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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort nemendur sem hafa nýlega stundað 

framhaldsskólanám upplifa með einhverjum hætti að það sé komið fram við nemendur 

með mismunandi hætti eftir kyni og skoða hvort það sé munur að vera strákur eða 

stelpa í skólakerfinu á Íslandi og hvernig sá munur kæmi helst fram. Þá er það einnig 

markmið rannsóknarinnar að leiða í ljós hvaða skoðanir nemendur hafa á 

kynjajafnrétti ásamt því hvernig þeir upplifa umræðuna í samfélaginu um kynin. 

 

Rannsóknarspurningar voru fjórar og eru eftirfarandi: 

 

Koma kennarar fram við nemendur með mismunandi hætti eftir kyni nemenda? 

Mismunar skólakerfið nemendum með einhverjum hætti eftir kyni? 

Getur skólakerfið gert betur þegar kemur að kynjajafnrétti? 

Hvernig upplifa fyrrverandi framhaldsskólanemendur umræðuna um kynin í 

samfélaginu? 

 

Sú rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem 

einstaklingsviðtöl voru tekin við átta einstaklinga sem höfðu nýlega reynslu af 

framhaldsskóla og höfðu lokið námi. Tekin voru viðtöl við fjóra karlmenn og fjórar 

konur á aldrinum 19 – 25 ára. Viðtölin voru hálf opin þar sem stuðst var við 

viðtalsramma til að fá fram upplifun viðmælenda af skólagöngu sinni og 

samfélagsumræðu um kynin. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna svo verði ekki um villst að munur sé á því 

hvernig kennarar koma fram við kynin en allir viðmælendur upplifðu mismunandi 

nálgun kennara. Viðmælendur höfðu misjafna þekkingu á hugtökum í kynjafræði en 

höfðu þó allir skoðun á því að bæta þyrfti skólakerfið til að koma í veg fyrir að 

nemendum sé mismunað útfrá kyni. Allir viðmælendur töldu sig að einhverju leyti 

hafa orðið fyrir mismunun í skólakerfinu vegna kyns, bæði karlarnir og konurnar. 

Rannsóknin er eigindleg svo alhæfingargildi rannsóknarinnar er takmarkað en hún 

gefur þó góða vísbendingu um að það sé ýmislegt sem betur betur mætti fara í íslensku 

skólakerfi þegar kemur að því hvernig nálgunin er á kynin.



 

Abstract 

The aim of the study was to investigate whether students who have recently 

attended upper secondary schools experience discrimination based on gender, to see 

if there is a difference between being a boy or a girl in the Icelandic school system 

and how that discrimination would take place. It is also the aim of the study to reveal 

what view students have on gender equality, as well as how they experience the debate 

in today’s society.  

 

Research questions were four and are as follows:  

 

Are teachers educating students in alternate ways based on gender?  

Does the school system discriminate students in any way based on gender?  

Can the school system do better when it comes to gender equality?  

How do former high school students experience the debate about gender in 

society?  

 

The chosen research method was a qualitative method whereby individual 

interviews were conducted with eight individuals who had recently completed upper 

secondary education and had completed their studies. Four men and four women 

between the ages of 19 and 25 were interviewed. The interviews were half open, with 

a support frame to get the interviewer’s experience of their schooling and community 

discussions about the genders.  

The results of the study show that there is a difference in how teachers interact 

with student regardless of gender, but all interviewees experience different approach 

to a teacher’s teaching method. The interviewees had different knowledge of terms in 

gender studies, but all held the opinion that the school system should be improved to 

prevent students from being discriminated against based on gender. All interviewees, 

both men and women, felt that they had been discriminated against in some way 

within the school system because of their gender. The study is qualitative indicating 

the overall validity of the study is limited. But it gives a good indication that there are 

several things that could be improved upon in the Icelandic education system when it 

comes to how to approach each gender in an educational setting. 
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1. Inngangur  

Jafn réttur allra er kunnuglegt stef og uppspretta margra róttækra breytingaafla í 

gegnum aldirnar. Minnihlutahópar og hópar sem beittir hafa verið misrétti hafa staðið 

upp og barist gegn ríkjandi viðhorfum samfélagsins í sinn garð. Kynjajafnrétti er mál 

sem er mér sérstaklega hugleikið. Við flokkum einstaklinga stöðugt í hópa eftir kyni, 

jafnvel oftar en við tökum eftir. Þegar við heilsum segjum við sæll eða blessaður við 

karlmenn á meðan við notum sæl eða blessuð fyrir konur. Samfélagið er stöðugt að 

setja á okkur pressu að flokka alla eftir kyni, og oft fáum við stuttan umhugsunartíma 

þegar við mætum einstakling sem heilsa þarf á móti. Ekkert er verra en að fara á mis 

við kyn þess einstaklings sem við eigum í samræðum við og því er passað uppá að 

falla útlitslega inn í þá staðalmynd um hvernig kynin eiga að líta út. Þetta form getur 

byrjað strax við fæðingu þegar lítil börn fá úthlutuð föt út frá því af hvaða kyni það 

er, og sérstakir stelpu- og strákalitir, bleikir og bláir, aðgreina kynin. Því næst er 

börnum gefið nafn sem aðgreinir þau enn betur, stelpunafn eða strákanafn og þar með 

er mótun einstaklings í sitt kyn hafið. 

Ástæða fyrir mikilvægi þess að aðgreina einstaklinga svona snemma eftir kyni og 

hvort hún sé í raun að gera okkur gott er kveikjan að þessari rannsókn. Er verið að 

mismuna einstaklingum eftir kyni? Erum við að gera rétt með því að aðgreina kynin 

að svo miklu leyti? Er hinn líffræðilegi munur á kynjunum svo mikill að einstaklingar 

þurfi mismunandi nálganir út frá kyni? Er það eitthvað sem við getum alhæft á 

einstaklinga út frá því af hvaða kyni hann/hún er? Það eru margar spurningar sem 

kvikna og ekki auðvelt að fá svör við þeim öllum. Það er þó staðreynd að það er 

líffræðilegur munur á kynjunum, spurningin er þó hversu mikil áhrif þessi munur 

hefur.  

Skólakerfið hefur verið að auka vægi jafnréttis undanfarin ár og í aðalnámskrá 

framhaldsskóla kemur fram að gæta þurfi að jafnrétti karla og kvenna og settar fram 

skýrar reglur um kynjajafnrétti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í 

þessari ritgerð er fjallað um kynjajafnrétti í framhaldsskólum á Íslandi og hvernig 

umræðan um kynjajafnrétti sé hér á landi.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort kennarar kæmu fram við nemendur 

með mismunandi hætti eftir kyni og hvort skólakerfið mismuni nemendum með 

einhverjum hætti eftir kyni. Þá var kannað hvort eitthvað sé hægt að gera til að bæta 
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skólakerfið þegar kemur að kynjajafnrétti ásamt því að kanna hvernig fyrrverandi 

framhaldsskólanemendur upplifi umræðuna um kynin í samfélaginu. 

Sú aðferðafræði sem beitt var, var að fá nemendur sem hafa reynslu af 

framhaldsskóla eftir árið 2011, þegar ákvæði um kynjajafnrétti voru sett inn, af 

skólagöngu sinni. Viðmælendur rannsóknarinnar höfðu lokið framhaldsskólagöngu 

sinni og voru komin í önnur verkefni og höfðu allir viðmælendur náð 18 ára aldri. Til 

viðtals voru fjórar konur og fjórir karlar til að fá fram sjónarmið beggja kynja. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að hún skiptist í fræðilega umfjöllun, 

þar sem farið verður yfir helstu hugtök og rannsóknir á því efni sem til umfjöllunar 

er. Þá verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar áður en umræðukafli og 

niðurstöður rannsóknar koma fram. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum um fræðilega umfjöllun verður farið yfir kenningar og hugtök sem varða 

kynjajafnrétti. Farið verður yfir grundvallar hugtök um hvað einkenni karlmennsku 

og hvað einkenni kvenleika til að auka skilning lesenda á umfjöllunarefninu, fjallað 

um kynjakerfið og hvernig aðgreining kynjanna kemur fram. Þá verður einnig fjallað 

um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið er varða kynjajafnrétti og skólastofnanir.  

2.1 Eðlishyggja og mótunarhyggja 

Eðlishyggja greinir frá að um eðlislægan mun sé að ræða á milli kynjanna. 

Samkvæmt eðlihyggju er gert ráð fyrir að konur og karlar búi yfir mismunandi 

hæfileikum og tilfinningum sem hægt sé að rekja til líkamlegra þátta (Arna H. 

Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 241).  

Eðlishyggju má rekja aftur til tíma grísku heimsspekinganna Platóns og 

Aristótelesar en hugmyndafræði Aristótelesar byggði á því að ákveðnir eiginleikar 

væru sameiginlegir öllum konum og tilheyrðu eingöngu þeim. Að sama skapi væru 

ákveðnir þættir sameiginlegir öllum körlum og tilheyrðu eingöngu þeim. Hægt væri 

að greina þessa þætti með líffræðilegum hætti (Francis, 2006).  

Aristóteles og fræðimenn fyrri tíma notuðu hugmyndafræði sína til umfjöllunar 

um hlutverk kvenna og byggðu á mismunandi líffræðilegum þáttum kynjanna. Töldu 

þeir að hlutverk kvenna væri fyrst og fremst að eignast og annast uppeldi barna byggt 

á þeirra hæfileikum. Þá hélt hann því fram að hið eiginlega kyn væri karlkynið og 

þeirra hæfileikar fælust í að skapa og stýra samfélaginu þar sem þeirra hæfileikar 

fælust meðal annars í greind og yfirvegun (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). 

Eðlishyggjan hefur verið notuð til að lítillækka konur og hefur því meðal annars 

verið haldið fram í nafni eðlishyggjunnar að karlmenn séu skynsamari og hófstilltari 

en konur. Því séu karlmenn betur til þess búnir að sinna verkefnum sem þurfi á þessum 

hæfileikum að halda en konur (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2002). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) greinir frá því að samkvæmt hugmyndafræði 

eðlishyggjusinna móti líffræðilegir þættir mismunandi hegðun kynjanna sem gerir það 

að verkum að hlutverk kynjanna í samfélaginu verði mismunandi (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls. 14). 

Eðlishyggjusinnar tala um að strákar verði alltaf strákar, þeir þurfi á mikilli 

hreyfingu að halda og séu árásagjarnir að eðlisfari. Stúlkur eru aftur á móti taldar 

nákvæmar, iðnar og samviskusamar. Þessi gömlu viðhorf um eðli kynjanna eru enn 

til staðar í okkar samfélagi, að það sé í eðli kynjanna að haga sér með ákveðnum hætti. 
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Kynin hafi tilhneigingu til að haga sér með ákveðnum hætti og ekki sé hægt að koma 

í veg fyrir það. Það sem stjórni hegðun kynjanna séu fyrst og fremst náttúrulögmál 

kynjanna og mismunandi uppbygging líffræðilegra þátta kynjanna (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls. 44). 

Eðlishyggjukenningar héldu velli og voru ríkjandi í vestrænum samfélögum langt 

fram á 20. öldina. Það var hins vegar með auknum rannsóknum og skilningi á 

félagsvísindum sem viðhorf samfélagsins breyttist og í kjölfarið fór að koma gagnrýni 

á eðlishyggjukenningar (Appiah, 1990). 

Þó það sé vissulega staðreynd að um líffræðilegan mun sé um að ræða hjá kölum 

og konum greinir Fine (2010) frá því að oft sé fullyrt um of um þennan líffræðilega 

mun. Tekur hún sem dæmi kenningar Cohen sem greinir frá því að heili karla og 

kvenna sé forritaður með mismunandi hætti sem geri það að verkum að kynin hagi sér 

með mismunandi hætti. Konur eigi auðveldara með að skilja tilfinningar og hafa 

samkennd með öðrum á meðan karlar skilji betur uppbyggingu á kerfum. Fine heldur 

því fram að munurinn á kynjunum sé meiri í huga okkar en líffræðilegur (Fine, 2010, 

bls. 235). 

Þá hafa gagnrýnendur eðlishyggjunnar einnig bent á að það sé heftandi að horfa 

eingöngu á tvo þætti, kyn einstaklinga, til að skilja mismunandi hegðun einstaklinga. 

Munurinn á hegðun einstaklinga er einnig mikill innan sama kyns og því ekki hægt 

að alhæfa út frá kyni (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

Rannsókn Margaret Mead (1935) breytti heimsmynd eðlishyggjunnar þegar hún 

sýndi fram á að hlutverk kynjanna í frumstæðum samfélögum Nýju-Gíneu voru með 

allt öðrum hætti en í vestrænum samfélögum. Hlutverk kynjanna voru með 

mismunandi hætti í þeim þremur samfélögum sem Mead rannsakaði. Í einu samfélagi 

snérust til að mynda hefðbundin hlutverk kynjanna algjörlega við þar sem karlar 

sinntu kvenlegum hlutverkum samkvæmt skilgreiningum eðlishyggjunnar og sýndu 

af sér kvenlega hegðun. Þá sinntu konurnar hlutverkum sem þóttu karllæg samkvæmt 

eðlishyggjunni og sýndu af sér karllæga hegðun. 

2.2 Mótunarkenningar 

Ofangreind rannsókn Margaret Mead sýndi fram á að ekki væri algilt að konur 

sinntu ákveðnum hlutverkum betur en karlar og öfugt. Orð Simone de Beauvior „það 

fæðist engin kona, heldur verður kona“ byggði á mótunarkenningum og lagði 

grunninn að uppsveiflu mótunarkenninga (De Beauvoir, 1974, bls. 295). 

Ekki er hægt að segja að mótunarhyggja og eðlishyggja séu algjörar andstæður en 

munurinn á mótunarhyggju og eðlishyggju felst fyrst og fremst í því að 



12 

mótunarhyggja reynir að útskýra félagslegan veruleika og hvernig samfélagið mótar 

kynin með mismunandi hætti á meðan eðlishyggjan leitar orsaka kynjamismunar út 

frá líffræðilegum þáttum (Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 38). 

Mótunarkenningar ganga út frá því að munurinn á kynjunum sé félagslega lærður 

og mótaður af menningu, samfélagslegum gildum og lífstíl hópa innan samfélagsins 

(Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 36-38).  

Einstaklingar mótast af ríkjandi viðhorfum samfélagsins um hvað sé kvenlegt og 

hvað sé karlmannlegt. Orðræða samfélagsins stýrir því hvaða hugmyndir eru ríkjandi 

og geta þær verið mismunandi eftir tímabilum en mörkin eru ávallt skýr (Brym og 

Lie, 2010, bls. 497). 

2.3 Kyngervi 

Samkvæmt mótunarkenningum þarf að skilja milli líffræðilegs kyns og hins 

félagslega mótaða kyns. Hugtakið kyn er notað til að vísa til líffræðilegs munar á 

kynjunum, líkt og mismunandi kynfæri. Svo er það hugtakið kyngervi sem vísar þá til 

hins félagslega mótaða kyns, líkt og þegar talað er um mismunandi hegðun (Arna H. 

Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 241). 

Kyngervi mótast frá fæðingu útfrá félagsmótun þar sem drengir og stúlkur læra þá 

siði og þær venjur sem gilda um hegðun kynjanna. Sýndi rannsókn Þordísar 

Þórðardóttur (2012) að val á barnaefni réðst að mestu leyti eftir kyni barnsins. Í 

rannsókninni kom fram að ofurhetjusögur og tölvuleikir væru algengari í uppeldi 

drengja á meðan prinsessuævintýri væru mun algengari á heimilum stúlkna.  

Þá fá strákar oftar þau skilaboð í æsku að þeir séu virkir og duglegir á meðan 

stúlkur fá skilaboð um að vera ábyrgðafullar og meiri tilfinningaverur. Þá er það 

samfélagslega viðurkennt að strákar þurfi að fá meiri útrás og komast frekar upp með 

óæskilega hegðun gagnvart örðum börnum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995, bls. 258-259). 

Konur og karlar framkvæma kyngervi sitt á sérstakan hátt samkvæmt West og 

Zimmerman (2011) en þeir nefna sex mikilvæg atriði sem einstaklingar nota til 

aðgreina sig í sitt kyngervi en það eru brjóst, andlitshár, framkoma, herðar, hendur og 

rödd. Mikilvægt sé fyrir einstaklinga að móta þessa sex hluti eftir kyngervi og þessi 

viðmið eru mjög fastmótuð í huga okkar. 

Judith Butler (1988) setti fram kenningu þar sem hún notar leikhús til að líkja við 

hvernig einstaklingar sýna kyngervi sitt. Kenningin nefnist „Gjörningakenningin“ 

(Geir Svansson, 1998, bls. 139) og byggist á því að kyngervi sé óstöðugt og sé aldrei 
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fullmótað. Butler segir að það sé ekkert sem konur eigi sameiginlegt sem réttlæti það 

að einstaklingar séu aðgreindir eftir kyni. 

Það sem ræður hugmyndum um kyngervi eru ekki náttúrulegir þættir heldur verða 

hugmyndir um kyngervi til í gjörningum og endurtekningar á þessum gjörningum 

staðfesta svo hugmyndir okkar um kyngervi. Það sé því mjög breytilegt eftir stað og 

stund hvernig við lítum á kyngervi, það er stöðugt í mótun og síbreytilegt (Butler, 

1988). 

Kyngervi einstaklinga hefur áhrif á hvernig einstaklingar eru metnir en í rannsókn 

Connell (2010) á nítján transeinstaklingum kom fram að transmenn fundu fyrir 

breyttri framkomu við þá og að það hafi verið borin meiri virðing fyrir þeim. Þá var 

minna verið efast um hæfni þeirra eftir breytingu. Transkonur upplifðu hins vegar að 

efast hefði verið um hæfni þeirra og það hafi verið síður hlustað á þær eftir að þeir 

fóru frá því að vera karlmenn í það að vera konur. 

