslensku samfélagi og gera því lífið leitt” (Hyggjast kæra 
10 fyrir hatursumræðu, 2015). Þetta mál staðfestir að það kemur upp 
andstaða þegar ríkjandi, íhaldssömum gildum og viðmiðum er ógnað (nú 
eða víkjandi gildum sem eiga sér þó enn háværa talsmenn). Það sem Gyða 
Margrét, Hildur Lilliendahl, Sarkeesian, kynjafræðinemarnir og Samtökin ´78 
eiga sameiginlegt er að hafa viðurkennt að neikvæðni og niðurrif hefur 
áhrif. Það er ekki sjálfgefið að halda sínu striki, leiða allt hjá sér og halda í 
baráttuviljann undir þeim kringumstæðum.  

Ahmed (2012) fjallar um reynslu jafnréttisfulltrúa í háskólum og þar 
kemur skýrt fram að áhugi fyrir jafnréttismálum er víða takmarkaður svo 
það krefst þrautseigju að koma þeim á dagskrá. Það þarf að synda á móti 
straumnum. Straumi sem flestir aðrir tóku ekki einu sinni eftir af því að þeir 
létu sig bara fljóta með. Andstaðan veldur því að jafnréttisfulltrúum líður 
gjarnan eins og þeir standi frammi fyrir óhagganlegum múrvegg. Fólk vill 
ekki sjá vandamálin og það virðist ómögulegt að ná fram breytingum. Í stað 
þess að horfast í augu við misrétti er litið á jafnréttisfulltrúann sem 
vandamálið – eins og hann sé að búa til vesen. Það er fyrirhöfn að breyta og 
það getur verið ergilegt þegar einhver kemur og segir að það sé vandamál 
þar sem enginn hafði séð þau áður. Skiljanlega? Ahmed leikur sér að orðum 
þegar hún lýsir þeirri stöðu sem „femíníski gleðispillirinn“ lendir gjarnan í: 
„...making a sore point, being a sore point, assumed to be sore because of 
your point“. Almennt hefur fólk líka nóg að gera og hrópar ekki endilega 
húrra þegar einhver kemur færandi hendi, með fleiri verkefni til að takast á 
við (Ahmed, 2012). Með öðrum orðum geta nýjar áherslur krafist nýrrar 
forgangsröðunar.  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar er sagt frá því hvernig ég áttaði mig á 
því að andstaðan hefði ef til vill meiri áhrif á mig heldur en ég hafði gert mér 
grein fyrir. Er ekki auðveldara að þegja, synda með straumnum, gera 
ekkert? Nenni ég að koma mér í þá stöðu að þurfa að finna fyrir óánægju og 
vanþóknun annarra?  
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2.5.2 Vald og valdefling 

Forysta er ekki möguleg án valds því leiðtoginn þarf að geta mótað viðhorf 

og hegðun annarra. Það er þó ekki nóg að hafa áhrif á aðra til að geta kallast 

leiðtogi því til að falla undir þá skilgreiningu þarf að nota valdið til að 

sækjast eftir markmiðum hópsins (Hackman og Johnson, 2009; Sinclair, 

2007).  

Valdi þarf ekki að beita með því að nota refsingar og umbun, og raunar 

er talið vafasamt að gera það. Betra er að treysta á vald sem er samþykkt út 

frá stöðu og best er að leitast eftir viðurkenningu sem sérfræðingur. Vald 

sem tengist stöðu sem einstaklingur gegnir, fremur en einstaklingnum 

sjálfum, er kallað lögmætt vald. Fólk með lögmætt vald hefur rétt til að 

stýra hegðun annarra innan vissra marka. Með því að fá aðra til að líta á sig 

sem sérfræðing og fyrirmynd öðlast maður hins vegar svokallað 

sérfræðingavald. Þá ber fólk virðingu fyrir þeirri þekkingu eða eiginleikum 

sem leiðtoginn býr yfir, lítur á hann sem fyrirmynd og leitar til hans. Það er 

talin eftirsóknarverðasta valdauppsprettan en það getur tekið tíma að 

komast þangað. Hafi fylgjendur ekki sama gildismat og markmið og sá sem 

vill verða leiðtogi getur verið ómögulegt að öðlast sérfræðingavald. Ef hins 

vegar einungis er treyst á lögmætt vald getur það leitt til minni afkasta og 

ánægju. Best er að hafa aðgang að ýmiss konar valdi og nota skynsamlega 

eftir því sem við á. Ennfremur er öflug leið að deila valdi og valdefla aðra. 

Kostirnir við það að valdefla eru að það ýtir undir ánægju og góða 

frammistöðu, fólk vinnur saman og er þar með líklegra til að ná árangri. Það 

er lærdómsríkt fyrir fylgjendur og eykur hæfni þeirra og síðast en ekki síst 

þá dregur það úr hættunni á valdníðslu. Hægt er að ýta undir trú fylgjenda á 

eigin getu með því að styðja, hvetja, hrósa og skipuleggja verkefni þannig að 

það náist árangur í skrefum (Hackman og Johnson, 2009).  

Það getur verið sniðugt að fá þá sem eru hátt settir, hafa lögmætt vald 

og njóta virðingar, t.d. stjórnendur, til að tala opinberlega um jafnréttismál 

og ljá þeim þannig aukið vægi (Ahmed, 2012). Jafnréttisfulltrúar í rannsókn 

Page (2011) kölluðu eftir forystu stjórnenda, þ.e. þeirra sem höfðu lögmætt 

vald. Stjórnendurnir væru í stöðu til að gera skýra kröfu til undirmanna um 

að sinna jafnréttismálunum. Án þess að gera sér grein fyrir því voru þeir þó 

sjálfir að iðka forystu. Þeirra starf fólst nefnilega að stórum hluta í því að 

virkja fólk með sér í því breytingarstarfi að koma jafnréttismálum á dagskrá. 

Forystan fólst ekki í því að segja fólki fyrir verkum heldur að byggja upp 

tengsl og góð samskipti, eiga samræður og fá fólk til að sjá hlutina í nýju 

ljósi. Þeir töldu hættu á því að vera álitnir „hugsanalöggur“ og fannst 

mikilvægt að fá fólk á sitt band og fá það til að ræða málin. Annars væri 
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hætt við því að fólk drægi sig í hlé og það yrði enginn ávinningur. 

Jafnréttisfulltrúarnir veittu ráðgjöf, sýndu stuðning, tóku sér tíma til að leiða 

fólk áfram og vildu valdefla og virkja sem flesta. Þeir vildu fá fram 

raunverulegan skilning og vilja fólksins. Samræður reyndust vera þar 

lykilatriði. Nokkur andstaða og skilningsleysi virðist hafa mætt 

jafnréttisfulltrúunum og samstarf við aðra jafnréttisfulltrúa hjálpaði þeim að 

takast á við það og halda áfram (Page, 2011). Nánar verður fjallað um bæði 

gildi samræðna og samstarfs við aðra í sömu sporum hér aftar. Þegar 

niðurstöður Page (2011) eru túlkaðar í samhengi við efnisgreinina hér á 

undan má segja að jafnréttisfulltrúarnir í hennar rannsókn hafi treyst á 

sérfræðingavald og lagt sig fram um að valdefla aðra.  

Sinclair telur mikilvægt að iðka vald sitt uppbyggilega og það þarf ekki 

endilega að vera gert á augljósan eða afgerandi hátt. Stundum er hægt að 

hafa áhrif með því að segja skoðun sína, benda á það sem þarfnast 

breytinga og að hefja samtal. Hún er gagnrýnin á þá hetjuímynd sem hefur 

loðað við leiðtoga og leggur áherslu á að tilgangur leiðtogans skiptir 

höfuðmáli. Þeir sem vilja láta til sín taka eiga að gera það í nafni hamingju 

og frelsis, en ekki til að upphefja sjálfa sig og ná sínu fram með því að nota 

„öll trikkin í bókinni“. Tilfinningar, tengsl og stuðningur eru frekar leiðin að 

frelsandi forystu í anda Sinclair (2007). Jafnréttifulltrúar í rannsókn Ahmed 

(2012) leituðu leiða til að nálgast fólk undir jákvæðum formerkjum. 

Viðhorfsbreytingar sé þörf og hana sé ekki hægt að þvinga fram. Vænlegra 

sé að leita samvinnu og vinna í sátt heldur en að setja strangar reglur og 

skammast í fólki. Stundum þarf þó að leggja línurnar en vænlegasta leiðin er 

að fá fólk með í lið, og tryggja þannig að vilji sé fyrir hendi. Að lokum má 

nefna sýn Qualgia og Corso (2014) sem fjalla um eflingu leiðtogafærni hjá 

nemendum. Þar er gengið út frá þeirri skilgreiningu að forysta felist í því að 

styðja, hjálpa og leiðbeina öðrum. Ef eitthvað er að marka ofangreindar 

hugmyndir þá er vel hægt að hafa ákveðna sannfæringu og vinna að 

breytingum án þess að beita hörðu, vera í formlegri valdastöðu eða sýna 

hetjulega takta.  

2.5.3 Lýðræðisleg forysta 

Ein leið til að greina á milli ólíkra leiðtogastíla er þrískipting Lewin, Lippitt og 

White í alræðisforystu (e. authoritarian), afskiptalausa (e. laissez-faire) 

forystu og lýðræðislega forystu (Hackman og Johnson, 2009). Eins og fyrr 

segir reyndist lýðræði mikilvægt gildi fyrir mig í jafnréttisstarfinu og því lá 

það beint við að rýna í þessar skilgreiningar.  
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Alræðislegur leiðtogi leggur línurnar sjálfur og hefur strangt eftirlit með 

framkvæmdum. Samskipti eru einhliða, leiðtoginn skapar fjarlægð á milli sín 

og hópsins, sýnir öðrum lítið traust og krefst fylgispektar. Slíkir leiðtogar 

stýra oft hópum sem ná árangri, en hætt er við því að ánægja og 

skuldbinding sé lítil. Afskiptalausir leiðtogar láta aftur á móti lítið fyrir sér 

fara og setja mikla ábyrgð á aðra. Fylgjendur setja sér eigin markmið, 

samskipti eru takmörkuð og raunar hefur leiðtoginn engin bein afskipti af 

starfinu nema til hans sé leitað. Afskiptalaus leiðtogi beitir sér lítið og 

forðast átök. Þetta virkar best þegar fylgjendur hafa góða þekkingu og 

mikinn metnað fyrir verkefninu. Annars getur afskiptaleysið komið illa niður 

á afköstum, samstöðu og ánægju. Á rannsóknartímabilinu las ég um „open 

space“ sem er aðferð til að halda árangursríka fundi sem þátttakendur 

skipuleggja sjálfir á staðnum (Owen, 2008). Aðferðin byggir á trausti á 

hópnum og yfirmenn eða viðburðastjórnendur eru í algeru aukahlutverki. 

Þetta fannst mér hljóma lýðræðislega og eitthvað sem mér þætti gaman að 

ná fram með nemendum. Setja þetta alveg í þeirra hendur. Eftir að hafa 

lesið um þrískiptinguna – alræðislegur, afskiptalaus og lýðræðislegur 

leiðtogi – þá sá ég hins vegar að „open space“ fellur undir afskiptalausa 

forystu. Til að „open space“ virki er grundvallarforsenda að ekki má skikka 

neinn til þátttöku. „Þeir mæta sem mæta“ og helst hafa allir sem koma 

brennandi áhuga og nokkra þekkingu á málefninu. Ætla má að það vanti upp 

á þetta hjá framhaldsskólanemum þegar kemur að jafnréttismálum (þó 

ýmislegt bendi til að það horfi til batnaðar). Því er lýðræðisleg forysta 

kannski árangursríkari, þar sem leiðtoginn hefur meira afgerandi hlutverk 

(Hackman og Johnson, 2009).  

Lýðræðisleg forysta byggir á því að leiðtogi og fylgjendur vinni saman að 

því að móta sýn og setja markmið. Þátttaka og virkni allra er mikils metin og 

hlutverk leiðtogans felst meðal annars í því að stýra samræðum, fá fólk til 

að segja sitt álit og styðja opin samskipti. Leiðtoginn beinir sjónum fólks að 

því sem skiptir máli og kemur ef til vill með hugmyndir, en sækist ekki eftir 

því að stýra öllu sjálfur. Jákvæðni, stuðningur og trú á fólki einkenna 

lýðræðislega forystu. Oft er þessi nálgun sú besta þar sem góð afköst, 

ánægja og skuldbinding fara saman (Hackman og Johnson, 2009).  

Alræðisleg forysta getur skilað árangri en hún fer gegn mínum gildum og 

er auk þess líkleg til að valda óánægju. Afskiptalaus forysta krefst þekkingar 

og brennandi áhuga hópsins og er því ekki alltaf raunhæf leið. Lýðræðisleg 

forysta byggir á jafnvægi á milli leiðtoga og fylgjenda og gefur leiðtoganum 

rými til þess að taka af skarið án þess að valta yfir fylgjendur. Lýðræðisleg 

nálgun fellur líka vel að hugmyndum um lýðræðislegt skólastarf, sem hefur 

mikið gildi í sjálfu sér. Í kafla 2.3.1. um mikilvægi félagslífs og jafnréttis í 
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félagslífi framhaldsskóla var talað um það hvernig Jón Torfi Jónasson (2011) 

talar um skóla sem menningarsamfélag. Með þeirri hugmynd finnst mér 

blasa við hvernig líta beri á skólann sem heild, ekki bara afmörkuð námsfög. 

Í skólasamfélaginu er fullt af fjölbreyttum tækifærum til menntunar í víðum 

skilningi og framkvæmda. Þar getur verið lýðræði og nemendur haft 

raunverulegt hlutverk og tekið þátt í ákvarðanatöku og stefnumótun. 

Qualgia og Corso (2014) sjá mikil tækifæri í þessu sama. Með því að fá 

nemendur sjálfa til að taka ákvarðanir, í stað þess að segja þeim fyrir 

verkum, er ýtt undir að þau séu ábyrg og virk. Það eykur færni þeirra og ýtir 

undir góða sjálfsmynd.  

Lýðræði er einn af sex grunnþáttum menntunar í námskránni og í hefti 

úr ritröð um grunnþættina er gagnleg umfjöllun um vandann við að 

skilgreina lýðræði og uppfylla þá hugsjón (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012). Ég tel að það sé mikilvægt að færa rök fyrir því að út 

frá ákveðnum forsendum megi vinna lýðræðislega – virkja nemendur og 

virða þeirra vilja – á sama tíma og við leyfum okkur að „skipta okkur af“. 

Hvernig ber þá að líta á lýðræði? Er það ekki lýðræðislegt ef það eru ekki 

kosningar? Er ólýðræðislegt ef það koma ekki allir alltaf að borðinu eða ef 

það eru ekki allir sammála? Ágreiningsfjölhyggja gefur þetta sjónarhorn: 

„Með því að vara okkur á þeirri tálsýn að nokkurn tímann sé hægt að ná 

fullkomnum árangri á sviði lýðræðisins neyðir hún okkur til að halda 

kappleik þess gangandi“ (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 

2012). Það er líka minn lýðræðislegi réttur í skólasamfélaginu að hafa áhrif. 

Það er ekki forræðishyggja eða kúgun gagnvart nemendum að skipuleggja 

fræðslu, halda fundi með samræðum, taka sér dagskrárvald, vera rödd og 

kalla eftir aðgerðum. Þau sitja við borðið og þau taka ákvarðanir. 

En þá að framkvæmdinni. Hvaða nálgun er lýðræðisleg og valdeflandi? Ef 

til vill allt sem virkjar nemendur, fær þá að borðinu og hvetur þá til að taka 

ákvarðanir og framkvæma. Margir telja samskipti vera lykilatriði (Ahmed, 

2012; Hackman og Johnson, 2009). Bæði í hugmyndinni um lýðræðislega 

forystu (Hackman og Johnson, 2009) og í hugmyndafræðinni á bak við 

lýðræðislegt skólastarf er lögð mikil áhersla á gildi og mátt samræðunnar. 

Það er hægt að læra og hugsa saman í gegnum samræður auk þess sem þær 

geta verið leiðin að ákvarðanatöku (Qualgia og Corso, 2014; Ólafur Páll 

Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Ég þekki það af reynslunni að 

það er áskorun að stýra góðum samræðum og það krefst æfingar. Auk 

þeirra sem þegar hafa verið nefnd hef ég m.a. fundið hvatningu og hagnýt 

ráð í tengslum við samræður hjá Gordon (2001), Kristínu Hildi Sætran 

(2010), Palmer (2007) og bell hooks (1994).  
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2.5.4 Heilindi og sátt 

Í leiðtogafræðunum hef ég hrifist af hugmyndum um það að vera lítillátur 

og bera virðingu fyrir samstarfsfólki sínu. Að það sé ekki hlutverk leiðtogans 

að blekkja eða þvinga aðra til að fylgja sinni sýn, heldur að virkja hópinn í átt 

að sameiginlegum markmiðum, sem byggja á góðum gildum. Enginn tíu 

atriða listi með töfralausnum er lykillinn að árangri heldur heilindi og 

mannleg tengsl. Mér fannst merkilegt að nokkrir höfundar, sem rak á fjörur 

mínar með ólíkum og í raun ótengdum hætti, leggja áherslu á þetta sama: 

Þeir sem ætli að þjóna öðrum, sem leiðtogar, kennarar eða 

viðburðastjórnendur, þurfa að skilja og rækta sjálfa sig. Þegar ég fann að 

óöryggi og erfiðar tilfinningar höfðu áhrif á áræðni og úthald mitt í 

jafnréttisstarfinu ýtti það enn frekar undir áhuga minn á þessu þema.  

Góður leiðtogi er af mörgum talinn þurfa að vera djarfur, hugrakkur, 

fórnfús og kunna réttu aðferðirnar. Sinclair (2007) telur aftur á móti að það 

vanti áherslu á bakgrunn og tilfinningar leiðtogans. Hún kann ekki við það 

að í leiðtogafræðum sé oft spilað inn á hetjuímynd og kænsku. Ég get tekið 

undir með Sinclair því sumt af því sem ég hef lesið í þessum fræðum virkar 

ekki einlægt og heilbrigt. Ég man sérstaklega eftir því að hafa lesið bókina 

Vinsældir og áhrif (Carnegie, 2008). Mér fannst þetta allt snúast um það að 

vefja öðrum um fingur sér, láta þá halda að þeir skipti máli og hafi eitthvað 

um málin að segja, þegar í raun væri alltaf tilgangurinn að ná sínu fram. 

Stundum er látið eins og leiðtogi þurfi að vera þvílíkt öflugur og 

hæfileikaríkur og kunna allskonar kúnstir til að geta látið sig dreyma um að 

hafa áhrif. Þannig leið mér t.d. þegar ég las um umbreytandi forystu og 

forystu sem byggir á persónutöfrum (Hackman og Johnson, 2009). Margir 

telja heilindi (authentic leadership) grunnatriði fyrir leiðtoga, en sumir skrifa 

undir þeim formerkjum á sama tíma og boðuð er ákveðin tækni eða 

uppskrift að góðum leiðtoga. Goffee og Jones (2000) segja að leiðtogar sem 

vilji veita öðrum innblástur þurfi að sýna veikleika, nota innsæi, beita 

hörkulegri samúð og spila inn á sérkenni sín. Þá á sem sagt að gera svona og 

svona og svona, en svo er því bætt við að það á alls ekki að þykjast! Heldur 

passa að verða rosalega góður í þessu til þess að vera trúverðugur (Goffee 

og Jones, 2000). Það má vel vera að þetta sé rétt, að einungis þeir sem 

tileinka sér ákveðna eiginleika á trúverðugan hátt nái langt sem leiðtogar. 

Áhersla Sinclair (2009) höfðar þó meira til mín, þar sem hún segir að alls 

konar fólk geti farið ólíkar leiðir að því að hafa áhrif, litlu hlutirnir skipti máli 

o.s.frv. Mér finnst mikið vægi í því sem Sinclair o.fl. segja um að 

sjálfsskilningur, sjálfstraust og það að þekkja sín gildi geti skilað manni 

áleiðis, ásamt því að virða aðra, ná tengingu og samtali við þá. Þetta eru 
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áhugaverðari hugmyndir og raunhæfari fyrir mig. Til að verða góður leiðtogi 

er ekki nóg að öðlast reynslu, fá þjálfun og leiðsögn. Góður leiðtogi þarf að 

horfa inn á við, þekkja sig og sín gildi, átta sig á því hvað hefur mótað hann 

og hvað drífur hann áfram. Leggja sig eftir því að líða vel, vera afslappaður, 

opinn og til staðar í núinu. Sinclair sækir styrk og ræktar sjálfa sig m.a. með 

búddisma, núvitund og jóga.  

Palmer (2007) skrifar út frá kennslu, en hann hvetur til breytinga í 

kennsluháttum. Hann vill leiðbeina kennurum í því að fylgja sannfæringu 

sinni, þó þeir muni mæta íhaldssemi og mótlæti í kerfinu. Palmer heldur því 

fram að kennslufræðileg umræða snúist of oft um tæknileg atriði, eins og 

kennsluaðferðir. Horft sé fram hjá tilfinningum og samskiptum, en á þeim 

sviðum upplifa margir erfiðleika. Það er engin ein rétt aðferð til að kenna 

heldur þarf hver og einn að komast í tengsl við sinn innri kennara. Hver og 

einn þarf s.s. að finna sína hillu og starfa í takt við sín gildi. Það er forsenda 

þess að geta unnið af heilindum og yfirstigið innri hindranir og hræðslu. 

Þetta má hæglega yfirfæra á leiðtoga, eins og Palmer tekur sjálfur fram. 

Palmer býður ekki upp á afmarkaðar lausnir í sjálfsvinnunni, „bara þessar 

týpísku“, eins og hann segir: einvera, hugleiðsla, lestur, ganga í skóginum, 

halda dagbók, finna vin sem vill hlusta. Allt sem hjálpar okkur að „tala við 

okkur sjálf“. Þannig getum við haldið tryggð við gildi okkar og liðið vel í því 

sem við fáumst við. Krafan er ekki sú að vera fullkominn heldur að þekkja 

sínar góðu og slæmu hliðar, skilja sjálf sig betur og verða þannig „heilli“. 

Palmer segir jafnframt að allt fagfólk sem vinnur með öðru fólki, svo sem 

læknar, prestar og kennarar þurfi að starfa með opið hjarta, tilbúið til að 

hlusta og tengjast (Palmer, 2007). Það er erfitt að gera það nema að líða vel 

með sjálfan sig og kunna að standa með sér.  

Hopkins (2010) telur að það sé sérstaklega mikilvægt fyrir 

jafnréttisfulltrúa að þekkja sjálfa sig, vegna andstöðunnar við málaflokkinn. 

Eins og fyrr segir þá er ekki átakalaust að endurmeta viðhorf og horfast í 

augu við misrétti. Margir finna fyrir ótta og reiði. Í slíku mótlæti þurfi 

hugrekki, fagmennsku og innri styrk til að halda samræðunni samt gangandi 

og ýta á aðgerðir. Með því að vera upplýst, heiðarleg, opin, og m.a. horfast í 

augu við sína eigin fordóma og forréttindi, sé auðveldara að skilja 

andstöðuna og mæta fólki þar sem það er.  

Sinclair undirstrikar að áherslan á persónulegt og andlegt líf leiðtogans 

þýði ekki að leiðtoginn eigi að vera upptekinn af sjálfum sér. Þvert á móti 

þarf að gæta þess að egóið þvælist ekki fyrir. Þeir sem vilja láta til sín taka 

eiga, sem fyrr segir, að gera það í nafni hamingju og frelsis, en ekki til að 

upphefja sjálfa sig. Því fylgir að þó á móti blási sé ekki ástæða til að láta sært 
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egó draga sig niður. Við erum hluti af einhverju stærra og eigum ekki að 

gera of mikið úr okkur sjálfum. Jafnframt heldur hún því fram að stundum 

sé vægi leiðtogans ofmetið. Góður árangur byggir svo mikið á hópnum og 

alls konar ytri þáttum að það er aldrei hægt að rekja hann til afmarkaðs 

þáttar eða einnar manneskju. Það sama má segja þegar miður fer. Þó 

leiðtogi hafi staðið sig vel þróast hlutirnir oft á annan veg en ætlað var, 

vegna ytri aðstæðna sem ekki er hægt að stjórna (Sinclair, 2007).  

2.5.5 Togstreita og samstaða 

Það hafði góð áhrif á mig að lesa Palmer (2007) í rannsóknarferlinu. Mér 

fannst hans sýn á togstreitu og samstöðu hjálpa mér í leit að lausnum. Í 

mínum huga eru þarna leiðir til sjálfsstyrkingar, þannig að ég hafi áræðni og 

úthald til að halda jafnréttisstarfinu áfram. Rétt viðhorf og hegðun geta gert 

manni kleift að halda áfram þrátt fyrir hindranir. 

2.5.5.1 Togstreita 

If I do not fully live the tensions that come my way, those 

tensions do not disappear: they go underground and multiply. I 

may not know how to solve them, but by wrapping my life 

around them and trying to live out their resolution, I open 

myself to new possibilities and keep the tensions from tearing 

me apart (Palmer, 2007).  