2.4 Kynjakerfi 

Kynjakerfi er hugtak sem notað er til að viðhalda aðgreiningu á hugtökunum 

kyngervi og kyni en samkvæmt kynjakerfinu eru karlmenn æðra kynið, og mun oftar 

í valdastöðu og njóta góðs af undirskipun kvenna. Aðrir þættir en kyn geta þó einnig 

haft áhrif á valdastöðu líkt og stéttastaða eða kynþáttur.  

Walby notar orðið „patriachy“ en það hefur oftast verið þýtt sem feðraveldi en 

Þorgerður Einarsdóttir (2006, bls. 445) notar orðið „kynjakerfi“ yfir hugtakið eins og 

Walby skilgreinir það. Hutakið feðraveldi er hins vegar notað til að lýsa yfirráðum 

karla og að karlar hygli frekar yngri körlum en konum til að komast til valda (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 60; Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmsdóttir, 

2011). 

Walby (1990) setti fram kenningu um kynjakerfið sem hún skilgreinir sem 

félagslegt yfirráðakerfi sem karlar njóta góðs af. Walby heldur því fram að kynjakerfið 

sé sett saman af sex þáttum sem séu atvinnulíf, heimilislíf, kynferði, menning, ofbeldi 

og ríkisvald. Á þessum sviðum hafa karlmenn oftar völdin og er kenning Walby sú að 

ef völd karlmanna minnka á einu sviði aukast þau, eða gerð sé tilraun til að auka þau 

á öðru sviði. Walby greinir frá því að karlar stýri kerfinu og konur séu kúgaðar af 

körlum. Þó er það ekki algilt að allir karlmenn fari með völd og kúgi konur né að allar 

konur séu kúgaðar. Samfélagsstrúktúrinn móti kynjakerfið og ýti þannig undir völd 

karla. Hún leggur áherslu á að kynjakerfi sé félagslegt kerfi (e. social structures) en í 

því felst að öllum hugmyndum um líffræðilegan mismun sé hafnað (Walby, 1990). 
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Walby (1990) talar um tvö kynjakerfi, það er kynjakerfi einkasviðsins og 

kynjakerfi opinbera sviðsins. Í kynjakerfi einkasviðsins eru konur útilokaðar frá 

opinberri þátttöku í samfélaginu. Það sem felst í kynjakerfi opinbera sviðsins er 

aðgreining kynjanna og undirskipun kvenna. Þá er það sem talið er kvenlegt ekki eins 

merkilegt og það sem talið er karllægt samkvæmt kynjakerfi opinbera sviðsins. 

Samkvæmt kynjakerfinu eru því þættir sem teljast kvenlegir minna metnir og 

þættir sem teljast karlmannlegir taldir mikilvægir. Samkvæmt kynjakerfinu ættu því 

til að mynda umönnunarstörf að vera lægra sett í okkar samfélagi þar sem umönnun 

er talin kvenleg. Þá má nefna að mikið er gert úr þeim eiginleikum karla að þeir séu 

líkamlega sterkari en konur, þrátt fyrir að það sé alls ekki algilt. Þá er það talið 

viðurkenndara meðal jafningja að vera „strákastelpa“ en „stelpustrákur“ þar sem 

strákar vilja síður kenna sig við kvenlega siði heldur en stelpur við karllæga siði 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, 2004). 

2.5 Orðræða 

Orðræða stýrir hugmyndum um karlmennsku og kvenleika og staða kynjanna 

ræðst af ríkjandi viðhorfum sem til verður í samfélaginu. Ríkjandi valdahópar í 

samfélaginu staðsetja og aðgreina þar með ákveðna félagshópa, líkt og karla og konur 

og staðsetja þá í ólíkum valdastöðum (Francis, 2006). 

Samkvæmt kenningu Foucault (1991) um vald, sannleika, hugmyndafræði og 

orðræðu eru það þeir sem fara með völdin hverju sinni sem móta orðræðuna og almenn 

viðhorf einstaklinga í samfélaginu. Foucault taldi að vald væri hvorki jákvætt né 

neikvætt en hvatti einstaklinga til þess að móta þekkingu með sjálfum sér en láta ekki 

valdaöflin um það. 

Foucault (1972) greinir frá því að mennta- og þekkingarkerfi sem félagsleg kerfi 

muni leiða til undirokunar. Hann segir að þekking og sannleikur sé hluti af 

stjórnunarvaldi samfélagsins. 

Foucault (1980) talar um að orðræða og valdatengsl í samfélaginu þurfi að vera til 

staðar svo að þekking verði. Foucault segir að hvert samfélag búi yfir sinni eigin 

þekkingu og sinni eigin orðræðu og þeir sem fari með völdin móti þessa þekkingu og 

orðræðu. 

Staðalmyndir (e. stereotypes) er það hugtak sem oft er notað til að auðvelda 

umræðu. Með staðalmyndum er átt við að flokka fólk fólk eftir ákveðnum grundvallar 

einkennum og þau síðan sett fram sem staðreyndir eða náttúrulögmál (Hall, 2003). 

Staðalmynd er einfölduð og oft neikvæð mynd af hópi af fólki sem hafa 

sameiginleg einkenni. Þessar einfölduðu myndir af hópi fólks geta verið byggðar á 
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fordómum en geta einnig verið alhæfing út frá fámennum hópi yfir á allt þýðið. 

Alhæfing hvort sem hún sé jákvæð eða neikvæð getur haft skaðleg áhrif á einstaklinga 

innan þess hóps sem dæmdur er af verkum annarra (Beller, 2011). 

Staðalmyndir um kynin fáum við oft úr afþreyingarefni líkt og úr skáldsögu eða 

skálduðu efni þar sem staðalmynd kynjanna er sýnd og mögnuð upp. Rannsókn Walsh 

og fleiri (2008) sem skoðuðu vinsæla sjónvarpsþætti sýndu meðal annars fram á að 

þættirnir sýndu karlmenn sem karlrembur, þeir væru barnalegir og kærulausir en samt 

með yfirráð. Þá sýndu þættirnir að konur ættu að vera þeim undirgefnar ásamt því að 

vera þroskaðar, ábyrgðarfullar og skynsamar. Með því að horfa á sjónvarpsþætti og 

bíómyndir, lesa bækur og annað slíkt þar sem stöðugt er ýtt undir þessar staðalmyndir 

af kynjunum er auðveldara að greina á milli kynja og viðhalda aðgreiningu á 

kynjunum. Þessum staðalmyndum er haldið uppi í samfélaginu og þaðan lærum við 

hvað sé karlmannlegt og hvað sé kvenlegt. 

2.6 Kvenleiki og karlmennska  

Samkvæmt Íslenskri orðabók er skilgreiningin á karlmennsku manndómur, hreysti, 

dugnaður og hugrekki sem allt eru jákvæðir eiginleikar (Árni Böðvarsson, 1983, bls. 

483). Karlmennska er þá einnig oft tengd við völd og yfirburði á líkamlega sviðinu. 

Líkamlegur styrkur er fyrirferðamikill í allri umræðu um karlmennsku. Þá eru 

eiginleikar líkt og agi, rökvísi, hlutlægni, samkeppni og að vera fljótir að bregðast við 

aðstæðum einnig taldir til karlmennsku (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 58). 

Þegar kemur að kvenleika er hann aftur á móti skilgreindur til frekar neikvæðra 

eiginleika líkt og valdleysi og veikleika. Í stað líkamlegra yfirburða er þrástefið í 

kvenleika veikir burðir. Jákvæðir eiginleikar sem teljast til kvenleika eru svo 

sköpunargáfa, tilfinningasemi, samvinna og fínleiki (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004, bls. 58). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson greinir frá því að ungir drengir læri að haga sér 

samkvæmt ríkjandi hugmyndum um karlmennsku í gegnum hina „duldu námskrá“ en 

þar fá þeir kennslu í því hvernig eigi að koma fram, ganga og tjá sig. Meðal þess sem 

þeir þurfa að læra er að strákar eigi að vera hetjur og leyna tilfinningum sínum. Strákar 

þurfi að sýna fram á að þeir séu snillingar og þurfi ekki að hafa fyrir náminu. Þeir 

þurfi að vera með leiðtogahæfileika og líkamlega sterkir. Þá er það einnig mikilvægt 

atriði í karlmennsku að vera gagnkynhneigður en annað dregur úr ímynd 

karlmennskunnar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 71). 

Connell setti fram hugtakið „ríkjandi karlmennska“ en hugtakið karlmennska getur 

verið mismunandi eftir aðstæðum og hægt að setja eina gerð karlmennsku, sem sé 
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ríkjandi karlmennska, yfir aðrar gerðir karlmennsku (Connell og Messerschmidt, 

2005, bls. 836–846). Dæmi um mismunandi gerðir gerðir karlmennsku er verkamanna 

karlmennska, miðstéttar karlmennska og karlmennskra annarra kynþátta en hvítra. Þá 

getur karlmennskra þeirra sem stunda bóknám þróast í aðrar áttir en karlmennska 

þeirra sem ekki stunda nám (Connell, 2005, bls. 36). Ríkjandi karlmennska á við um 

minnihluta karlmanna en þrátt fyrir að lítill hópur karlmanna sé staðsettur í ríkjandi 

karlmennsku njóta aðrar gerðir karlmennsku góðs af ráðandi stöðu karlmanna í 

samfélaginu og undirskipun kvenna (Connell, 2005, bls. 79).  

Connell heldur því fram að engin gerð kvenleika geti verið eins ríkjandi, líkt og 

ríkjandi karlmennska, þar sem kvenleiki er mótaður út frá undirskipun kvenna 

gagnvart körlum. Það eru tveir lykilþættir sem Connell nefnir sem skipta þar máli en 

það er annars vegar áhersla á félagsleg völd karla og takmarkað svigrúm kvenna til að 

stýra öðrum konum. Hins vegar þekkist það ekki að kvenleiki ríki yfir karlmennsku 

þar sem ekki er lögð áhersla á vald, yfirráð og árásarhneigð hjá konum líkt og gert er 

hjá körlum (Connell, 1987, bls. 187). 

Sá kvenleiki sem fer vel með ríkjandi karlmennsku er styðjandi kvenleiki (e. em-

phasized femininity) en styðjandi kvenleiki er lykilþáttur í að undirskipun viðhaldi sér 

í samfélaginu. Með styðjandi kvenleika er átt við eftirlátssemi, undirskipun, að þjóna 

löngun karlmanna og hlýðni. Þá geta konur ef til vill talið ríkjandi karlmennsku 

þægilega og kunni betur við samfélag þar sem ríkjandi karlmennska er við völd og að 

konur séu meira í þjónustuhlutverki (Connell, 1987, bls. 183-188). 

Það eru því ekki eingöngu karlar sem viðhalda samfélagsgerðinni heldur taka 

konur þátt í því líka. Önnur tegund af kvenleika sem nefnist mengandi kvenleiki (e. 

pariah femininity) á við konur sem eru á móti þessari samfélagsgerð og taka upp siði 

sem taldir eru karlmannlegir og reyna að berjast gegn því kynjakerfi þar sem annað 

kynið er ríkjandi með því að beita karllægum aðgerðum (Schippers, 2007). Þær 

stúlkur sem tileinka sér karllæga siði líkt og mengandi kvenleiki vísar til og berjast 

gegn ríkjandi gildum í samfélaginu eiga það í hættu að vera kallaðar öllum illum 

nöfnum (Schippers, 2007). Þá greinir Ingólfur Ásgeir Jóhannesson frá því að 

hugmyndir um karlmennsku séu skaðlegar samfélaginu og geta einnig verið skaðlegar 

sjálfum körlunum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 63). 

2.7 Kynhlutverk 

Útfrá hugmyndum okkar um kvenleika og karlmennsku og orðræðu samfélagsins 

um hvað sé kvenlegt og hvað sé karlægt flokkum við hlutverk einstaklinga í ákveðin 

kynhlutverk þar sem öðru kyninu er frekar sett ákveðið hlutverk í samfélaginu. Áður 
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fyrr voru hlutverk kynjanna mjög skýr þegar karlmaðurinn vann úti fyrir fjölskyldunni 

og bar fjárhagslega ábyrgð og sá fyrir öryggi hennar (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Það 

var svo hins vegar hlutverk kvenna að sjá um uppeldi barnanna og hugsa um heimilið 

(Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Hugmyndir um kynhlutverk 

eru litaðar af eðlishyggju þar sem litið er á líffræðilega þætti til að tilgreina ákveðin 

hlutverk einstaklinga eftir kyni (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008) 

Hlutverkin eru þó ekki jafn skýr í nútímasamfélagi en í gegnum félagsmótun læra 

börnin sín kynhlutverk og ræður kyn barna við fæðingu vali foreldra á klæðnaði, 

leikföngum og bókum (Peachter, 2003).  

Martin bendir á að líkamar barna séu kyngerðir með fatnaði og ýmiss konar 

líkamsskrauti, svo sem með ákveðinni hárgreiðslu, eyrnalokkum eða öðru slíku. 

Líklegt er að foreldrar viðkomandi barna stýri því svo auðveldara sé að greina hvort 

barnið sé strákur eða stelpa (Martin, 1998, bls. 498-499). 

Rannsóknir benda til að börnin byrji snemma að læra sín kynhlutverk meðal annars 

í gegnum barnabókmenntir og ævintýri sem þau sjá og eru lesin upp fyrir þau. Þar er 

birtingarmynd karlmennsku og kvenleika oft sett fram með mismunandi hætti. 

Karlmennska einkennist af athafnasemi á meðan birtingarmynd kvenleika er oft að 

konan þurfi á hjálp að halda og meira sé lagt upp úr útliti stúlkna (Davies, 2003; Þórdís 

Þórðardóttir, 2012). Sjónvarpsefni og ævintýri sem þessi, sem sýnd eru börnum, ýta 

undir hugmyndir um staðalmyndir kynjanna og að kynjunum sé ætluð ákveðin 

kynhlutverk (Paechter, 2007, bls. 66).  

Börn þurfa að leita til eldri barna og fullorðinna til þess að fræðast um sín 

kynhlutverk og fara snemma að greina hvort jafnaldrar séu strákar eða stelpur þrátt 

fyrir að um engan sjáanlegan líkamlegan mun sé um að ræða. Þau lesa í samskipti 

þeirra sem eldri eru og læra þannig hvað sé viðeigandi fyrir sitt kyn. Samkvæmt 

rannsókn Brown (2004) kemur í ljós að börn frá þriggja ára aldri eru mjög meðvituð 

um eigið kyn og kyn jafnaldra sinna og hvers sé ætlast til í gegnum kynhlutverk 

(Brown, 2004, bls. 62-63). Þegar Brown skoðaði viðbrögð barnanna við því þegar hún 

spurði hvort börnin væru af gagnstæðu kyni komu mismunandi viðbrögð í ljós. 

Stúlkurnar brugðust við með því að flissa og fannst hugmyndin fyndin á meðan 

strákarnir allt að því móðguðust og töldu hugmyndina vitlausa (Brown, 2004, bls. 64-

65). 

Í rannsókn Þordísar Þórðardóttur (2012) kom fram að börn höfðu ákveðnar 

hugmyndir um hvaða störf hentuðu hvaða kyni, til að mynda að starfa sem 

atvinnumenn í knattspyrnu og körfubolta væru karlmannsstörf ásamt sjómennsku. 

Saumastörf, söngur og ræstingar töldu börnin hinsvegar vera kvennastörf. 
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Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) greinir frá því að mikilvægt sé fyrir helstu 

mótunaraðila líkt og fjölskyldu og skólakerfi að hindrun vegna kynferðis eigi sér ekki 

stað (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007, bls. 25). 

Ekki eru þó allir sammála um að það eigi ekki að aðgreina kynin. Hugmyndir um 

að drengir þurfi að meira pláss, þurfi á meiri hreyfingu og útrás að halda er haldið 

uppi. Með því móti komast strákar frekar upp með óviðeigandi hegðun en stúlkur á 

meðan ætlast sé frekar til að stúlkur sýni viðeigandi hegðun, líkt og ábyrgð, hlýðni, 

hjálpsemi og samviskusemi (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 

2005). 

Margrét Pála Ólafsdóttir (1992) greinir frá hugmyndum sínum um að það sé 

stúlkum eðlislægt að leika sér í rólegum leikjum á meðan strákar vildu hafa meiri 

líkamlega árekstra og hávaða. Útfrá þessum hugmyndum setti Margét Pála af stað 

leikskóla sem nefnist Hjallastefnan þar sem kynin eru aðgreind og segir hún að með 

því móti fái börnin að þjálfa upp alla eiginleika sína (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992, 

bls. 49-50).  

Þrátt fyrir að koma fram með jafnréttissjónarmið er erfitt að greina hvort Margrét 

Pála telji að um sé að ræða lærða hegðun hjá stelpum og strákum til að sýna 

mismunandi hegðun eða að þau fái þessa eiginleika frá náttúrunnar hendi. Þó er það 

staðreynd að ekkert barn fæðist með fastmótaðar hugmyndir um hvernig karlar og 

konur hegða sér heldur læra börnin af þeim sem fyrir eru í samfélaginu. 

Þrátt fyrir að samfélagið okkar í dag sé meðvitað um mismun á kynjunum og 

kynhlutverk séu ekki jafn íhaldssöm og þau voru hér áður fyrr er það ekki sjálfgefið 

að viðhorf íslenskra ungmenna þróist í rétta átt. Í rannsókn Andreu Hjálmsdóttur og 

Þórodds Bjarnasonar (2008) kom í ljós að bakslag hafi orðið í viðhorfi 10. bekkinga 

til verkaskiptingar á heimilum frá árinu 1992 til ársins 2008. Því er mjög mikilvægt 

að halda uppi fræðslu um málefni kynjanna. Skólakerfið leikur þar stórt hlutverk en 

skólinn er einn af helstu mótunaraðilum ungmenna. 