Í margslungnum störfum sem fela í sér mannleg samskipti, áskoranir og 

álitamál er eðlilegt að upplifa togstreitu. Það er engin ein rétt leið, gildismat 

togast á og oft ber mikið á milli draumsýnarinnar og raunveruleikans. Þá 

getur komið upp angist og uppgjöf. Hér eru nokkur dæmi sem koma upp í 

hugann hjá mér, um það sem togast á í jafnréttismálum:  

 Að viðurkenna gerendamátt og sjálfstæði einstaklingsins en leggja þó 
þunga áherslu á samfélagsleg áhrif.  

 Óljós mörk. Dæmi: Að styðja kynfrelsi en vera á móti klámvæðingu.  

 Að fjalla um atriði sem virðast lítilvæg en eru mikilvæg í samhengi 
hlutanna. 

 Að andæfa því viðtekna og vera gagnrýnin á ríkjandi menningu, án 
þess að vilja endilega fordæma það hefðbundna.  

 Að vilja opnar, heiðarlegar og gagnrýnar umræður en finna þó til 
óþolinmæði gagnvart því sem telja má órökrétt og óréttlát viðhorf. 
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 Að vilja sem hraðastar breytingar en vita þó að stundum gerast góðir 
hlutir hægt.  

 Að vilja vera aktívisti gegn ríkjandi kerfi en finnast þægilegt að sigla 
lygnan sjó.  

 Að vilja sjálfstæði og virkni annarra en sjá þörf fyrir frumkvæði og ýtni 
af eigin hálfu.  

Palmer segir að togstreita sem þessi sé óumflýjanleg og það geti verið erfitt 

að finna jafnvægi eða að láta gildi, sem virðast ef til vill ósamrýmanleg, spila 

saman. Tvíhyggjan sé þó blekking og í togstreitunni búi skapandi kraftur. 

Samlíkingin við barnauppeldi er frábær því þar er eilífur línudans. Börn eiga 

að vera sjálfstæð en samt hlýðin. Börn þurfa aga en ekki síður umhyggju. 

Foreldrar eiga ekki að vera of eftirlátir en heldur ekki of strangir. Við viljum 

að börnin séu góð við aðra en láti samt ekki vaða yfir sig og svona mætti 

lengi telja. Unglingar eiga það til að reyna á, taka óskynsamlegar ákvarðanir 

og gera jafnvel uppreisn gegn foreldrum sínum. Þá þarf að taka á 

vandamálunum án þess þó að vera köld og dómhörð. Foreldrar gefast seint 

upp á börnunum heldur sjá möguleikana í þeim og styðja þau áfram. Það er 

ekki alltaf annaðhvort eða, veröldin er ekki svarthvít og manni er ekki að 

mistakast þó maður tapi stundum jafnvæginu. Fyrir þann sem vill breytingar 

sem ekki eru auðsóttar getur virst vera um tvo möguleika að velja: að 

berjast eða flýja. Að taka slaginn og stikla á móti straumnum – eða að láta 

kyrrt liggja og leiða vandann hjá sér. En þessi tvíhyggja er blekking. Það er 

einfaldlega eilífðarverkefni að glíma við togstreituna og í henni er skapandi 

kraftur. Það þarf að halda í spennuna og ganga áfram veginn (Palmer, 

2007). 

Svo er það bilið á milli draumsýnar og raunveruleika. Það getur reynt á 

þolinmæði og þrautseigju. Palmer líkir því við að standa yfir gjá. Harður 

veruleikinn mætir hugsjóninni og sú gjá lokast kannski aldrei. Rosa Parks, 

Nelson Mandela og fleiri hafa lifað án þess að sjá drauma sína rætast að 

fullu, þ.e. án þess að gjáin lokaðist. Það þarf að standa á þessari gjá með 

blöndu af hroka og lítillæti. Trúa því að við getum haft áhrif án þess að hafa 

of miklar væntingar um stórkostlegan árangur og umbyltingar. Skilja hvernig 

hlutirnir eru og vinna út frá því en vera áfram framsýn. Hér vitna ég enn í 

Palmer:  

We all need to learn how to stand in this tragic gap. The way 

things are and what we're capable of. The way things are and 

the way they could be. Learn to hold the tension (Cojourneo, 

2013). 
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2.5.5.2 Samstaða  

Krafa um breytingar vekur gjarnan upp íhaldssöm viðhorf og eins og fram 

hefur komið er andstaða við jafnréttisbaráttu nokkuð algeng. Til að takast á 

við mótlæti, sjálfsefasemdir og togstreitu getur verið gott að finna stuðning 

hjá öðrum í sömu sporum. Palmer mælir með því að mynda hreyfingu og 

hefur kenningu um það hvernig þær verða til. Fyrst sé um að ræða 

einstaklinga sem vilja breytingar, þeir finni aðra í sömu hugleiðingum og 

sameina krafta sína. Palmer nefnir ýmis dæmi úr réttindabaráttu, m.a. 

kvenna, þar sem einstaklingar með hugsjónir sameinast, styrki hvert annað í 

sannfæringu sinni og freista þess síðan að hafa áhrif á ríkjandi menningu. 

Þetta er leið til þess að mæta mótlætinu þegar sannfæringu manns er 

ógnað í íhaldssamri, ríkjandi menningu. Ekki ber þó að skilja það sem svo að 

loka eigi á gagnrýni og einangra sig frá fjölbreyttum sjónarmiðum. Á réttum 

tímapunkti, og með stuðninginn frá fleirum, er jákvætt að opna og dýpka 

umræðuna. Það er nauðsynlegt að takast á við andstöðu og það er hægt að 

líta á hana sem gott aðhald (Palmer, 2007). Hér má aftur nefna að hæfilegur 

hroki í bland við lítillæti getur komið sér vel.  

Áhersla Palmers á samtal og samstarf við kollega tengist því líka að hann 

hefur trú á samræðum sem lið í þekkingarsköpun og sem leið til að takast á 

við erfiðleika og tilfinningarót. Hann vill draga úr einangrun í 

kennarastéttinni og telur að það myndi auka á farsæld og fagmennsku 

þeirra í starfi (Palmer, 2007).  

Það er gaman að tengja áherslur Palmers hér við rannsókn Page (2011). Í 

henni töluðu jafnréttisfulltrúar um að tengslanet við aðra í sömu stöðu væri 

mikilvægur vettvangur til að fá stuðning, læra og finna samhljóm í 

hugsjónum sínum. Stuðningurinn sem fólk sótti í þetta snerist ekki 

einvörðungu um jafnréttismál, heldur um forystu og hvernig væri hægt að 

takast á við áskoranir sem fylgdu því að leiða breytingar. Samstarfið gaf 

þeim líka kraft og þeir fundu að þeir voru ekki einir í glímunni (Page, 2011). 

Þegar vandamál koma upp getur verið afskaplega verðmætt að komast að 

því að vandinn tengist þér ekki persónulega eða fólkinu sem þú ert að vinna 

með, heldur eru ákveðin vandamál algeng í tilteknum aðstæðum. Þá er 

auðveldara að halda sínu striki og takast á við það sem að höndum ber í 

stað þess að fyllast vonleysi og missa trú á sjálfum sér og öðrum eða þeim 

aðferðum sem er beitt.  
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3 Aðferð 

Máta aðferðafærðina við mitt rannsóknarefni og sannfærist 

sífellt betur um að starfendarannsókn eigi vel við, þetta er 

akkúrat það sem ég vil gera; hugsa upp lausnir (afla gagna, leita 

ráða), prufa, fylgjast með árangrinum – kerfisbundið! Meta 

árangurinn, læra af þróuninni og prufa að breyta til ef með 

þarf. Þetta er svo skynsamlegt (dagbók, 11. júní 2014).  

Þegar ég las bók eftir Jean McNiff (2010) um starfendarannsóknir 

heillaðist ég af hugmyndafræði hennar, frelsinu og tilganginum. Aðferðin 

býður upp á hagnýta og framfaramiðaða nálgun. Ég gat í hverju skrefi mátað 

mína hugmynd við það sem hún skrifar um. Í þessum kafla lýsi ég 

rannsóknaraðferðinni, segi frá gagnaöflun, gagnagreiningu og fer að lokum 

yfir siðferðileg atriði.  

3.1 Starfendarannsókn 

Ef litið er á megindlegar og eigindlegar rannsóknir sem tvo póla innan 

aðferðafræðinnar flokkast starfendarannsóknir frekar undir þær eigindlegu. 

Starfendarannsóknir hafa lítið alhæfingargildi, en þær geta veitt mikla 

innsýn í rannsóknarefnið. Í starfendarannsókn verður þróun, lærdómur og 

breytt sýn. Markmiðið er ekki að halda fram óyggjandi sannindum heldur að 

varpa ljósi á veruleikann (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013; 

McNiff, 2010). Það er mikilvægt að hafa trú á því sem maður er að gera. 

Eftir að hafa lesið texta eftir Laurel Richardson (1994) ritaði ég eftirfarandi: 

Póstmódernísk nálgun er gagnrýnin á það sem er viðtekið, 

leyfir nýjar nálganir og efa. Líka að blanda saman aðferðum. 

Hlutleysi vísindanna er kannski bara blekking. Það er betra að 

gangast við hlutdrægni sinni, leyfa rödd sinni að vera sýnileg. 

Það er mögulegt að þykjast vita eitthvað án þess að þurfa að 

segjast vita allt. Vísindin reyna að mála allt í svo hlutlausum 

litum, útiloka reynslu, tilfinningar, óvissu, en það er í rauninni 

ekki hægt. Sjónarhorn rannsakandans er alltaf skekkt á 

einhvern hátt. Áhugaverð samlíking um að við eigum að hætta 

að horfa á þekkingu sem þríhyrning (two-dimensional) og líta 

frekar á hana sem kristal (marglaga og það fer eftir 

sjónarhorninu hvað við sjáum) (dagbók, 22. janúar 2015).  
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Þetta er réttlæting fyrir því að nota aðferð sem er á margan hátt á skjön 

við það sem er viðurkennt í hefðbundnari rannsóknaraðferðum. Ég geri ekki 

tilraun til að að alhæfa um endanlegan sannleika, heldur að veita innsýn og 

rökstyðja ákveðna niðurstöðu, með vísan í rannsóknargögnin. Það er minn 

lærdómur sem er í brennidepli, en með því að afhjúpa hann í 

niðurstöðunum býð ég öðrum að „setjast hjá mér á minn sjónarhól“ eins og 

Edda orðar það (Edda Kjartansdóttir, 2010b). Mín þekking og mín reynsla er 

gerð sýnileg og öðrum þar með boðið að læra af því líka.  

Ég vissi fljótt að ég vildi að jafnrétti í félagslífi í framhaldsskólum yrði 

viðfangsefnið í þessu lokaverkefni, en það tók tíma að ákveða hvernig ég 

vildi nálgast það. Tilviksrannsókn, viðtalsrannsókn og gerð fræðsluefnis var 

meðal þess sem kom til greina, en starfendarannsókn varð fyrir valinu. Mín 

eigin glíma í starfi mínu sem jafnréttisfulltrúi, þar sem ég vildi geta virkjað 

nemendafélagið til að vinna að jafnrétti, var það sem knúði áhuga minn frá 

upphafi. Helstu kostir starfendarannsókna eru að þær eru valdeflandi (Edda 

Kjartansdóttir, 2010a), skapandi, umbótamiðaðar og veita góða innsýn í 

rannsóknarefnið. Með því að gera starfendarannsókn tekst ég með beinum 

hætti á við viðfangsefnið: að eflast í hlutverki jafnréttisfulltrúa. Markmiðið 

er að samstarf mitt með nemendafélaginu verði faglegt og vel ígrundað. 

Meginrannsóknarspurningin mín er „Hvernig get ég hjálpað nemendum að 

vinna að jafnrétti í félagslífinu?“ Ég vildi komast nær því að verða sá góði 

jafnréttisfulltrúi sem mig langar að vera. Ég vildi skilja betur aðstæður mínar 

og bæta mig sem fagmaður. 

Sumir vilja meina að hlutleysi rannsakandans sé aðalsmerki góðra 

rannsókna, en í starfendarannsóknum er rannsakandinn þátttakandi í 

rannsókninni og það sem meira er, hann er rannsóknarefnið sjálft. Það er 

hans lærdómur sem er í forgrunni. Rannsóknin byggir á gildismati hans, 

upplifun og reynslu. Það er til marks um þetta að skrifað er í fyrstu persónu. 

Það er liður í því að setja áhersluna á sjálfan sig. Frásögnin má vera lifandi 

og raunveruleg, veita innsýn í lífssýn og reynslu höfundar eftir því sem við á 

o.s.frv. (McNiff, 2010). Rannsakandinn þarf þó jafnframt að gera tilraun til 

að horfa á hlutina utan frá. Hann þarf að vera dómbær og heiðarlegur, þó 

hann sé þátttakandi og geti aldrei orðið hlutlaus (Kristín Þórarinsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2013).  

Frásögn í starfendarannsóknum getur snúið að upplifun, þróun og 

lærdómi rannsakandans af rannsóknarferlinu eða verið lýsing á því sem 

gerðist, því sem fram fór í rannsókninni, atferlinu sjálfu. Margir sameina 

þetta tvennt, eins og ég geri, og greina bæði frá eigin lærdómsferli og 

breytingum sem urðu á starfsvettvangi (McNiff, 2010; Schmuck 1992 í 
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Hafdísi Guðjónsdóttur, 2011). Starfendarannsóknir er sívirkt ferli sem getur 

virkað eins og hringferli því þegar búið er að fara eina umferð vakna nýjar 

spurningar, rannsakandinn kemur auga á ný vandamál og getur haldið 

áfram vegferð sinni (McNiff, 2010). McNiff (2010) hvetur til þess að hafa 

alltaf opinn huga og vera óhrædd við að skipta um skoðun. Hefðbundnar 

rannsóknir fylgja gjarnan línulegu ferli sem hefur skýrt upphaf og skýran 

endi en starfendarannsóknir geta verið óútreiknanlegar. Þær geta tekið 

óvænta stefnu og þú veist ef til vill ekki hvort þú ert á réttri leið fyrr en þú 

byrjar að feta hana (Hafþór Guðjónsson, 2011). Í upphafi vetrar hafði ég 

opinn huga gagnvart því hvaða mynd jafnréttisstarfið myndi taka á sig. Ég 

hafði ekki fastmótaðar hugmyndir um leiðir. Oftar en einu sinni í 

rannsóknarferlinu þurfti ég að staldra við og endurmeta stöðuna. Vorið 

2015 sótti ég námskeið í aðferðafræði starfendarannsókna og í einni 

staðlotunni skrifaði ég:  

Hafdís [Guðjónsdóttir] er að tala um mikilvægi þess að ígrunda 

og taka ákvarðanir á grundvelli þess. Þarf virkilega að muna 

þetta í næstu skrefum, enda er ég nú mjög hugsi yfir því hver 

næstu skref eigi að vera. Það sem hingað til hefur gerst hefur 

mér ekki þótt sérstaklega árangursríkt og ég veit ekki hvað ég á 

að gera í framhaldinu. Þetta er tækifæri í rannsókninni 

(dagbók, 9. febrúar 2015).  

Ég var ekki kerfisbundið að hugsa framkvæmdina út frá hringjum (t.d. 

úrlausnarefni-lausn-prófun-mat-breytingar í samræmi við mat o.s.frv., sbr. 

McNiff 2010), en hugmyndin um hringferlið útskýrir hvernig sífellt 

endurmat fer fram. Ég var heldur ekki einungis að þróa, prufa, meta og 

endurmeta aðferðir mínar heldur ekki síður að rýna í eigin upplifun og 

tilfinningar og að þroska viðhorf mín. Rannsóknin gerði mér kleift að 

kynnast sjálfri mér betur í hlutverki jafnréttisfulltrúa og fá betri tilfinningu 

fyrir samskiptum mínum við nemendur. 

3.2 Gagnaöflun  

Hugmyndin að því að gera meistaraverkefni sem tengdist jafnrétti og 

félagslífi í framhaldsskólum kviknaði haustið 2013 og þá byrjaði ég að halda 

dagbók. Undir haustið 2014 var rannsóknarsniðið ákveðið, vinnan með 

nemendafélaginu hófst í september, og þar með formlegt vettvangsstarf 

rannsóknarinnar. Gagnaöflun stóð yfir fram í maí 2015. Gögnin eru brú á 

milli rannsóknarspurningarinnar og þess hvernig henni er svarað (McNiff, 

2010). Gögnin eru lykillinn að því að kortleggja og opinbera þann lærdóm 
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sem draga má af rannsókninni. Þau gefa vísbendingar og eru heimildir fyrir 

því sem gerist. Oft eru margar aðferðir notaðar við gagnaöflun í einni 

starfendarannsókn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Fjölbreyttar færslur í 

rannsóknardagbók, upptökur, tölvupóstar, glærur og rýnihópaviðtal voru 

gögn þessarar rannsóknar.  

3.2.1 Rannsóknardagbók og fleira 

Rannsóknardagbók var undirstaðan í minni gagnaöflun. Í 

rannsóknardagbókinni ígrundaði ég upplifanir, samskipti, tilfinningar, vonir 

og væntingar, ánægju og áhyggjur, hugmyndir, skipulag og framkvæmdir. 

Sem dæmi tengdist það fundum eða atburðum sem áttu sér stað með 

nemendum eða einhverju sem kom upp í hugann þegar ég las fræðilegar 

heimildir eða átti samræður við aðra jafnréttisfulltrúa og rannsóknarvini. 

Það er ráðlegt að skrá stórt sem smátt, því lítil atriði reynast oft vera 

mikilvægari en þau virðast í fyrstu (Hubbard og Power, 1999). 

Rannsóknardagbókin þjónar ekki bara þeim tilgangi að skrásetja heldur er 

hún líka rannsóknartæki í sjálfu sér. Skriftir eru skapandi, þær skerpa 

hugsun og leiða mann áfram að nýjum hugmyndum (Richardson, 1994). 

Þetta upplifði ég: „skrifa mig í gegnum þetta og finnst ég vera að öðlast 

aftur sjálfstraust“ (dagbók, 5. febrúar 2015).  

Stundum komu upp hugmyndir í bílnum og þá las ég inn á símann, en 

skrifaði svo í dagbókina þegar heim var komið. Þetta gerði ég oftar eftir því 

sem leið á rannsóknina sem þýðir að ég var að þróa rannsóknartækni mína. 

Ásamt því að skrifa í dagbókina hélt ég vel utan um tölvupósta, glærur, 

vinnuskjöl og annað sem gæti varpað ljósi á viðfangsefnið.  

3.2.2 Mat nemenda og rýnihópaviðtal  

Jafnréttisfulltrúi sem vill hjálpa nemendum, ná til nemenda, virkja 

nemendur er að sjálfsögðu vakandi fyrir upplifun nemenda. Ég vildi vita 

hvernig þeim líkaði og hvað myndi virka fyrir þau. Með því að fylgjast með á 

vettvangi og fá óformlega endurgjöf frá nemendum tel ég mig geta ályktað 

sumt um upplifun þeirra. Reglulega spurði ég nemendur hvaða tillögur þau 

hefðu um þróun jafnréttisstarfsins, hvað þau vildu gera eða hvernig þeim 

líkaði það sem ég tók upp á. Nokkrum sinnum leitaði ég til nemenda eftir 

áliti og samþykki varðandi hluti sem mér hafði dottið í hug að framkvæma. 

Um þetta ritaði ég í dagbókina. Í lok annarinnar, þann 18. maí, tók ég svo 

loksins rýnihópaviðtal þar sem ég gat með markvissari hætti fengið fram álit 

nemenda. Í rýnihópaviðtali er hópur fólks látinn koma saman og „ræða á 

markvissan hátt um ákveðið málefni“ (Sóley S. Bender, 2013). Ég auglýsti 
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eftir viðmælendum á töflu í skólanum og í tölvupósti (Viðauki A). Þegar 

viðtalsdagurinn rann upp höfðu einungis tveir svarað kallinu. Þá biðlaði ég 

til nemenda í lokuðum facebookhópi jafnréttisnefndarinnar og að lokum 

greip ég nokkra í mötuneytinu í hádeginu og bað þá um að taka þátt. Þegar 

upp var staðið voru sjö í rýnihópaviðtalinu. Ekki var því um tilviljanaúrtak að 

ræða heldur sjálfvalið- og hentugleikaúrtak og allir í hópnum voru frekar 

jákvæðir fyrir jafnréttisstarfi. Það er ólíklegt að samræðan hafi 

endurspeglað viðhorf allra í skólanum en ólík sjónarmið tókust þó á og sagt 

var frá viðhorfum annarra líka. Í viðtalinu var ég með opinn viðtalsramma 

en lagði mig fram um að leyfa nemendum að ræða saman sín á milli og 

reyndi að sýna sjálf jákvæða eða hlutlausa framkomu. Andrúmsloft var 

afslappað og samræðan óþvinguð. Rýnihópaviðtalið gaf innsýn í það hvernig 

viðmælendur höfðu upplifað jafnréttisstarfið og hvernig þau mátu viðtökur 

samnemenda sinna. Þau voru líka beðin um að segja hvað þau myndi vilja 

að gert væri næsta vetur, sem sýnir hvað þeim finnst mikilvægt og hvað þau 

telja árangursríkt. Viðtalið var hljóðritað og síðan afritað orðrétt. 

Rýnihópaviðtalið jók á gæði rannsóknarinnar þar sem mér gafst tækifæri til 

að meta betur áhrif jafnréttisstarfsins frá sjónarhóli nemenda.  

3.2.3 Rannsóknarvinur 

Í starfendarannsókn er gott að hafa rannsóknarvin (e. critical friend) sem er 

tilbúinn til að setja sig inn í verkefnið og eiga ígrundandi samræður við 

rannsakanda. Hann getur líka fylgst með starfinu, með því að gera 

vettvangsathugun, eða hlusta á upptökur eða myndbönd af vettvangi. 

Rannsóknarvinur getur komið með nýtt sjónarhorn og séð hluti sem fara 

framhjá rannsakanda. Það er líka verðmætt að fá tækifæri til að ræða og 

rýna í hlutina með öðrum. Það skerpir hugsunina og dýpkar skilninginn, ef 

vel tekst til (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þegar tækifæri gafst ræddi ég um 

rannsóknina við aðra, meðal annars samkennara í ML. Ég átti líka góðan 

rannsóknarvin sem ég hitti fimm sinnum og ræddi tvisvar við í síma. Það var 

óformlegt og þægilegt samband okkar á milli og tilgangurinn fyrst og fremst 

að fá tækifæri til að spjalla um rannsóknina. Hún las m.a. 

rannsóknaráætlunina mína, fékk sýnishorn af gögnunum, gaf mér álit og 

góð ráð við skipulagningu jafnréttisstarfsins, hlustaði og deildi sinni reynslu. 

3.3 Gagnagreining 

Í gegnum veturinn rýndi ég stundum, nokkuð handahófskennt, í þau gögn 

sem ég hafði þá þegar safnað. Það gat verið gott að horfa til baka þegar 

næstu skref voru ákveðin.  
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Finnst ég vera að fá kraft núna með því að lesa mig í gegnum 

gögnin. Hugmyndir fæðast. Ef ég væri ekki að gera rannsóknina 

þá hefði ég ekki tekið mér tíma í þetta (dagbók, 5. febrúar 

2015). 

Í gögnunum hafði ég yfirlit yfir það sem hafði gerst og gat tímasett 

einstaka atburði. Með því að lesa orðrétt hugleiðingar mínar sem fæddust í 

miðri atburðarásinni fékk ég raunsannari mynd af því sem átti sér stað 

heldur en ef ég hefði treyst á minnið. Þess vegna er skráning lykilatriði. 

Undir lok rannsóknarferlisins las ég alla rannsóknardagbókina og fann þemu 

með greiningarforritinu Atlas.ti. Þegar ákveðin leiðarstef komu í ljós las ég 

aftur yfir og leitaði að fleiri vísunum í þau þemu. Önnur gögn, eins og 

glærur, tölvupóstar og rýnihópaviðtal voru yfirfarin á sömu forsendum. 

Hvaða áherslur komu fram? Hvaða hindranir og tækifæri komu upp? Hvað 

árangur náðist? Hvernig skína gildin mín í gegn? Hvernig leið mér? Hvaða 

lærdóm má draga af þessu? Gögn sem sýna fram á erfiðleika og neikvæða 

þróun eru líka mikilvæg gögn sem taka ber til skoðunar. Af þeim má draga 

lærdóm og þá þarf að bregðast við með því að breyta. Það er ekki 

nauðsynlegt að gera allt rétt, það er bara nauðsynlegt að læra af 

mistökunum (McNiff, 2010). „Niðurstöðurnar eru ekki einungis sagan mín, 

heldur innsýn í glímuna mína“ (dagbók, 27. mars 2015).  

Fjölbreytt gagnaöflun og að stefna vettvangsstarfsins sé í sífelldri þróun 

er spennandi og hagnýt nálgun, en getur aftur á móti líka valdið erfiðleikum. 

Það þarf að glíma við óreiðu og yfirgripsmikið ferli. Það er maus að vinna úr 

gögnunum og þegar kemur að því að móta niðurstöður, þá reynir á. Hvað 

dreg ég fram? Hvað horfi ég í? Hvað er það sem segir mest og hverju vil ég 

deila með öðrum til að varpa ljósi á verkefnið og opinbera lærdóminn og 

þekkinguna sem verkefnið elur af sér? Ég gerði alls konar, upplifði ýmislegt 

og lærði hitt og þetta. Hvernig í ósköpunum er hægt að koma öllu að sem 

skiptir máli án þess að úr verði einn haugur af alls konar? Það er ekkert 

leyndarmál að þetta var þrautin þyngri. Kannski dró ég rangar ályktanir. 

Kannski gleymi ég einhverju. Kannski oftúlka ég eitthvað. Mögulega. En ég 

ígrundaði, lærði og finnst ég geta rökstutt ákveðin sjónarmið.  

Gagnagreiningin var í mínum höndum. Þetta er minn reynsluheimur, mín 

túlkun og mínar áherslur. Eins og fyrr segir er markmiðið heldur ekki að 

alhæfa eða komast að endanlegum sannleika, heldur fyrst og fremst að ég 

eflist sem fagmaður. Með fjölbreyttri gagnaöflun, vandvirkni við úrvinnslu 

og heiðarleika gagnvart misvísandi vísbendingum í gögnunum leitast ég við 

að setja fram trúverðugar niðurstöður.  
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3.4 Siðferði 

Siðferði rannsókna byggir á fjórum höfuðreglum; sjálfræðisreglu, 

skaðleysisreglu, velgjörðarreglu og réttlætisreglu (McNiff, 2010; Sigurður 

Kristinsson, 2013). Gott siðferði krefst þess að ég hafi hagsmuni 

þátttakenda að leiðarljósi, og allra sem geta orðið fyrir áhrifum af 

rannsókninni. Ég sjálf, mín upplifun, viðhorf og faglegur þroski er það sem 

er fyrst og fremst til rannsóknar. Siðferði rannsóknarinnar byggist fyrst og 

síðast á því að rannsakandi sé heiðvirður og beri virðingu fyrir sjálfum sér og 

viðfangsefninu (McNiff, 2010). Aðrir þátttakendur í rannsókninni eru 

nemendur, t.d. úr stjórn nemendafélagsins og jafnréttisnefnd. Einnig þeir 

sem tóku þátt í rýnihópaviðtalinu. Þeir nemendur sem ég fjalla um með 

beinum hætti í ritgerðinni fengu upplýsingar um rannsóknina og gáfu 

samþykki sitt. Nöfnum hefur verið breytt. Í rannsókninni er ekki fengist við 

viðkvæmar persónuupplýsingar annarra og ekki er hætta á því að 

rannsóknin hafi skaðleg áhrif á neinn. Hún er því ekki leyfisskyld hjá 

persónuvernd en henni var þó tilkynnt um hana. 
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4 Niðurstöður  

Hér verður sagt frá nokkurn veginn í tímaröð í fyrstu tveimur köflunum. 

Fyrst frá því sem gerðist áður en formleg rannsókn fór af stað og síðan 

rannsóknarferlinu sem stóð frá september 2014 – maí 2015. Þar næst er 

rýnt nánar í reynsluna eftir ákveðnum þemum sem gagnagreining leiddi í 

ljós.  

4.1 Sagan af engu sem gerðist 

Það átti sér nokkurn aðdraganda að ég fór að vinna markvisst að jafnrétti í 

félagslífi nemenda í ML. Upphafið má rekja til vorsins 2012 þegar ég byrjaði 

að kenna kynjafræði og gerði jafnréttisáætlun fyrir skólann. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, í samstarfi við Jafnréttisstofu, gerði átak í því að 

allir framhaldsskólar settu sér jafnréttisáætlun. Skólameistari fól mér að 

semja áætlunina, í samráði við sig og aðstoðarskólameistara, þar sem ég var 

sú eina í skólanum sem hafði sérþekkingu á málinu. Jafnréttisáætlunin snýr 

aðallega að stjórnendum og starfsfólki skólans t.d. varðandi launakjör, 

endurmenntun og starfshætti, en 9. liður fjallar um félagslíf nemenda. Þetta 

er hluti af þeim lið:  

Jafnréttisráð skal funda með stjórn nemendafélagsins og koma 

með tillögur um aðgerðir til að stuðla að auknu jafnrétti í 

félagsstarfi nemenda. Það verður langtímaverkefni sem vinna 

skal að á gildistíma þessarar jafnréttisáætlunar 2012-2015. 

Mikilvægt er að sátt, gott samstarf og skilningur liggi að baki 

þeirri vinnu og ekki talið vænlegt að þvinga það fram með flýti. 

Eigi síðar en í lok árs 2015 skal nemendafélagið hafa sett sér 

jafnréttisáætlun (Menntaskólinn að Laugarvatni, 2012) 

Það liðu þrjú ár frá því að jafnréttisáætlunin var sett árið 2012 þar til 

nemendafélagið setti sér áætlun árið 2015. Áður en starfendarannsóknin 

fór af stað haustið 2014 skrifaði ég í dagbókina að „ekkert“ hefði gerst og 

átti þá við að nemendafélagið væri ekki byrjað að vinna markvisst að auknu 

jafnrétti. Eftir á að hyggja gerðist þó ýmislegt og það má líta svo á að unnin 

hafi verið mikilvæg forvinna.  

Í kjölfarið á gerð jafnréttisáætlunarinnar fékk ég það hlutverk að vera 

jafnréttisfulltrúi ML. Man að mér þótti það styrkur, að geta titlað mig sem 
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slíkan, og í krafti þess haft „afsökun“ til að garfast í jafnréttismálunum. 

„Skipta mér af“. Sem ég og gerði endrum og sinnum, eins og dæmin sem 

hér verða rakin sýna. Það var líka samþykkt að ég myndi skrifa hjá mér tíma 

og fá greiddar þær vinnustundir sem ég ver í jafnréttisstarfið og það er að 

sjálfsögðu hvatning og stoð í því. Í jafnréttisáætlun voru áform um að setja 

saman jafnréttisráð en ekki varð úr því.  

Vorið 2012 kenndi ég fyrst kynjafræði sem var þá skylduáfangi fyrir 

nemendur á fjórða ári félagsfræðibrautar (í nýrri námskrá ML sem tekur 

gildi haustið 2015 verður kynjafræði skylduáfangi fyrir alla nemendur á 

fyrsta ári). Það voru vísbendingar um að kennslan hefði áhrif út fyrir 

skólastofuna, m.a. að nemendur sögðu mér frá því að þeir ættu oft í 

samræðum og rifrildum við samnemendur sína úr öðrum bekkjum, um 

jafnréttismál. Þetta var skyndilega orðið heitt umræðuefni á heimavistinni 

og jafnvel rætt á böllum. Kynjafræðinemarnir fengu líka það verkefni í 

áfanganum að efla almenna jafnréttisvitund í skólanum þegar þeir héldu 

svokallaða jafnréttisvakningu með veggspjöldum, bæklingum og 

frumsömdu lagi. Undir lok vorsins hafði ég síðan í fyrsta sinn bein afskipti af 

jafnrétti í félagslífi nemenda, þegar ég gerði uppreisn gegn svokölluðum 

Kamel-bolum. Á vori hverju eru prentaði bolir í nafni Kamel og Kvemel, 

karlrembufélags og kvenrembufélags ML (sjá kafla 2.3.2). Einn morgun 

þegar ég var í prófyfirsetu gekk ég hægum skrefum aftast í stofuna. Þegar 

ég sneri mér við sökk maginn. Við blöstu raðir af hvítum stuttermabolum 

sem á var letrað, stórum svörtum stöfum: „Allar konur eru hórur“. Hóf ég 

undirskriftasöfnun meðal starfsfólks og sendi tölvupóst á alla nemendur 

með mótmælum og yfirlýsingu um að þetta væri of langt gengið. Í kjölfarið 

var þeirri reglu komið á að nemendur fái samþykki fyrir bolunum hjá 

skólameistara áður en þeir fara í prentun. Um það má auðvitað deila hvort 

ástæða sé til að leyfa þetta yfir höfuð, en þarna er gerð tilraun til að halda í 

hefð sem margir hafa gaman af, í þeirri von að hún geti verið á meinlausum 

og léttum nótum. Það er óljóst hvar mörkin liggja, en fyrirlitning og tilvísanir 

í ofbeldi eru ekki í lagi. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem saumað er að 

félögunum því svokölluð táskoðun og naflaskoðun voru aflögð fyrir rúmum 

áratug. Áhugasamir geta lesið sér til um þá gömlu siði í bók um sögu skólans 

eftir (Margrét Guðmundsdóttir og Þorleifur Óskarsson, 2001).  

Næsta vetri (2012-2013) varði ég að mestu í fæðingarorlofi, sem er 

nærtækasta skýringin á því að ég gerði ekkert til þess að hrinda 9. lið 

jafnréttisáætlunarinnar í framkvæmd. Þegar ég kom aftur til starfa haustið 

2013 mætti ég á fund með stjórn nemendafélagsins og stjórnendum 

skólans. Punktaði þetta hjá mér eftirá:  



 

61 

Hitti nemendafélagið Mími og ræddum fyrirhugaðar umræður 

um jafnréttismál. Dreifði 9. lið jafnréttisáætlunar skólans. 

Fengum smá umræður um hvað þeim fyndist. Sumum finnst 

ekkert ójafnrétti og segja þetta bara einstaklingsbundið val – 

aðrir sjá að staðalmyndir geti verið tengdar embættum og þörf 

sé á að brjóta upp. Kynjakvótar ekki vel séðir, af flestum. Ég 

segi að við viljum fara leiðir sem þeim hugnast en undirstrika 

mikilvægi þess að eitthvað sé gert í ljósi stöðunnar (t.d. 

kynjahlutföllum í embættum og kamel-kvemel-bolunum), 

stefnu skólans og stjórnvalda. Tók sem dæmi að hægt væri að 

vera með vitundarvakningu og námskeið fyrir næstu kosningar 

(dagbók, 11. nóvember 2013).  

Þetta var fyrsta tilraunin til að koma málum á hreyfingu og hún var 

fremur máttlaus. Man að umræðan beindist aðallega að kynjakvótunum og 

einhverjir nemendur orðuðu það þannig að öllum væri frjálst að bjóða sig 

fram, áhugi og hæfileikar einstaklinga væru einfaldlega ástæðan ef 

kynjaskekkja birtist. Þetta var ekkert sem kom á óvart en í dagbókina 

skrifaði ég: „Hef rekið mig á það að skilningurinn er takmarkaður og 

eðlishyggjan skammt undan. Þá fallast mér hendur“. Þrátt fyrir að ég hafi 

líka skrifað: „við ætlum að hittast aftur og ræða betur saman“ þá varð ekki 

úr því að sinni. Ekki fyrr en ári seinna, þegar ég var byrjuð að gera þessa 

starfendarannsókn. 

Jafnréttismál komust þó reglulega á dagskrá. Í nóvember 2013 mótmælti 

ég sýningu kynningarmyndbands, vegna staðalmynda og kynjaskekkju sem 

þar birtist. Umræðan fór fram í tölvupósti á milli starfsfólks skólans. Með 

vísan í jafnréttisáætlun ML og gátlista frá verkefninu um heilsueflandi 

framhaldsskóla rökstuddi ég, við litlar undirtektir, að myndbandið væri 

ótækt sem kynningarefni fyrir skólann, og þegar upp var staðið var það ekki 

notað. Í janúar 2014 skipulagði ég tjáningarverkefni í íslenskuáfanga sem ég 

kenndi á þeim tíma. Verkefnið ýtti undir jafnréttisumræðu og virkaði sem 

undirbúningur og hvatning fyrir nemendur til að bjóða sig fram til stjórnar 

nemendafélagsins. Það var afskaplega ánægjulegt að fá staðfestingu á því 

að viðleitnin hafi skilað árangri þegar mér barst póstur frá móður eins 

nemanda í bekknum. Hún vildi þakka fyrir verkefnið „Framboðsræða“ sem 

ýtti undir að dóttir hennar lét verða af því að bjóða sig fram. Hún sagði líka 

að hvatningarorð frá mér hafi skipt máli. Það er gaman fyrir kennara að 

merkja svona áhrif! Ég varð enn sannfærðari en áður um að markvissar 

jafnréttisaðgerðir skila árangri. 
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Á sama tíma samdi ég orðsendingu sem var lesin upp á aðalfundi 

nemendafélagsins eftir stjórnarkjörið. Efni hennar var að hvetja nemendur 

til að láta ekki staðalmyndir hafa áhrif á mat sitt á embættum stjórnarinnar 

og að hvetja nýja stjórn til að vinna að jafnréttismálum, velja sér 

jafnréttisfulltrúa o.fl. Á meðan ég samdi þetta punktaði ég hjá mér fleira 

sem mig langaði að koma í verk, þar á meðal að taka saman upplýsingar um 

kynjahlutföll í embættum stjórnar nemendafélagsins á síðustu árum, sem 

ég og gerði. Einnig velti ég fyrir mér hvað ég gæti gert meira:  

Hafa þemamánuði með hverjum fulltrúa - hvað þeir geta gert í 

sínu embætti til að höfða betur til beggja kynja eða stuðla að 

jafnrétti með einhverjum hætti. Skipuleggja áætlun og ákveða í 

samráði til hvaða aðgerða er hægt að grípa. Veita aðgengi að 

mér og bjóða ráðgjöf, fræðslu og stuðning (dagbók, 21. janúar 

2014).  

Þarna er ég með hugann við útfærsluna. Spyr hvað ég geti gert til að 

koma jafnréttinu á dagskrá hjá nemendafélaginu. Þarna segi ég „veita 

aðgengi“ og „bjóða“ ráðgjöf sem sýnir að ég hafði von um að eftirspurn væri 

til staðar. Mér þykir augljóst að það hafi verið fullmikil bjartsýni.  

Á þessu tímabili styrktist ég í sannfæringu minni um að þörf væri á 

aðgerðum. Á árshátíð skólans vorið 2014 kom til dæmis augnablik sem hristi 

upp í mér. Þegar kom að því að veita verðlaun fyrir þætti í Útvarpi 

Benjamín, sem er sent út í vikunni fyrir árshátíð, hópuðust drengir á sviðið.  

Þetta var eitt af þeim augnablikum sem ég hef átt þar sem það 

staðfestist fyrir mér að þörf sé á jafnréttisbaráttu. Menningin 

togar mann stundum í þá átt að jafnrétti sé náð og að það sé 

óþarfi að vera að spá í þessu. Kannski af því að það séu engin 

vandamál, þetta sé allt að koma, eða að þetta megi bara alveg 

vera svona. Það sé verið að leita að ójafnrétti þar sem ekkert 

er. En þarna stóðu 14 karlmenn á sviðinu og ég hugsaði: þetta 

þarf ekki að vera svona! (dagbók, apríl 2015).  

Það eru svona hlutir sem blasa við og ýta við manni. Þar sem ójafnréttið 

blasir ótvírætt við og kyndir undir baráttuanda. Fleiri dæmi eru þegar ég tók 

saman tölfræði um kynjahlutföll í stjórn nemendafélagsins; þegar, þegar ég 

rýndi í forsíður á slúðurbleðlinum Míming; þegar stelpurnar sýndu „sexý 

dans“ og strákarnir „svakalegan dans“ á söngvakeppninni; þegar það voru 

bara strákar sem kynnar og skemmtikraftar á kaffihúsakvöldi. Kynjaskekkja 
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og ólík birtingarmynd kynjanna er staðreynd en því má breyta. Ég kaupi ekki 

þær útskýringar að ólíkt eðli og áhugasvið stýri þessum mun heldur snýst 

þetta um staðalmyndir, hefðbundin kynhlutverk, fyrirmyndir og 

félagsmótun. Ég trúi því að menningu og viðhorfum megi breyta og að það 

geti orðið til þess að fólk sjái möguleika sína og hlutverk í öðru ljósi þannig 

að staðan verði jafnari. Það skiptir máli fyrir alla að vera virk, heyrast, sjást 

og hafa áhrif.  

Eins og sést var eitt og annað gert og að einhverju leyti tókst mér að 

halda jafnréttinu á lofti. Það er ekki „ekki neitt“ að líta inn á fund, vera með 

mótmæli, standa fyrir vitundarvakningu, skipuleggja námsverkefni, hvetja, 

taka saman upplýsingar og taka eftir. Ég var rödd í skólanum, talaði um 

jafnrétti, fylgdist með, gerði athugasemdir. Það er umdeilanlegt hvort ég 

gerði mikið eða lítið, hvort ég gerði nóg, hvort þetta skipti máli – en 

eitthvað var það og má vera að þarna hafi jarðvegurinn verið undirbúinn. 

Nemendafélagið var hins vegar ekki búið að setja sér áætlun og það var ekki 

búið að grípa til neinna sértækra aðgerða. Nemendur áttu ekki frumkvæði 

og ég var hugsi yfir því hvernig ég gæti ýtt á eftir þeim.  

4.2 Veturinn þegar meira gerðist - rannsóknarveturinn 

Þegar ég hafði ákveðið að framkvæma þessa starfendarannsókn, þ.e. í 

september 2014, byrjaði ég markvisst að framkvæma, afla gagna og 

ígrunda. Okkur varð nokkuð ágengt yfir veturinn – eftir eitt námskeið, 

tölvusamskipti, nokkra fundi og tvö fræðsluerindi setti nemendafélagið sér 

að lokum jafnréttisáætlun og fleiri áfangar höfðu náðst. Þegar litið er í 

baksýnisspegilinn þá gekk í heildina vel, en þetta tók tíma og var óvissuferð 

sem reyndi á. Fyrst verður gefin gróf yfirsýn yfir það helsta sem átti sér stað 

í jafnréttisstarfi með nemendum veturinn 2014-2015, áður en veitt er 

innsýn í það sem lá að baki og fylgdi með.  

Fyrsta skref var að mæta á fund hjá stjórninni með fyrirlestur og 

umræður. Viku síðar fór ég ásamt formanni nemendafélagsins á 

jafnréttisnámskeið á vegum Félags ungra jafnréttissinna (FUJ). Á 

námskeiðinu kviknaði sú hugmynd hjá honum að stofna jafnréttisnefnd 

Mímis. Úr því varð loks í nóvember og meðlimir nefndarinnar byrjuðu á að 

sameinast í lokuðum facebok-hópi. Embla Guðrúnar Ágústsdóttir (2014) 

hélt fyrirlestur um ableisma (fötlunarfordóma) fyrir alla í skólanum, fyrir 

hádegi 20. nóvember. Að kvöldi sama dags var fyrsti fundur 

jafnréttisnefndarinnar haldinn, en þeir urðu ekki fleiri á því ári.  

Í jólafríinu ákvað ég að ég prufa að vera meira stýrandi og skipulagði 

þriggja funda röð. Fundirnir voru auglýstir og allir nemendur skólans boðnir 
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velkomnir, auk jafnréttisnefndarinnar. Það varð hins vegar aldrei af þeim 

þriðja í röðinni því ég staldraði við 5. febrúar eftir fyrstu tvo fundina sem 

mér fannst að hefðu ekki gengið sem skyldi. Ég sá ekki fram á að þetta 

myndi leiða mikið af sér með sama áframhaldi. Eitt hafði reyndar áunnist og 

það var að bætt var við skyldur skólaráðsfulltrúa þannig að þeir urðu einnig 

að jafnréttisfulltrúum nemendafélagsins.  

Eftir töluverð heilabrot varð til skipulag fyrir miðvikudaginn 11. mars. Þá 

komu Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel Magnúsdóttir (2014) með 

fyrirlestur fyrir allan skólann, um kynjajafnrétti í félagslífi í framhaldsskólum. 

Um kvöldið bauð ég jafnréttisnefndinni og stjórn nemendafélagsins að 

mæta á fund (pizzufundinn, eins og ég hef nefnt hann) þar sem 

jafnréttisáætlun var mótuð. Í samstarfi við jafnréttisfulltrúana var síðan lögð 

lokahönd á jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun Mímis og hún að lokum 

hengd upp á töflu í skólanum og send öllum nemendum í tölvupósti (sjá 

viðhengi A).  

Nú hefur verið stiklað á stóru í ferlinu en í næstu köflum verður kafað 

dýpra í atburðar rásina, hvernig hlutina bar að og hvaða reynsla og 

lærdómur kom út úr þessu. Það voru margs konar hugmyndir, atburðir og 

tilfinningar sem höfðu áhrif á stefnu jafnréttisstarfsins. Hér hefur 

umfjölluninni verið skipt í þrjá hluta, þar sem áherslan er fyrst á skipulag 

starfsins, næst á viðhorf og viðtökur nemenda og að lokum á mig sjálfa, 

tilfinningar mínar, afstöðu og frammistöðu. Þarna er gerð tilraun til að 

einfalda marglaga og flókna reynslu, sem hægt er að spegla sig í á ótal vegu. 

Áherslurnar í næstu þremur köflum eru því misjafnar en ekki ber þó að skilja 

að hægt sé að greina þetta skýrt hvað frá öðru. Það var oft erfitt að greina á 

milli og oftar en ekki eru sömu atriðin til umræðu, út frá ólíku sjónarhorni. 

Allt skiptir þetta máli, spilar saman og hefur áhrif hvað á annað; skipulagið, 

nemendurnir og ég. Sem dæmi þá fann ég fyrir togstreitu í sambandi við 

skipulagið sem snerist mikið um það hversu stýrandi ég ætti að vera – og 

það tengist áherslunni á virkni nemenda og virðingu fyrir þeim. Framgangur 

starfsins mótaðist líka af minni persónu og líðan, og öfugt. 

Leiðtogahlutverkið vefst saman við þetta allt saman þar það má tengja það 

við allar hliðar svona breytingarstarfs, í þessu tilviki skipulag, samskipti og 

sjálfið.  

4.3 Skipulag: Að móta jafnréttisstarf 

Rannsóknin kenndi mér mikið um það hvað samskipti og tilfinningalegi 

þátturinn leika stórt hlutverk í svona breytingarstarfi - en það þýðir þó ekki 

að ytri þættir og tæknileg atriði skipti engu máli. Ég var oft hugsi yfir 
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útfærslum, prufaði mig áfram og fann hvað virkaði varðandi skipulag. 

Megináherslan er sett á það í þessum kafla. Það lá aldrei ljóst fyrir hvernig 

best væri að skipuleggja starfið. Mottóið var í rauninni bara að það ætti að 

gera eitthvað til að stuðla að jafnrétti í félagslífinu.  

4.3.1 Fyrstu skrefin – Grípa nemendur keflið? 

Í þessum kafla verður framvindu jafnréttisstarfsins lýst eins og það var frá 

september 2014 fram í desember 2014. Það virtist rökrétt að byrja á því að 

eiga fund með stjórn nemendafélagsins. Hittast og ræða þessi mál. Það var 

samt ekki alveg sjálfgefið að gera það:  

...mér finnist sjálfri erfitt að staðsetja mig og vita hvert mitt 

vald sé. Hef ég t.d. vald til að kalla nemendafélagið á minn 

fund? Ég hef áhyggjur af að ég sé að ómaka þau ef ég geri það 

(dagbók 4. apríl 2014).  

Það má segja að ég hafi verið hikandi við að taka forystu – beita valdinu 

sem leiðtogi þarf alltaf að taka sér með einhverjum hætti. Úr varð að ég 

hafði samband við formann nemendafélagsins og bað um að fá fund með 

stjórninni. Hann tók strax vel í það og bauð mér að koma á næsta 

stjórnarfund, en þeir eru haldnir vikulega. Um það bil helmingurinn mætti, 7 

manns, og svo vildi til að allt voru það strákar. Ég setti mér það að „fræða 

þau aðeins um jafnréttismál og jafnréttislög o.s.frv.“ Tók dæmi um 

ójafnrétti og sýndi kyngreindar upplýsingar úr félagslífinu í ML sem 

kynjafræðinemendur höfðu tekið saman vorið áður. Meðfram þessu lagði 

ég áherslu á að fá að heyra frá þeim og í upphafi fundar gekk orðið hringinn 

þar sem hver og einn sagði frá dæmi um ójafnrétti sem hann gæti nefnt. 

Nokkur tækifæri urðu svo til umræðna inn á milli þegar ég fór í gegnum 

glærurnar.  

Drengirnir sögðust aðspurðir hafa áhuga á því að sjá aukið jafnréttisstarf 

í tenslum við félagslífið. Þeir komu með þær hugmyndir að hafa 

rýnihópafundi með nemendum, skipa jafnréttisfulltrúa nemendafélagsins, 

hafa fleiri fundi svipaða þessum (en þá um afmarkað málefni) og að virkja 

„Trausta“ (kassi sem nemendur geta sett í miða með nafnlausum 

ábendingum til stjórnarinnar). Það varð ekki úr neinu af þessu, en sjá má að 

hugmyndirnar voru ekki aðgerðamiðaðar heldur snerust meira um það 

hvernig mætti auka umræðuna og fá nemendur til að taka þátt í starfinu. 