2.8 Skólakerfið 

Hlutverk skólans er margþætt og er skólakerfið ásamt fjölskyldu mikilvægustu 

aðilarnir í félagsmótun barna og gegna því þýðingarmiklu hlutverki þegar kemur að 

því að móta hugmyndir um kynin. Í skólanum skýrast hugmyndir barna og unglinga 

um mismun kynjanna og kynjajafnrétti (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson segir að mikilvægt sé að gefa börnum réttar myndir af 

karlmennsku og kvenleika og að skólinn sýni fram á að samfélagið geti gert 

mismunandi kröfur á einstaklinga útfrá kyni. Kennsla um þessi atriði eigi að hefjast 
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snemma á skólagöngunni og halda áfram út framhaldsskólagönguna (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson 2004). Þessi atriði geta farið forgörðum samkvæmt Atla Harðarsyni 

(2008) en hann greindi frá því að með aukinni samkeppni um nemendur og vaxandi 

frelsi skóla til að skilgreina sínar eigin stúdentsbrautir sé erfitt að efla siðferðislega 

vitund líkt og vitund um kynjajafnrétti. Þá segir Guðný Guðbjörnsdóttir það 

áhyggjuefni hversu mikill munur virðist vera á milli fyrirliggjandi þekkingar og 

orðræðu kynjafræðinnar og orðræðu skólanna (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2009). 

Árið 2011 var sett fram ný aðalnámskrá fyrir leik- grunn og framhaldsskóla þar 

sem settir voru fram sex grunnþættir menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindi, heilbrigði og velferð ásamt jafnrétti. Settar eru fram skýrar stefnur hvað 

varðar kynjajafnrétti í aðalnámskrá um að gæta þurfi að jafnrétti karla og kvenna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 12–13). Sérstaklega er útskýrt 

hvernig ná á fram markmiðum um kynjajafnrétti í aðalnámskrá framhaldsskóla en 

lögð er áhersla á að nemendur séu gagnrýnir á áhrif fyrirmynda og staðalmynda á 

eigin ímynd, lífstíl og hlutverk kyns og kyngervis í samfélaginu. Þá þarf að gæta að 

kynskiptum vinnumarkaði og að námsval verði minna kynbundið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 25). 

Það getur reynst erfitt fyrir skóla að samþætta markmið þessara lykilþátta við 

markmið skólans (Atli Harðarson, 2012, bls. 73) en með aukinni vitund kennara um 

mikilvægi kynjajafnréttis ættu markmiðin í það minnsta að komast betur til skila. 

2.9 Kennaramenntun 

Undirstaða faglegra og árangursríkra vinnubragða af hendi kennara er öflug 

kennaramenntun. Erlendar rannsóknir sýna að þrátt fyrir að nægjanlegt framboð hafi 

verið af námskeiðum um kynjajafnréttismál séu þau oft ekki skylda. Þó hafi verið sýnt 

fram á mikilvægi kynjajafnréttisfræðslu og að einstök námskeið geti haft jákvæð áhrif 

(Magno og Silova, 2007; Darling-Hammond, 2010; Brown, 2011) 

Tilraunir til þess að koma kynjajafnréttisfræðslu að í kennaramenntun hafa verið 

tíðar en bera þó ekki alltaf árangur. Ástæður fyrir því af hverju erfitt hefur reynst að 

gera kynjajafnréttisfræðslu að skyldu í kennaramenntun eru meðal annars þær að 

kennarar telja sig oft jafnréttissinnaða og ekki þurfa á jafnréttisfræðslu að halda. Það 

virðist þó vera sem svo að þegar fylgst er með kennurum í kennslu hafa þeir ekki næga 

þekkingu á kynjafræðilegum hugtökum hugtökum líkt og kyngervi, karlmennsku og 

kvenleika í því kynjakerfi sem við búum við. Þá reyna þeir ekki að koma í veg fyrir 

skaðlegar staðalmyndir sem nemendur kunna að hafa um kynin. Því er mikilvægt að 

komið sé inn í kennaramenntun þekkingu á kynjafræði og kynjafræðilegum 
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hugtökum. Góður ásetningur kennara er ekki nægur þegar kemur að því að framfylgja 

stefnum sem koma fram í aðalnámskrá um kynjajafnrétti, þekking kennara þarf að 

vera til staðar (Lahelma, 2011; Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 41).  

2.10 Rannsóknir á nemendum í skólastarfi 

Þegar skoðað er hvernig skólakerfið mótar einstaklinga með mismunandi hætti 

eftir kyni sýna rannsóknir að komið er fram við kynin með mismunandi hætti og að 

það geti haft slæmar afleiðingar. Nemendur upplifa sig einnig með ólíkum hætti eftir 

því af hvaða kyni þeir eru.  

Strákar taka frekar að sér leiðtogahlutverk í bekkjarstarfi samkvæmt rannsókn 

Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2003). Þar kom fram að þeir hæfileikar sem sóst var 

eftir í leiðtoga var að vera líkamlega sterkur, góður í íþróttum og klár án þess að hafa 

mikið fyrir því en þetta eru þeir karlmannlegu eiginleikar sem strákar sækjast eftir að 

hafa. Stúlkur sem voru með þessa eiginleika voru þó ekki líklegar til að verða 

leiðtogaefni, hvorki að mati stráka né stelpna (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). 

Þá getur sami námsárangur haft mismunandi þýðingu fyrir einstaklinga eftir því af 

hvaða kyni einstaklingurinn er. Strákar telja sig fá háa einkunn byggða á innsæi og 

fyrirhafnarlausri snilld á meðan stúlkur telja sig fá háa einkunn byggða á 

samviskusemi. Þá meta stúlkurnar greind sína eftir einkunnum en aðra eiginleika 

þegar kemur að því að meta greind drengja. Þrátt fyrir að stúlkur standi sig almennt 

betur en strákar í skólanum er sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust lakara en drengjanna 

(Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005).  

Stúlkur eru almennt duglegri að sinna heimavinnu, hegða sér betur í tímum og ala 

með sér undirgefni í kennslustofunni á meðan strákar sýna yfirgang og sinna 

heimavinnu ekki eins vel. Strákar mega tileinka sér meira kæruleysi og eru frekar 

reiðubúnir að prófa nýjar leiðir á meðan stúlkur hafa þá tilhneigingu að vera 

vandvirkar og umhyggjusamar (Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2000; 

Biklen og Pollard, 2001; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). Þrátt fyrir að hegðun 

kynjanna sé með svo mismunandi hætti í skólastarfi sýna rannsóknir þar sem skipt er 

eftir kynjunum að þá eru stúlknahópar ráðandi í bekkjarstarfi í skólum fyrir stúlkur og 

að strákahópar séu hljóðlátir í skólum fyrir drengi (Lynch og Lodge, 2002). Því er 

ekki hægt að skýra þennan mun á hegðun kynjanna með eðlishyggju.  

Önnur umræða tengd eðlishyggju er drengjaorðræðan en þar er átt við að drengir 

séu utanvelta í menntakerfinu og að menntakerfið henti stúlkum betur en strákum. 

Margt hefur verið gert til að bæta stöðu drengja í menntakerfinu og hugmyndir líkt og 

að skortur á karlmönnum sem fyrirmyndum, að drengir þurfi meiri hreyfingu til að ná 
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árangri en stúlkur og að skólabækur höfði ekki nægjanlega vel til drengja er lituð af 

eðlishyggju og ekki réttlátt að slakur árangur drengja í námi bitni á árangri stúlkna 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 31, bls. 44-45, bls. 116).  

Árangursríkari leið til að jafna út námsárangur kynjanna sé kynjajafnréttisleiðin og 

að hugmyndir líkt og skortur á karlfyrirmyndum í kennslu séu ekki á rökum reistar, 

stúlkum sé ekki gert hærra undir höfði í skólastarfi þó kvenkennarar séu fleiri. Þá njóta 

strákar frekar góðs af sérúrræðum líkt og sérkennslu (Ingólfur Ásgeir, 2004, bls. 30, 

bls. 51). 

2.11 Rannsóknir á kennurum í skólastarfi 

Anthony greindi frá því árið 1856 að ef einhver eðlislægur munur væri á kynjunum 

mætti sá munur í engum tilfellum koma fram í skólastofunni (Stanton og Stanton, 

1977). Þrátt fyrir þessi orð Anthony árið 1856 sýna rannsóknir sem fjallað verður um 

í kaflnum að ennþá sé kerfisbundið verið að koma fram við kynin með mismunandi 

hætti af kennurum sem geti haft slæmar afleiðingar. 

Kennarar eru oft ómeðvitaðir um fyrirfram mótaðar skoðanir sínar. Kennarar eru 

því oft með óformlega kennslu um kyngervi og hvernig einstaklingar eigi að haga sér 

eftir kyni, án þess að gera grein sér fyrir því (Hafsteinn Karlsson og Stefanía 

Traustadóttir, 2000; Þórdís Þórðardóttir, 2005; Ole Bredesen 2004) . 

Kennarar virðast sætta sig frekar við að strákar fylgist illa með í tíma og trufli 

kennslu og ætlist til þess að stelpur sýni meiri aga en strákar. Þá eiga kennarar það 

frekar til að líta framhjá því þegar stelpur haga sér illa en ávíta drengi ef þeir sýna 

neikvæða hegðun (Younger og fl. 1999, Lynch og Lodge, 2002; Baxter, 2002, bls. 

16). Niðurstöður rannsókna Warrington og Younger (2000) sýna að ástæður þess að 

kennarar bregðast frekar við neikvæðri hegðun stráka sé sú að það sé talið eðlilegra 

að strákar sýni neikvæða hegðun. Neikvæð hegðun stúlkna sé hins vegar andstætt 

þeim staðalmyndum sem kennarar hafa um stúlkur og því sé erfiðara fyrir þá að 

bregðast við því (Warrington og Younger, 2000). Robinson (1992) greindi frá því að 

kennarar tæku hart á því þegar strákar sýndu neikvæða hegðun en reyndu að sefa eða 

tala rólega til stúlkna sem sýndu neikvæða hegðun (Robinson, 1992). 

Kennarar hafa einnig mun oftar jákvæð samskipti við stráka í kennslustund með 

stuðningi, hrósi og gagnrýni og þá læra kennarar frekar nöfnin á strákum og strákar 

eru líklegri til að fá opnar spurningar á meðan stúlkur fá frekar spurningar sem krefjast 

styttri svara. Þá hafa rannsóknir einnig gefið vísbendingar um að kennarar telji það 

skemmtilegra að kenna strákum en stelpum, þeir séu meiri persónuleikar og það sé 
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árangursríkara að hvetja þá áfram í námi (Holden 1993; Þorgerður Einarsdóttir, 2005, 

bls. 163, Warrington og Younger, 2000; Younger o. fl., 1999). 

Afleiðingar af þessu geta verið hærra sjálfsálit stráka sem fá betur að njóta sín í 

skólastofunni á meðan skoðunum stúlkna er frekar haldið niðri. Þá virkar síður 

hvetjandi fyrir stúlkur að taka af skarið í skólastofunni heldur en stráka og þeir fá 

meira rými til að þróa hæfileika líkt og leiðtogahæfni. Stúlkur eru oft meðvitaðar um 

þetta sjónarmið kennara og reyna frekar að leyna neikvæðri hegðun og búa til mynd 

af sér sem samviskusamri, hjálpsamari og hljóðlátri til að þóknast kennara sínum því 

það styður við hugmyndir kennarans af stúlkum. Þá ýtir mismunandi framkoma 

kennara til kynja undir hugmyndir um staðalmyndir af kynjunum (Stanworth, 1983; 

Warrington og Younger, 2000).  

Þá sýndi rannsókn Bianci og fleiri (2011, bls. 176, bls. 187) að staðalmyndir um 

kynin hamli bæði drengjum og stúlkum við að þroska og nýta hæfileika sína í 

skólastarfi. Þá geta eiginleikar líkt og áræðni og sjálfsöruggi verið taldir jákvæðir hjá 

strákum en neikvæðir hjá stúlkum. Hjá stúlkum eru þessir eiginleikar túlkaðir sem 

hroki, stjórnsemi og þrjóska. 

Rannsóknir hafa einnig leitt það í ljós að kennarar geta metið námsárangur drengja 

meiri og að drengir þyrftu að hafa minna fyrir því að fá hærri einkunn en stúlkur. 

Einnig hafa rannsóknir leitt í ljós að sjónarmið kennara geti verið að strákar séu 

almennt hæfari til þess að hugsa rökrétt en stúlkur, það séu þættir eins og 

undirbúningur og samviskusemi sem skili árangri hjá stúlkum en snilligáfa drengja og 

því beri að meta kynin með mismunandi hætti (Tiedemann, 2000; Warrington og 

Younger, 2000).  

Kyn kennara getur einnig skipt máli en rannsóknir sýna að kennarar af karlkyni 

eigi erfiðara með persónuleg samskipti við stelpur, þeir ættu til að halda meiri fjarlægð 

við stúlkur og gera meira grín í drengjum. Þá getur það verið óþægilegt fyrir stúlkur 

þegar karlkennarar nota brandara um kynhlutverk til að skapa vinalegt andrúmsloft, 

þó það geti virkað vel á stráka (Younger o. fl., 1999; Warrington og Younger, 2000). 

Þá greinir Vogt (2002) frá því að karlkennarar þurfi að varast fremur en kvenkennarar 

líkamlegrar snertingar og nærgætni til að forðast ásakanir um kynferðislegt ofbeldi 

(Vogt, 2002, bls. 260). 

Þá getur það reynst kennurum erfitt að hópaskipta nemendum en kynjablandað 

hópastarf getur verið neikvætt fyrir stúlkur. Í kynjablönduðu hópastarfi er gert ráð 

fyrir því að stúlkur beri ábyrgð þar sem höfðað er til kvenlegra eiginleika líkt og 

samviskusemi og dugnaðar á meðan strákarnir taka frekar völdin en leggja lítið til 

verkefnisins. Kennarar líta samt oft á það þannig að betra sé að hafa kynjablandaða 

hópa því hópar sem myndaðir eru af strákum séu mun erfiðari viðureignar og það þurfi 

stúlkur í hlutverk sáttasemjara svo að hópastarfið gangi upp (Warrington og Younger, 
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2000; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). Þó telur Ingólfur Á. Jóhannesson (2004) að 

ekki skuli beita kynjaskiptingu þegar skipta á í hópa heldur sé mikilvægara að fræða 

nemendur um hvert hlutverk þeirra í hópastarfi eigi að vera. 

2.12 Samantekt 

Kynin hafa mótast í mismunandi form í gegnum tíðina og verkaskipting kynjanna 

verið með misjöfnum hætti. Frá tímum grísku heimspekinganna var verkaskipting 

kynjanna rökstudd út frá líffræðilegum þáttum. Hæfileikar kvenna og karla eru 

mismunandi og nýtast því best á mismunandi sviðum. Samfélagið sem við búum við 

í dag er gjörólíkt því samfélagi sem grísku heimsspekingarnir lifðu í og á Íslandi eru 

lög og reglugerðir sem banna mismunun einstaklinga á grundvelli kyns.  

Orðræðra samfélagsins og staðalmyndir kynjanna viðhalda hugmyndum 

eðlishyggjusinna um að kynin séu misjafnlega búin til að sinna ákveðnum hlutverkum 

og út frá þeirri þekkingu fer félagsmótun einstaklinga í samfélaginu fram. Kynjakerfið 

viðheldur ríkjandi viðhorfum. Kynhlutverk eru lituð af eðlishyggju þrátt fyrir alla þá 

gagnrýni sem eðlishyggjuhugmyndir hafa fengið og aðgreining kynjanna heldur 

áfram. 

Rannsóknir sýna að kennarar séu ekki nægjanlega meðvitaðir um kynjafræðslu og 

hefur myndast bil á milli þekkingar á kynjafræði og þekkingar kennara á kynjafræði. 

Kennarar telja sig oft vera meðvitaðri og kynjajafnréttissinnaðri heldur en þeir eru í 

raun. Kennarar mismuna nemendum eftir kyni, í flestum tilfellum ómeðvitað og 

nemendur upplifa mismunun í menntakerfinu. Strákar fá meira frelsi til að athafna sig 

en ná slakari árangri. Stúlkur ná betri árangri en fá minna minna svigrúm í 

skólastofunni en strákar og ætlast er til mismunandi hæfileika einstaklinga út frá því 

af hvaða kyni þau séu. 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Gerð verður grein 

fyrir markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum ásamt greiningu gagna. 

Þá verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar og hvernig val á þeim fór fram 

ásamt siðferðilegum þáttum rannsóknarinnar. Að fá fram upplifun nemenda af 

kennslu getur verið góð leið til að meta hvort rétt sé farið að nemendum, upplifun 

þeirra er hvorki rétt né röng, þeir upplifa kennsluna á sinn hátt og greina frá henni. 

Önnur aðferð væri að taka viðtöl við kennara og fá að fylgjast með kennslu samhliða 

þar sem kennarar eru oft ómeðvitaðir þegar þeir mismuna kynjunum (Lahelma, 2011). 

Ekki er útilokað að slík rannsókn verði framkvæmd í nánustu framtíð. Hvað þessa 

ritgerð varðar taldi ég fyrri aðferðina henta betur og hélt mig við hana. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort nemendur sem hafa nýlega stundað 

framhaldsskólanám upplifi með einhverjum hætti að það sé komið fram við þá með 

mismunandi hætti eftir kyni og skoða hvort það sé munur á því að vera strákur eða 

stelpa í skólakerfinu á Íslandi í dag og hvernig sá munur kæmi helst fram. Þá er einnig 

markmið rannsóknarinnar að leiða í ljós hvaða skoðanir nemendur hafa á 

kynjajafnrétti ásamt því hvernig þeir upplifa umræðuna í samfélaginu um kynin. 

Rannsóknarspurningar voru fjórar og eru eftirfarandi: 

 

Koma kennarar fram við nemendur með mismunandi hætti eftir kyni nemenda? 

Mismunar skólakerfið nemendum með einhverjum hætti eftir kyni? 

Getur skólakerfið gert betur þegar kemur að kynjajafnrétti? 