Enda má segja að það sé sjálfsagt að byrja þar.  
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Í lok fundarins sagði ég frá því að Félag ungra jafnréttissinna væri að 

skipuleggja námskeið FUJ um jafnrétti í framhaldsskólum 2014. Það var 

ætlað stjórnum nemendafélaga og okkur hafði verið boðið að mæta. 

Formaðurinn var strax til í að koma með og ætlaði að hvetja fleiri til að slást 

í för með okkur. Þegar til kom fórum við bara tvö, enginn annar 

stjórnarmeðlimur tók boðinu. Námskeiðið var afskaplega vel skipulagt og 

fróðlegt. Það var frá klukkan 12-18 laugardaginn 27. september. Allir sátu 

fjórar vinnusmiðjur sem fjölluðu um kynjajafnrétti, réttindi hinsegin fólks, 

réttindi fatlaðra og réttindi fólks af erlendum uppruna og fjölmenningu. 

Formanninum fannst námskeiðið áhrifaríkt og vildi gjarnan taka þátt í því að 

virkja nemendur í ML til jafnréttis. Í bílnum á leiðinni heim ræddum við hver 

gætu orðið næstu skref. Hann stakk upp á að setja saman jafnréttisnefnd 

með strák og stelpu úr hverjum bekk. Næst bar til tíðinda í nóvember en 

eftir að hafa beðið þolinmóð í nokkrar vikur fór ég að ýta duglega á eftir því 

að jafnréttisnefndin yrði stofnuð og því kalli var svarað. Fyrsti fundur 

nefndarinnar var haldinn að kvöldi 20. nóvember, fimm af átta meðlimum 

mættu. Fyrr um daginn hafði Embla Guðrúnar Ágústsdóttir haldið vel 

heppnaðan fyrirlestur um fötlunarfordóma (ableisma), fyrir allan skólann.  

Á þessu tímabili var ég spennt að sjá hvort nemendur kæmu með frjóar 

hugmyndir. Hvort það þyrfti ef til vill bara rétt að ýta við þeim og þá myndu 

þau taka upp á einhverju sniðugu. Auðvitað var þetta tilraunastarfsemi – ef 

ég færi strax að móta starfið og vera stýrandi þá myndi aldrei reyna á 

frumkvæði nemenda. Á fundinum með stjórninni í september var ég með 

glærur, fræðslu og skipulögð efnistök en þó nokkuð frjálslegt fyrirkomulag 

og áherslu á að virkja nemendur og leyfa röddum þeirra að heyrast. Á fyrsta 

fundi jafnréttisnefndarinnar í nóvember gekk frjálsræðið lengra og þar var 

ég einungis með opnar spurningar og vildi leyfa umræðum að flæða þangað 

sem nemendur leiddu þær. Frjálsu umræðurnar reyndust ánægjulegar en ég 

var hugsi yfir því hvernig við kæmumst af umræðustigi yfir á aðgerðastig. Ég 

fann líka nokkuð sterkt að viðhorf, þekking og áherslur margra nemenda 

voru almennt á þann veg að ólíklegt var að þeir væru að fara að gera 

eitthvað. Kannski var þetta óþolinmæði hjá mér en ég sá ekki fyrir mér 

mikla framþróun þegar ég fann hvað það gekk illa að stofna jafnréttisnefnd 

og síðan að finna sameiginlegan fundartíma og túlkaði það sem vísbendingu 

um litla skuldbindingu nemenda. Það var þess vegna sem ég fór að hugsa 

um að hafa skýrari ramma og nota til þess verkfærin sem ég þekkti, 

kynjasamþættingu og jafnréttisáætlun. Áfram hélt tilraunastarfsemin – 

hverju myndi það skila að ég tæki skýrari stjórn?  
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4.3.2 Önnur nálgun – Stífari rammi með þriggja funda röð  

Hér verður því lýst hvernig áhersla mín breyttist í janúar og febrúar þegar ég 

fann þörf fyrir að taka betur í taumana. Í upphafi nýs árs var ég búin að 

ákveða að gera tilraun til að vera meira stýrandi. Ég skipulagði þriggja funda 

röð með fyrirlestrum frá mér og afmörkuðum verkefnum sem fengju 

nemendur til að rýna í stöðu jafnréttismála í félagslífinu. Nokkur þrep úr 

jafnréttisstiganum voru höfð til hliðsjónar í undirbúningnum. Stiginn er hluti 

af hugmyndafræði kynjasamþættingar.  

Skoða núna kynjasamþættingu. Kannski er ég að átta mig á því 

að það er ansi gott tæki. Ekki til að ota að krökkunum, en ég 

get samt fylgt því og haft á bak við eyrað. T.d. er ég búin að 

fatta að ég er að fara aðeins fram úr mér með því að vanrækja 

fyrsta þrepið, sem er fræðsla (desember, 2014). 

Í óörygginu sem sem ég upplifði þarna fannst mér styrkjandi að hafa 

ákveðin viðmið til að fylgja og þurfa ekki bara að stóla á eigið hyggjuvit. Hér 

fyrir neðan má sjá glæru sem kynnti hugmyndina fyrir nemendum.  

Mynd 2: Þriggja funda röð: Glæra af fundi með nemendum 15. janúar. 
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Fundirnir voru auglýstir og allir nemendur skólans boðnir velkomnir, auk 

jafnréttisnefndarinnar. Nú ákvað ég fundartímann án þess að vera að eltast 

við það að allir gætu komið. Nokkur mættu úr jafnréttisnefndinni og nokkur 

úr stjórninni. Verkefnið á 1. fundi var að lista upp allt sem væri gert í 

félagslífinu, hvað væri á hendi hvers embættis og líka hvað væri utan 

embætta. Á 2. fundi bað ég nemendur að nota listann frá fyrsta fundinum til 

að finna dæmi um það hvar væri möguleiki á mismunun. Nemendur fundu 

fá dæmi og virtust daufleg og áhugalítil. Það rættist aðeins úr þessu í lok 

fundarins þegar við hópuðumst smám saman við eitt borðið og áttum 

óformlegt spjall. Á þriðja fundinum ætlaði ég að lokum að biðja þau um að 

koma með hugmyndir að aðgerðum til stuðla að jafnrétti, en aldrei varð af 

þeim fundi.  

Eftir að hafa streðað við að skipuleggja tvo af þessum þremur fundum, 

þar sem ég hélt fyrirlestra sem ég var stressuð fyrir, fannst nemendum 

hálfleiðast, var óánægð með hvað mér tókst illa að virkja nemendur og 

mæting var dræm fannst mér nauðsynlegt að endurskoða framhaldið. 

Sérstaklega vegna þess að enginn af þeim sömu mættu á fyrsta og annan 

fundinn í þriggja funda röðinni, og misgóðar útskýringar voru gefnar á 

forföllum. Áætlun mín um að leggja grunn sem myndi að lokum leiða til 

þess að ákvarðanir yrðu teknar, virtist ekki ganga upp. Hvers vegna var 

mætingin svona léleg og stemmingin dauf á fundunum? Var raunin sú að ég 

hafði sveiflast úr of mikilli lausung í of mikla stýringu? Fannst nemendum 

þetta leiðinlegt? Hvað væri betra að gera? Væri hægt að koma fræðslu að á 

betri hátt, þannig að ég þyrfti ekki að setja sjálfa mig í aðalhlutverk? Hvernig 

gæti ég ýtt þeim í átt til aðgerða, en á sama tíma tryggt að þau ættu 

hugmyndirnar og tækju ákvarðanirnar sjálf? Hvernig fengi ég þau til að 

mæta og njóta? 

Þarna lagðist ég í mikla ígrundun um það hvert skyldi stefna. Þetta var 

mikilvægur punktur í rannsókninni því ég reyndi að læra af því sem á undan 

hafði gengið og finna leið sem myndi virka, í ljósi þess sem hafði komið 

fram. Nú var komið fram í febrúar og gagnaöflun í rannsókninni átti að fara 

að ljúka. Mig langaði að gera lokatilraun.  

4.3.3 Hlutverk 

Eitt var mjög jákvætt sem kom út úr misheppnuðu „þriggja funda röðinni“, 

en það var að skipaðir voru jafnréttisfulltrúar nemendafélagsins. Á fundi 2 í 

febrúar barst umræðan að skipulagi jafnréttisstarfsins, t.d. hversu reglulegir 

fundir ættu að vera og annað varðandi það hvernig mætti formfesta starfið. 

Skólaráðsfulltrúi var á fundinum í þetta sinn og stakk upp á því að embætti 
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hennar, sem hún var innan tíðar að fara að afsala sér, yrði einnig embætti 

jafnréttisfulltrúa. Henni fannst að verksviðið væri ekki óskylt og beint lægi 

við að skólaráðsfulltrúar bættu þessu á sig. Hin tóku undir. Ég vissi ekki meir 

fyrr en nokkru seinna, þegar ég frétti að á aðalfundi nemendafélagsins hafði 

tillagan verið borin upp og samþykkt. Í rýnihópaviðtalinu sögðu nemendur 

að sátt hafi verið um þetta:  

Fólk var bara almennt til í þetta.  
Þetta var bara samþykkt.   
Það var öllum alveg sama.  
Það voru allir bara „ég er ekki að fara að segja nei".  

Þarna fannst mér ánægjulegt að heyra að nemendur höfðu látið verkin 

tala. Þau höfðu sýnt frumkvæði og framtakssemi. Nýkjörnir 

skólaráðsfulltrúar játuðu þó fyrir mér að þetta hefði komið ansi flatt upp á 

þá. Eins og Tinna lýsti því í viðtalinu:  

Það var náttúrulega búið að kjósa í þetta, svo þessu var 

„basically“ dömpað á þær sem tóku við embættinu. Það var 

bara skotið inn: „hey já hvernig finnst ykkur ef þetta yrði líka 

jafnréttisnefnd?" og það voru allir bara svona eitthvað 

„jaaaájá.“  

Þær höfðu ekki boðið sig fram til þess að vera jafnréttisfulltrúar en voru 

hálfþvingaðar í þessa stöðu. Hins vegar gerðu þær ekki mál úr því og 

gengust við hlutverkinu. Það má auðvitað segja að óskastaðan sé sú að í 

hlutverkið veljist einstaklingar sem bjóða sig fram, hafa þekkingu og áhuga á 

jafnréttismálunum. En í þessu tilviki gekk þetta upp svona og þær lýstu því 

hvernig þær gerðu sér betur og betur grein fyrir mikilvægi jafnréttisstarfsins 

og sýndu aukinn áhuga. Þegar jafnréttisstefna og –áætlun var mótuð, eins 

og sagt verður frá í næsta kafla, setti ég inn sem hluta af henni 

skilgreiningar á hlutverkum og fasta fundi, eins og sjá má á mynd 3. Þetta tel 

ég að hafi verið tilraun til að festa starfið í sessi með því að auka lögmætt 

vald, eins og nánar verður útskýrt í umræðukaflanum.  

Mér fannst mjög gott að hafa jafnréttisfulltrúana, alveg eins og mér 

fannst gott að fá sjálf að bera titilinn jafnréttisfulltrúi – svona titlar 

skilgreina hlutverk, undirstrika ábyrgð og einfalda þannig starfið. Þar voru 

komnir einstaklingar sem var sjálfsagt að eiga í samskiptum við í tengslum 

við jafnréttisstarfið. Jafnréttisnefndin hafði auðvitað líka haft þann tilgang 

en einhvern veginn hafði ekki tekist vel að móta einingu úr henni, alltaf 

einhverjir sem svöruðu ekki eða komust ekki o.s.frv. Auk þess gæti verið 
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kostur að skólaráðs- og jafnréttisfulltrúar hafa beina tengingu inn í 

stjórnina, sem gefur þeim aukið lögmæti og tengingu við nemendur sem 

taka ákvarðanir í félagslífinu.  

Þarna er búið að gera ráð fyrir tveimur fundum. Það má segja að það sé 

búið að samþykkja og reglubinda ákveðið skipulag sem veldur því að ekki 

reynir eins mikið á mig að taka frumkvæði. Ég þarf ekki að sannfæra neinn 

um að það væri sniðugt að halda fund. Ég þarf ekki að taka mér eins mikið 

vald því það er búið að ákveða þetta. Þessi formlegheit, hlutverk og fastir 

fundir, finnst mér gefa starfinu ákveðinn sess og stöðugleika. Ekki ber þó að 

líta svo á að þessir tveir fundir verði það eina á dagskránni. Vonandi verður 

umfangsmeira starf unnið t.d. í formi umræðna, fræðsluerinda, funda og 

uppákoma. Markmiðunum sem voru sett í jafnréttisstefnunni (sjá dæmi í 

viðauka B) verður ekki fylgt eftir nema þeim sé sinnt á virkan hátt. Það er 

ekki nóg að líta á þau á tveimur fundum og spá svo ekki meira í það.  

4.3.4 Lokatilraun – Jafnvægi, hæfilegur rammi, aðdráttarafl, virkni 
og aðgerðir 

Þá var sem sagt komið að því að gera lokatilraun til að sjá meiri árangur. Það 

var búið að stofna nefnd, halda fundi og skipa jafnréttisfulltrúa en ég var 

ekki sátt við það að enn skyldi ekki vera búið að gera neitt til að auka 

jafnrétti né að skipuleggja neitt í þá áttina.  

Eftir samtöl við aðra jafnréttisfulltrúa, heilabrot og undirbúning fannst 

mér ég komast niður á áætlun sem gæti virkað. Kolbrún Hrund 

Sigurgeirsdóttir og Rakel Magnúsdóttir (2014), höfundar skýrslu um jafnrétti 

í framhaldsskólum, héldu erindi fyrir allan skólann fyrir hádegi einn 

Mynd 3: Hlutverk og skipulag í jafnréttisstefnu Mímis 
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miðvikudaginn og um kvöldið boðaði ég jafnréttisnefnd og stjórn 

nemendafélagsins til fundar. Þegar ég kynnti Rakel og Kolbrúnu Hrund til 

leiks sagði ég áheyrendum frá fundinum sem yrði um kvöldið og lýsti því yfir 

að margt hefði áunnist í jafnréttisstarfi í vetur en um kvöldið væri 

markmiðið að komast „af umræðustiginu yfir á aðgerðastigið“. Það var gott 

að hafa fyrirlesturinn sama dag og fundinn því þá virkaði fyrirlesturinn eins 

og kveikja og umræðugrundvöllur. Allir höfðu sameiginlega reynslu sem 

hafði vakið umhugsun og hægt var að ræða út frá.  

Fundurinn var haldinn í Héraðsskólanum, sem er kaffihús og gistiheimili í 

grennd við menntaskólann. Ég taldi gott að komast út úr okkar hefðbundna 

umhverfi, þar sem ég er vön að vera kennarinn og þau nemendurnir, og búa 

þannig til meira jafnræði okkar á milli. Annar liður í því að „koma mínu að“ 

án þess að vera í sviðsljósinu var að hengja blöð upp um alla veggi í 

fundarrými okkar í Héraðsskólanum og nemendur fengu tíma til að skoða 

sig um. Meðal þess sem þar hékk voru hvatningarorð, dæmi um mögulegar 

aðgerðir, hugtakaskilgreiningar, kyngreindar upplýsingar (t.d. yfirlit yfir 

kynjaskiptingu í embætti Mímis síðustu 10 ár), sýnidæmi af jafnréttisáætlun 

og fréttir og sýnidæmi af aðgerðum t.d. námskeið fyrir stelpur í „Gettu 

betur“, MORFÍs setti sér siðareglur, í MR var haldin hinsegin-vika og í 

Kvennó var skrifað í skólablaðið um aðgengi fyrir hjólastóla í skólanum.  

Mæting á þennan fund var góð. Forföll skýrðust af því að leiklistaræfing 

var á sama tíma en næstum allir í stjórninni mættu. Tel ég að tvennt hafi 

spilað þar inn í. Í fyrsta lagi var ég í samráði við jafnréttisfulltrúana og 

formann nemendafélagsins þegar fundurinn var ákveðinn. Ég bað þær um 

stuttan fund í undirbúningnum og bar undir þær hugmyndir. Við ræddum 

um að fá Kolbrúnu og Rakel til að koma með fyrirlesturinn og ég spurði 

hvernig þeim litist á að hafa fund með stjórninni og jafnréttisnefndinni sama 

kvöld. Þær tóku því þátt í að ákveða þetta og settu þrýsting á sitt fólk að 

mæta. Í öðru lagi ákvað ég að bjóða upp á pizzu til að trekkja að. Þetta var 

kvöldverðarfundur og það var ekki úr lausu lofti gripið. Í samtali við félaga 

sem hefur verið í sömu stöðu og ég, að reyna að virkja nemendur til 

jafnréttisstarfa, kom fram að hann hefði fundið út að nemendur mæta 

frekar ef hann gefur þeim að borða. Þetta fannst mér merkileg uppgötvun.  

Fær þau í hádegisfund og býður þeim að borða. Kaupir brauð 

og snúð og þau eru miklu líklegri til að láta sjá sig. Þetta finnst 

mér mjög áhugavert og þó það sé kannski ekki í samræmi við 

hefðina þá er ekkert sem segir að það megi ekki nýta sér þetta 

(dagbók, 12. febrúar 2015). 
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Skólameistari samþykkti að skólinn myndi kaupa pizzur og í 

Héraðsskólanum fengum við leyfi til að koma með mat með okkur. Ég 

brunaði á Selfoss fyrir fundinn til að sækja veitingarnar. Í rýnihópaviðtalinu 

kom fram að nemendum fannst klókt að bjóða upp á pizzu.  

Lárus: Það er sniðugt að nota svona, af því að það eru rosalega 

margir sem halda það að: „ég get alveg fengið fría pizzu bara 

fyrir að mæta“.  

Tinna: „Ég er að plata þau, ég fæ pizzuna þeirra“.  

Lárus. „Ég er að græða“ en í rauninni erum við að setja 

upplýsingar í kollinn á þeim án þess að þeir viti af því. Af því að 

þau bara hlusta og svo bara „já þetta meikar alveg sens“. En 

samt svona undirliggjandi: „ég fékk samt pizzu“.  

Þau litu sem sagt svo á að pizzan gæti verið ástæða fyrir fólk til að mæta 

sem óhjákvæmilega myndi síðan verða fyrir áhrifum af því sem færi fram á 

fundinum. Aðrir héldu þó að flestir hafi viljað koma, hvað sem pizzunni leið. 

Jóhanna sagði: „Okkur langar að sýna að það sé samstaða í stjórninni og að 

okkur langi til að gera betur í skólanum. Ég held það sé svolítið þannig“. Það 

var gaman að heyra, að þau finni til ábyrgðar og sjái tilgang í því að taka 

þátt. Ef pizzan var ekki úrslitaþáttur varðandi mætinguna, þá varð hún 

kannski að minnsta kosti til þess að skapa jákvæðari stemmingu. Þau voru 

ekki bara þarna fyrir mig eða skólann sinn eða jafnréttið, heldur var lagt af 

mörkum til þeirra líka. Það er bara jákvætt.  

Fundartími var áætlaður frá kl. 18-20. Ég var í mikilli togstreitu varðandi 

það hversu stýrandi ég ætti að vera og hér sést hvernig ég braut heilann um 

það hvað ætti að fara fram á þessum fundi.  

Svo finnst mér reglulega eins og hausinn á mér sé að springa og 

ég þurfi að gera allt en það sé tækifæri til að gera svo lítið. 

Alltaf að poppa upp að ég þurfi nú að nefna hitt og þetta og 

hengja svona upp á vegg og fá þau til að ræða þetta. Langar 

samt mest að hafa þetta einfalt og árangursríkt. Togstreita á 

milli þess að a) vilja draga mig í hlé, setja þetta í þeirra hendur 

og fylgjast með hvernig þau vinna úr málum og b) finnast ég 

þurfa að gefa þeim ákveðinn ramma og tæki til að vinna út frá 

(úr tölvupósti til rannsóknarvinar, 10. mars, 2015). 
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Niðurstaðan varð sú að hafa fjölbreyttar umræður (í stærri og minni 

hópum, opnar en stýrðar að ákveðnu marki), hengja fróðleik á veggina og 

láta þau vinna með tillögueyðublað. Umræður voru þrískiptar. Fyrst ræddu 

allir saman, um staðalmyndir, kynjaskekkju og jafnréttismál almennt og í 

félagslífinu – m.a. með tilvísunum í fyrirlestur Kolbrúnar Hrundar og Rakelar 

fyrr um daginn. Síðan ræddu þau í minni hópum og að lokum komu allir 

saman aftur og hóparnir kynntu sínar tillögur. Áður en hópumræðurnar 

hófust var matarhlé og fundargestir voru hvattir til að skoða það sem var á 

veggjunum á meðan þeir borðuðu pizzu. Næst skiptu þau sér í þrjá hópa, 

með 3-4 í hóp, hver hópur valdi sér málefni til þess að ræða og setja inn á 

„tillögueyðublaðið“ (sjá mynd 4 á næstu síðu). 

Mynd 4: Tillögueyðublaðið sem var notað á pizzufundinum 11. mars til að leggja 
drög að jafnréttisáætlun Mímis 

Ég var mjög efins um það hvort ég ætti að nota svona eyðublað. Ég var 

hrædd um að þetta flækti málin og að of mikil formlegheit myndu hefta 

sköpun, frumkvæði og áhuga nemenda. Aftur á móti fannst mér 

nauðsynlegt að gefa þeim einhvern ramma til að vinna út frá – ramma sem 

ýtti undir aðgerðir. Reynslan hafði kennt mér að það væri hætt við að 

nemendur væru í lausu lofti ef ég myndi biðja þau að láta sér detta bara 

eitthvað í hug til að ræða. Þess vegna skrifaði ég upp hugmyndir að 
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viðfangsefnum og setti á tíu miða. Hóparnir komu sér saman um eitthvað 

sem þeir höfðu áhuga á að beina sjónum að (sjá dæmi um miða á mynd 5).  

Í upphafi útskýrði ég vandlega hvernig mætti fylla út í tillögueyðublaðið 

og sagði að þau réðu hversu margar tillögur þau kæmu með og hversu mörg 

viðfangsefni þau tækju til umræðu á þeim hálftíma sem þau hefðu í 

verkefnið. Ef fleiri en einn hópur vildi ræða það sama var það í lagi. 

Undirstrikaði að þau mættu koma með óljósar hugmyndir og eyðublaðið og 

miðarnir væri einungis til stuðnings. Þess vegna er líka rými á eyðublaðinu 

fyrir „rökstuðning/efasemdir/pælingar“ og á einum miðanum stendur 

„annað“. Minn rammi og mínar tillögur voru einungis sett fram sem 

hjálpartæki. Þegar hóparnir höfðu valið sér stað og hafið samræður hripaði 

ég hjá mér: „gengur vel [...] flugu af stað og virðast ekki í vandræðum.“ Ég 

skipti mér ekkert af hópunum nema þegar til mín var leitað, en var sýnileg 

og spurði hvernig gengi. Fékk nokkrar spurningar varðandi 

tillögueyðublaðið, t.d. hvað ætti að skrifa á hvern stað.  

Mynd 5: Miðar með hugmyndum að viðfangsefnum til að ræða í tengslum við 
tillögueyðublaðið 

Að lokum komu allir saman á ný, settust í hring og ræddu tillögur sínar. 

Fyrst fengum við að heyra örstutt frá öllum hópunum hvaða atriði voru 

tekin fyrir í þeirra umræðum áður en nánar var farið í allar tillögurnar, sem 
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voru sjö talsins. Allir höfðu nýtt sér mínar hugmyndir að viðfangsefnum og 

fimm mál komust á dagskrá. Tillögurnar sem nemendur settu niður á 

„tillögueyðublaðið“ sneru að slúðurbleðlinum Mímingi, kynjaskiptum 

embættum, íþróttum, veislustjóra árshátíðarinnar og samskiptum nemenda 

og kennara. Líflegar umræður sköpuðust og allir létu í ljós samþykki fyrir því 

að unnið yrði markvisst að jafnrétti með þeim aðgerðum sem þarna voru 

lagðar til. Raunar teygðust þessar umræður fram yfir áætlaðan tíma. Þegar 

ég spurði nemendur hvort þeim lægi á eða hvort við gætum verið aðeins 

lengur var það auðsótt mál. Það þótti mér vera til marks um það að þeim 

líkaði vel og liði vel, auk þess sem fasið benti ekki til annars en ánægju.  

Þarna fannst mér ég ná að vera í hálfgerðu aukahlutverki. Talsmaður 

breytinga og skipuleggjandi. Ég vissi alltaf að mig langaði til að vinna 

lýðræðislega með nemendum og leið best þegar mér tókst að vera á 

hliðarlínunni. Var alltaf upptekin af því að virkja þau og að draga úr 

valdamuninum, vildi ekki segja þeim fyrir verkum eða taka ákvarðanir fyrir 

þau, en var samt sannfærð um að meðvitundar og aðgerða væri þörf. Þarna 

fannst mér takast ágætlega að samræma þetta allt saman.  

Það var afskaplega ánægjulegt hvað dagurinn gekk vel upp. Mér tókst að 

vera í hlutverki stuðningsaðilans. Fann þarna leið til þess að vinna á 

skemmtilegan, nemendastýrðan og árangursríkan hátt að því að virkja 

nemendur í jafnréttisstarfi. Þennan dag fór fram fræðsla án þess að ég væri 

að predika eða vera í sviðsljósinu. Nemendur fengu vinnufrið og rými til 

umræðna án þess að þau væru týnd í því hvað þau ættu að gera og um hvað 

þau ættu að fjalla. Raddir nemenda voru í forgrunni og framkvæmda- og 

ákvörðunarvaldið í þeirra höndum. Mæting var góð, andinn var jákvæður, 

nemendur voru virkir, niðurstaðan var ánægjuleg, mér leið vel.  

 Ég vann úr tillögunum, setti saman heildstæða jafnréttisstefnu og -

áætlun, bar undir jafnréttisfulltrúa Mímis og þær fóru með hana til 

samþykktar á stjórnarfund. Að lokum sendi ég öllum nemendum áætlunina í 

tölvupósti og hengdi upp á töfluna í skólanum. Hvernig mun ganga að fylgja 

þessu eftir kemur í ljós næsta vetur.  

4.3.5 Tíminn 

Tíminn er hluti af ytri þáttum sem skipta máli í jafnréttisstarfinu. Það urðu 

tafir í ferlinu, bæði út af aðgerðaleysi nemenda og mín sjálfrar, t.d. þegar 

stofna átti jafnréttisnefndina og það liðu tveir mánuðir á milli þess að það 

var ákveðið og þangað til að það var framkvæmt. Og þó framtakssemin sé í 

lagi þá tekur samt allt sinn tíma. Það var tímafrekt að skipuleggja fundi, 

plana og pæla, senda tölvupósta, sitja fundi o.fl. Ef ég hefði verið í fullu 
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kennslustarfi yfir veturinn hefði verið afskaplega erfitt að framkvæma það 

sem komst í verk yfir veturinn. Vegna þess að ég var í námsleyfi til að gera 

þessa rannsókn þá gafst tími. Nemendur hafa líka nóg á sinni könnu. Hér að 

ofan kom fram að ég hafði áhyggjur af því að ómaka nemendur með því að 

kalla þau á fund. Það er líklega hægt að koma hverju sem er að með réttri 

forgangsröðun en það hjálpar til ef það er gert ráð fyrir því í skipulaginu.  

Jafnrétti er meðal þess sem er lögð áhersla á í Heilsueflandi 

framhaldsskóla (HEF) og ég á sæti í stýrihópnum fyrir verkefnið í ML. 

Stýrihópurinn fór í heimsókn í Flensborgarskólann í Hafnarfirði þar sem góð 

ytri umgjörð heillaði. Þarna var flott utanumhald og metnaður fyrir 

verkefninu og búið að setja mannafla, tíma og peninga í það að gera alvöru 

úr stefnunni. Sem dæmi má nefna að það er mannauðsstjóri í fullu starfi, 

verkefnisstjóri í 25% starfi og stýrihópur fundar vikulega (munnleg heimild, 

janúar 2015). Stjórn nemendafélagsins í Flensborg fær svokallaða 

leiðtogaþjálfun í sérstökum áfanga (Freyja Auðunsdóttir, 2014). 

Þarna er búið að taka frá tíma til þess að eiga samskipti við 

nemendur. Veita þeim leiðsögn og þjálfun og stuðning, m.a. í 

jafnréttismálum. Þetta finnst mér mjög sniðugt og jafnvel 

nauðsynlegt. Tímaskorturinn sem ég glími við, og þessi óvissa 

um það hvað ég á að leyfa mér að krefja þau um athygli og 

vinnu í jafnréttisstarfið, myndi einfaldast ef þau væru í áfanga 

(dagbók, janúar 2015).  

Í samtali við nemendurna sem voru með í för, sem fulltrúar nemenda í 

stýrihópnum í ML, kom fram að þeim þætti líklegt að tímaskortur nemenda 

hefði áhrif á vilja þeirra og getu til að taka þátt í jafnréttisstarfi. Þær bentu 

mér á þann möguleika að fá leyfi fyrir nemendur úr kennslustundum til að 

mæta á jafnréttisfundi, eins og oft er veitt í þágu annarra stjórnarstarfa. 

Þeim þótti einingarbær áfangi fyrir stjórnina líka mjög fýsilegur kostur. Þá er 

áfangi í stundatöflunni, engir árekstrar við námsgreinar og ekki þörf á að 

kalla fólk saman utan skólatíma. Ég þekki það af reynslunni að þegar svona 

hugmyndir eru ræddar fer umræðan fljótt að snúast um það að stundatöflur 

séu pakkaðar og ómögulegt að koma þessu að án þess að annað þurfi að 

víkja. Það getur auðvitað verið rétt, en ekki þar með sagt að það sé útilokað, 

eins og hugleiðingar mínar hér snerust um; „Skólinn á að vera mannbætandi 

en ekki bara fræðandi. Mér finnst [fræðsla og stuðningur við stjórnina] 

lykilatriði varðandi skólabrag og eflingu félagslífsins” (dagbók, 19. febrúar 

2015). Ef það sjónarmið er samþykkt hlýtur að vera hægt að búa til rými.  
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Ég tók eftir því að þó markmið mitt væri að ég gerði sem minnst – þ.e. að 
ég væri í aukahlutverki – þá krafðist það mikils undirbúnings af minni hendi. 
Það fór tími í að undirbúa komu Kolbrúnar Hrundar og Rakelar; fá leyfi hjá 
skólameistara og Héraðsskólanum, finna tímasetningu, auglýsa, semja 
inngang til að kynna þær til leiks, taka á móti þeim og undirbúa salinn. Það 
var vinna að semja, finna til og velja hvað ætti að hengja upp á veggina, 
prenta það út, klippa til. Útfærsla á tillögueyðublaðinu þarfnaðist yfirlegu og 
það var ákvörðun sem þurfti að taka hvort það ætti að nýta það. Einnig 
samdi ég opnar spurningar til að hafa til reiðu í umræðum, gerði tímaplan til 
að skipuleggja umræðurnar, pantaði og sótti pizzuna. Skipulag sem virkar 
frjálslegt, þar sem ég er á hliðarlínunni, kallaði ekki á minni vinnu af minni 
hendi.  

Að þessu öllu sögðu þá finnst mér, eftir á að hyggja, að þó mér hafi 
fundist þetta allt ganga hægt þá séu nokkrir mánuðir og jafnvel nokkur ár, 
ekki svo langur tími í svona breytingaferli. Auðvitað væri þægilegt að geta 
smellt fingrum og séð hlutina gerast hraðar en það er eðlilegt að þetta taki 
tíma. Því má bæta við í sambandi við tímann að það er að sjálfsögðu 
nauðsynlegt að líta á það sem áframhaldandi langtímaverkefni að ná og 
viðhalda jafnrétti. Þó það sé komin áætlun er ekki þar með sagt að henni 
verði fylgt eftir.  

4.4 Nemendur: þekking, viðhorf og viðtökur 

4.4.1 Andstaða og áhugaleysi 

Í vetur voru nemendur aldrei dónalegir og ég fann aldrei með beinum hætti 

að þeir væru á móti jafnréttisstarfinu. Það var frekar áhugaleysi og 

skilningsleysi. Ég vakti kannski máls á því að kynjaskekkja væri mikil í 

leikritinu eða í útvarpinu og fékk lítil viðbrögð eða þau viðbrögð að áhugi 

einstaklinga væri einfaldlega mismunandi eða að strákar og stelpur væru 

bara ólík. Fann líka að nemendur skildu ekki alveg til hvers væri ætlast: „en 

hvernig breytir maður eiginlega ímynd?“, heyrði ég til að mynda einu sinni.  

Tilfinning mín fyrir þekkingu, skilningi, áhuga og framtakssemi nemenda 

var tvíbent. Stundum fannst mér þau vera áhugasöm og hugsandi en á 

öðrum tímum fannst mér vanta upp á áhuga og skilning. Fyrir fundinn með 

stjórninni í september gerði ég alveg eins ráð fyrir því að ég myndi mæta 

andstöðu eða skilningsleysi. Það reyndist ekki vera enda skrifaði ég í 

dagbókina:  
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Þetta gekk vel! Algerlega vonum framar...Komst lengra með 

umræðuna heldur en ég hafði haldið og kom á óvart að mér 

virtist skilningur góður. Þeir voru gagnrýnir og hugsandi, en 

enginn grundvallarmisskilningur eða vanþekking sem var að 

hindra (dagbók, 21. september 2014).  

Aftur á móti varð ég efins þegar það frestaðist vikum saman að stofna 

jafnréttisnefndina. Ég sat á mér og vissi ekki hvað lá að baki. Mig var farið að 

lengja eftir þessu og orðin hugsi yfir því hvernig rétt væri að bregðast við:  

Kannski þarf ég að vera meira stýrandi. Það er þessi togstreita á 

milli þess að láta þau ráða ferðinni en stýra þeim samt áfram 

veginn. Það hefur líka sýnt sig núna, eins og ég var hrædd um 

að yrði, að hlutirnir eru lengi að gerast og krakkarnir munu 

ábyggilega aldrei fara að kalla eftir fundi með mér að fyrra 

bragði. Jafnréttisnefndin hefur ekki enn verið mynduð... 

(dagbók 30. október 2014).  

Í rýnihópaviðtalinu fékk ég að vita að viðbrögð margra nemenda voru 

neikvæð og það var ekki til að flýta því að nefndin væri stofnuð. Lárus hafði 

þetta að segja:  

Ég veit alveg hvernig andrúmsloftið var þegar þetta var 

stofnað. Það voru allir bara „Vá hvað þetta er hallærislegt að 

vera í jafnréttisnefnd.“ Það vissi enginn hvað þetta var!  

 „Vá já!“, tók Tinna undir, og líka Hildur: „Ég fékk alveg líka svona; uuu 

jafnréttisnefnd. Fólki leist ekkert of vel á það sko.“ Þegar það er sett í 

hendur nemenda að mynda nefnd og ganga í nefnd, í slíku andrúmslofti, þá 

er ekki að undra þó þau dragi lappirnar. 

Það virðast margir vera feimnir við að hafa sig út í það..æ ég 

veit það ekki, ég er ekkert að reyna að gribbast hérna út um allt 

í skólanum af því að ég er í einhverri jafnréttisnefnd (Tinna, 

rýnihópaviðtal 18. maí 2015).  

Það fer sem sagt ekki á milli mála að jafnréttismálin eru eldfim og 

nemendur velta fyrir sér hvaða áhrif það hefur á ímynd þeirra að kenna sig 

við jafnréttisbaráttu. Annað sem vakti hjá mér efasemdir um áhuga eða 

skuldbindingu nemenda gagnvart verkefninu var þegar illa gekk að finna 

tímasetningu sem fólk sagðist geta mætt og þegar ég svo negldi niður tíma 

var mæting oftar en ekki dræm. Eftir fund 2 í þriggja funda röðinni skrifaði 

ég þetta:  
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Þetta var óvænt og leiðinlegt, að enginn skyldi mæta í dag, sem 

hefur komið áður [...] Eitthvað segir mér að ef nemendahópar 

sem ég hef útskrifað úr kynjafræðinni væru í skólanum ennþá, 

þá hefðu nokkrir úr þeim mætt á svona fundi (dagbók, 2. 

febrúar 2015). 

Ég túlkaði þetta því sem svo að nemendur hafi ekki verið nógu 

meðvitaðir til að vera áhugasamir, en það litast auðvitað af mínu gildismati 

– af því að mér finnst þetta skipta máli þá hljóti öðrum sem eru upplýstir 

líka að finnast þetta mikilvægt. Þarna skelli ég sem sagt skuldinni á 

þekkingarleysi. Fleira getur komið til, eins og fyrr segir; áhyggjur af ímynd, 

tímaskortur (forgangsröðun í þágu annars) og kannski hugnaðist þeim 

einfaldlega ekki nálgunin. Viðmælendur í rýnihópaviðtalinu vildu til að 

mynda meina að til að trekkja að væri mikilvægt að vera með áhugavekjandi 

málefni sem höfða til nemenda. Á þeim mátti skilja að þetta mætti ekki vera 

eitthvað „almennt um jafnréttismál“ heldur þyrfti að vera vera með 

„fyrirframákveðin svona áhugaverð umræðuefni“ eins og Jórunn sagði. 

Mikael sagði að það væri til bóta ef fjallað er um eitthvað sem nemendur 

kannast við og tengja við.  

Líka sko, ef þetta tengist þér. Ef þú hefur lent í þessu og ert að 

hlusta á þetta þá opnast oft fyrir þér þessi heilastarfsemi. Þetta 

liggur oft þarna undir einhvers staðar en hún er ekki virk.  

Þessu var Lárus sammála: „Af því að þá ertu að svona kveikja á heilanum 

að þetta sé eitthvað sem tengist mér. Útaf því að jafnrétti tengist öllum.“ 

Anna hélt því fram að jafnréttismálin væru gjarnan rædd á niðurdrepandi 

nótum, eða þá ímynd hefðu margir, að minnsta kosti:  

Líka ef þú ert með umræðu sem kveikir í nemendum. Held að 

það séu ótrúlega margir sem svona skrúfi sig út úr því, bara pff 

þetta er kvenréttindabarátta, bara ógeðslega leiðinlegt, það er 

bara verið að rakka niður alla karla og konur eru líka 

skammaðar fyrir að vera of auðmjúkar alltaf í samskiptum við 

þá. Þú veist, það er bara verið að skamma okkur, þú veist, 

þetta er leiðinlegt.  

Tinna nefndi samskipti starfsfólks og nemenda sem jafnréttismál sem 

flestir nemendur hefðu áhuga á. Það hafði ég einmitt orðið vör við og reyndi 

að elta þann áhuga. Þess vegna setti ég til dæmis það umræðuefni niður 

sem eina hugmynd á miðana á pizzufundinum – og nemendur völdu það 
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einmitt, miklar umræður sköpuðust í tengslum við það og nemendur 

áhugasamir um aðgerðir á þeim vettvangi. Annað er umdeildara, eins og 

kynjakvótar í embætti stjórnarinnar. Þau sjónarmið heyrðust að auðvitað 

væri eðlilegast að áhugi og hæfni réðu því hverjir byðu sig fram og næðu 

kjöri. Það væri: „betra að hafa vitundarvakningu um viðhorf heldur en í 

rauninni að neyða stelpur í íþróttaframboð og stráka í skólaráðsfulltrúa.“ 

Þeir sem kæmust áfram á forsendum kvóta eða kynbundinnar hvatningar 

væru þarna „á leiðinlegum forsendum“. Viðmælendur í rýnihópaviðtalinu 

voru þó sammála um það að þörf væri á aðgerðum til að brjóta upp 

staðalmyndir í tengslum við embætti stjórnarinnar, en ákvörðun um slíkt 

þyrfti að vera í höndum nemenda sem myndu vonandi taka upplýsta 

ákvörðun eftir öflugar umræður þar sem tækifæri gæfist til að skoða allar 

hliðar mála.  

Ekki bara að spyrja spurninganna heldur setja þetta frekar fram 

eins og: „ef þetta verður svona þá myndi þetta virka svona og 

svona“ í staðinn fyrir að segja bara „hey eigum við að hafa 

þetta svona, já eða nei?“ Út af því að þá er fólk kannski búið að 

ákveða bara fyrirfram „nei þetta er svona, og það er bara best 

að hafa það þannig“...Við erum skóli sem heldur í hefðir og það 

er gott en stundum er það ekki jafn gott. Skiljiði? Held það 

þyrfti að setja það fram þannig ef það ætti eitthvað að breytast 

(Sigurður, rýnihópaviðtal 18. maí 2015).  

Hugmyndir um málfundi, umræðufundi og rökfærslukeppni komu upp 

hjá viðmælendum og þeim fannst það mjög spennandi og líklegt til 

árangurs. Þeir leggja sem sagt áherslu á gildi umræðna og hafa trú á því að 

upplýst fólk taki góðar ákvarðanir. Þetta er trú á lýðræði og krafa um 

sjálfræði.  

4.4.2 Athygli og umræður 

Viðmælendur í rýnihópaviðtalinu voru á einu máli um það að 

jafnréttisstarfið hefði haft áhrif á nemendur skólans. Í vikunni fyrir viðtalið 

hafði ég til dæmis sent jafnréttisstefnu – og áætlun sem var afsprengi 

pizzufundarins, í tölvupósti til allra nemenda ásamt því að hengja hana upp 

á töflu. Ég hafði ekki hugmynd um það hvernig það væri að skila sér en 

viðmælendur glöddu mig með því að segja að nemendur veittu þessu 

athygli, viðbrögð væru almennt jákvæð og þetta ýtti undir umræðu. „Ég veit 

að það eru krakkar að lesa þetta þannig að það hefur greinilega einhver 

áhrif“ sagði Mikael. Hildur tók undir: „Fólk er að lesa þetta sko. Og líst alveg 
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vel á þetta sko“. Sigurður hafði kvöldið áður lent í samræðum um 

jafnréttismál við hóp drengja, sem vel að merkja höfðu allir lesið 

jafnréttisáætlunina sem ég sendi og hengdi upp: „við vorum uppi á herbergi 

og við enduðum í umræðu um skýrsluna [jafnréttisáætlunina] og þetta 

viðtal...og þá fóru strákarnir að tala um hverju þeir voru sammála og ekki 

sammála...já það er allavega meira en það var heldur en þegar ég byrjaði 

hérna sko.“ Almennt fannst viðmælendum umræðan hafa aukist og Mikael 

taldi sig vita meira um jafnrétti heldur en áður:  

Fólk er miklu meira opnara fyrir þessu, þ.e. jafnrétti, af því að það er 

búið að vekja athygli á þessu umræðuefni núna, miklu meira heldur en það 

hefur verið. Eins og í fyrra, það var ekkert mikið talað um jafnrétti. Ég vissi 

ekkert hvað jafnrétti þýddi þannig séð. 

Sigurður vildi meina að umræðan væri fljót að taka á flug:  

[Hér] þekkja allir alla og alltaf þegar það kemur eitthvað upp þá 

vita allir af því strax. Líka gaman þegar það kemur einhver 

umræða í gang þá fer hún alveg í gang. Ég er búin að hafa mjög 

gaman af því, eftir að vitundarvakning fór í gang hérna, að sjá 

allar karlremburnar [...] byrjaða að hafa geðveikt mikinn áhuga 

á þessu og annaðhvort á móti eða með og alveg gaman að sjá 

þetta.  

Vitundarvakning í samfélaginu almennt var líka talin hafa áhrif á umræðu 

innan skólans:  

...eins og til dæmis komu rosalega miklar umræður í kringum 

freethenipple og 6dagsleikin. Mér finnst það kannski svona líka 

búið að hjálpa (Tinna, rýnihópaviðtal, 18. maí 2015).  

Tinna vísar þarna til tiltekinna vakninga og umræðna á 

samfélagsmiðlum, sem nánar var lýst í kafla 2.4, og áttu sér reyndar upptök 

í framhaldsskólum.  

4.4.3 Sjálfræði, sjálfstæði og virðing 

Ég tel ekki vænlegt að þvinga fram aðgerðir og finnst mikilvægt að vinna í 

góðri sátt við nemendur, byggja á vilja þeirra og ýta undir þeirra eigin 

athafnasemi. Þessi gildi voru alltaf með mér í jafnréttisstarfinu en það var 

ákveðin togstreita sem fylgdi:  
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Vil ekki kaffæra nemendum í mínum hugmyndum, vil samt leiðbeina og 

vil að það sé eitthvað gert. Ef ég er of afgerandi þá bæli ég þau niður. Ef ég 

dreg mig um of í hlé þá gerist lítið.  

Í dagbókinni var ég ítrekað að velta fyrir mér hvernig ég geti unnið í sátt 

við nemendur og virkjað þau á þeirra eigin forsendum. Í rýnihópaviðtalinu 

komu þessi sjónarmið líka fram hjá viðmælendum. Nemendur töluðu um að 

þau vildu upplifa sjálfræði og voru gagnrýnin á það þegar skólayfirvöld 

kæmu með boð og bönn, og tækju ákvarðanir sem snertu þau án þess að 

þau fengju neitt um það að segja. „Ég held að það sé almennt tekið verr í 

það þegar skólayfirvöld eru að koma með eitthvað svona í þessa áttina. Ég 

hef alveg tekið eftir því“, sagði Sigurður. Tinna tók undir:  

Ég get verið pínu þrjósk stundum, ef mér er sagt bara: þú átt að 

gera svona! Og ég fæ ekkert um það að segja einhvern veginn 

og það er kannski eitthvað sem mér líkar ekki vel við, þá er ég 

ennþá meira upp á móti því af því að mér er sagt að ég eigi að 

gera það. Frekar að sannfæra mig um að ég vilji gera þetta í 

staðinn fyrir að pína mig í það. 

Mikael hafði þó ákveðnar efasemdir: „Það er samt þessi 

sannfæringarkraftur, hann er svo erfiður og hann getur verið svo 

langdreginn...Það hefur virkað á mig að segja bara við ætlum að gera þetta 

svona og ok þá er ég bara búin að sætta mig við það“. Og hann bætti við: 

„ef þú ert alveg viss um að þetta sé að fara að borga sig.“ Tinna tók undir að 

það gæti verið fljótvirkara og árangursríkara í sumum tilvikum að sleppa við 

að beita „sannfæringarkraftinum“ en taldi þá að það þyrfti samt að vanda 

sig:  

 Já. Það bara þarf að passa svo mikið hvernig þú segir þetta í 

byrjuninni. Af því að þú getur byrjað rosalega illa og þá er 

þetta...ekki að fara að virka af því að þú ert búinn að móta þér 

þessa skoðun: „ég hata þetta og ég vil þetta ekki“. Þannig að 

það þarf rooosa mikið að passa það. 

Viðmælendur ráðlögðu mér að „nálgast nemendur á þeirra 

grundvelli...að ná tengingu við þau.“ Rýnihópaviðtalið sjálft, sem við áttum í 

þeim töluðu orðum, var tekið sem dæmi:  

Eins og þetta finnst mér rosalega þægilegt, eins og þú ert að 

gera núna, þetta er rosa þægilegt. Af því að við erum að ræða 
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um málefnið og það er enginn betri en annar hérna inni og við 

finnum það nokkurn veginn öll. 

Tinna tók undir: „Mér finnst það einmitt gott við þessa fundi að það er 

ekkert svona „þetta er rangt og þetta er rétt“. Ekki búið að loka því 

fyrirfram.“ Og Jórunn tók í sama streng:  

Rosa flott skilurðu hvað þú ert að reyna að fá skoðanir okkar 

nemendanna en ekki bara „já þetta er svona“. Ég veit 

náttúrulega ekkert hvað þér finnst um okkar skoðanir (hlegið). 

Alla vega fínt að þú ert að hlusta á þær. 

Nemendur vilja að á þau sé hlustað og borin fyrir þeim virðing. Mjög 

gaman að þeim hafi fundist ég vera að gera það þarna. Mér leið líka sjálfri 

vel og fann að það var traust í hópnum og samræður óþvingaðar. Það þarf 

að vera einlægni því eins og Sigurður segir þá er ekki vinsælt að umræða sé 

hafin án þess að raunverulegur vilji sé til að taka tillit til þeirra sjónarmiða 

sem koma fram: „...þegar einhver kemur inn bara: við ætlum að tala um 

þetta en ég er þegar búin að taka ákvörðun.“ Þessa gryfju var ég einmitt 

hrædd um að detta í:  

Hef frá því að ég byrjaði að hugsa um þetta verið á því að viljinn 

þurfi að koma frá krökkunum. Meðvituð um það að þeirra 

þekkingu og áhuga vantar, þá finnst mér staðan samt svolítið 

vonlaus. Nú er ég að glíma við það hvernig ég get stutt þau 

áfram á þeirra forsendum - en samt alltaf með togstreituna 

innra með mér að í raun sé ég samt að reyna að fá þau til að 

gera það sem ég vil (dagbók, 12. nóvember 2014).  

Togstreitan olli mér hugarangri þar sem mér fannst lýðræðisleg gildi 

takast á við gildi jafnréttis. Nú hef ég áttað mig á því að ég þó ég vildi ekki 

gera málamiðlun varðandi jafnréttið - ójafnrétti er til staðar og þörf er á 

aðgerðum - var ég samt einlæglega opin fyrir ólíkum viðhorfum og 

nálgunum. Ég vildi taka mér dagskrárvaldið, án þess að taka mér 

ákvörðunarvaldið, og það þýddi ekki að ég væri ólýðræðisleg eða hræsnari: 

Þá vaknar lýðræðispæling. Er ólýðræðislegt að vilja halda 

einhverju til streitu sem meirihlutinn er á móti, eða hlýtur ekki 

almennan hljómgrunn?...Hvenær er ég að gera tilraun til að 

hafa jákvæð áhrif og hvenær er ég að taka fram fyrir hendurnar 
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á nemendum og láta þeim líða eins og þau hafi ekki vald yfir 

sínum málum. Lýðræði snýst um að mega láta í sér heyra og 

vilja hafa áhrif, eins og ég er að gera. Ég væri ólýðræðisleg ef ég 

vildi keyra eitthvað í gegn án samtals, án samráðs, en það er 

ekki það sem ég er að gera (dagbók 12. mars 2015). 