Hvernig upplifa fyrrverandi framhaldsskólanemendur umræðuna um kynin í 

samfélaginu? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum en í þeim 

rannsóknaraðferðum er leitast við að skoða og skilja reynsluheim einstaklinga 

varðandi tiltekið viðfangsefni. Aðferðir eigindlegrar rannsóknaraðferðar við 

gagnaöflun geta verið mismunandi, til að mynda einstaklingsviðtöl, þátttökuathuganir 

eða innihaldsgreiningar (Hennink, Hutter og Bailey, 2011, bls. 8–10). Takmarkanir 
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eigindlegra rannsóknaraðferða eru þær að ekki er hægt að alhæfa á allt þýðið út frá 

úrtaki þar sem úrtakið er lítið. Hins vegar geta eigindlegar rannsóknaraðferðir gefið 

góðar vísbendingar um reynsluheim einstaklinga þar sem kafað er mun dýpra í 

reynsluheim þeirra en í megindlegum rannsóknaraðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003, bls. 227) 

Notast var við einstaklingsviðtöl í þessari rannsókn en með einstaklingsviðtölum 

er hægt að öðlast skilning á upplifun einstaklinga en sá veruleiki er háður persónulegri 

upplifun hans. Hægt er að ná fram greinargóðri frásögn einstaklinga af upplifun sinni 

af skólagöngu með einstaklingsviðtölum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 219 -

222). 

Fyrirbærafræði var notuð til að skoða hvernig viðmælendurnir upplifðu 

skólagöngu sína og hugmyndir um hvernig komið er fram við einstaklinga út frá kyni. 

Fyrirbærafræði hentar vel fyrir þessa rannsókn þar sem verið er að kanna reynslu 

einstaklinga af skólagöngu þeirra og ákveðnum fyrirbærum líkt og jafnrétti, 

kynjafræði og hvernig komið er fram við einstaklinga út frá kyni í skólakerfinu 

(Creswell, 2013). 

 

3.3 Gagnaöflun 

Í þessari rannsókn voru tekin átta hálf opin einstaklingsviðtöl en þá eru spurningar 

stuttar, skýrar og einfaldar og mega vera ekki leiðandi heldur opnar (Hennink o.fl., 

2011). Rannsakandinn stýrir umræðunni en þarf að ná fram upplifun og skilningi 

viðmælandans á fyrirbærum í tilveru þeirra (Helga Jónsdóttir, 2013). Í hálf opnum 

einstaklingsviðtölum er lagt upp með viðtalsramma með fyrirfram ákveðnum 

spurningum sem stuðst er við í viðtölunum til að koma í veg fyrir að einhverjir þættir 

gleymist. Rannsakandi getur leyft sér að fara út fyrir viðtalsrammann og bætt við 

spurningum ef hann telur það henta við rannsóknina ásamt því að breyta uppröðun 

spurninga (Hennink o.fl., 2011). 

Í upphafi viðtals var viðmælendum gerð grein fyrir rannsóknarspurningum ásamt 

loforði um nafnleynd og að viðmælendur gætu stöðvað viðtalið hvenær sem þau vildu. 

Til að tryggja nafnleynd eru skólar og viðmælendur ekki nafngreind og staðarheiti 

ekki notuð í rannsókninni. Viðmælendum var gefið gervinafn í rannsókninni.  

Hvert viðtal var tekið upp með leyfi viðmælenda og voru þau allt frá 30 mínútum 

uppí klukkustund. Viðtölin voru tekin upp í febrúar og mars árið 2017 og fóru fram í 

heimahúsum og á skrifstofu rannsakanda þar sem næði var og ekki var von á neinni 

truflun. Notast var við spjaldtölvu þar sem forritið Voice Recorder var notað til að 
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taka upp viðtölin. Eftir upptöku voru viðtölin hljóðrituð orð fyrir orð og sett upp 

samkvæmt reglum eigindlegrar rannsóknaraðferðar. Passað var uppá að enginn 

kæmist í hljóðupptökur eða gögn á meðan á rannsóknarferlinu stóð. Að lokinni afritun 

var upptökum eytt og afrituðum viðtölum var eytt þegar rannsókninni var lokið. 

Viðtalsramminn var byggður upp á aðferð grundaðrar kenningar en þá er horft til 

upplifunar þátttakenda og skynjunar á eigin veruleika (Creswell, 2007). Viðtölin 

miðuðu að því að skoða hvernig viðmælendur upplifðu sína skólagöngu og álit 

viðmælenda á umræðu um kynin. 

3.4 Greining gagna 

Greining gagna var gerð með aðferð grundaðrar kenningar. Grunduð kenning 

byggir ekki á því að farið sé af stað með fyrirfram mótaða kenningu heldur er henni 

ætlað að koma fram af sjálfsdáðum upp úr gögnunum. Grunduð kenning byggir á 

kerfisbundnum en sveigjanlegum viðmiðunum um hvernig hægt sé að nota gögnin til 

að búa til kenningar. Þar sem kenningar sem verða til með grundaðri aðferð fást með 

túlkun rannsakandans um fáeina einstaklinga er ekki hægt að alhæfa um þær út fyrir 

þann hóp. Lykilþáttur í rannsóknarferli grundaðrar kenningar er kóðun en kóðunin er 

þannig byggð upp að þegar afritun viðtala er lokið er viðtölunum skipt upp í búta og 

þeir kóðaðir. Í þessari rannsókn var notast við opna kóðun og markvissa kóðun 

(Charmaz, 2006, bls. 42-46). 

Í opinni kóðun voru textar í viðtalsnótum lesnir línu fyrir línu og greind í þemu og 

greiningarblöð rituð til að ná fram meiri dýpt hjá rannsakanda. Í markvissri kóðun 

voru gögnin afmörkuð enn frekar. Í þessari rannsókn voru gögnin greind handvirkt 

þar sem notast var við útprentaðar nótur, blýanta og yfirstrikunarpenna (Charmaz, 

2006, bls. 42, 46).  

3.5 Þátttakendur 

Í þessari rannsókn voru átta viðmælendur teknir í einkaviðtöl. Til þess að ná í 

viðmælendur var notast við hentugleikaúrtak þar sem rannsakandi valdi átta 

einstaklinga með mismunandi bakgrunn. Viðmælendur höfðu reynslu af sjö 

mismunandi framhaldsskólum. Einnig var lögð áhersla á að fá einstaklinga úr 

mismunandi landshlutum til að fá sem skýrasta mynd. Þá voru tekin viðtöl við fjóra 

karlmenn og fjórar konur til að ná fram viðhorfi beggja kynja (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003, bls. 249–251). 
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Haft var samband við einstaklinga í gegnum tölvupóst og viðmælendum kynnt 

stuttlega viðfangsefni rannsóknarinnar. Ekki var leitað sérstaklega eftir þekkingu 

viðmælenda á viðfangsefni rannsóknarinnar heldur reynt að ná fram fjölbreyttri flóru. 

Notast verður við gervinöfn einstaklinga í rannsókninni en þau eru; Sara, Magga, 

Halla, Anna, Halli, Maggi, Siggi og Palli. Þessir einstaklingar áttu það sameiginlegt 

að hafa nýlega reynslu af framhaldsskóla og vera á aldrinum 19 til 25 ára þegar 

viðtölin voru tekin. 

3.6 Réttmæti, siðferði og takmarkanir 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er ekki stuðst við tölulegar upplýsingar og má 

því segja að rannsakandinn sjálfur sé í raun mælitækið (Hatch, 2002). Þar sem 

rannsakandinn sjálfur er mælitækið er ekki hægt að tryggja að ná fram réttmæti með 

tæknilegum aðferðum, því þarf rannsakandi að vera heiðarlegur og nákvæmur í 

rannsóknarvinnu (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Mikilvægt er að gæta siðferðis í rannsókn þar sem notast er við persónulega reynslu 

einstaklinga. Gæta þarf þess að rannsóknin valdi viðmælendum ekki óþægindum og 

virði ákvörðunarrétt einstaklinga. Mikilvægt er að þátttakendur séu ekki þvingaðir til 

að taka þátt í rannsókninni heldur mæti á eigin forsendum (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 163). Í þessari rannsókn var tryggt að viðmælendur myndu ekki þekkjast af 

viðtölunum og ekki væri hægt að rekja svör til þeirra. Til að tryggja þessi atriði var 

öllum rekjanlegum upplýsingum breytt, svo sem nöfn á stöðum, kennurum, skólum 

og notast var við gervinöfn. 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru að ekki er hægt að alhæfa á allt þýðið vegna þess 

að úrtakið er lítið, rannsakandinn sjálfur er mælitækið og skrifstofa rannsakanda var 

notuð svo ekki væri hægt að bera kennsl á viðmælendur. 
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4. Niðurstöður 

Þau þemu og undirþemu sem voru greind til að geta svarað 

rannsóknarspurningunum (Ary o.fl., 2010) voru eftirfarandi:  

Kynin 

- Munur á kynjunum 

- Eðlishyggja og mótunarhyggja 

 

Samfélagið 

- Áhrif félagsmótunar 

- Orðræða í samfélagi 

 

Skólastarfið 

- Hæfni kennara 

- Mismunandi nálgun kennara 

- Þekking kennara á kynjafræði 

- Áhrif skólakerfisins á ríkjandi viðhorf í samfélaginu. 

4.1 Kynin 

Munur á kynjunum 

Viðmælendur voru spurðir af því hver munurinn væri helst á kynjunum að þeirra 

mati. Hvernig sá munur birtist þeim og hvað það væri sem aðgreindi stráka frá 

stelpum. Allir viðmælendur voru sammála um að það væri munur á kynjunum. 

Stúlkurnar töluðu um að stelpur væru mun rólegri og þægilegri í umgengni. Halla, 

sem starfar á leikskóla svaraði: 

 
Stelpur eru hógværari en strákar, það fer minna fyrir þeim, það þarf að sinna 

þeim minna í hóp heldur en strákum myndi ég segja. Það þarf að fylgjast betur 

með strákum. 

 

Magga tók í svipaðan streng og talaði um að stelpur væru rólegri en strákar: 

 
Að mínu mati eru stelpur svona frekar rólegar, þær eru meira fyrir að fara eftir 

reglum, stelpur eru líklegri til að setja pressu á sig að standa sig á meðan strákar 

eru svolítið út um allt, eru að fíflast en taka hlutunum ekki eins alvarlega og 

stelpur gera. 
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Sara talar einnig um mun á hegðun stráka og stelpna: 

 
Það myndi vera hegðunin, mjög skýr hegðun hjá sérstaklega strákum og stelpum 

sem eru að byrja í grunnskóla þegar strákarnir eru alltaf æstir en maður tekur 

eftir því að stelpurnar eru alltaf rólegar og yfirvegaðar og kannski svona 

nokkrum árum eldri í þroska. Það er alltaf talað um gelgjuna þegar stelpurnar 

eru bara „vá hvað er að ykkur“ og strákarnir ennþá bara að henda blöðum í hvern 

annan. Þannig að ég myndi segja að það er svona djöflagangurinn í strákum og 

svo yfirveguð hegðun hjá stelpum þó það sé auðvitað mismunandi líka skilurðu. 

 

Sara heldur áfram og talar um árásagirni hjá strákum og telur að þessi hegðun sé 

ef til vill komin út frá margra ára þróun: 

 
Það er svona „aggresív“ hegðun hjá strákum og svo þessi kvenleiki eins og talað 

er um konur þó auðvitað séu einstaklingar sem eru frávik. Það sé svona almenn 

lína, og hún sést alveg í gegnum framhaldsskóla líka og í gegnum fullorðinsárin 

líka, þú sérð alveg að strákarnir þroskast alveg en samt alltaf þessi „aggressíva“ 

hegðun í „kommentum“ eða athugasemdum eða einhverju álíka þá finnst mér 

karlar alltaf vera eitthvað svona í athyglinni og stelpurnar meira til hliðar. En 

það er kannski þróunin sem hefur verið, að karlarnir hafi alltaf verið út í 

vinnumarkaðinum og í athyglinni og konurnar voru oft heima þannig að það 

hefur kannski myndast eitthvað út frá þessari þróun í rauninni. 

 

Strákarnir voru sammála um að það væri munur á kynjunum en nefndu þó ekki 

alltaf sömu atriði og stelpurnar. Maggi talaði til að mynda um að munurinn fælist fyrst 

og fremst í því að stelpur ættu í nánari samskiptum, að þær töluðu meira saman á 

meðan strákarnir væru að minna að tala um tilfinningar og væru meira í harkalegri 

samskiptum. Hann talaði um að stúlkur mynduðu sterkari tengsl sín á milli. Palli kom 

einnig inn á að samskiptin væru öðruvísi hjá strákum og stelpum: 

 
Strákar eru líkamlega sterkari, allavega í flestum tilfellum, kannski eru þeir 

meira í svona líkamlegu á meðan stelpur eru kannski aðeins veikari að þá eru 

þær kannski minna í svona, meira í dramatík, svipir og gefa í skyn eitthvað, á 

meðan strákarnir koma meira svona hreint út með það og það verða meiri læti í 

stuttan tíma á meðan kannski það tekur lengri tíma hjá stelpum að útkljá mál og 

ristir dýpra. Strákarnir klára málin snögglega en það verður kannski meira 

líkamlegt. 

 

Halli talaði um að munurinn væri helst sá að konur væru vandvirkari og eyddu 

meiri tíma í verkefni á meðan karlar væru ákveðnari og einbeita sér að því að klára 

sem flest verkefni, meira en að gera þau endilega vel. Þá talaði hann um að strákar 

væru ákveðnari að fá sínu fram. Siggi talar um að konur hugsi öðruvísi en karlar, að 

karlar leyfi sér að vera kærulausir á meðan konur séu alvarlegri og séu með meiri 

ábyrgðatilfinningu en karlar. 
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Þegar viðmælendur eru spurðir út í hugtökin karlmennsku og kvenleika eru 

stelpurnar sammála um að líkamlegur styrkur sé helsta einkenni karlmennsku. Anna 

segir til að mynda: 

 
Það fyrsta sem mér dettur í hug er að líkamlegur styrkur sé karlmannlegt, en ég 

veit ekki, það er eiginlega það eina sem mér dettur í hug. 

 

Stúlkurnar nefndu aðra eiginleika líkt og að vera hávær, stýrandi, grófur og 

ákveðinn. Magga nefnir kæruleysi og tillitsleysi sem tákn um karlmennsku: 

 
Ég held að karlmennska snúist um að hafa völd, að stjórna og þörf á 

viðurkenningu frá örðum. Ef það er fyndið að skrópa þá skrópar hann af því að 

öðrum finnst það töff. Og bara mjög harðir af sér. Það er ekki mjög karlmannlegt 

að sitja öll kvöld heima að vera læra, það er kannski kvenlegt. Það er allavega 

ekki eins viðurkennt hjá strákunum. Þannig að það er bara „fuck it“ kæruleysi 

og vera sama um allt sem karlmennska snýst um að einhverju leyti. 

 

Strákarnir nefndu sömu eiginleika en í jákvæðari ljósi líkt og hreysti, dugnað og 

að vinna fyrir fjölskyldunni. Þá töluðu þeir um að karlmennska snérist um að sýna 

ekki tilfinningar og þurfa að harka af sér. Þegar Siggi var spurður útí karlmennsku 

svaraði hann: 

 
Ég hugsa þá um einhvern karl sem sýnir ekki tilfinningar, harður af sér og 

eitthvað í þá áttina. 

 

Halli talaði um að karlmennska væri „bara að vera sterkur, harka af sér og bíta á 

jaxlinn“. Þegar viðmælendur voru spurðir út í kvenleika nefndu stelpurnar eiginleika 

líkt og að vera prúð, stillt og vel til höfð. Þegar Halla var spurð í kvenleika sagði hún: 

 
Ég myndi segja að konur væru öðruvísi ákveðnar, þær eru miklu hógværari, eiga 

auðveldara með að fylgja fyrirmælum, það fer minna fyrir þeim og það er eins 

og það þurfi ekki að sinna þeim eins mikið. 

 

Sara sagðist sjá fyrir sér „einhverja voða ljúfa sem þú getur alltaf átt í samskiptum 

við.“ Strákarnir nefndu allir að umhyggjusemi væri kvenlegur eiginleiki. Þeir nefndu 

einnig aðra eiginleika líkt og mýkt, meiri fágun, góðmennsku og að vera róleg. Maggi 

ber saman kvenleika við karlmennsku og segir að kvenleiki sé að vera 

umhyggjusamari, veikari og tilfinningaríkari en karlmenn. 
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Eðlishyggja og mótunarhyggja 

Allir viðmælendur voru sammála um að einhver munur væri á kynjunum en þó 

voru ekki allir á því að það væri mikill munur á kynjunum. Viðmælendur virtust vera 

sammála um að þeir þættir sem aðgreindu kynin væru félagslega mótaðir en ekki 

líffræðilegir þættir sem rímar vel við mótunarkenningar. Anna sagði: 

 
Ég held að við hérna, við erum með mismunandi staðalmyndir og kynhlutverk 

sem samfélagið ætlast til að við uppfyllum og ég held að það speglist alveg líka 

í skólanum sko, hvernig við eigum að haga okkur, ekki endilega bara í tímum 

heldur líka yfir höfuð í samfélaginu. Ég held að þetta sé miklu meira það sem 

okkur er sagt að gera heldur en að við séum ótrúlega ólík hvort öðru. Ég held að 

kynin séu miklu líkari hvert öðru heldur en að við gerum okkur grein fyrir. 

 

Hún heldur svo áfram: 

 
Ég held að þetta sé meira félagslegt en eitthvað annað, það sé miklu meira 

einstaklingsbundið frekar en hvort þú sért strákur eða stelpa, ég á margt 

sameiginlegt með strákum frekar en stelpum. Ekkert bara af því þetta eru strákar 

heldur bara af því að við erum líkir einstaklingar.  

 

Anna talar um að að karlar séu líkamlega sterkari sé í raun það eina sem aðgreinir 

kynin: 

 
Mér finnst þetta vera eitthvað svo úrelt, það eina sem strákar skari framúr bara 

af því þeir eru strákar en annað finnst mér vera eitthvað úrelt, að það þurfi ekki 

að vera eitthvað að aðgreina okkur, af því þú ert strákur og af því þú ert stelpa. 