Þetta er dæmi um það hvernig togstreita gat truflaði mig og fyllt mig 

efasemdum um réttmæti þess sem ég var að gera, en með því að ígrunda 

gildi mín reyndi ég að finna nálgun sem ég var sátt með. Þarna þróaði ég 

ákveðinn hugsunarhátt sem hjálpaði mér að skilgreina hvað væri 

mikilvægast. Í fyrri kafla um skipulag jafnréttisstarfsins sést hvernig ég lagði 

mig fram um að virkja nemendur, mæta þeim á jafnréttisgrundvelli og setja 

málin í þeirra hendur, en fann þó að minnar forystu var þörf þar sem 

frumkvæði nemenda skorti. En svona voru til að mynda fyrstu skilaboðin 

sem ég setti á facebookhóp jafnréttisnefndarinnar í nóvember:  

Heil og sæl öllsömul 

Til hamingju með að vera búin að stofna fyrstu jafnréttisnefnd 

Mímis! Þetta er glæsilegur hópur og vonandi munum við eiga 

skemmtilegt og árangursríkt samstarf :)  

Ég vonast til að við munum hittast reglulega til að ræða, 

fræðast og fá hugmyndir. Þið hafið mikið að segja um það 

hvernig starfinu verður háttað en fyrsta mál á dagskrá er að 

skipuleggja fyrsta fund. Hvaða tími hentar ykkur? Hvað með 

fimmtudagskvöldið? 

Þarna er ég að reyna að hafa jákvæðan anda strax í byrjun. Það var mjög 

meðvitað að taka það fram að þau ættu að hafa mikið að segja um starfið, í 

þeirri von að þau fengju „lýðræðislega og valdeflandi tilfinningu fyrir þessu“.  

4.4.4 Fræðsla: Aðkomufyrirlestrar, samræður og hengt upp á vegg 

Mér finnst mikilvægt að þetta byggði á þekkingu og vilja, 

annars verður bakslag og tilganginum er ekki náð. Ég hef trú á 

fræðslu, það hef ég séð að virkar og veit að margir eru með 

lokuð augun og ómeðvitaðir (dagbók, maí 2014).  

Í umfjöllun um skipulagið hefur þegar komið fram að ýmiss konar 

fræðsla og vitundarvakning fór fram. Jafnréttisnámskeiðið í september, á 



 

85 

vegum Félags ungra jafnréttissinna, var vel heppnað (og í kjölfarið kom sú 

hugmynd að stofna jafnréttisnefnd). Við nemendur áttum í samræðum á 

facebook, óformlegar samræður og samræður á formlegri fundum, 

fyrirlestrar frá mér og aðkomufyrirlestrar Emblu, Kolbrúnar Hrundar og 

Rakelar voru allt liðir í því að efla vitund um jafnréttismál og ýta 

jafnréttisstarfinu áfram. Í þessum kafla er farið betur yfir það hvernig 

fræðslan fór fram, hvernig ég leitaði leiða og fann hvernig sumt virkaði 

betur en annað. Sérstaklega með tilliti til þess að nemendur væru 

áhugasamir og virkir og að dregið væri úr valdamuni á milli okkar þannig að 

ég gæti náð betur til þeirra á jafningjagrundvelli.  

Einn nemandi sem tekið hafði þátt í jafnréttisstarfinu viðurkenndi eftir á 

að viðhorf hennar hefðu breyst, þegar hún sagði við mig:  

Það þarf alveg að hafa þetta sýnilegt og fá fólk til að hugsa um 

þetta. Ég man þegar þú varst fyrst að tala um þetta þá vissi 

maður ekki alveg hver tilgangurinn var og sá ekkert ójafnrétti. 

Svo þegar manni er bent á þetta og fer að hugsa um þetta þá 

sér maður að þetta skiptir alveg máli (dagbók, 8. apríl 2015). 

Þetta kom mér ekki á óvart því í kynjafræðikennslunni hef ég oft upplifað 

það að nemendur opni augun fyrir einhverju sem þeim þótti áður ekki 

tiltökumál. Í kynjafræðikennslu gefst tími til að fara í saumana á mörgum 

málum og læra fullt af hugtökum. Þá er ég í hlutverki kennara en ekki 

jafnréttisfulltrúa – ekki leiðtogi að drífa þau í breytingar og aðgerðir – sem 

þýðir að hlutverk mitt er skýrara og einfaldara. Ég vænti þess að 

kynjafræðikennsla fyrir alla nemendur á fyrsta ári, eins og verður í nýju 

námskránni í ML, muni gera nemendur viljugri og sjálfstæðari í 

jafnréttisstarfi í félagslífinu. Ég veit að Tinna talar hér fyrir munn margra 

sem hafa verið í kynjafræði:  

Mér persónulega finnst eins og þetta ætti að vera skyldufag hjá 

öllum. Bara virkilega. [...] Þetta er eitthvað sem er svo að skila 

þér einhverju. Og mér finnst hafa breytt, þú veist mjög mikið 

hugsunarfarinu hjá mörgum í bekknum. Að hérna, mér finnst 

eiginlega að það ætti að breyta þannig að það væri lagt fyrir 

báða bekki og helst fyrr á skólagöngunni (rýnihópaviðtal, 18. 

maí 2015).  

Kynjafræði verður skyldufag fyrir alla nemendur á fyrsta ári í ML með 
nýrri námskrá sem tekur gildi í haust. Án efa mun það hafa áhrif á 
jafnréttisvitund nemenda og þar með skilning á gildi jafnréttisaðgerða. 
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Fræðslan er þó engin töfralausn, frekar en nokkuð annað. Ein og sér mun 
hún ekki verða til þess að markvisst jafnréttisstarf sé unnið í félagslífinu. Í 
þessari rannsókn áttaði ég mig betur á því, að þó ég og aðrir vitum ýmislegt 
þá er ekki þar með sagt að við gerum eitthvað. Það getur verið langur vegur 
þar á milli.  

Jafnréttisstarfið þarf ekki að vera flókið og byggir ekki á 

fræðum og endalausum upplýsingum, en það tekur tíma og 

krefst samvinnu og einstaklinga sem eru tilbúnir til að helga sig 

málefninu (dagbók, 27. janúar 2015). 

Það var þó aldrei spurning í mínum huga að jafnréttisfræðslu væri þörf. 

Þekking á jafnréttismálum er lykillinn að meðvitund og vilja til aðgerða. En 

þó ég hafi kennt kynjafræðiáfanga var ég hikandi við að koma fræðslunni að 

í jafnréttisstarfinu og vissi ekki hver væri besta leiðin til þess. Það tengdist 

óvissu minni um það hvert mitt hlutverk ætti að vera, hvert hlutverk 

nemenda ætti að vera og hvernig væri rétt að útfæra jafnréttisstarfið á 

ánægjulegan og árangursríkan hátt. Tíminn sem við höfðum saman var 

takmarkaður og alltaf var markmiðið að starfið væri eins nemendastýrt og 

kostur væri. Mér fannst hætt við því ef ég kæmi inn með upplýsingar og 

fræðslu, að ég væri að setja sjálfa mig í miðjuna. Á sama tíma fann ég að 

það skorti á þekkingu og frumkvæði nemenda og sá fyrir mér að mitt 

hlutverk gæti verið að bæta úr því. Hér er jafnréttisstarfinu líkt við ferðalag: 

Fræðsla mín um kynjajafnrétti þarf heldur ekki að virka sem 

stýrandi. Hún er bara innlegg og fóður í umræður þeirra á milli. 

Hvað þau gera við það sem ég kenni þeim, er undir þeim 

komið. Í rauninni er spurningin sú hvað ég get gert með 

krökkunum og hvernig ég á að koma fram við þau til þess að fá 

þau á réttu brautina, fá þau af stað í ferðalagið, án þess að vera 

búin að ákveða hvert við eigum að fara. Ég hef einhverja sýn, er 

fararstjóri að einhverju marki, set stefnu - kannski á 

heimsálfuna, eða landið, en þau ráða áfangastaðnum. Einu 

skilyrðin eru að við erum að fara í ferðalag og við þurfum að 

hlíta einhverjum lögmálum, t.d. getum við ekki farið til 

tunglsins (ekki gert óraunhæfa hluti) og við getum ekki farið á 

hættulega staði (ekki gert skaðlega eða gagnslausa hluti). Við 

getum heldur ekki verið kyrr á sama stað (dagbók, 12. 

nóvember 2014). 
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Þarna er ég að hugsa um það hvernig hægt er að miðla þekkingu án þess 

að það þurfi að skilja sem svo að verið sé að ýta nemendum í ákveðnar áttir. 

Þannig að ég finni að ég geti lagt eitthvað til án þess að hafa áhyggjur af því 

að gildunum um virkni og sjálfræði nemenda sé ógnað. Þarna er alveg skýrt 

að ég er ekki tilbúin til að gera málamiðlanir með það hvort það á að vinna 

að jafnrétti heldur bara hvernig. Þegar ég segi að við getum ekki verið kyrr á 

sama stað þá á ég við að við getum ekki sætt okkur við ástandið eins og það 

er núna, heldur þurfum að stuðla að framþróun. Glíman snerist ekki fyrst og 

fremst um það hvort fræðslu væri þörf – hvort hún ætti að vera til staðar – 

heldur frekar hættuna á því að þegar ég væri að „fræða“ þá skapaði ég 

valdaójafnvægi sem gerði nemendum erfitt fyrir að vera sjálfstæð og upplifa 

sig sem gerendur í jafnréttisstarfinu. Ég vildi að þau fyndu til ábyrgðar og 

sjálfræðis og ég hafði áhyggjur af því að því væri ógnað ef ég væri að 

„fræða“. Það fannst mér einmitt vera það sem gerðist í tilrauninni með 

þriggja funda röðina (sem urðu bara tveir). Þá undirbjó ég nokkuð 

einstefnumiðaða fyrirlestra, fann litla tengingu við nemendur og skynjaði að 

þeim hálfleiddist – svona að mestu – inn á milli voru þó ágætis sprettir og 

aldrei að vita nema það hafi skilað einhverju. Aðrar leiðir virtust þó virka 

betur. Til dæmis var gott að fá fyrirlestur Emblu Guðrúnar Ágústsdóttur um 

ableisma, en hún kom sama dag og fyrsti fundur jafnréttisnefndarinnar var 

haldinn.  

Mikilvægt að erindi Emblu var í dag. Það setti góðan tón. Kom 

líka í ljós undir lokin þegar þau fóru að tala um að það væri gott 

að fá svoleiðis aftur, tengt öðrum málefnum, því þetta hefði 

virkilega hreyft við þeim (dagbók, 20. nóvember 2014). 

Við höfðum sem sagt sameiginlega reynslu til að ræða og þau voru á 

einu máli um að Embla hefði náð til þeirra og fengið þau til að koma auga á 

eitthvað sem þau höfðu áður ekki velt fyrir sér. Við sátum í hring og héldum 

áfram að ræða saman.  

Stundum var ég í því hlutverki að orða það sem þau voru að 

benda á, kom inn með hugtök eins og félagsmótun, kynskiptur 

vinnumarkaður og vitundarvakning. Eftir á að hyggja finnst mér 

þetta svolítið flott, því þarna var ég kannski að kenna þeim 

helling, án þess að vera að útskýra neitt eða halda tölu - ég 

bara gaf þeim orð yfir það sem þau voru þá þegar að hugsa um. 

Hugtök eru tæki í jafnréttisbaráttu (dagbók, 20. nóvember 

2014).  
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Mitt hlutverk fólst í því að halda samræðunum gangandi og leiða þær 

stundum í ákveðnar áttir. Tók líka þátt og kom með sjónarhorn ef mér 

fannst það bæta einhverju við samræðuna en vandaði mig eins og ég gat að 

leyfa þeim að hafa orðið og sjá hvert þau myndu taka þetta.  

Allir tóku þátt og þau skiptust á skoðunum, sem er mikilvægt, 

því það bendir til að þau séu óhrædd við að tjá sig og vera 

sjálfstæð. Ég vona að ég hafi staðfest það fyrir þeim með því að 

vera opin og jákvæð, þó ég hefði mínar efasemdir um það sem 

þau voru að segja og hefði vel getað farið út í það að rökræða. 

Setti smá fyrirvara, en vona að mér hafi tekist að hlusta og 

viðurkenna, í stað þess að skjóta þau í kaf. Þetta geri ég í vissu 

um að með áframhaldandi hugsun, umræðum og fræðslu 

munu þau átta sig á að hlutirnir hafi kannski ekki verið alveg 

úthugsaðir þarna áður, hjá þeim. Þau svona læri það sjálf og 

með hægðinni án þess að ég troði því upp á þau og þaggi niður 

það sem þau hafa fram að færa (dagbók, 20. nóvember 2014).  

Eigi nemendur að fá að stýra samræðunni þarf að sleppa tökum. Eins og 
sést var ég hugsi yfir því hvort rétt væri að leyfa nemendum að ræða saman 
á eigin forsendum þó ég teldi mig „vita betur“. Ég mat það svo að á þessum 
tímapunkti væri mikilvægara að skapa traust og kynda undir umræður og 
sjálfstæði. Eftir fundinn tóku meðlimir vel í það að hittast reglulega, þær 
raddir heyrðust að þetta hefði verið gaman og gott væri að halda áfram 
með svona umræður. Raunin varð þó sú að ég skipulagði þriggja funda 
röðina, með formlegra skipulagi, aðallega byggðu á fyrirlestrum og 
afmörkuðum verkefnum. Strax eftir fyrsta fundinn kom vísbending um að 
þetta væri ekki rétta leiðin, þegar einn nemandi spurði: „En getum við síðan 
einhvern tíman aftur haft svona umræður eins og síðast, það var mjög 
gaman“. Jú, svaraði ég, en fyrst þætti mér mikilvægt að leggja þennan grunn 
og klára þriggja funda röðina. Þegar fram í sótti fann ég þó enn betur að 
þessi nálgun virkaði ekki. Kenndi ég um meðal annars einstefnumiðuðum 
fyrirlestrum og óáhugaverðum og of stýrðum verkefnum. Aftur á móti var 
fyrirlestur Kolbrúnar Hrundar og Rakelar, um jafnrétti í félagslífi í 
framhaldsskólum, góð kveikja fyrir umræður á pizzufundinum, rétt eins og 
fyrirlestur Emblu um ableisma hafði verið fyrir fyrsta fund 
jafnréttisnefndarinnar í nóvember. Ég leit svo á að skipulagið þar hafi 
hjálpað til við að draga úr valdamuninum á milli mín og nemenda:  

Gott að hafa utanaðkomandi til að „flytja fréttirnar“. Vera 

„boðberar válegra tíðinda“. Þá get ég tekið þátt í umræðum um 

efnið án þess að nemendum finnist þau vera að gagnrýna mig 

eða mína nálgun. Þeim finnst þá kannski að þau geti frekar rætt 
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á gagnrýninn hátt um það við mig og við getum rætt meira á 

jafningjagrundvelli. Ég kom ekki inn sem „sá sem veit“ heldur 

sá sem var að hlusta rétt eins og þau og langar að ræða lausnir 

(dagbók, 11. mars 2015).  

Á sama grundvelli fannst mér reynast vel að hengja upplýsingar á veggi í 

fundarrýminu í Héraðsskólanum. Nemendur losnuðu við að hlusta á 

upptalningar og útskýringar og gátu þess í stað skoðað efnið á eigin hraða 

og rætt um það sín á milli, sem þau og gerðu, á meðan þau gæddu sér á 

pizzunni. Á meðal þess sem hengt var upp voru kyngreindar upplýsingar, 

eins og það er kallað þegar hlutirnir eru málaðir upp með tölfræðilegum 

hætti og kynjamynstur greind. Þær reyndust gagnlegar. Þegar nemendur 

voru beðnir um að upphugsa dæmi um mismunun eða skekkju var fátt um 

svör. Hins vegar urðu þau áhugasöm og sýndu skilning þegar ég kom með 

skýr dæmi. Umræðan og stefnumótun vegna kynjaskiptingar í embætti 

stjórnarinnar spratt upp úr yfirliti sem ég tók saman, eins og orð Jórunnar 

bera vitni um: „Þegar við fórum á þennan fund þá fannst mér áhugaverðast 

við hann að við vorum að skoða framboðin í gegnum árin.“ Tinna greip þann 

bolta og sagði að það væri: „Einmitt mjög gott að varpa fram svona 

tölulegum upplýsingum fyrir fólk“. „Svona skemmtilegar staðreyndir!“ sagði 

Anna. Tinna vísaði til reynslu úr kynjafræðinni:  

...eins og þegar við vorum að ræða ofbeldið í kynjafræðinni. 

Maður veit alveg ok þetta er til, ofbeldi almennt og 

heimilisofbeldi og svona kynjaskipt ofbeldi, en um leið og 

maður var farinn að sjá tölur yfir þetta þá var maður bara „holy 

fuck“, þetta er „actually“ mjög algengt og þetta er alveg feitt 

vandamál sem við þurfum að tala um og gera eitthvað í. Af því 

að maður er oft bara, já ég veit þetta er til þetta er hræðilegt, 

en maður sér þetta ekki fyrir sér, þá er þetta ekki orðið 

vandamál. En um leið og þú færð svona „visual“ af þessu þá 

ertu tilbúin að fara að gera eitthvað (rýnihópaviðtal, 18. maí. 

2015). 

Kolbrún Hrund og Rakel, sem komu með fyrirlesturinn um jafnrétti í 

félagslífi í framhaldsskólum, lögðu að sama skapi áherslu á hvað það væri 

öflugt að nota skífurit sem sýna t.d. kynjahlutföll í nefndum og ráðum, og 

þær hefðu oft séð að þau vektu athygli (samtal, 11. mars 2015). Þær sýndu 

nemendum líka myndband þar sem búið var að klippa saman brot úr 

verkum myndbandaráða ýmissa skóla, þar sem kynjamunur var sláandi, og 

nemendur töluðu um að það hefði hreyft við þeim. Að lokum má nefna, að 
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þegar ég kom með afrit af fjölda forsíðna af slúðurbleðlinum Mímingi og 

bauð nemendum að telja fjölda stráka og stelpna og skoða hversu ólík 

birtingarmyndin er, þá stóð ekki á viðbrögðum. Það var engin leið að neita 

muninum og allir sammála því að við þessu bæri að bregðast.  

4.5 Ég: Líðan, frammistaða, samstarf 

Í fyrstu beindi ég athyglinni að ytri þáttum þegar ég hugsaði um hindranir og 

tækifæri til að stuðla að því að unnið yrði að jafnrétti í nemendafélaginu. Ég 

vissi ekki hvað væri hægt að gera eða hvernig væri best að gera það. Hvað 

hafði verið gert í öðrum skólum? Gæti ég tekið viðtöl við nemendur og 

jafnréttisfulltrúa annars staðar til að fá hugmyndir um hvaða aðferðum væri 

sniðugt að beita? Það er vissulega hluti af áskoruninni að velja leiðir. Ákveða 

skipulagið og sjá hvert ferlið á að vera – því hef ég lýst hér að framan. Hins 

vegar hef ég í rannsókninni horfst í augu við það að einfaldlega það að gera 

eitthvað er líklega stærsta áskorunin. Jafnréttisstarfið í vetur hefur reynt 

töluvert á mig og glíma við sjálfa mig var sem sagt stór hindrun. Það er alveg 

sama hvað maður kann flottar aðferðir og hvað maður fær góðar 

hugmyndir ef maður kemur hlutum ekki í verk og líður illa í hlutverkinu. Hér 

greip ég aftur til líkingar við ferðalag.  

Segjum sem svo að ég hafi haft ævintýraþrá; löngun til að fara í 

ferðalag. Ég vildi feta nýja slóð en taldi mig vanta áttavitann og 

rétta fararskjótann – s.s. að ég vissi ekki hvernig ég ætti að 

komast. En ég er sem sagt búin að uppgötva að það er 

grundvallarspurning hvort ég sé tilbúin í þetta ferðalag yfir 

höfuð. Langar mig kannski bara að vera heima í örygginu? Það 

er auðveldara! Ferðalögum fylgja gjarnan óvissa, áskoranir og 

hindranir (dagbók, 25. febrúar 2015).  

Það hefur ekki verið hefð fyrir markvissu jafnréttisstarfi sem þýðir að það 

felur í sér breytingar og krefst þróunarstarfs að koma því á. Það þarf að taka 

af skarið og taka sér pláss. Ég hef þurft að stíga út fyrir þægindarammann, 

fundið fyrir kvíða og skorti á sjálfsöryggi, haft efasemdir um sjálfa mig og 

verið svartsýn á árangur. Ég hef haft áhyggjur af áhuga og skuldbindingu 

nemenda og verið hrædd við álit annarra á mér. Ef mér tekst að sigrast á 

sjálfri mér og því sem hindrar mig í því að kalla á athygli, taka rými, láta til 

mín taka; þá mun ég halda áfram og ég mun finna leiðir.  

Fyrir fyrsta fund haustsins, með stjórn nemendafélagsins, var ég kvíðin 

og velti fyrir mér hvers vegna:  
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Skipulegg hitting með nemendafélaginu, sem byrjar eftir rúman 

klukkutíma. Skítstressuð! Af hverju? Það er alltaf þessi óvissa 

um að það verði mikil andstaða sem byggir á skilningsleysi. 

Þetta er svo vítt svið og margir pyttir að ég var hrædd um að 

tala of mikið eða segja ekki nógu mikið. Langaði að virkja þau, 

en vissi ekki alveg hvernig, eða hvernig það myndi ganga. Fyrst 

og fremst tel ég að stressið hafi stafað af því að þetta er mér 

hjartans mál og mig langar til að takast vel upp í því að virkja 

nemendafélagið til góðra verka (dagbók, 21. september 2014).  

Þetta er margþættur vandi. Ég nefni þarna hræðslu við andstöðu og 

metnað fyrir málefninu, sem ástæður fyrir stressinu. Einnig að 

málaflokkurinn er flókinn. Við þetta má bæta að almennt finnst mér 

óþægilegt að taka stjórnina og vera í sviðsljósi – það er utan míns 

þægindaramma. Ef ég væri öruggari með mig, með sterkari sjálfsmynd og 

þjálfaðri í framkomu, þá væri margt auðveldara. Áhyggjurnar reyndust þó 

óþarfar þarna og fundurinn gekk vel. Það var góð byrjun, gott veganesti fyrir 

framhaldið, en á næstu mánuðum átti ég oft eftir að finna fyrir vanmætti. 

Ég upplifði að:  

 vera kvíðin fyrir fundi og að vera óstyrk á fundi.  

 líða mjög illa eftir fund og finnast ég hafa staðið mig illa eða mistekist.  

 vera áhyggjufull yfir viðhorfum annarra til mín og jafnréttisstarfsins.  

 fresta því að hafa samband við fólk, t.d. til að kalla til fundar.  

 langa til að gera eitthvað en ekki látið verða af því. 

 finnast það sem ég var að gera tilgangslaust og árangurslaust.  

Þegar ég varð vör við áhugaleysi og framtaksleysi nemenda olli það mér 

hugarangri. Þegar illa gekk að blása til fundar og fáir mættu var ég efins um 

að þetta myndi ganga upp og var hugsi yfir því hvað væri til ráða. 

Sérstaklega var erfiður hjalli þegar þriggja funda röðin féll um sjálfa sig. Þá 

hef ég skrifað í dagbókina:  

Ef ég væri ekki að gera þessa starfendarannsókn myndi ég 

líklega gefast upp á þessu jafnréttisstarfi með 

nemendafélaginu. Búin að sjá að áhuginn er takmarkaður og 

árangurinn líka (ef ég met t.a.m. árangurinn eftir því hvernig 

mætingin var og hvað þau voru óvirk að finna dæmi um 

mismunun á fundinum í dag). Til hvers að vera að eyða orku 

minni í þetta? Auðveldara að sleppa því. Eins og flestir gera jú, 
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því lítið er verið að vinna í þessum málum annars staðar. [...] Ég 

fæ höfnunartilfinningu og vonleysistilfinningu. Nenni þessu 

ekki. Betra að sigla lygnan sjó og vera í takt við samfélagið 

(dagbók, 5. febrúar 2015). 

Það er auðveldara að gera ekkert. Þá er ekkert til að stressa sig yfir, þá 

þarf ég ekki að eiga í samskiptum og ekki að hafa áhyggjur af ímynd minni.  

Eins og fyrr segir þá var margt jákvætt sem gerðist og þegar upp er 

staðið er ég afskaplega ánægð með niðurstöðuna; að stjórn 

nemendafélagsins hafi nú sett sér jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun. Ég er 

því fegin að ég gafst ekki upp, eins og mig langaði helst að gera á þessari 

stundu. Stundum var líka kraftur í mér, ég lét verkin tala og leið vel.  

Allt í einu núna finn ég kraft til þess að láta vel í mér heyra. 

Hvað er það sem ýtir á mig? Hugsa oft til þessarar pælingar um 

að jafnrétti skipti meira máli heldur en egóið mitt. Það er 

eitthvað sem heldur mér gangandi (dagbók, 26. febrúar 2015).  

Eftirfarandi lýsir því betur hvað ég á við með því að egóið mitt hafi 

þvælst fyrir, og hvernig ég gerði mér grein fyrir því að hræðslan við 

andstöðu var að hamla mér.  

... hræðsla um mína ímynd hindrar mig. Hvað heldur fólk um 

mig? Klikkar þetta og verður það mér að kenna? Hvaða orðspor 

fæ ég? Þessi hræðsla er heldur ekki órökrétt í ljósi þess hvernig 

jafnréttismál eru gjarnan rædd. Þeir sem taka umræðuna og 

slaginn eru oft úthrópaðir og það þarf hugrekki og sterkt bak til 

að taka það á sig. Jafnréttisbarátta felst alltaf að einhverju 

marki í því að ögra samtímanum, efast um gildismat og 

menningu, fólk fer í vörn (dagbók, 30. desember 14). 

Ég var sem sagt hrædd um ímynd mína og álit annarra á mér og taldi það 

ekki úr lausu lofti gripið. Að vissu leyti hef ég oftast upplifað ákveðna 

andstöðu þegar ég hef látið til mín taka í jafnréttismálum. Alla jafna eru það 

í sjálfu sér bara eðlileg skoðanaskipti og siðmenntaðar rökræður, ekkert 

sem ætti slá mig út af laginu, en það er staðreynd að ég heyri alltaf beint 

eða óbeint frá einhverjum sem finnst ég hafa farið yfir strikið og eru 

ósammála því að um vandamál sé að ræða. Alveg sama hversu augljóst og 

vel rökstutt mér þykir málið vera. Þegar ég fann kraft og lét til mín taka gat 

komið bakslag á eftir.  
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Um daginn, eftir að ég fundaði með stallara og skólaráðs-

fulltrúum, og sendi fullt af tölvupóstum þá leið mér mjög illa. 

Hrædd um að ég hafi ekki staðið mig nógu vel, ekki komið nógu 

vel fyrir, hafi sagt eitthvað vitlaust, að fólki finnist ég vera 

skrítin að berjast fyrir hlutum sem þeim finnst engu skipta 

o.s.frv. (dagbók, 26. febrúar 2015). 

Oft var ég hugsi yfir hvað geta mín og athafnasemi væru stórir 

áhrifaþættir varðandi framgang jafnréttisstarfsins. Hér er ég hálfpartinn að 

stappa í sjálfa mig stálinu og segi að það sé rétt að halda áfram þrátt fyrir 

allt:  

Góðar hugmyndir fæðast ábyggilega oft en koðna niður af því 

að fólk treystir sér ekki, stendur ekki í því að taka sér rými, taka 

áhættuna á að illa takist upp, þeim verði illa tekið o.s.frv. Ef 

einungis þeir sem eru fullkomnir og ótrúlega frambærilegir og 

frábærir myndu láta í sér heyra[...] þá myndi lítið gerast 

(dagbók 25. febrúar).  

Best leið mér þegar ég fann að vel hafði tekist til og ég hafði starfað í 

samræmi við gildi mín, m.a. um lýðræðislegt og aðgerðamiðað 

jafnréttisstarf. Það var líka gott að fylgjast með því sem var verið að gera í 

öðrum skólum, m.a. í gegnum fjölmiðla og lokaðan facebook-hóp 

kynjafræðikennara, þar sem ég á öflugt tengslanet. Einu sinni mætti ég til 

dæmis á fund með öðrum jafnréttisfulltrúum og skrifaði í dagbókina: „Finn 

að það gaf mér kraft að mæta á fundinn hjá Siggu í gær.“ Slíkt gaf mér oftar 

en einu sinni byr undir báða vængi og á eftir var ég framkvæmdaglöð og 

bjartsýn. Á einum erfiðum tímapunkti hugsaði ég til vina: „Þyrfti að drífa í 

því að hitta [...] og [...] til að heyra þeirra upplifun, fá góð ráð og kannski 

hughreystingu.” (dagbók, 5. febrúar 2015). Hjá öðrum í svipuðum sporum 

eru stuðningur og góðar hugmyndir vísar og með þeim er hægt að eiga 

samtöl sem skila oft snjöllum lausnum. Við undirbúning á pizzufundinum 

ræddi ég til að mynda við fleiri en einn félaga og ráðfærði mig og nýtti 

hugmyndir og dæmi frá öðrum skólum. Að lokum voru stuðningur og 

jákvæð orð frá samstarfsfólki og nemendum hvetjandi, og þrátt fyrir að 

borið hafi á efasemdum og áhugaleysi var meðbyr sannarlega líka til staðar. 

En er það ekki dæmigert að maður taki betur eftir því þegar á móti blæs og 

miður fer?  
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5 Umræður 

Hugsa stundum að það sem ég hafi lært í ferlinu sé ekki 

mikilvægt. Finnst það augljóst og lítilvægt. Hins vegar man ég í 

sumum tilvikum eftir því þegar ég fékk nokkurs konar 

hugljómun. Það rann upp fyrir mér ljós og ég áttaði mig á 

mikilvægi einhvers atriðis. Sumt veit ég núna en þegar ég hugsa 

til baka þá vissi ég það raunverulega ekki áður en ég lagði af 

stað. Hlutirnir hefðu getað þróast á allt annan veg heldur en 

þeir gerðu (dagbók, 3. apríl 2015).  

Í rannsóknarferlinu hef ég oft verið hugsi yfir gildi rannsóknarinnar og 

tvístígandi með niðurstöðurnar. Hvert ég væri að stefna með þessu. En það 

er rétt sem kemur fram hér að ofan að ég fetaði ótroðnar slóðir og lærði af 

því. Reynslunni ríkari ætla ég nú að svara rannsóknarspurningu minni: 

Hvernig get ég hjálpað nemendum að vinna að jafnrétti í félagslífi þeirra? 

Svarið mitt er ekki eina rétta svarið. Það er ekki heilagur, endanlegur 

sannleikur. Í umræðunum langar mig að ígrunda og rökstyðja hvaða nálgun, 

viðhorf og hugarfar ég vil taka með mér í áframhaldandi jafnréttisstarf með 

nemendum. Í lokin lista ég upp helstu lærdóma og lykilgildi sem ég vil minna 

mig á og hafa að leiðarljósi.  

Í þessum kafla set ég niður á blað það sem ég vil muna, skilja, læra af og 

um leið hvernig ég leita leiða til að bregðast við því. Hvaða viðhorf og 

vitneskja geta orðið mín leiðarljós í áframhaldandi jafnréttisstarfi? Til þess 

að svara því dreg ég fram mikilvæg atriði úr niðurstöðunum, ígrunda mín 

gildi og eftir því sem við á nýti ég hugmyndir annarra sem ég tel að muni 

gagnast mér. Ég vil vita hvernig jafnréttisfulltrúi ég vil vera og hvaða 

hindranir og tækifæri ég sé í tengslum við skipulagið, nemendur og mig 

sjálfa.  

Í þessum kafla ígrunda ég hvaða hegðun og viðhorf geri mér kleift að líða 

vel í hlutverki jafnréttisfulltrúa og vera sátt við það starf sem ég vinn á þeim 

vettvangi með nemendum. Eins og kom fram í aðferðakaflanum líkir Laurel 

Richardson (1994) þekkingu við kristal: marglaga og það fer eftir 

sjónarhorninu hvað við sjáum. Hvað ef ég hefði fengið allt öðruvísi 

hugmyndir til að hrinda í framkvæmd? Hvað ef nemendahópurinn hefði 

verið öðruvísi samsettur? Hvað ef minn persónuleiki væri öðruvísi? Hvað ef 

samfélagið væri öðruvísi en það er? Hvað ef ég hefði lesið allt aðrar bækur á 
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námsferli mínum og á meðan á rannsókninni stóð? Þá værir þú ábyggilega 

að lesa allt aðrar línur. Mín túlkun og það samhengi sem ég set reynslu mína 

í er bara gluggi. Rannsóknin byggir á staðbundnum veruleika, 

einstaklingsbundinni þekkingu og túlkun. En það er samt ábyggilega vit í 

þessu, lærdómur, innsýn, áhugaverðar hugmyndir, mikilvægir punktar. Það 

er að minnsta kosti gott fyrir mig að setja þetta niður á blað, átta mig á 

mikilvægum atriðum, ígrunda hvaða viðhorf og hegðun eru gagnleg. Ég 

skrifa til að koma skipulagi á reynslu mína og hugmyndir – muna, skýra, 

skilja og setja í samhengi.  

5.1 Skipulag og árangur 

Þegar ég leit í baksýnisspegilinn áttaði ég mig á því að þó óþolinmæði gerði 

vart við sig þá eru nokkrir mánuðir ekki langur tími og það hafði mýmargt 

áunnist yfir rannsóknarveturinn. Þetta er einn lærdómur sem ég dreg af 

þessari rannsókn. Með því að viðurkenna, virða og halda áfram því sem ég 

geri, þá viðhelst andinn. Bara með því að kortleggja og rýna í verkið, gerir 

mig ekki eins óánægða með framlag mitt og sé ég mig ekki sem eins mikla 

mótsögn og áður. Það er ekki óeðlilegt að breytingar taki tíma, jafnvel mörg 

ár (Fullan, 1991). Peachter (2007) segir að í hverju samfélagi sé tækifæri til 

umbóta. Hún stillir þó væntingum í hóf, því staðalmyndir og kynhlutverk eru 

lífseig. Ég held að það sé ástæða til að fagna öllum skrefum og halda í trúna 

á því að árangur náist. Það eru engar heildstæðar töfralausnir í þessu.  

Ef það er rétt sem Sinclair (2007) heldur fram að litlir hlutir geti verið 

áhrifamiklir, eins og að benda á ójöfnuð eða hefja samtal, þá má líta svo á 

að mikill árangur hafi náðst. Það má vissulega halda því fram að fundarhöld, 

fræðsluerindi, skilgreiningar á hlutverkum og áætlanagerð sé árangur. Þó 

ekki væri nema það að koma jafnrétti á dagskrá og sá fræjum. Í 

rýnihópaviðtalinu voru nemendur á einu máli um að jafnréttisvitund og 

umræða um jafnréttismál í skólanum hefði aukist til muna. Það mætti rekja 

til þess jafnréttisstarfs sem átti sér stað innan skólans en líka aukinnar 

samfélagsumræðu. Það var ánægjulegt að heyra að viðmælendur í 

rýnihópaviðtalinu sögðu að nemendur veittu því athygli þegar 

jafnréttisáætlun Mímis var hengd upp á töfluna og umræður höfðu skapast í 

kringum það. Ennfremur töldu þau að almennt væri henni vel tekið, sem er 

jákvætt í ljósi viðleitni minnar til að vinna í sátt við nemendur. Mér fannst 

gerð jafnréttisáætlunar vera stór áfangi en það má ekki ofmeta. Fínar 

áætlanir eru ekki ávísun á að þeim sé fylgt eftir (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 

2014). Endanlegur mælikvarði á árangur er að jafnrétti náist og 

jafnréttisstarf á ekki að vinna sem átaksverkefni. Auðvitað verður að halda 
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áfram, þrýsta á aðgerðir til að ná markmiðunum og fylgjast með 

mælanlegum árangri þar sem því verður við komið.  

Það gæti verið efni í aðra starfendarannsókn fyrir mig að fylgjast með því 

hvernig framhaldið verður. Verður jafnréttisáætluninni fylgt eftir? Eykst 

jafnrétti? Tekst okkur að gera jafnréttisstarf í nemendafélaginu að 

sjálfsögðum hlut? Mun mér líða betur í hlutverkinu, reynslunni ríkari? Ég 

myndi ætla að það verði að mörgu leyti auðveldara að halda áfram nú þegar 

fólk er orðið vanara því að talað sé um jafnrétti í tengslum við félagslífið og 

það eru fordæmi um hvað er hægt að gera. Það er líka fróðlegt að sjá 

hvernig gengur að finna tíma í þetta, því ekki gerist þetta af sjálfu sér. 

Tímaþröng og álag á fólki er ein áskorunin (Ahmed, 2012). Fram að þessu 

hefur jafnréttisstarfi lítið verið sinnt og ekki hlaupið að því að koma því að. 

Það var áskorun að finna tíma til að hitta nemendur og mér leið hálfpartinn 

eins og það væri frekja að ætlast til þess að þau kæmu í sínum frítíma á 

kvöldin til að sinna jafnréttisstarfinu. Í Flensborg situr stjórn 

nemendafélagsins einingabæran áfanga þar sem þeim er veitt fræðsla og 

stuðningur, m.a . í jafnréttismálum (Freyja Auðunsdóttir, 2014). Þetta finnst 

mér raunhæfur og spennandi kostur. Ef litið er á menntun með víðtækari 

hætti en út frá hefðbundnum námsfögum, og skólinn byggður upp sem 

samfélag, er gildi svona áfanga ótvírætt (Qualgia og Corso, 2014). Sjálfri 

gekk mér ágætlega að finna tíma í jafnréttisstarfið yfir rannsóknarveturinn 

en þá var ég líka í náminu (að klára þetta lokaverkefni) og ekki í fullu starfi. 

Það verður erfiðara að sinna því í hjáverkum, með fullri kennslu.  

5.2 Lýðræði og ábyrgð 

Í niðurstöðum lýsi ég því hvernig ég reyndi fyrst að gera sem minnst og vera 

á hliðarlínunni, fór svo yfir í að taka skýrari stjórn, m.a. með þriggja funda 

röðinni og að lokum leitaði ég jafnvægis. Þetta má greina með hliðsjón af 

kenningunni um afskiptalausa, alræðislega og lýðræðislega forystu, þ.e. að 

ég hafi prófað mig áfram í þessari röð (Hackman og Johnson, 2009). Í lokin 

nýtti ég kosti lýðræðislegrar forystu, þar sem leiðtoginn beitir sér en virkjar 

líka hina eftir fremsta megni og forðast að nota þvinganir. Ég heillaðist af 

þeirri afskiptalausri forystu sem felst í „open space“ aðferð Owens (2008). 

Það virkar mjög sannfærandi og ánægjulegt að það sé hægt að treysta 

algerlega hópnum og setja málin í þeirra hendur. Þá er aftur á móti gert ráð 

fyrir að þátttakendur hafi þekkingu og hvata til að vinna að málum. Það 

verður ekki framhjá því litið að ekki er hægt að stóla á að hugmyndin og 

drifkrafturinn í jafnréttisstarfi komi frá nemendum sjálfum. Á meðan sú er 

raunin verða jafnréttisfulltrúar, eða aðrir með metnað fyrir því að stuðla að 
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jafnréttisstarfi, að taka sér virkara forystuhlutverk og þá er lýðræðisleg 

forysta góður kostur. Kynjafræðikennsla hefur verið að aukast í 

framhaldsskólum og það hefur verið hvatt til þess að sú þróun haldi áfram 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2015; Maríanna Guðbergsdóttir og Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2014). Með aukinni þekkingu framhaldsskólanema á 

jafnréttismálum aukast kannski líkurnar á því að nemendur eigi sjálfir 

frumkvæði, en það þarf þó ekki að vera. Áfram gæti verið þörf fyrir 

stuðning, hvatningu og leiðsögn. Eins og reynsla mín sjálfrar sýnir þá getur 

verið átak að grípa til aðgerða þó svo að þekkingin og viljinn sé til staðar. 

Það er áskorun að taka frumkvæði og vera í leiðtogahlutverki, ekki síst í ljósi 

þeirrar andstöðu og togstreitu sem fylgir jafnréttismálum gjarnan.  

Ég tel að stærsta glíman hafi verið að finna jafnvægi milli sjálfstæðis 

nemenda og frumkvæðis míns. Leiðtogahlutverkið er þó ekki í eðli sínu 

ólýðræðislegt. Margar kenningar um forystu byggja á því að leiðtoginn leiði 

hópinn í átt að sameiginlegum markmiðum. Leiðtogahlutverkið snýr þó að 

mér, og hvernig ég tek af skarið, á meðan lýðræðishugsjónin snýr að 

nemendum og hvernig þeir eru virkir. Þegar ég hef upplifað að mér takist 

illa til, annað hvort að taka af skarið eða að hlusta á raddir nemenda og 

virkja þá, vakna efasemdir um sjálfa mig. Mér fannst mér vera að mistakast 

og þá er stutt í uppgjöf og erfiðar tilfinningar. Hér er eitt dæmið um það 

hvernig sýn Palmers (2007) á togstreitu getur verið leiðarljós í 

jafnréttisstarfinu. Það verður að halda áfram að reyna, vitandi það að gullni 

meðalvegurinn er vandfundinn. Þó ég upplifi togstreituna þá er það ekki til 

marks um að ég sé að gera nokkuð rangt. Það er eðlilegt að togstreitan sé til 

staðar og það er engin ástæða til að gefast upp. Þetta er eilíf leit að rétta 

jafnvæginu, rétt eins og í foreldrahlutverkinu, og við finnum það í raun 

aldrei. Sama sjónarhorn birtist í ágreiningsfjölhyggjunni þar sem gengið er 

út frá því að lýðræði sé í vissum skilningi tálsýn en það þurfi samt að „halda 

kappleik þess gangandi“ (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 

2012). 

Stundum hafði ég til að mynda áhyggjur af því að ég væri hræsnari í 

lýðræðislegri hugsjón minni. Var ég í raun og veru að þvinga nemendur til 

að vinna að jafnrétti? Hvað ef nemendum finnst þetta óþarfi eða 

forgangsraða einfaldlega í þágu annarra mála? Á ég þá að virða það og 

hætta að halda þessu til streitu? Þegar þessi hugleiðing kom upp þurfti ég 

að ígrunda gildi mín og komst að því að þó svo að ég meti lýðræði mikils og 

vilji virkja og virða raddir nemenda þá er ég ekki tilbúin að gera 

málamiðlanir með það hvort það eigi að vinna að jafnrétti. Hins vegar er ég 

einlæg í því að vera opin fyrir ólíkum nálgunum og áherslum, þ.e. hvernig 

þetta er gert. Ég hef líka lýðræðislegan rétt til að reyna að hafa áhrif, koma 
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málum á dagskrá og stuðla að breytingum. Trú á lýðræði og raddir nemenda 

þarf ekki að þýða að gerð sé krafa um sjálfsstjórn og fullkomið sjálfstæði 

þeirra. Jafnréttisfulltrúinn þarf að leggja sig fram um að vinna lýðræðislega 

með nemendum og virkja þau á þeirra forsendum, en á sama tíma þarf 

hann að vera leiðtogi og taka af skarið. Á meðan frumkvæði nemenda 

skortir er ótvíræð þörf á því að aðrir beiti sér. Ábyrgðin er raunar hjá 

stjórnendum því lögin eru skýr varðandi það að nemendafélög starfa á 

ábyrgð skólanna (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Þorgerður Einardóttir 

og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2011) gagnrýndu skort á kynja-

jafnréttisfræðslu og kölluðu eftir að skólastjórnendur tækju ábyrgð á því 

hvernig fræðslunni væri sinnt. Það væri óforsvaranlegt að treysta á 

„einstaklingsframtak eldhuga“. Þetta má yfirfæra á jafnréttisstarf í félagslífi í 

framhaldsskólum, og raunar á öllum skólastigum ef út í það er farið.  

5.3 Vald og valdefling 

Eins og Sinclair (2007) bendir á þá er oft feimnismál að tala um vald, en það 

er viðurkennt að vald kemur við sögu þar sem unnið er að breytingum 

(Hackman og Johnson, 2009; Sinclair, 2007). Vald þýðir ekki ægivald eða 

einræði. Það eru nefnilega margar aðferðir til að vera leiðtogi og hugmyndir 

um lýðræðislega forystu og valdeflingu höfða til að mynda vel til mín. Page 

(2011) lýsir því einmitt hvernig jafnréttisfulltrúar iðkuðu forystu án þess að 

átta sig á því. Þeir mynduðu tengsl, sýndu stuðning, áttu samræður og 

reyndu að virkja vald annarra. Þeirra starf gekk ekki út á það að skipa fólki 

fyrir verkum heldur leituðu þeir annarra leiða til að hafa áhrif. 

Það að mér hafi fundist gagn í því að hafa titilinn jafnréttisfulltrúi og að í 

nemendafélagið væru líka jafnréttisfulltrúar og jafnréttisnefnd má skýra 

með hugtakinu lögmætt vald. Skilgreindar stöður veita ákveðið umboð og 

viðurkenndan rétt til að beita sér (Hackman og Johnson, 2009). Það var líka 

léttir þegar samþykkt hafði verið jafnréttisstefna þar sem m.a. voru festir 

niður fundir. Þar var komin heimild til að kalla saman fund, þannig að ekki 

reynir eins á frumkvæði. Á sama grunni er styrkur í því að njóta opinbers 

stuðnings stjórnenda, t.d. skólastjóra og formanns nemendafélagsins, vegna 

þess að þá sýna þeir líka forystu og nýta sér lögmætt vald. Það getur einnig 

gefið aukið lögmæti ef hægt er að vitna í vilja stjórnvalda, jafnréttislög, 

grunnþætti menntunar, jafnréttisáætlun o.s.frv. (Ahmed, 2012; Hackman og 

Johnson, 2009; Page, 2011). Aftur á móti er talið eftirsóknarvert að öðlast 

líka sérfræðingavald. Það hljómar vel í mínum eyrum að nemendur myndu 

líta á mig sem fyrirmynd, leita til mín og sækjast eftir því að ég tæki þátt í að 

stuðla að breytingum. Það gæti þó tekið tíma og kannski verður það 
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raunhæfara þegar kynjafræðikennsla hefur aukist. Sérfræðingavald er 

nefnilega háð því að gildismat og markmið fylgjenda séu í samræmi við það 

sem leiðtoginn sækist eftir (Hackman og Johnson, 2009). Aðgerðasinnar eru 

oft ekki í formlegum valdastöðum og jafnréttismál kalla gjarnan á andstöðu 

(Williams, 2005). Það má því segja að hugsjónamanneskja um jafnrétti geti 

hvorki gengið að lögmætu valdi né sérfræðingavaldi vísu, en það er um að 

gera að reyna að virkja valdauppsprettur.  

Ein leið til áhrifa er síðan að reyna að valdefla aðra (Hackman og 

Johnson, 2009; Sinclair, 2007). Öll mín viðleitni til að virkja nemendur og 

setja ákvörðunarvald í þeirra hendur var tilraun til valdeflingar. Ég hvatti 

þau til að koma með hugmyndir, segja skoðanir sínar, ýtti á eftir því að þau 

stofnuðu jafnréttisnefndina (sem var hugmynd frá nemanda) og vildi að þau 

tækju ákvarðanir og mótuðu starfið. Stundum fannst mér þó erfitt að 

komast hjá valdaójafnvægi, sérstaklega þegar undirtektir voru dræmar. Sem 

dæmi fannst mér vera þörf á fræðslu en þótti erfitt að koma henni að án 

þess að skapa valdaójafnvægi. Þegar ég var í hlutverki fræðarans, eins og á 

þriggja funda röðinni, fannst mér nemendur vera dauflegir og óvirkir. Með 

einhverju móti þurfti ég að koma boltanum til þeirra og draga úr 

valdamuninum. Ég fann út að aðrar leiðir eru færar, eins og að fá 

gestafyrirlesara, hengja upp á vegg og að nota samræður.  

5.4 Virðing og samræður 

Það þarf að vanda sig við það að ræða jafnréttismál, því það er viðkvæmt að 

storka viðteknum gildum og rótgrónum viðhorfum (Hopkins, 2010; 

Williams, 2005). Ein leið er að ögra en jafnréttisfulltrúar leita oft leiða til að 

ná til fólks á jákvæðum nótum. Það er hætt við því að fólk líti á mann sem 

hugsanalöggu og margir fara í vörn (Ahmed, 2012; Hopkins, 2010; Page, 

2011). Ein leið til að vera með aðdráttarafl og skapa jákvætt andrúmsloft er 

að gera það sem ég prófaði, að bjóða upp á mat. Þarna fannst mér ég hafa 

leið til að ná til nemenda á einfaldan og uppbyggilegan hátt. Þó pizzan hafi 

ekki endilega verið neitt úrslitaatriði eða töfratæki þá finnst mér hún gott 

dæmi um það hvernig er hægt að fara út fyrir kassann og leita leiða til að 

sameina fólk og skapa góðan grundvöll fyrir samvinnu. Í rýnihópaviðtalinu 

kom líka fram að margir telji að jafnréttisumræða snúist um að skammast 

og tuða, en það væri ekki nauðsynlegt að nálgast málin þannig. Það er hægt 

að nálgast háalvarleg málefni eins og jafnrétti með húmor og áhugaverðum 

sjónarhornum. Þetta er auðvitað gott að hafa á bak við eyrað. Ég hef einmitt 

heyrt frá mínum nemendum í kynjafræði að þeir hafi orðið hissa eftir að 
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þeir byrjuðu í tímunum vegna þess að áður höfðu þeir búist við því að það 

yrði mikið um rifrildi, en raunin var önnur. 