Það eina er einmitt þetta bara að strákar séu líkamlega sterklegri byggðir en 

stelpur. 

 

Hún er á því að félagsmótun hefjist við fæðingu: 

 
Mér finnst það bara aðallega eitthvað sem okkur er kennt, þegar við fæðumst er 

þetta annað hvort bara bleikt eða blátt. Þú skalt haga þér svona af því þú ert 

stelpa og þú skalt haga þér svona af því þú ert strákur, og ég held að maður 

mótist ótrúlega út frá því, hjá hverjum maður elst upp og þú veist hvort foreldrar 

manns fylgi þessum kynhlutverkum eftir eða ekki, mér var bara aldrei kennt 

einhvern veginn að það væri eitthvað sem skilgreindi mig frá bræðrum mínum, 

við vorum bara systkini ekki bara strákar og stelpur. Þetta var voða mikið bara 

persónubundið, ég myndi miklu frekar miða við persónur frekar en kyn sko. 

Held að það sé miklu betra svoleiðis, það er svo erfitt að alhæfa eitthvað um 

þetta. 

 

Halla þvertekur fyrir að það séu líffræðilegir þættir sem stýra því að kynin þrói 

með sér mismunandi eiginleika og segir það allt vera vegna þess hvernig samfélagið 
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móti okkur. Sara tekur einnig undir að þetta sé samfélagið sem móti kynin með 

mismunandi hætti: 

 
Ég held að þetta sé mjög mikið út frá þróun, út frá því hvernig þetta hefur verið 

í gegnum aldirnar að þá séu þau sköpuð jöfn en svo með allri þróuninni þá hefur 

karlinn verið í athyglinni og konan verið undirgefin þannig að þetta er svona 

ástæðan fyrir því að konur þroskist hraðar og strákarnir fá að njóta athyglinnar 

en þurfi ekki að þroskast jafn hratt, mér finnst þetta svolítið svoleiðis, svona 

pæling að þetta sé meira samfélagslegt heldur en líffræðilegt. 

 

Halli, Maggi og Palli eru sammála um að það sé samfélagið sem móti kynin með 

mismunandi hætti en það séu ekki líffræðilegir þættir. Hugmyndir Sigga eru þó í anda 

eðlishyggju og líkir því að fæðast sem kona við ákveðna fötlun en hann segir: 

 
Ég held að þetta sé að einhverjum hluta meðfætt, að þú sért með ákveðin gen og 

einstaklingurinn mótar sjálfan sig eftir genunum. Ef manneskja fæðist með 

engar hendur þá náttúrulega vinnur hún með það sem hún getur gert. 

4.2 Samfélagið 

Áhrif félagsmótunar 

Þegar viðmælendur er spurðir hvort samfélagið krefjist mismunandi eiginleika 

kynjanna tala þau um að samfélagið ætlist til þess að karlar geti lyft hlutum og eigi að 

vera líkamlega sterkir. Siggi talar um að stelpur séu sterkari í hugvitlegum verkefnum, 

en ekki líkamlegum. Maggi er sammála og segir að karlar séu betri í líkamlegri vinnu 

en konur séu jafnvígar körlum í störfum eins og skrifstofuvinnu. Halli talar um að að 

konur séu betri í umhyggjustörfum: 

 
Það er kannski bara að konur eru nákvæmari, og kannski betri í 

umhyggjustörfum og þannig. Það eru kannski eiginleikar sem samfélagið ætlast 

til af konum. En það á aldrei að líta á kynin þegar til dæmis er komið út á 

vinnumarkaðinn. Þá á hæfasti einstaklingurinn alltaf að fá starfið, það á aldrei 

að gera mun á því hvort þú sért karl eða kona. 

 

Palli talar um að reglugerð samfélagins móti að einhverju leyti kynhlutverk: 

 
Að vissu leyti held ég að það sé ætlast til ákveðinna hluta af konum og annarra 

hluta af körlum. Það er byggt upp í samfélaginu að konurnar þurfa að vera með 

börnunum sínum lengur en karlar og það hefur mikil áhrif á allt. Það er meira 

reiknað með að karlar séu með hærri laun og sjái fyrir heimilinu á meðan konan 

hugsi um börnin. Þó þetta sé að breytast þá eiga þessar hugmyndir alveg ennþá 
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við. Ég held að þetta sé svona á flestum heimilum að ábyrgð karla sé fjárhagsleg 

og konan að hugsa um heimilið og börnin. 

 

Palli heldur áfram að tala að erfitt sé að vinna sig út úr þessari þróun og talar um 

að samfélagið reikni frekar með að konur sjái um börnin en karlar: 
 

Karlinn fær meiri tíma til að fara á vinnumarkaðinn. Ég held líka að það sé minna 

umburðalyndi gagnvart því að karl sé heima með veiku barni, það sé meira ætlast 

til að konur eigi sjá um veik börn, karlarnir eigi ekki að taka frí frá vinnu útaf 

veiku barni. Það séu þessir samfélagslegu þættir sem steypa kynjunum í ákveðin 

hólf og það hefur áhrif á allt því á meðan það er ung fjölskylda þá fær karlinn 

meiri tíma til að koma sér fyrir á vinnumarkaðnum. Þá er hann að safna sér 

reynslu og þá er hann líklegri til að afla sér meiri tekna, hann er alltaf með 

einhver fimm til tíu ár í forskot því hann fór fyrr inn á vinnumarkaðinn. Þannig 

steypast kynin í ákveðið hólf. 

 

Maggi er á sömu línu og Palli með að regluverk samfélagsins setji kynin sjálfkrafa 

í ákveðin hlutverk og segir að reglur samfélagsins séu að mismuna kynjunum. Talar 

Maggi um að ungar konur séu ólíklegri til að fá góðu stöðu þar sem vinnuveitandinn 

gerir ráð fyrir að hún sem ung kona verði mikið frá vegna barneigna, það sé þó ekki 

tilfellið með unga karlmenn, þeir þurfi ekki að vera eins mikið heima með börn sín. 

Hann segir að þetta sé ósanngjarnt en viti þó til þess að þetta sé svona á mörgum 

vinnustöðum. 

Orðræða í samfélagi 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í orðræðu samfélagsins hvað varðar umræðu 

um kynin og kynjajafnrétti voru stúlkurnar ósammála en Höllu og Möggu fannst vera 

hallað of mikið á karla og konum væri gert of hátt undir höfði. Þegar Halla var spurð 

út í umræðu um jafnréttishugmyndir svaraði hún: 

 
Mér finnst hún stundum svolítið ýkt, þú veist, mér finnst konur ekkert endilega 

alltaf að vera að tala um kynjajafnrétti heldur að þær eigi að fara framfyrir karla. 

En mér finnst margt flott en stundum eins og með svona kvennastöður, ég myndi 

ekki vilja fá einhverja stöðu af því að ég er kvenmaður heldur af því að ég væri 

hæfust skilurðu. 

Hún vill passa uppá að umræðan gangi ekki of langt: 

 
Þannig að það þarf að passa uppá að þetta gangi ekki of langt, ekki þannig að 

einhver á að fá einhverja stöðu bara af því að hún er kona. Það á bara að vera 

þannig að hæfasti einstaklingurinn fær starfið, þetta á bara að vera jafnt. 

 

Spurð út í kynjahlutföll svaraði hún: 
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Mér finnst það bara ekki skipta neinu máli hvort það er karl eða kona sem er að 

vinna, ég held að það sé ekkert mismunandi nálgun frá starfsmanni, hvort sem 

hann er karl eða kona. Það skiptir ekki máli hvort það séu þrjár konur eða þrír 

karlmenn. En það er kannski nauðsynlegt ég veit það ekki, mér finnst bara að 

enginn eigi að vera ráðinn af því að hann er þetta kyn, mér finnst það bara ekki 

eiga að vera þannig.  

 

Hún segir að kynjahlutföll geti verið neikvætt fyrir konur: 

 
Það er mjög jákvætt að bæði kyn geta unnið við allt og verið allt, en mér finnst 

orðið svolítið mikið þegar það þarf að vera ein stelpa í gettu betur liðinu bara 

því að það þarf að vera kona í liðinu, burt séð frá því hvort hún sé hæfust til að 

vera í liðinu. Mér finnst það ekkert rétt. Eða hafa bara einn karlmann bara af því 

að það verður að hafa einn karlmann. 

 

Þó segir hún að öll umræða um þessi málefni sé þörf og góð á meðan hún sé ekki 

ýkt um of. Magga var að mörgu leyti sammála því að umræðan væri orðin of ýkt að 

einhverju leyti: 

 
Mér finnst hún frekar pirrandi ef ég á að segja eins og er. Mér finnst mjög skrýtið 

eins og hjá fyrirtæki að bara gefa það út að þau ætli að ráða inn konur og ef að 

það er hæfari karl að sækja um að þá fær hann það ekki útaf það er kona sem 

sótti um, hún fær bara starfið, ég myndi ekki vilja vera þessi kona sem fær starfið 

bara af því að hún er kona. 

 

Hún sagði að umræðan snérist stundum í væl og vorkunnsemi: 

 
Stundum finnst mér konur búa það til að við séum svo mikið undir, og þær eru 

svo oft eitthvað að væla og þú veist á meðan þær eru kannski ekkert mikið að 

gera í málunum. Stundum líður mér eins og það sé verið að aumingjavæða konur 

með þessu, ég veit það ekki, að þurfa að endalaust að tala um að við séum undir, 

ég held að það sé ekkert að gera okkur gott að einblína endalaust á að við séum 

undir. 

 

Hún segir að kynjakvóti sé ekki nauðsynlegur í samfélaginu í dag: 

 
Það á ekki að þurfa að jafna út kynjahlutföll, það á bara hæfasti einstaklingurinn 

að fá starfið. En ég er alveg sammála að það má breyta þessu, þetta er að breytast 

og í mörgum störfum eru konur örugglega hæfari en karlar, uppá skipulag og ná 

að halda utan um hlutina og samskipti og svona, þá eru konur bara flottar og 

eiga alveg skilið að fá það sem þær fá ekki. En ég er ekki alveg sammála þessum 

kynjakvóta. 
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Anna og Sara voru þó ósammála og áttu erfitt með að skilja hvernig hægt væri að 

mótamæla fólki sem væri að berjast fyrir jöfnum rétti fólks. Sara sagði að henni 

fyndist umræðan oft á tíðum skrýtin og talaði um „góða fólkið“. Með hugtakinu „góða 

fólkið“ á hún við fólk sem talar opinskátt um jafnréttishugmyndir á samfélagsmiðlum: 

 
Mér finnst umræðan oft skrýtin, þegar talað er á móti fólki sem berst fyrir alls 

kyns jafnrétti, að það séu einhverjir töffarar á móti, mjög svona sjálfhverfir 

einstaklingar sem fatta ekki að umheimurinn sé mikið meira en það sem er byggt 

í kringum. Ég skil ekki af hverju fólk er að velta sér uppúr þessu, ef að hlutir eru 

svona er þá er það bara svona, það er ekkert hægt að gagnrýna mann sem talar 

um staðreyndir. Ég á mjög erfitt með að rökræða þetta eins og þetta með t.d. 

góða fólkið. 

 

Hún talar um að það séu vissar týpur í samfélaginu sem berjist gegn jöfnuði 

kynjanna. Sara nefnir íþróttafólk og fótboltastráka sérstaklega, að það sé hópur 

drengja sem berjist gegn jafnrétti kynjanna og spyr hvort ekkert annað en íþróttir 

komist inn í hausinn á þessu fólki. Hún segir þó að ekki sé hægt að alhæfa á allan 

hópinn, það séu líklega aðeins þeir háværustu sem ná athyglinni. Anna talaði svo um 

að reynt sé að þagga niður í kynjajafnréttisbaráttu: 

 
Umræðan er voða mikið núna góða fólkið og allt þetta, mér finnst það vera 

rosalega mikil þöggunar tilraun. Það er eiginlega bara sama hverju er verið að 

berjast fyrir í samfélaginu, það eru alltaf einhverjir tilbúnir að segja, æji þessi er 

alltaf tuðandi, getur fólk ekki bara verið sátt við þetta? Eins og þetta með góða 

fólkið, bara fólk sem er að tala fyrir misrétti í samfélaginu sem mér finnst góða 

fólkið í raun vera. 

 

Anna segir að að sé mikilvægt að til séu einstaklingar sem séu tilbúnir að berjast 

fyrir góðum málstað þrátt fyrir að fá skítkast frá samfélaginu: 

 
Þetta verður alltaf, við værum ekki á þessum stað sem við erum varðandi alls 

kyns jafnrétti ef fólkið sem hefði vera stimplað sem góða fólkið hefði látið þetta 

á sig fá. Þetta er einhvern veginn svona burtséð frá því hvernig umræðan er í 

samfélaginu, það þarf að berjast fyrir að gera þetta betra og loka á allt svona, 

það verða alltaf einhverjir svartir sauðir. 

 

Strákarnir höfðu misjafnlega mikla skoðun á orðræðu samfélagsins. Maggi sagðist 

lítið spá í réttindum kynjanna og kynjaumræðu yfir höfuð. Hann segir að Ísland sé í 

góðum málum og að kynjamisrétti bitni ekkert á honum. Honum fannst þó mjög gott 

að samfélagið ræði mál sem upp koma er varðar kynjamisrétti. Halli talar einnig um 

að Ísland sé í góðum málum þegar kemur að kynjajafnrétti og ekki orðið var við neitt 

misrétti sjálfur. Hann segir þó einnig að öll umræða sé góð því allir eigi að vera jafnir 
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í samfélaginu. Palli greinir frá því að femínistar séu háværir í umræðunni og að 

umræðan gæti verið á hærra plani: 

 
Það er allavega mikið í umræðunni um kynjajafnrétti og það er mikið sett út á 

ef það er sagt eitthvað niðrandi um konur, femínistar eru mjög háværir og þá 

mála þær sig kannski upp sem svona vondi kallinn, þá er erfitt að eiga 

málefnalega umræðu, það fer meira út í rifrildi. Það mætti meira vera rökræður 

um kynjajafnrétti. Ég held að það sé betra að það sé kynjajafnréttisfræðsla 

snemma á skólastigum og þá verði minna um rifrildi um réttindi kynjanna og 

fólk sé alltaf að rífast. Það væri allavega gott fyrir orðræðu samfélagsins ef allir 

fengu kennslu um kynjajafnrétti, þá væri fólk meðvitaðra um þessa þætti og 

umræðan væri málefnalegri. 

 

Siggi talar um að umræðan sé oft einhliða en sé þó oft af hinu góða: 

 
Umræðan er einhliða, femínismi er mjög hávær, sem er gott að vissu leyti. En 

það er bara svo erfitt að rökræða við femínista. Femínistar eru bara eins 

öfgatrúarhópur sem ekki er hægt að stjaka við, þau eru bara búin að ákveða hvað 

er rétt og það er ekkert hægt að segja við því. Mér finnst að það ætti að vera 

hægt að rökræða, ekki að breyta þeirra skoðunum en kannski að líta á aðra hluti. 

 

Siggi greinir þó einnig frá því að það sé verið að berjast fyrir hlutum sem skipti 

litlu máli: 

 
Svo er eins og með þessar baráttur, þetta eru svo lítil atriði sem skipta engu máli, 

eins og „free the nipple“, þetta eru ekkert stór atriði sem er verið að berjast fyrir. 

Það þarf kannski meira að berjast fyrir því sem er að gerast út í heimi. Ísland er 

komið svo langt og við erum að stinga önnur lönd af, þannig að það mætti 

kannski skoða heildarpakkann meira en bara horfa á þessi litlu atriði sem vantar 

á Íslandi. 

 

Að mati Sigga eru aðrir hlutir mikilvægari en þessi atriði: 

 
Það þarf að leysa þessi stóru heimsmál en ekki bara þessi þriðju heims vandamál 

með einhverjum byltingum. En ég held að eina leiðin sé samt að vera hávær og 

berjast gegn straumnum, en við erum komin langt, og getum alveg farið lengra. 

Það er bara aðeins of mikið að vera vinna í litlu málunum og kannski meira 

pólitík heldur en annað. 
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4.3 Skólastarfið 

Hæfni kennara 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að svara hvaða eiginleika góður kennari þurfi 

að hafa nefndu margir gangkvæma virðingu, að vera skipulagðir, sanngjarnir, að 

kennarar þyrftu að hafa góða þekkingu á því efni sem ætti að fara yfir og geta komið 

því til skila á skemmtilegan hátt. Þá nefna viðmælendur að mikilvægt sé að kennarar 

geti opnað fyrir umræðu. Viðmælendur tala einnig um að kennari eigi að vera opinn 

og sé treystandi fyrir persónulegum málefnum. Þegar Halla er beðin um að svara 

hvaða eiginleika góður kennari þarf að hafa svarar hún: 

 
Það er náttúrulega að koma eins fram við bæði kynin, kynin bæði eiga að geta 

náð sömu hæfileikum, þau eiga bæði að geta verið stjórnendur og leiðbeinendur 

í framtíðinni, ekki bara strákurinn. Hann á að vera ákveðinn við stelpurnar og 

strákana og sýna þeim báðum jafn mikla ummönnun og athygli. 

 

Magga segir að góður kennari megi ekki vera með fyrirfram ákveðnar hugmyndir 

um einstaklinga: 

 
Hann þarf að geta tekið tillit til hvers og eins og gera sér grein fyrir að það séu 

ekki allir eins, hann má ekki mynda sér skoðun á ákveðnum einstaklingi, 

stundum kannski fílar kennarinn ekki ákveðna manneskju og þá bitnar það mjög 

mikið á manneskjunni. En það þarf ótrúlega mikið að passa sig á þessu, hvort 

sem maður er stelpa eða strákur, með einhverfu eða ADHD. 