Nemendur vilja að á þá sé hlustað og finnst gaman að taka þátt í 

samræðum (Qualgia og Corso, 2014). Það var afgerandi í rýnihópaviðtalinu 

að nemendur sáu tækifæri í að skipuleggja málfundi, umræðufundi og 

samræður. Þau kunnu vel við það að fá að segja sínar skoðanir og heyra 

annarra, geta hugsað saman og finna að þeirra framlag skipti máli. Á einum 

tímapunkti í rannsókninni óskaði nemandi eftir því að „hafa aftur svona 

umræður eins og síðast“ og í öðru tilviki var stemningin dauf á fundi þangað 

til í lokin þegar allir höfðu safnast saman og byrjað að spjalla á óformlegum 

nótum. Mér leið líka best og fannst ég vera að vinna í samræmi við gildi mín 

þegar nemendur voru virkir, m.a. þegar samræður komust á flug. Í 

samræðum felast því mikil tækifæri, sérstaklega út frá hugmyndum um 

lýðræði og valdeflingu. Samræður eru öflug leið til þess að virkja nemendur 

á jafningjagrundvelli, stuðla að sameiginlegri þekkingarsköpun og 

ákvarðanatöku (hooks, 1994; Palmer, 2007; Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012) 

Eitt sem mér hefur lærst er að samræður geta verið í senn opnar og 

afmarkaðar (Palmer, 2007). Sá sem skipuleggur þær getur sem sagt lagt upp 

með það að leyfa hópnum að ræða málin á eigin forsendum en jafnframt 

sett einhvern ramma utan um þær. Hlutverk samræðustjórans felst í því að 

passa að ekki sé farið út fyrir efnið og að leiða samræðurnar áfram. Það 

getur verið gott að vera með tilbúinn lista af spurningum. Einnig að vera 

búin að sjá fyrir sér hvert samræðurnar gætu leitt og hvað gæti komið þeim 

á áhugaverðar brautir.  

Lýðræðisleg nálgun og valdefling er talin árangursrík í forystu, 

samræmist mínu gildismati og á mikinn rétt á sér í skólastarfi. Í því 

samfélagi sem skólinn er, er rétt að hugsa menntun í víðu samhengi og 

vinna bæði að jafnrétti og lýðræði, með raddir nemenda í forgrunni (Jón 

Torfi Jónsson, 2011; Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013; Qualgia og Corso, 2014; Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012). Virðing, einlægni og gott siðferði eru lykilatriði 

fyrir leiðtoga (Sinclair, 2007). Það er rétt sem einn nemandinn í 

rýnihópaviðtalinu benti á, að það gengur ekki að fá nemendur að borðinu á 

fölskum forsendum, þ.e. án þess að ætla í raun að taka tillit til þeirra 

sjónarmiða. Það er ekki virðing fólgin í því og það virkar ekki valdeflandi.  
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5.5 Formlegar nálganir á eigin forsendum 

Það er áskorun að komast af umræðustigi yfir á aðgerðastig og þar getur 

jafnréttisáætlun komið að góðum notum. Tillögueyðublaðið reyndist góð 

nálgun að því að samtvinna samræður og aðgerðir. Eitt af því sem ég 

prófaði mig áfram með í jafnréttisstarfinu var hversu skipulagt og formfast 

starfið ætti að vera. Þegar leið á veturinn fór mig að lengja eftir því að það 

yrði eitthvað gert. Mér fannst þetta ekki vera að ganga neitt. Þá fann ég 

gildi í því að nýta kynjasamþættingu og jafnréttisáætlun til að ýta undir að 

starfið yrði meira aðgerðamiðað og markvisst. Það er ekki óvanalegt að fólki 

finnist kynjasamþættingin flókin og fráhrindandi (Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands, 2012; Kreitz-Sandberg, 2013). Ég áttaði mig á því að líta má 

á þessar aðferðir sem hækjur í stað þess að sjá þær sem harða húsbónda. 

Kynjasamþætting og jafnréttisáætlanir þurfa ekki að hefta frumkvæði og 

sjálfstæði. Skapandi og frjálslegar leiðir geta alveg farið saman við formlegar 

aðferðir. Það má nýta það sem gagnast hverju sinni, fara eigin leiðir og 

vinna á eigin forsendum. Í sinni einföldustu mynd felst kynjasamþætting í 

því að hafa jafnréttisgleraugun uppi (Svandís Anna Sigurðardóttir, 2014) og 

meginatriðið í jafnréttisáætlunum er að setja niður markmið og aðgerðir 

sem fylgt er eftir (Jafnréttisstofa, 2007). Mér fannst takast vel upp þegar ég 

gaf nemendum á pizzufundinum kost á því að velja um umræðuefni sem ég 

hafði fundið til og nýta sér tillögueyðublað, en undirstrikaði þó um leið að 

allt væri leyfilegt. Ef þau vildu sleppa því að nota þessar hækjur sem ég 

bauð upp á þá var það fullkomlega frjálst. Það var líka alveg opið hvaða 

aðgerðir væru lagðar til.  

Óformlegt og frjálslegt eða formfast og stýrt? Þetta er ein togstreitan af 

mörgum sem ég mætti í jafnréttisstarfinu. Það dró úr mér mátt að finnast 

ég ítrekað standa frami fyrir þversögnum eða vera í leit að jafnvægi. Þá 

hjálpaði að lesa um sýn Palmers (2007) sem segir að togstreita sé eðlileg og 

það búi kraftur í henni, sé henni mætt með rétta viðhorfinu. Það þarf ekki 

að vera að manni sé að mistakast þó maður sveiflist stundum í aðra hvora 

áttina. Svona er bara gangurinn í þessu.  

5.6 Andstaða og áskoranir 

Í upphafi var ég upptekin af því hvaða leiðir væri best að fara. Það skiptir 

vissulega máli og ég prufaði mig áfram í því t.d. að skipuleggja samræður, 

veita fræðslu, bjóða upp á pizzu og nýta formlega ramma eins og 

jafnréttisáætlanir. Þegar upp var staðið fannst mér þó ein merkilegasta 

uppgötvunin að horfast í augu við það að einfaldlega það að gera eitthvað 

er líklega stærsta áskorunin. Palmer (2007) segir einmitt að umræða um 
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störf kennara snúist of oft um kennsluaðferðir og skipulag í stað þess að 

ræða það sem íþyngir flestum: tilfinningar og togstreitu.  

Nú tala ég mikið á þeim nótum að frumkvæði nemenda hafi skort, en 

það má ekki skilja mig sem svo að nemendur hafi verið með öllu óvirkir og 

öfugsnúnir. Í niðurstöðunum lýsi ég því hvernig þeir mættu á fundi, 

stofnuðu nefnd, útnefndu jafnréttisfulltrúa og mótuðu sér að lokum 

jafnréttisáætlun. Nemendur svöruðu kallinu og margir voru jákvæðir og 

áhugasamir. Nemendur voru þó ekki alltaf eins virkir, áhugasamir og fljótir 

til og ég hefði óskað mér. Allan tímann þurfti ég að sýna frumkvæði og ýta á 

eftir hlutunum. Virkni, áhugi og frumkvæði nemenda hefði sem sagt mátt 

vera betri. Sjálfri fannst mér oft mikið átak að halda áfram og láta verkin 

tala. Upplifði kvíða og efasemdir. Hvað gæti valdið þessu hiki og 

erfiðleikum. Hvað hindraði? Tímaskortur og gildismat gæti spilað inn í, og 

margt annað. Hér mun ég m.a. velta því upp hvort andstaða við femínisma 

hafi neikvæð áhrif.  

Nemendur sögðu mér í rýnihópaviðtalinu að þegar jafnréttisnefndin var 

stofnuð í nóvember hafi verið augljóst að margir samnemendur voru á móti 

framtakinu. Þau sem stóðu fyrir stofnun jafnréttisnefndarinnar og gengu til 

liðs við hana gerðu það sem sagt með vitneskju um efasemdir og jafnvel 

vanþóknun annarra. Ég fann líka hvernig ég þurfti að fara út fyrir 

þægindarammann og viðurkenndi fyrir sjálfri mér að álit annarra og 

hræðslan við andstöðu hefði áhrif. Slíkar áhyggjur eru ekki úr lausu lofti 

gripnar því andstaða við jafnréttisbaráttu, ekki síst femínisma, er sannarlega 

til staðar (Ahmed, 2012; Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012; Jakobína 

Jónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Það er freistandi að gefast 

upp ef tilfinningin er sú að viðleitni manns sé illa tekið. Held að það sé alveg 

óhjákvæmilegt. Með meðvitaðri afstöðu er hægt að reyna að láta álit 

annarra ekki hafa áhrif.  

Jafnréttisfræðslu hefur hingað til ekki verið nógu vel sinnt (Guðný 

Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012; Þorgerður 

Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011) og þekkingarleysi er ein 

möguleg skýring á því að nemendur taki ekki betur við sér en raunin er. Sem 

sagt að þau hafi ekki forsendur til að koma auga á að um ójafnrétti sé að 

ræða. Eins og einn nemandinn sagði: „Ég man þegar þú varst fyrst að tala 

um þetta þá vissi maður ekki alveg hver tilgangurinn var og sá ekkert 

ójafnrétti. Svo þegar manni er bent á þetta og fer að hugsa um þetta þá sér 

maður að þetta skiptir alveg máli“. Viðmælendur í rýnihópaviðtalinu voru á 

því að umræða í skólanum og hefði aukist og jafnréttisvitund væri nú meiri 

en áður hefði verið. Reynsla mín úr kynjafræðikennslunni rennir stoðum 
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undir þetta því nemendur hafa sagt mér að viðhorf þeirra hafi breyst og 

orðið jákvæðari. Aðrir kennarar segja það sama (Maríanna Guðbergsdóttir 

og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2014). Að biðja einhvern að huga að 

jafnréttismálum sem er ómeðvitaður um misrétti er eins og að biðja 

einhvern sem ekkert veit um umhverfismál um að flokka ruslið sitt. Það er 

ólíklegt að fá miklar undirtektir þegar skilninginn vantar. Margir trúa því að 

jafnrétti sé þegar náð, sérstaklega á Íslandi sem skorar hæst á alþjóðlegan 

mælikvarða (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012; WEF, 2014). Formenn 

nemendafélaga telja einmitt margir að jafnrétti ríki í þeirra félagi og að lítil 

þörf sé á markvissu jafnréttisstarfi (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel 

Magnúsdóttir, 2014). Aukið vægi jafnréttis í nýrri námskrá og fjölgun 

kynjafræðiáfanga í framhaldsskólum gefur góða von um að vitundarvakning 

muni halda áfram að eiga sér stað.  

Mér finnst hjálpa mér að vera meðvituð um andstöðuna, skilja að það sé 

viðbúið að hún komi upp og að vita það að fleiri en ég láti hana hafa áhrif á 

sig. Útskýring Sinclair (2007) á því hvernig egóið á það til að þvælast fyrir 

okkur hjálpar mér líka að takast á við andstöðuna. Í raun og veru skiptir álit 

annarra minnstu máli og það er sorglegt ef ég læt það hindra mig í því að 

vinna að því sem ég hef trú á. Þó andstaða geti verið þreytandi þá er 

málefnaleg gagnrýni auðvitað af hinu góða. Þarna er ein togstreitan, á milli 

þess að hlusta, skilja, virða og ígrunda það sem aðrir segja án þess að láta 

það valta yfir það sem ég tel mig vita sjálf og finnst skipta máli. Það er líka 

gott að horfa til baka og sjá að almennt var fólk jákvætt og andstaðan er í 

raun óveruleg. Það er frekar skilningsleysi og áhugaleysi sem ég mætti og 

svarið við því hlýtur að vera að halda áfram að vekja athygli á 

jafnréttismálunum, fræðsla skiptir máli og skilar sér að lokum. Það má 

heldur ekki gleyma bandamönnunum, sem eru vissulega til staðar. Í mínum 

skóla er ég alls ekki ein á báti því margt samstarfsfólk hefur áhuga á 

jafnréttismálum, nokkrir hafa jafnréttisáherslur í sinni kennslu og oft hef ég 

fundið fyrir stuðningi og hvatningu, t.d. frá skólameistara, samkennurum og 

nemendum.  

Ein leið til sjálfsstyrkingar og til að efla úthald og áræðni er að vera í 

góðu samstarfi við aðra í sömu sporum. Í rannsókninni upplifði ég það oftar 

en einu sinni að fá hugmyndir og fyllast eldmóði eftir að hafa rætt við aðra 

jafnréttisfulltrúa. Palmer (2007) hefur sannfærandi hugmyndir um nauðsyn 

þess að hugsjónafólk, sem upplifir sig oft sem einyrkja, finni aðra með sömu 

hugsjónir, sameini krafta sína og freisti þess síðan að hafa áhrif. Þannig er 

hægt að finna styrk og byggja saman upp þekkingu. Jafnréttisfulltrúar í 

rannsókn Page (2011) lögðu mikið upp úr samstarfi hver við aðra, ekki síst 

til að takast á við leiðtogahlutverkið. Í mínum huga snýst þetta um að leita 
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til annarra, fylgjast með öðrum, fá ráð frá öðrum, stuðning, innblástur. Mér 

fannst til dæmis gott að geta sýnt nemendum mínum að nemendafélagið í 

Kvennó væri með jafnréttisáætlun, „Gettu betur“ væri með kynjakvóta, 

MORFÍs með siðareglur, femínistafélög væru víða starfandi og að haldin 

hefði verið hinsegin-vika í MR. Þarna voru fordæmi og góðar hugmyndir. 

Það er ekki bara Freyja (ég) sem er með jafnrétti á heilanum, að biðja 

nemendur að pæla í einhverju sem aðrir láta óátalið. Það gæti vaknað sú 

tilfinning að fyrst aðrir séu að grípa til aðgerða væri rétt hjá okkur að gera 

það líka. Upplifunin verður þá eins og við séum að taka þátt í hreyfingu. 

Bein samskipti þurfa ekki að eiga sér stað til þess að hægt sé að finna 

samstöðumátt. Lestur bóka, greina og frétta getur verið leið til að tengjast 

öðrum og finna samstöðu og hvatningu. Það fann ég við gerð þessarar 

rannsóknar þar sem nokkrir höfundar höfðu áhrif á mig. Að lokum má nefna 

samfélagsmiðlana sem hafa mikla möguleika til að tengja fólk saman. Sem 

dæmi eru kynjafræðikennarar í framhaldsskólum saman í lokuðum 

facebook-hópi og við erum mörg þakklát fyrir það virka og góða tengslanet.  

Að lokum má segja að hik og vanlíðan séu ekki síst persónulegur vandi 

sem tengist sjálfstrausti mínu og getu til að takast á við áskoranir og 

mótlæti. Það tengist ekki bara andstöðunni við jafnrétti heldur almennt um 

þá áskorun að hafa frumkvæði, freista þess að hafa áhrif, feta nýjar slóðir, 

hefja upp raustina og eiga í samskiptum. Mér finnst merkilegt að margir 

höfundar, sem rak á fjörur mínar með ólíkum og í raun ótengdum hætti, 

leggja áherslu á það, að þeir sem ætli að þjóna öðrum, sem leiðtogar, 

kennarar, viðburðastjórnendur eða jafnréttisfulltrúar, þurfa að rækta sjálfa 

sig. Sjálfsvinna leiðir til öflugs sjálfstrausts, sjálfsskilnings og getu til að koma 

fram af heilindum (Hopkins, 2010; Owen, 2008; Palmer, 2007; Sinclair, 

2007). Það eru spennandi lausnir lagðar til sem höfða vel til mín. Sumt þekki 

ég og hef nýtt mér að einhverju leyti, eins og jóga. Ég held að það sé 

verðugt verkefni fyrir mig að ígrunda hversu vel ég er í tengslum við sjálfa 

mig, hversu einlæg og heil. Það er án efa ein forsenda þess að líða vel í 

starfinu.  
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5.7 Tíu minnispunktar fyrir sjálfa mig 

1. Hugsjónin 

Jafnrétti skiptir máli. Ekki síst í félagslífi í framhaldsskóla. 

Jafnrétti er ekki náð og jafnréttisstarf er mikilvægt. Ræktaðu 

hugsjónina. 

2. Forysta 

Forystu er þörf. Það er gott að reyna að fá fram raddir 

nemenda, valdefla þá og virkja, en lýðræðisleg nálgun krefst 

ekki afskiptaleysis. Sýndu frumkvæði, taktu þér dagskrárvald og 

ýttu á eftir aðgerðum. Mundu að þetta getur verið 

skemmtilegt, spilaðu inn á áhuga nemenda og ýttu undir 

jákvæða stemmingu, t.d. með því að bjóða upp á mat.  

3. Andstaða 

Jafnréttisstarf er umdeilt. Ekki láta andstöðuna koma á óvart, 

ekki taka henni persónulega og reyndu að setja egóið til hliðar. 

Það er líka meðbyr og það gengur oft vel.  

4. Togstreita 

Allskonar togstreita kemur upp. Ekki líta á togstreituna sem 

vísbendingu um að þér sé að mistakast. Haltu áfram að leita 

jafnvægis og prófa þig áfram.  

5. Fræðsla 

Þörf er á fræðslu. Forðastu þó að setja þig í hlutverk 

"fræðarans". Reyndu að finna leiðir til fræðslu sem virka 

valdeflandi fyrir nemendur og draga úr valdamuni, þannig að 

þú þurfir ekki að vera í aðalhlutverki. Haltu áfram að kortleggja 

stöðuna, t.d. með því að safna kyngreindum upplýsingum og 

miðla þeim.   
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6. Samræður 

Samræður eru góð leið til þekkingarsköpunar, lýðræðis og 

valdeflingar. Æfðu þig í samræðustjórnun og notaðu 

fjölbreyttar leiðir til samræðna.  

7. Formlegt á eigin forsendum 

Frjálslegt og skapandi starf er góðra gjalda vert en formlegar 

aðferðir eins og kynjasamþætting og jafnréttisáætlanir geta líka 

komið að góðum notum, sérstaklega til að komast af 

umræðustigi á aðgerðastig. Notaðu þessi tæki á eigin 

forsendum og aðlagaðu að aðstæðum.  

8. Úthald 

Lítil atriði skila sér, haltu áfram að sá fræjum. Breytingar geta 

tekið tíma, ekki hafa áhyggjur þó hlutirnir virðist þokast hægt. 

Áfram veginn.  

9. Heilindi og sátt 

Það er engin töfralausn eða ein rétt leið í jafnréttisstarfinu og 

leiðtogahlutverkinu en það skiptir máli að líða vel, standa með 

sjálfri þér, þekkja gildi þín og vera heil og einlæg í 

leiðtogahlutverkinu. Haltu áfram að leita leiða til 

sjálfsþekkingar og sjálfsstyrkingar.  

10. Samstaða 

Leitaðu stuðnings og innblásturs hjá öðrum í sömu sporum. 

Jafnréttisstarfið er oft erfitt og flókið, það er andstaða og 

togstreita. Það er gott að geta rætt það og tekist á við það með 

öðrum.  
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6 Lokaorð 

Gott væri ef reynsla og væntingar í jafnréttisstarfi yrðu rannsökuð frekar. Er 
markvisst unnið að jafnrétti í tengslum við félagslíf nemenda í 
framhaldsskólum? Hvað hefur verið gert og hvað hefur reynst vel? Hvaða 
áskoranir og tækifæri upplifa jafnréttisfulltrúar? Ekki síður væri hagur í því 
að kanna afstöðu og upplifun nemenda til jafnréttisstarfs. Það virðist vera 
mismunandi hvort það eru starfandi jafnréttisfulltrúar í framhaldsskólum og 
hvert þeirra hlutverk er. Hversu margir er þeir? Er starf þeirra launað eða er 
það unnið einungis af hugsjón? Hvernig er stuðningur stjórnenda? Hversu 
virkir eru jafnréttisfulltrúarnir og hverjar eru áherslur þeirra? Það má velta 
fyrir sér hvort skýra þurfi hlutverk jafnréttisfulltrúa. Þá væri gott að útfæra 
leiðir til að stuðla að faglegu og árangursríku starfi. Sé gengið út frá mínum 
niðurstöðum myndi slíkt meðal annars fela í sér lýðræðislegar og valdeflandi 
nálganir. Einnig væri ráðlegt að ýta undir tengsl á milli jafnréttisfulltrúa og 
leggja áherslu á að efla leiðtogafærni þeirra.  

Það er full ástæða til bjartsýni. Kynjafræðikennsla í framhaldsskólum 
hefur aukist. Það er sterk áhersla á jafnrétti í nýrri námskrá og þar er litið á 
skólasamfélagið í heild. Fyrir nokkrum árum var gert átak í því að 
framhaldsskólar settu sér vandaðar jafnréttisáætlanir. Í þeim hefur félagslífi 
í framhaldsskólum sjaldnast verið gerð skil, en pappírar segja auðvitað ekki 
alla söguna, því í nokkrum skólum hefur þessu vissulega verið sinnt. Yfirvöld 
hafa sýnt málefninu athygli, m.a. með því að veita til þess styrk úr 
framkvæmdasjóði jafnréttismála (Jóna Pálsdóttir og Ásta Magnúsdóttir, 
2015; Velferðarráðuneytið, 2013b). Það er afbragð að gerð hafi verið úttekt 
á félagslífi í framhaldsskólum (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Rakel 
Magnúsdóttir, 2014) og vonandi verður áfram fylgst með stöðu mála. 
Kyngreindar upplýsingar og innsýn í það hvernig kynjakerfið birtist í 
félagslífinu styðja við aðgerðir.  

Ekki ber að líta á jafnrétti í félagslífi í framhaldsskólum einungis sem 
afmarkað fyrirbæri. Ójafnréttið á sér ekki rætur þar og það verður ekki leyst 
með afmörkuðum aðgerðum á þeim vettvangi. Meira jafnrétti í uppeldi, 
meira jafnrétti í fjölmiðlum, meira jafnrétti í kennslu – allt ýtir þetta undir 
það að jafnrétti náist í félagslífi í framhaldsskólum. Og öfugt – jafnrétti í 
félagslífi í framhaldsskólum gæti sem dæmi verið liður í því að útrýma 
launamun og jafna kynjahlutföll í valdastöðum. Um leið og horft er til róta 
vandans og hugsað heildstætt þarf að vinna að úrbótum á hverjum stað. Sé 
unnið að jafnrétti í félagslífi í framhaldsskólum þá taka nemendur það með 
sér út í lífið.  
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Viðauki A 

Auglýsing fyrir jafnréttisáætlun og rýnihópaviðtal. Eftirfarandi var sent í 

tölvupósti fimmtudaginn 14. maí 2015 til allra nemenda í ML:  

Kæru nemendur 

Jafnréttisáætlun Mímis var mótuð á fundi í Héraðsskólanum 

11. mars síðastliðinn. Jafnréttisnefnd og stjórn Mímis var boðið 

á fundinn, en það vildi þannig til að allir sem mættu eru í 

stjórninni. Áætlunin var síðar borin upp og samþykkt á 

stjórnarfundi. Á töflunni má nú sjá hver niðurstaðan varð, og 

einnig hér í viðhengi.  

Mastersverkefnið mitt snýst um það að rannsaka hvernig ég 

geti hjálpað nemendum að vinna að jafnrétti í félagslífinu. 

Viðhorf, upplifun og skoðanir nemenda skipta þar miklu máli. 

Mig langar því að taka svokallað rýnihópaviðtal við nemendur. 

Meðal þess sem mig langar að fá svör við er; Finnst ykkur að 

skólayfirvöld eigi að hafa eitthvað að gera með jafnrétti í 

félagslífinu? Hvernig eiga afskiptin að vera? Hvert á hlutverk 

jafnréttisfulltrúa ML að vera og hvernig á aðkoma nemenda að 

vera? Hvað hefur verið gert? Hvað finnst ykkur um það? Hvað 

er sniðugt að gera? Hvað skilar árangri? Hvað getur verið 

vandasamt í jafnréttisstarfi?  

Nemendur sem hafa áhuga á því að taka þátt í samræðu um 

þetta mega vinsamlegast senda mér skilaboð. Hugmynd að 

tímasetningu er kl. 13 mánudaginn 18. maí og gera má ráð fyrir 

að þetta taki um klukkustund. 5-10 nemendur væri 

ákjósanlegur fjöldi, og það væri gott að fá fjölbreyttan hóp 

nemenda. Niðurstaða úr rýnihópaviðtalinu gæti nýst sem gögn 

í rannsókn minni, en fulls trúnaðar og nafnleysis verður gætt.  

Bestu kveðjur,  

Freyja
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Viðauki B 

Sýnishorn af jafnréttisáætlun Mímis sem varð til í mars 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