 

Magga talar einnig um að kennari megi ekki dæma einstaklinga fyrirfram: 

 
Góður kennari þarf líka að skilja af hverju einstaklingur hagar sér með þessum 

hætti í staðinn fyrir að dæma þau. Hugsa frekar okei það er eitthvað í gangi, ég 

ætla að ræða við hann. Og svo þarf kennarinn að ná til þeirra, vera vinur þeirra 

en samt þannig að þau taki mark á þér. 

Mismunandi nálgun kennara 

Viðmælendur voru allir sammála um að einhverjir kennarar nálgist kynin með 

mismunandi hætti. Halla greinir til að mynda frá því að kennari skildi eftir sérstök 

skilaboð til stúlkna á prófi en gerði það ekki hjá strákum: 

 
Í framhaldsskóla var ég til að mynda með kennara og á öll próf og heimadæmi 

skrifaði hann „þetta var flott hjá þér prinsessa“ eða „þetta var rangt hjá þér 

klaufinn þinn“ og hann skrifaði þetta bara hjá stelpunum en annars gerði hann 
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bara „R“ eða „V“ hjá strákunum. Hann setti alltaf einhver skilaboð til 

stelpnanna, prinsessa, klaufi og kjánaprik en ekki til strákanna. 

 

Þá telur hún að það sé verið að rækta mismunandi hæfileika hjá strákum og stelpum 

í skólakerfinu: 

 
Það er náttúrulega frekar verið að rækta stjórnendur hjá strákunum, samfélagið 

hefur mótast þannig að strákar eiga frekar að vera yfirmenn í vinnu frekar en 

stelpur og það er kannski verið að upphefja þá til að gera það. 

 

Þegar Magga er spurð út í hvort kennarar komi fram við kynin með mismunandi 

hætti rifjar hún upp atvik úr skólagöngu sinni: 

 
Já bara eins og til dæmis var einn strákur sem var með mér í bekk sem var oft 

með svona fíflalæti og stelpa sem sýndi mjög líka hegðun, gat gleymt sér og 

verið með fíflalæti og svona, en kennararnir skömmuðu stelpuna alltaf miklu 

meira en strákinn. Mér fannst það mjög skýrt dæmi, það var bara reynt að hunsa 

hegðun stráksins en stelpan var alltaf skömmuð, samt voru þau bæði bara að 

fíflast. 

Magga segir að strákarnir fái meira að vera þeir sjálfir og vera frjálsir í skólanum 

á meðan stelpurnar eiga að sitja stilltar og læra. Magga segir einnig frá því að hún 

upplifi að kennarar geri meiri kröfur á stelpur: 

 
Stelpur eiga meira til með að setja pressu á sig sjálfar og eins og kennarinn ætlist 

til meira af stelpum, strákar séu meira með svona viðurkennda hegðun, að þeir 

megi vera að haga sér illa og svona, og maður tók alveg eftir því að ef stelpa 

hagaði sér eins og strákur var vanur að gera þá var stelpan frekar skömmuð 

miklu meira, þá var stelpan bara svakalega óþekk á meðan þetta var bara 

venjuleg hegðun hjá strákum. 

 

Magga segir að það sé pressa á að stelpur nái árangri en það geti verið feimnismál 

hjá strákum: 

 
Ég þekki til dæmis einn strák sem ég fékk tíu bara alla sína skólagöngu, og hann 

bað um að það mætti alls ekki fréttast, þá myndi hann bara hætta námi. Það mátti 

enginn vita af þessu. En ef þetta væri stelpa þá mætti auglýsa það út um allt, en 

honum fannst þetta ekki fitta nógu vel inn í sinn hóp út af því að þar var meira 

töff að vera með lága einkunn og læra lítið. Þannig ég held að það sé flott fyrir 

stelpur að ná góðum árangri í skóla en það er ekki ekki flott ef strákur eyðir 

miklum tíma í að læra, svo kannski breytist það þegar strákar fara í háskóla. 

 

Magga talar einnig um að stelpur lendi í meira óréttlæti í skólakerfinu, hún nefnir 

sérstaklega hópavinnu: 
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Eins og þegar ég var í framhaldsskóla og það var mikið af hópverkefnum og ef 

maður lenti í hóp með strák þá vissi maður bara að strákurinn var ekki að fara 

gera neitt í þessu verkefni, það var bara algjör plús ef hann lagði eitthvað til 

málanna. Og strákurinn gerði líka bara ráð fyrir að stelpurnar myndu vinna 

verkefnið. Svo kannski í lokin sagði strákurinn eitthvað í kynningunni eða 

eitthvað og þá var honum bara hrósað og allir fengu sömu einkunn. Þó að 

stelpurnar unnu allt verkefnið og strákurinn gerði ekki neitt. 

 

Hún sagði að það væri ósanngjarnt að nemendur þyrftu að klaga samnemendur 

sína, það ætti að vera hlutverk kennarans að sjá til þess að allir leggi eitthvað til 

málanna í hópavinnu: 

 
Það var samt ekki séns að maður færi eitthvað í kennarann að segja að strákurinn 

væri eitthvað að slugsa, maður bara ég veit það ekki, maður bara gerði það ekkert 

og fékk bara sömu einkunn. 

 

Magga sagði að kennarar vissu alveg af því að strákar væru ekki að gera eins mikið 

en að það væri bara viðurkennt í skólakerfinu og þeir kæmust upp með þetta: 

 
Þetta var viðurkennt að strákar myndu hegða sér svona, stelpur kæmust aldrei 

upp með svona án þess að kennarinn fengi að vita um það og að kennarinn myndi 

gera eitthvað í því held ég. 

 

Hún segir að þessi viðhorf kennara geri það að verkum að það sé erfiðara að vera 

stelpa í íslensku skólakerfi: 

 
Ég held að það sé miklu skemmtilegra að vera strákur í skóla á þessum árum. 

Maður var bara stressaður að vera heima og fá góða einkunn og klára á réttum 

og þannig, maður var að læra til að fá hátt og maður varð að standa sig af því að 

maður var stelpa. Það voru stelpur sem kláruðu kannski á fjórum og hálfu ári og 

þá var farið að hneykslast á því á meðan strákarnir voru meira með hugsunina 

„af hverju er verið að stressa sig yfir þessu“ skilurðu. Eins og það væri miklu 

meiri pressa á að stelpan væri með allt á hreinu, og þegar maður hugsar til baka 

þá er kannski stelpan og strákurinn jafn lengi að útskrifast en það var allan tíman 

svaka mikið mál hjá stelpunni en aldrei neitt vesen hjá stráknum. 

 

Sara talar um að kennarar séu stundum linari við stelpur: 

 
Sko, ég viðurkenni það að kennarar eru oft linari við stelpur, ef það er eitthvað 

í sambandi við mætingu eða eitthvað svoleiðis. Maður sér alveg að kennararnir 

eru slakari við stelpurnar og konurnar eru oft skrýtnari við strákana, maður 

upplifir bara, vó þetta er svolítið skrýtið. 

 

Þegar hún er spurð hvort kyn kennara skipti mál svarar hún: 
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Ég var að vísu ekki með marga kvenkennara, en ég var með nokkra og flestar 

voru mjög „nice“, ég skilaði mínu og allt það. En þær komu örðuvísi fram við 

stelpurnar, þær voru harðari við stelpurnar og ef þær sýndu mótlæti þá voru þær 

harðari til baka. En þú veist eins og með karlana, þá var ekkert mál að semja um 

eitthvað ef mig vantaði eitthvað. Svo það er kannski bara, svolítið bæði kynin, 

ef það er kona þá er hún slakari við karlana og ef það er karl þá er hann slakari 

við stelpurnar. 

 

Þá sagði Sara einnig frá því að það væri svolítið komið fram við stelpur eins og 

þær ættu að vera sáttasemjarar. Anna talaði líka um að kyn kennara skipi máli og segir 

að karlkynskennarar séu stimplaðir sem eitthvað ef þeir séu góðir við stelpurnar í 

bekknum: 

 
Ég lenti til dæmis í því í grunnskóla að þá fór saga að ganga um kennarann okkar 

sem var sko... hann er góður vinur minn í dag og einn besti kennari sem ég hef 

haft og svo ég segi frá þessu að þá átti vinkona mín erfitt og hún gat sagt þessum 

kennara frá því og hann endaði á að aðstoða hana við leita sér hjálpar og bara 

var algjörlega frábær og gerði allt fyrir nemendur sína. En svo fór saga að ganga 

um að hann væri algjör perri sem er alveg ótrúlega sorglegt. Þetta var kennari 

sem mismunaði nemendum sínum aldrei út frá kyni, jafn góður við stelpur og 

stráka að þá verður þú sjálfkrafa orðinn óviðeigandi af því þú ert karlmaður en 

svo ef þetta væri öfugt, þetta væri kona sem væri rosalega góð við strákana og 

stelpurnar þá kæmu svona sögur aldrei upp. Og ég veit um fleiri svona sögur 

sem fóru á flug um að kennari væri örugglega að sofa hjá stelpu því hann var 

svo góður við hana í tímum. 

 

Anna segir að þetta sé leiðinlegt: 

 
Þannig það gæti þá breytt því hvernig karlkyns kennarar nálgist stelpur, þeir þori 

ekki að vera of góðir við stelpur því þá finnist öðrum það óþægilegt sem er 

ótrúlega sorglegt. Bara svo hann verði ekki stimplaður frá fólkinu í kring, sem 

er alveg rosalega absúrd 

 

Hún segir að þessar hugmyndir séu líka í samfélaginu: 

 
Maður heyrir þetta til dæmis, bara burt séð frá skóla, að ef að það er grenjandi 

rigning úti og það eru börn úti að labba heim frá skólanum, að ef karlmaður ætlar 

að bjóða þeim far heim er hann stimplaður en ef kona myndi bjóða þeim far 

myndi það aldrei gerast, þetta finnst mér rosalegt absúrd pæling sko, en samt 

viðloðandi, bæði í framhaldsskóla og grunnskóla. 

 

Hún tók svo annað dæmi úr framhaldsskóla um kennara sem kom fram við 

nemendur með mismunandi hætti og það væru ennþá svartir sauðir í skólakerfinu sem 

mismuna nemendum eftir kyni: 
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Það eru fullt af kennurum ennþá eins og einn sem ég var ekki hjá en fólk talaði 

almennt um að hann væri bara þekktur fyrir að vera miklu meiri vinur strákanna 

og talaði bara um „þú ert bara stelpa þú veist þetta ekkert“ og alls kyns svona en 

það eru ekkert allir. 

 

 

Strákarnir voru sammála um að kennarar kæmu fram með mismunandi hætti við 

kynin en einblíndu meira á þá þætti sem komu illa út fyrir þá. Maggi talaði til að 

mynda um að strákahópurinn væri meira skammaður þegar hann var spurður af því 

hvort kennarar nálgist kynin með mismunandi hætti: 

 
Þeir eiga ekki að gera það, en þeir það gera samt klárlega. En það fer eftir hegðun 

líka. Ég held að strákahópurinn sé meira skammaður sem hópur en stelpurnar 

kannski meira sem einstaklingar. Það er kallað „strákar!“ mjög reglulega og þá 

kannski bitnar það á þeim strákum sem eru ekki með læti. Svo ef að stelpuhópur 

er með læti þá er kannski farið mjúkt að þeim og kennarar meira hissa og reyna 

að tala þær til. 

 

Hann segir að það sé mismunandi hvernig kennarar ávíta nemendur og að 

strákahópurinn í heild sé oftar tekin fyrir: 

 
Með strákana þá eru þetta meira svona hvöss fyrirmæli, og kannski endurtekin 

oft án þess að það sé einhver meining sett í þau. Þá eru kannski tveir strákar af 

fimm að tala saman en allir fimm eru skammaðir, því það er verið að taka fyrir 

allan strákahópinn. Þannig að já ég held að það sé kannski tekið öðruvísi 

allavega á agamálum hjá kynjunum, stelpurnar fá svona betri leiðsögn og 

kennarar eru kannski meira hissa en hvassir á að stelpur séu að haga sér illa. En 

svo kannski um leið og það koma einhver smá læti í tveimur strákum að þá er 

kallað „strákar!“ og allur hópurinn skammaður. 

 

Maggi segir að kennarar geri meira ráð fyrir að stelpur séu stilltar: 

 
Kannski er krafist meiri aga af stelpum, það er gert ráð fyrir að þær séu stilltar 

en strákarnir frekar skammaðir og oftar. Stelpurnar fá meira samtal og beðið þær 

um að hætta á góðan hátt. Það er allavega mín upplifun. 

 

Siggi sagðist upplifa að kennarar kæmu fram við kynin með mismunandi hætti og 

talaði um að aldur kennara skipti máli: 

 
Það var alveg klárlega þannig að kennarar komu mismunandi fram við stelpur 

og stráka, það var ætlast til mismunandi þátta af strákum og stelpum. Að stelpur 

ættu að geta eitthvað ákveðið og strákar eitthvað ákveðið. Það fór sérstaklega 

eftir aldri kennara fannst mér. Þessir eldri voru hefðbundnari en þessir yngri 

voru frjálslyndari með sína nálgun. Eldri kennarar hafa væntanlega ekki alist 

upp við jafnrétti kynjanna og það endurspeglar kannski hvernig þau koma fram, 
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það er misjafnt náttúrulega en það eru meiri líkur á að eldri kennarar ætlist til 

þessara hefðbundnu hlutverka fyrir stelpur og stráka. 

 

Spurður að því hvaða þættir það eru sem væri verið að kenna stelpum sérstaklega 

svaraði Siggi: 

 
Bara svona almenn prúðmennska, að þær eigi að falla inn í eitthvað ákveðið 

form. 

 

Hvað strákana varðar svaraði Siggi: 

 
Bara að þeir séu duglegir og hvattir meira til að vera framtakssamir eða þannig, 

og þeir fengu að komast upp með meira á meðan stelpur voru fyrr stoppaðar af 

vegna einhverra hegðunarbrota. Ef að stelpur voru með læti var fyrr þaggað 

niður í þeim en meira umburðalyndi var gagnvart strákunum. 

 

Þá talaði hann einnig um að stelpur væru meira þaggaðar niður og að kennarar 

krefjist þess að stelpur eigi ekki að vera til vandræða. Palli talar um að það sé tekið 

verr á strákum í skólakerfinu og upplifir að það sé verið að mismuna strákum að þessu 

leyti: 

 
Já ég held það sko. Þeir allavega, það er kannski minni þolinmæði gagnvart 

strákum. Það er grófara tekið á þeirra málum, þeir eru kannski bara mikið 

skammaðir en kannski reynt svona meira að tala við stelpurnar, það er allavega 

mín upplifun í gegnum mína skólagöng, að stelpurnar fá svona meira að fá að 

útskýra sitt mál á meðan það sé engin þolinmæði gagnvart strákunum, þeir fá 

strax skammir. Stelpurnar fá meira svona, að það sé talað við þær. Það er miklu 

algengara að strákar sé skammaðir. 

 

Palli telur að kennarar séu frekar tilbúnir að skamma stráka: 

 
Ég held að það sé gert meira ráð fyrir að strákar séu með læti og það þurfi að 

bregðast við því. Kennarar eru frekar tilbúnir að taka á strákunum, þeir bregðast 

samt öðruvísi við þegar stelpur eru með læti, þá bregðast þeir ekki við með 

harðfylgni. Þeir koma meira fram við stelpur af meiri mýkt, eins og þeir séu 

meira hissa á að stelpur hegði sér illa, þeir eru ekki jafn vel undirbúnir undir að 

taka á agamálum hjá stelpum. 

 

Palli talar einnig um að kennarar láti stráka oftar svara fyrir eitthvað sem þeir eru 

ekki undirbúnir undir: 

 
En eins og í tímum þá er kannski strákar meira spurðir út í efnið og þurfa að 

sýna fram á að þeir geti eitthvað. Strákar eru frekar settir í sviðsljósið án þess að 

fá einhvern undirbúning en stelpurnar fá meiri séns til að undirbúa sig, þær þurfa 

ekki að svara í tímum. Strákarnir eru frekar látnir svara fyrir eitthvað. 
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Palli nefnir að það geti skipt máli af hvoru kyni kennarinn sé: 

 
Ég held að það skipti líka máli hvort það sé karl að kenna eða kona að kenna. 

Kannski hafa karlar meiri þolinmæði gagnvart stelpum og konur myndu kannski 

frekar vera jafnari. Þær eru kannski harðari við stelpur en karl kennarar. 

 

Þá segir Palli að aldur kennara geti einnig skipt máli: 

 
Ég held að það fari líka svolítið eftir aldri kennara, þeir sem eru eldri eru með 

gömul viðhorf, kannski ekki algilt en eldri kennarar eru oftar með gömul viðhorf 

en yngri kennarar eru meira meðvitaðir um kynjajafnrétti og þannig. 

 

Halli talar um að kennarar geti stundum ómeðvitað komið fram við kynin með 

mismunandi hætti en einnig séu til dæmi um að kennarar komi meðvitað fram við 

kynin með mismunandi hætti, hann nefnir dæmi: 

 
Það er vel þekkt dæmi hérna um einn kennara sem fer ekkert leynt með það að 

hann gefur strákum meðvitað hærri einkunn. Segir að strákar eigi að fá hærri 

einkunn. Það getur samt ekki verið algengt, ég held að það sé meira þannig að 

kennarar komi ómeðvitað öðruvísi fram við kynnin og kannski misjafnt á hvaða 

skólastigi. Ætlist kannski til mismunandi eiginleika og bregðist öðruvísi við 

hegðun kynjanna eða eitthvað þannig. 

 

Þegar Halli er beðinn um að nefna dæmi um slíkt segir hann að strákar séu meira 

skammaðir og oftar séu strákar skammaðir ósanngjarnt en stelpur: 

 
Kennari myndi aldrei þora að öskra á stelpuhóp en hikar ekki við að öskra á 

strákahópinn, kannski af því að hann telur að strákahópurinn taki því betur. 

 

Þó viðmælendur geti allir nefnt dæmi og hafi að einhverju leyti upplifað að 

kennarar komi fram við nemendur með mismunandi hætti eru þeir almennt sammála 

um að kennarar eigi ekki að koma fram við kynin með mismunandi hætti. Anna segir 

til dæmis: 

 
Mér finnst það algjörlega að skólakerfið eigi að einblína á einstaklinginn. Mér 

finnst svo mikið í samfélaginu um alls kyns alhæfingar, þú ert stelpa þá ertu 

svona, en ég veit voða lítið um þetta líffræðilega til að tjá mig um það. 

 

Hún nefnir einnig að það sé hættuleg þróun að við séum farin aðgreina kynin strax 

í leikskóla: 

 
Svo eins og með Hjallastefnuna og þannig. Mér finnst að ég held vera gert aðeins 

of mikið af þessu af því að einmitt þetta tveggja kynja dæmi, þó það sé einhver 
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munur a einhvern hátt. En svo veit maður ekki, hvað eru tveggja ára börn að 

upplifa. Ég held einmitt að það sé sko, að börn upplifi ekki bara að þetta sé vinur 

minn af því hann er strákur og ég ætla að vera bara með strákum heldur eru þetta 

bara börn og mér finnst rosalega mikill óþarfi án þess að vera búin að kynna mér 

þetta það mikið að flokka tveggja ára börn, fimm ára börn út frá því hvernig 

kynfæri þau fæðast með. Ég held að það væri betra flokka börn einhvern veginn 

öðruvísi ef við ætlum að flokka þau yfir höfuð. 

 

Maggi greinir einnig frá því að kyn eigi ekki að skipta góða kennara máli: 

 
Ég held að almennt að kyn skipti góða kennara engu máli. Ég held að góðir 

kennarar séu ekkert að spá í kynin sko. 

 

Siggi tekur í sama streng og segir: 

 
Já, ég held að það ætti að koma fram við alla jafnt, en maður reynir alltaf að 

koma fram á þann hátt sem hentar einstaklingnum. Það sé ekkert mismunandi 

hvernig þú átt að koma fram við kynin. Það á ekki að fara eftir því hvort þú sért 

stelpa eða strákur, miklu frekar eftir einstaklingum, ekki út frá kyni. Það er hægt 

að vera með stelpu og strák sem eru svipaðir persónuleikar, og annar strákur og 

stelpa sem eru öðruvísi persónuleikar. 

 

Palli er sammála því að ekki eigi að koma fram við kynin með mismunandi hætti: 

 
Nei það á að koma fram við alla alveg eins. Að mínu mati ætti ekki að vera 

komið fram við kynin með mismunandi hætti, það á bara að vera 

einstaklingsbundið. 

Þekking kennara á kynjafærði 

Þegar viðmælendur er spurðir út í það hvort þeir upplifi að kennarar séu meðvitaðir 

um kynjajafnrétti telja þeir að það sé mjög misjafnt en þekkingin verði meiri með 

árunum. Anna sagði frá því að kennarar hennar í framhaldsskóla hafi verið meira 

meðvitaðir um kynjajafnrétti en kennarar úr grunnskóla. Anna greinir frá því að það 

sé mjög mikilvægt að kennarar kynni sér kynjajafnréttismál: 

 
...og ekki bara kyn heldur bara jafnrétti yfir höfuð. Minnihlutahópar, hvort sem 

það séu útlendingar eða transkrakkar og alls kyns svoleiðis, bara jafnrétti yfir 

höfuð eiga að vera ótrúlega mikilvæg í skólum. 

 

Halla telur að kennarar séu alls ekki meðvitaðir um kynjajafnrétti og segir 

þekkinguna slaka þó hún sé eitthvað að þokast í rétt átt. Hún segir að það sé mjög 

mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um kynjajafnrétti og hvernig eigi að koma fram 
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við kynin með sama hætti. Halla segir að það eigi að vera skylda fyrir kennara að 

sækja námskeið til að kynna sér málefnið. 

Magga segir frá því að kynjafræði eigi að vera skyldufag í kennaranámi og það 

þurfi að vera fræðsla hjá þeim kennurum sem ekki hafa fengið leiðbeiningar um 

kynjajafnrétti til þess að sýna að það sé munur á því hvernig kennarar koma fram við 

kynin. Sara talar um að það sé mikil ábyrgð á kennurum og það sé mjög mikilvægt að 

þau þekki vel til í öllum málefnum sem við kemur kynjunum. Hún nefnir dæmi: 

 
Ég man alveg eftir því að þegar ég var í níunda bekk að þá voru dreifðar 

nektarmyndir af stelpu, og ég man að hún var ekkert hrifin af mér þessi stelpa, 

en ég gat ekki horft uppá að það væri verið að dreifa myndum af henni þannig 

að ég lét hana vita, og þetta var sko kærastinn hennar. Þannig að við sögðum 

henni frá því og það var alltaf svona bekkjarfundir, nema að það voru 

stelpufundir og strákafundir, það var eitthvað þægilegra að hafa það svoleiðis, 

og það var verið að tala um nektarmyndir. 

 

Og þar var kennari sem ég lít mikið upp til og hún segir við okkur í rauninni að 

við ættum ekki að vera senda svona myndir því það er ekkert spennandi að sjá, 

við eigum að vera óopnaðir pakkar, að það sé meira spennandi. Þetta sat rosalega 

í mér, en þetta er mjög heilsteypt kona. 

 

Sara segir að það hefði auðveldlega verið hægt að koma í veg fyrir þetta ef 

kennarinn hefði fengið fræðslu í hvernig ætti að bregðast við aðstæðum sem þessum: 

 
Og þegar hún segir þetta, þá er ég bara sammála henni, maður er bara já, maður 

verður bara að bera ábyrgð á sér. Auðvitað á maður alltaf að bera ábyrgð á sér, 

á hverju maður er að gera en það er ekki hans að dreifa því og hinum 

einstaklingnum að dreifa þessum persónulega hlut. Þú veist ég fatta það núna og 

ég fatta hvaðan hún kemur, náttúrulega fullorðin kona og kannski aldrei lært 

neitt annað, það hefur ekkert verið í umræðunni svona nektarmyndir eða neitt 

svoleiðis, það byrjaði bara fyrir svona tveim árum fyrst fyrir alvöru, að rísa upp 

þessi umræða. En hún segir þetta og þetta situr í mér í nokkur ár. Svo kemur upp 

þessi umræða og þá hugsaði ég bara vá, hún var að segja eitthvað svolítið rangt 

skilurðu, manneskjan sem ég er að treysta fyrir, manneskja sem er rosalega góð 

og er að kenna mér og kenndi mér í grunnskóla, og ég bara „what“? Það var 

ákveðið sjokk af því að þetta er fólkið sem er að ala krakkana upp, í rauninni að 

hluta til skilurðu? 

 

Sara segir að það sé svo margt í starfi kennarans sem snýr að því að móta rétt 

viðhorf hjá krökkum og þarna hafi kennarinn brugðist: 

 
Því það er mikið starf í skólanum sem snýst um almenna vitneskju. Þó ábyrgðin 

sé líka heima, og það er einmitt að þegar „free the nipple“ er í gangi, þá er ég á 

fyrsta ári í framhaldsskóla og litli bróðir minn var í svona níunda bekk og ég 

spurði hann hvað fyndist um þetta, og hann kom með mjög rökrétt svör, ég var 
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svo glöð að hann hugsaði svona, af hverju má stelpa ekki gera þetta ef strákur 

má gera þetta. 

 

Hún hafi svo spurt bróðir sinn um viðbrögð kennarans: 

 
...og þá sagði hann að þeir töluðu um að ábyrgðin væri á stelpunum, stelpurnar 

eigi ekki að vera gera þetta, þær eru að gera alltof mikið úr þessu og allt of mikið 

að sjá öll þessi brjóst á netinu. 

 

Þetta séu viðhorf sem séu ólíðandi að mati Söru: 

 
Þannig að kennarar þurfa virkilega að fara endurskoða sitt hugarfar, af því að á 

þessum tíma þegar þú ert í 8. bekk upp í 10. bekk, þetta er svo slæmur tími í 

rauninni, það eru svo margar skoðanir að mótast og þú ert að finna þig og þú 

gengur í gegnum svo mikið, svo miklar breytingar. En þegar þú ert kominn í 

framhaldsskóla, þá er þetta þægilegra, þá er allt svo opið, þá er svo erfitt þegar 

búið er að kenna manni að vera lokuð manneskja og konan eigi að vera þessi 

óopnaði pakki, þessi gjöf, vitneskja sem kemur frá einstaklingnum sem þú 

treystir. 

 

Hún segir að mikilvægt sé að kennarar sæki sér menntun í kynjafræðum því þeir 

séu oft ómeðvitaðir um eigin grunleysi: 

 
Mér finnst kennararnir alltaf eitthvað stelpur geta! stelpur geta! En svo þegar 

reynir á, eins og með „free the nipple“, og nektarmyndirnar, þá minnkar 

heimurinn og kennarar verða bara, þú berð bara ábyrgð á sjálfri þér og þetta á 

ekki að gerast. Það er svo skrýtið hvernig kennarar eru alltaf og flestir 

grunnskólakennarar eru kvenmenn, meira en í framhaldsskólum, það er svo 

skrýtið, að þekkingin sé ekki meiri hjá kennurum sem eiga að þekkja vel til 

svona atriði og geta frætt nemendur en ekki halda áfram að skaða einstaklingana 

sem lenda í slíkum atvikum. 

 

Hún segir að mikilvægt sé að kennarar lendi ekki eftir á því samfélagið sé að 

breytast hratt: 

 
Í gegnum tíðina hefur verið svona jafnréttistal, og ég man að á fyrsta ári í 

framhaldsskóla, þá var ekki mikið um jafnréttistal og svo kom það geðveikt 

mikið þegar „free the nipple“ kom og þá þarna byrjaði allt að rúlla, og eftir það 

hefur þetta verið svo mikið og á svo stuttum tíma hefur þetta sprungið svo hratt 

upp, og það er svo magnað að það er eins og kennararnir séu aðeins eftir á. 

 

Þegar Maggi var spurður að því hvort hann teldi að kennarar væru meðvitaðir um 

kynjajafnrétti svaraði hann: 
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Nei, ég man aldrei eftir að kennarar voru eitthvað vel að sér varðandi 

kynjajafnrétti, allavega upplifði ég það ekki þannig. Ég man ekki eftir að hafa 

fengið neina fræðslu frá einhverjum kennara allavega. 

 

Spurður hvort hann telji mikilvægt að kennarar hafi þekkingu á kynjafræði svarar 

hann: 

 
Já, auðvitað. Það er gefur auga leið. 

 

Siggi tekur í sama streng, segist ekki hafa tekið eftir því í grunnskóla en sagt að 

kennarar væru aðeins meira meðvitaðir í framhaldsskóla. Hann segist upplifa það að 

þetta sé enn í grunnskóla þar sem það séu alltaf stelpuafmæli og strákaafmæli hjá 

systkinum hans sem eru í grunnskóla, það sé alltaf verið aðgreina einstaklinga eftir 

kyni. Spurður að því hvort hann teldi mikilvægt að kennarar kynntu sér jafnréttismál 

svaraði hann: 

 
Já þeir ættu allavega ekki að ýta undir aðgreiningu á kynjunum, heldur frekar að 

styðja þau í að blanda saman hópunum, hvernig sem þau gera það. Að þetta sé 

ekki alltaf sitthvort liðið sem er að keppa. Meiri samvinna. 

 

Palli greinir frá sömu upplifun og hinir strákarnir, að kennarar í grunnskóla hafi 

verið lítið meðvitaðir en aðeins meira í framhaldsskóla, það hafi þó komið því 

umræðan í samfélaginu sé orðin meiri um kynjajafnrétti að hans mati. 

 

Þá segir hann að það sé mikilvægt fyrir kennara að kynna sér kynjajafnréttismál, 

kennarar þurfi að sækja námskeið og að kynjafræði ætti að vera skylduáfangi í 

kennaranáminu svo kennarar komi ekki með fyrirfram mótaðar hugmyndir um kynin 

í kennslustofuna. 

 

Halli segist ekki hafa tekið eftir neinu á sinni skólagöngu um kynjajafnrétti frá 

kennurum og það sé ekki hans upplifun að kennarar séu mjög meðvitaðir um 

kynjajafnrétti 

Áhrif skólakerfis á ríkjandi viðhorf í samfélaginu 

Þegar viðmælendur eru spurðir hvort skólakerfið eigi að bregðast við ríkjandi 

hugmyndum samfélagsins um kynin svara allir viðmælendur að það þurfi að bregðast 

við. Þá nefna einhverjir viðmælendur að kynjafræði þurfi að taka upp snemma á 

skólagöngunni svo nemendur séu meðvitaðir um kynjajafnrétti. Halla svarar til að 
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mynda þegar hún var spurð um hvort berjast þurfi gegn ríkjandi viðhorfum 

samfélagsins: 

 
Já mér finnst það allt í lagi að þeir berjist á móti því. Reyni að hafa einhver áhrif 

á það og haldi uppi umræðu um kynjajafnrétti. Það eigi í raun að byrja snemma 

á að kynna þeim fyrir kynjajafnrétti og fara svo meira ítarlega í þetta á seinni 

stigum. 

 

 

Sara gagnrýnir kennara og segir að þeir séu ekki tilbúnir að uppfæra sína 

kennsluhætti því það krefjist vinnu: 

 
En kennararnir eru ekkert að gefa þessu séns, bara æj þetta er bara þvæla, 

eitthvað nýtt. Þeir eru ekkert að gefa sér tíma í að kenna þetta. 

 

Strákarnir voru allir sammála um að skólakerfið þyrfti að breyta viðhorfum 

nemenda til kynjanna. Siggi talaði meðal annars um að það ætti að líta á nemendur 

sem einstaklinga en ekki horfa á þá útfrá kyni: 

 
Þetta eru náttúrulega mismunandi einstaklingar, og kannski er horft of mikið á 

kynið. En kynin hafa kannski að einhverju mismunandi hæfileika og það þarf að 

styrkja þá en skólakerfið á að einhverju leyti að koma að þessu og berjast gegn 

þessu aðallega til þess að stoppa fordóma. 
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5. Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að fá svör við þeim rannsóknarspuningum settar voru 

fram. Svar við fyrstu tveimur rannsóknarspurningunum um hvort kennarar komi fram 

við nemendur með mismunandi hætti útfrá kyni og hvort skólakerfið mismuni 

nemendum með einhverjum hætti eftir kyni er augljós á svörum viðmælenda. 

Viðmælendur upplifa allir að það sé að einhverju leyti verið að mismuna nemendum 

út frá kyni. Þá  hafa allir viðmælendur reynslu eða þekkja til kennara sem koma fram 

við nemendur með mismunandi hætti eftir kyni. Upplifun viðmælenda af umræðu um 

kynin í samfélaginu er með mismunandi hætti, en hægt er að greina að viðmælendur 

telji umræðu um kynin og kynjajafnrétti meiri nú en áður og telja viðmælendur það til 

bóta. Spurningunni um hvort skólakerfið geti gert betur þegar kemur að kynjajafnrétti 

verður helst svarað þannig að þekking á kynjafærði sé mikilvæg samkvæmt 

viðmælendum. Leggja einhverjir viðmælendur það til að kynjafæði eigi að vera skylda 

í kennaranámi. 

5.1 Kynin 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) greinir frá því að líkamlegur styrkur karlmanna 

sé fyrirferðamikill í allri umræðu um karlmennsku. Það má sjá á svörum viðmælenda 

að það sé það atriði sem þau taka fyrst út þegar þau eiga að nefna mun á kynjunum. 

Anna segir einfaldlega að það sé eini munurinn sem hún geti nefnt á kynjunum. Aðrir 

viðmælendur greina frá því að einkenni karlmennsku séu að leyna tilfinningum, 

kæruleysi hvað varðar umönnun og keppnisskap. Þegar rætt er um kvenleika taka 

viðmælendur undir það sem Ingólfur Ásgeir (2004) greinir frá en hann segir eiginleika 

sem einkenna orðræðu um kvenleika tilfinningasemi, samvinnu, sköpunargáfu, 

valdaleysi og veikir burðir. Viðmælendur nefna flesta þessa þætti þegar kemur að 

kvenleika. Maggi greinir frá því að ímynd kvenleika sé að vera veikari en karlmenn, 

umhyggjusamari og tilfinningaríkari. 

Það má því sjá að frásögn viðmælenda rímar við það sem fræðin hafa greint frá 

hvað varðar ímynd karlmennsku og kvenleika. Það sem er athyglisvert er hins vegar 

að viðmælendur tala mikið um hversu mikill munur sé á hegðun stráka og stelpna, og 

hvernig vinnubrögð þeirra geti verið mismunandi. Halli talar um að konur séu 

vandvirkari á vinnumarkaði og fleiri nefna að kappsemi karlmanna sé mikil.  

Þá er einnig forvitnilegt að sjá að stúlkurnar tala oftar um eiginleika karlmennsku 

í neikvæðu ljósi á meðan drengirnir tala oftar um eiginleika kvenleika í neikvæðu 

ljósi. Stúlkurnar í hópi viðmælenda tala um árásagirni drengja, það séu læti í þeim á 



50 

meðan stúlkurnar séu yfirvegaðri og rólegri. Drengirnir meðal viðmælenda tala hins 

vegar um að eiginleikar karlmanna nýtist þeim á vinnumarkaði, þeir komi fleiru í verk 

með kappsemi sinni ásamt því að vera duglegri að ná sínu fram. Þessar hugmyndir 

passa vel við hugmyndir Margrétar Pálu (1992) sem greinir frá því að stúlkur þrífist 

betur í rólegum leikjum á meðan það sé meiri hamagangur í strákunum. 

Hugmyndir sem þessar falla inn í hugmyndafræði eðlishyggjunnar um að 

munurinn á kynjunum sé frá náttúrunnar hendi (Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. 

Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 241). Siggi segir að mismunandi 

hæfileikar kynjanna séu frá náttúrunnar hendi og líkir því, að fæðast sem kona, við 

nokkurs konar fötlun þegar hann segir að konur verði bara taka því líkt og þegar 

einstaklingur fæðist með engar hendur. Því er hægt að lesa það úr orðum hans að 

karlar fæðist hæfileikaríkari en konur og konur þurfi að vita sín takmörk. Aðrir 

viðmælendur vilja ekki taka undir að svo sé. Sjö viðmælendur af átta tala um að 

munurinn á kynjunum, að frátöldum líkamsstyrk, sé kominn til vegna félagsmótunar. 

Viðmælendur tala um að samfélagið móti kynin í ákveðin form og mismunandi 

hegðun kynjanna sé til komin vegna þess en ekki vegna þess að líffræðilegir þættir 

geri það að verkum að kynin séu mismunandi, sem er í anda mótunarkenninga (Þórdís 

Þórðardóttir, 2005, bls. 36-38). 

Þó langt sé um liðið frá því að Margaret Mead (1935) kynnti niðurstöður sínar þar 

sem hún sýndi fram á að kynhlutverk framandi samfélaga væri með allt öðrum hætti 

en það sem Vesturlandabúar hafa þróað með sér, styðja þessar hugmyndir viðmælenda 

við niðurstöður hennar. Skólakerfið gæti því gegnt lykilhlutverki í því að móta viðhorf 

um kynhlutverk og hvernig kynin hegða sér.  

5.2 Samfélagið 

Þegar viðmælendur eru spurðir útí það hvernig samfélagið hafi áhrif á 

félagsmótun, nefna þeir að vinnumarkaðurinn taki mismunandi á kynjunum. Palli 

segir að það sé meiri ábyrgð á konum þegar kemur að því að vera með ungabarni eða 

veiku barni. Maggi telur að vinnuveitendur ráði síður inn ungar konur vegna þess að 

það sé gert ráð fyrir að þær verði mikið frá vinnu vegna barneigna. Með þessi viðhorf 

ríkjandi í samfélaginu þarf á róttækri hugafars- og orðræðubreytingu að halda. Þeir 

hópar sem berjast fyrir auknu kynjajafnrétti eiga þó ekki auðvelt með að koma sínum 

boðskap að en líkt og Francis (2006) og Foucault (1991) greina frá eru það ríkjandi 

valdahópar í samfélaginu sem stýra orðræðunni.  

Þegar mótmælt er ríkjandi viðhorfum samfélagsins um að konur séu betri í 

umhyggjustörfum og karlar séu betri í yfirmannastöðum er brugðist við með því að 



51 

fara í vörn. Gyða Margrét Pétursdóttir (2012) fjallar um mengandi kvenleika og segir 

frá því að stúlkur taki oft þátt í því að viðhalda kúgun kvenna í samfélaginu og vernda 

ríkjandi orðræðu. Flestir viðmælendur taka, líkt og Gyða Margrét segir að algengt sé, 

þá afstöðu og verja ríkjandi orðræðu og halda því fram að þeir sem vilji hafa áhrif á 

orðræðu samfélagsins séu í raun að skaða samfélagið og það á einnig við stúlkurnar í 

hópi viðmælenda. Halla og Magga tala um að kynjakvóti sé ekki nauðsynlegur og 

þetta sé snúist oft um væl og vorkunnsemi kvenna. Karlviðmælendur tala varlega og 

segja nauðsynlegt að umræða eigi sér stað um jafnréttismál en finnist oft lítið til 

þessara átaka koma, þau séu léttvæg og skili litlum árangri. 

Það getur því reynst erfitt fyrir talsmenn kynjajafnréttis að ná árangri þegar viðhorf 

einstaklinga í samfélaginu sé að verja ríkjandi viðhorf líkt og Anna og Sara töluðu 

um. Anna og Sara bentu á að það sé stöðugt verið að snúa út úr og gera lítið úr málstað 

þeirra sem tala fyrir kynjajafnrétti og þeir jafnvel uppnefndir sem „góða fólkið“ og 

öfgatrúarhópar. Það má því segja að orðræða samfélagsins byggt á skoðunum 

viðmælenda sé á þá leið að erfitt sé að brjóta niður ríkjandi viðhorf um stöðu kynjanna. 

Viðurkenndar aðferðir líkt og kynjakvótar til að rétta stöðu kynjanna tímabundið eru 

gagnrýndar og þær baráttur sem stuðningsmenn kynjajafnréttis velja eru einnig 

gagnrýndar og sagðar léttvægar. Siggi bendir á að það eigi ekki að vera að berjast fyrir 

rétti kvenna til að klæða sig á þann hátt sem þær vilja því það sé svo margt annað sem 

þær eigi frekar að berjast fyrir. Þrátt fyrir að gagnrýna femínista og talsmenn 

kynjajafnréttis eru þó þessir sex af átta viðmælendum sem gagnrýna 

kynjajafnréttisbarátuna allir á því að það þurfi umræðu um kynjajafnrétti því allir eigi 

að vera jafnir í samfélaginu.  

5.3 Skólastarfið 

Þegar viðmælendur eru beðnir um að lýsa góðum kennara nefna tveir viðmælendur 

sérstaklega að kennari þurfi að koma eins fram við bæði kynin, þau eigi að fá sömu 

tækifæri til að rækta sömu hæfileikana. Þessi orð falla vel inn í ummæli Susan B. 

Anthony frá 1856 þegar hún sagði að allur eðlislegur munur ætti að vera lagður til 

hliðar ef einhver væri í kennslustofunni (Stanton og Stanton, 1977). 

Þrátt fyrir að þessi orð hafi verið látin falla fyrir um það bil 160 árum upplifa 

framhaldsskólanemendur á Íslandi ennþá í dag að verið sé að mismuna þeim eftir kyni. 

Augljós mismunun á sér stað líkt og þegar Halla lýsir því að stúlkurnar fái ummæli 

eins og „flott prinsessa“ eða „rangt klaufinn þinn“ á meðan strákarnir fá einungis 

bókstafinn „R“ fyrir rétt eða „V“ fyrir vitlaust. Halli talar um kennara sem gefi 

strákum meðvitað hærri einkunn því það sé hans skoðun að strákar eigi að fá hærri 
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einkunn. Þetta eru dæmi um meðvitaða mismunun kennara. Algengara er þó að 

viðmælendur tali um ómeðvitaða mismunun af hendi kennara en merkilegt er að 

upplifun allra viðmælenda var að kennarar beiti mismunandi nálgunum á kynin. Þá er 

það ef til vill enn merkilegra að allir viðmælendur töldu halla á sitt kyn, það er að 

kynið þeirra hlyti skaða af þessari mismunun. Þær hugmyndir passa við 

hugmyndafræði sem Ingólfur Á. Jóhanesson (2004, bls. 63) setti fram um að karlmenn 

tapi sjálfir á hugmyndum samfélagsins um karlmennsku. 

Halla greinir frá því að það sé verið að rækta mismunandi hæfileika hjá strákum 

og stelpum, strákar fái meiri kennslu í leiðtogahæfni og að vera yfirmenn en stúlkur. 

Rannsóknir, Warrington og Younger (2000) og Younger og fleiri (1999) styðja þessi 

ummæli Höllu. 

Magga talaði um að strákar nytu meira frelsis og ættu auðveldara með að vera þeir 

sjálfir en stúlkur. Hún sagði að það sé meiri pressa á að stelpur ættu að ná árangri í 

skóla en strákar mættu tileinka sér kæruleysi líkt og Hafsteinn Karlsson og Stefanía 

Traustadóttir (2000) og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2005) greina frá. Þá greinir 

Halla frá því að það sé erfitt að vinna með strákum í hópavinnu því það sé 

undantekning ef þeir leggi eitthvað til málanna. Hún segir að þetta hafi viðgengist alla 

framhaldsskólagönguna en Berglind Rós Magnúsdóttir (2003) og Warrington og 

Younger (2000) koma inn á að erfitt sé að hafa kynjablandaða hópa í skólastarfi þar 

sem kynin hafi tileinkað sér mismunandi vinnubrögð. Sara talar svo um að kennarar 

ætlist til þess að stúlkur setji sig í spor sáttasemjara, að það sé hæfileiki sem konur 

eigi að hafa en Berglind Rós (2003) kemur einnig inn á það. 

Anna talaði um að kyn kennara skipti máli og talaði um að karlmenn gætu átt erfitt 

með að sýna kvenkyns nemendum nánd og hlýju. Gæti það misskilist og litið væri á 

þessa nánd sem eitthvað kynferðislegt en Vogt (2002) greinir frá því að karl kennarar 

forðast meira líkamlegra snertingu og nærgætni í ótta við ásakanir um kynferðislegt 

ofbeldi. 

Karlkyns viðmælendur töluðu mikið um að strákar séu meira skammaðir og þeir 

fái harðari meðferð en stúlkurnar þegar kennari kemur með athugasemdir við hegðun 

þeirra. Þetta passar við hugmyndir Robinson (1992) sem sagði að kennarar tæku hart 

á neikvæðri hegðun drengja en reyndu að tala rólegra til stelpna. 

Þegar viðmælendur eru spurðir út í þekkingu kennara á kynjafræði eru 

viðmælendur almennt sammála um að þekkingin sé takmörkuð en þó á uppleið. 

Upplifun viðmælenda er sú að nemendur séu stundum komnir framúr kennurum hvað 

varðar vitneskju um kynjafræði og að kennarar þurfi að kynna sér málin betur. Þessi 

viðhorf passa við rannsóknir Lahmela (2011) um þekkingu kennara á kynjafræði en 

kennarar telja sig ekki þurfa á jafnréttisfræðslu að halda þar sem þeir telji sig þekkja 
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vel til. Raunin sé svo önnur þegar fylgst er með kennurum, þekking þeirra er ekki jafn 

mikil og þeir töldu sig hafa. 

Viðmælendur eru allir á því að styrkja þurfi kynjajafnréttisfræðslu í skólum og að 

nemendur þurfi að vera meðvitaðir um kynjajafnrétti. Viðmælendur telja að 

árangursríkt væri að hefja kennslu snemma en Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) 

greinir frá því að kennsla í kynjafræði eigi að hefjast snemma á skólagöngunni og 

haldast út framhaldsskólagöngu. Sara hafði þó áhyggjur af því að kennarar myndu 

ekki kynna sér kynjafræði því þeir nenni ekki að standa í að kynna sér eitthvað nýtt, 

það væri bara aukavinna fyrir þá. 
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6. Lokaorð 

Það hafa orðið miklar breytingar á Íslandi í kynjajafnréttismálum og framfarir verið 

stöðugar síðustu ár. Aðalnámskrá framhaldsskóla staðfestir framför hvað varðar 

kynjajafnrétti með því að setja inn sérstakt ákvæði í aðalnámskrá sem fjallar um 

kynjajafnrétti. Þegar við horfum til annara landa getum við verið ánægð með hvað 

Íslendingar hafa náð langt í allri umræðu um kynjajafnrétti. Viðmælendur 

rannsóknarinnar minntust á að við séum komin svo langt að við getum slakað örlítið 

á. Mín skoðun er hins vegar sú við séum aðeins komin stutt á veg í því maraþonhlaupi 

sem við erum stödd í, endamarkið er þá algjört jafnrétti kynjanna. Næsta skref í átt að 

kynjajafnrétti er að mínu mati hugafarsbreyting. 

Það er mín skoðun að skólar geti spilað stórt hlutverk þegar kemur að 

hugafarsbreytingu er varðar jafnrétti kynjanna og því var það auðvelt val að fara af 

stað með þessa rannsókn. Áður en ég fór af stað var ég hæfilega bjartsýnn á að 

skólakerfið hefði tekið miklum framförum frá því ég útskrifaðist fyrir rúmum áratug 

síðan. Bætt aðalnámskrá og meiri umfjöllun í fjölmiðlum um kynjajafnrétti var ástæða 

bjartsýni minnar. Ég verð þó að segja að eftir að hafa tekið viðtöl við nemendur var 

niðurstaðan ákveðin vonbrigði.  

Rannsóknin byggist á viðtölum við átta einstaklinga sem lýsa viðhorfum sínum og 

hafa niðurstöður því ákaflega takmarkað alhæfingargildi. Fróðlegt væri að gera 

megindlega rannsókn í framhaldi af þessari rannsókn þar sem spurningalisti væri 

lagður fyrir nemendur og kannað hvort nemendur svari mð mismunandi hætti útfrá 

kyni um upplifun sína af kennurum almennt. Þessi rannsókn gefur þó góðar 

vísbendingar um að eitthvað megi betur fara þegar allir átta viðmælendur 

rannsóknarinnar upplifa að kennarar koma fram við nemendur með mismunandi hætti 

út frá kyni Allir viðmælendur rannsóknarinnar telja sig tapa á því að vera af því kyni 

sem þeir eru. Drengirnir upplifa það að þeir fái meiri skammir og að kennarar séu 

ósanngjarnari við þá á meðan stelpurnar upplifa að strákarnir fái meira frelsi og að 

þær séu undir meiri pressu en strákarnir. Allir viðmælendur lýsa því yfir að þekking 

kennara mætti vera meiri og jafnvel talsvert meiri.  

Þessir þrír þættir eru mikilvægir og sýna að skólakerfið geti gert betur þegar kemur 

að kynjajafnrétti. Margt jákvætt kom þó einnig fram í þessari rannsókn,  meðal annars 

að viðmælendur voru almennt á því að þekking kennara á kynjafræði væri að aukast 

og kennarar að verða meira meðvitaðir um kynjafræði. Þá kom þekking viðmælenda 

á kynjafræði einnig á óvart en viðmælendur höfðu misjafnan bakgrunn en voru allir á 

því að jafnrétti væri mjög mikilvægur þáttur í skólastarfi og að skólakerfið ætti að 

leggja áherslu á slíkt. Þá voru flestir viðmælendur á því að kynhlutverk væru 
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félagslega mótuð en ekki á því að hegðun kynjanna sé með mismunandi hætti vegna 

hins líffræðilega munar sem sé á kynjunum. Lengi hafa konur verið undir í 

valdabáráttu við karlmenn sem hafa verið taldir skynsamari og hófstilltari í nafni 

eðlishyggjunnar. Mikilvægt er að ná framförum í þessum málaflokkum og að annað 

kynið sé ekki talið síðra út frá líffræðilegum þáttum. 

Ég tel að með meiri þekkingu kennara á kynjafræði myndu nást miklar framfarir. 

Kennarar myndu kynna sér hvernig staðalmyndir og orðræða samfélagsins gerir það 

að verkum að við reynum stöðugt að búa til okkar kyngervi til þess að geta fallið í 

þann flokk sem okkur er ætlað. Kennarar þurfa að horfa framhjá líffræðilegum mun á 

kynjunum og gæta sín á að alhæfa ekki um neitt út frá kyni. Það er ekki hægt að alhæfa 

einhverja hegðun eða áhugamál út frá kyni og því ættu kennarar að varast líkt og Susan 

B. Anthony sagði, að fyrir alla muni að láta líffræðilegan mun á kynjunum ekki skipta 

sköpum í skólastofunni. Á meðan kennarar nálgast kynin með mismunandi hætti er 

verið að mismuna kynjunum, það tapa allir, bæði strákar og stelpur. Byrjum á 

hugarfarsbreytingu í skólakerfinu, jafnvel á yngsta stigi, það er leikskóla og byrjum á 

að nálgast nemendur út frá því hvaða einstaklingur nemandinn er, ekki af hvaða kyni 

hann er. 

Ég byrjaði lokaorðin á að líkja kynjajafnréttisbaráttunni við maraþonhlaup og tel 

ég að þó við hér á Íslandi séum framarlega í röðinni gagnvart öðrum keppendum, þá 

séum við rétt komin af stað. Keppandi í maraþonhlaupi byrjar ekki að fagna og slaka 

á þegar hlaupið er rétt komið af stað heldur finnur þann kraft sem keppandinn getur 

notað til þess að klára hlaupið. Það er langur vegur í endamarkið ennþá árið 2017, en 

krafturinn sem gott skólakerfi getur gefið tel ég vera einn þann mikilvægasta. 
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Fylgiskjal 1 Spurningar 

 

Kynin 
 Hver er munurinn á kynjunum teljið þið (fyrir utan augljósan líffræðilega 

þætti)  

 Hversu mikil áhrif hefur líffræðilegur munur á kynjunum á hegðun 

kynjanna?  

 Teljið þið að það þurfi að koma fram með mismunandi hætti við kynin?  

 Með hvaða hætti þá helst?  

 Hvað er karlmennska að ykkar mati?  

 Hvað er kvenleiki?  

 

Kennarahæfni 
 Hvaða eiginleikar telur þú að góður kennari þurfi að hafa?  

 Teljið þið að kennarar nálgist kynin með mismunandi hætti?  

 Þarf að koma fram við kynin með mismunandi hætti?  

 Er krafist meiri aga af öðru kyninu?  

 Teljið þið að annað kynið tapi á mismunandi nálgun kennara eða það sé 

eðlilegt (ef einhver sé)  

 Hvað telur þú að valdi að framkoma kennara sé öðruvísi  

 

Skólastarfið  
 Ætlast samfélagið til mismunandi eiginleika kynjanna?  

 Á skólakerfið að viðhalda þeim samfélagslegu hefðum eða berjast þessum 

samfélagslegu viðmiðum?  

 Telur þú kennara vera almennt meðvitaða um kynjajafnrétti?  

 Ef þú lítur á alla skólagönguna, telur þú að viðhorf kennara til 

kynjajafnréttis hafi breyst eitthvað?  

 Teljið þið að jafnréttismál séu mikilvæg í skólastarfi?  

 Hvaða jafnréttismál eru það sérstaklega sem þið mynduð vilja leggja áherslu 

á?  
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Samfélagið  
 Er kveneðli sameiginlegt öllum konum og karleðli sameiginlegt öllum 

körlum að ykkar mati?  

 Mótar samfélagið karla og konur í sérstök hólf að ykkar mati?  

 Hvert er ykkar mat orðræðu samfélagsins er varðar kynjajafnrétti?  

 

 

 


