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Formáli 

Vorið 2016 sá ég að auglýst var eftir meistaranemum til að vinna lokaverkefni til 

meistaraprófs á sviði kynjafræðilegra rannsókna á skólastarfi, undir leiðsögn Ingólfs 

Ásgeirs Jóhannessonar prófessors, en hann hafði fengið styrk úr Rannsóknasjóði 

Háskóla Íslands til verksins. Ég sat þá námskeiðið Menntun og kyngervi: orðræðan um 

drengi og stúlkur og hafði mikinn áhuga á þessu sviði sem varð til þess að ég sótti um. 

Eftir nokkra fundi með Ingólfi var ákveðið að ég myndi rannsaka viðhorf foreldra til 

karlkyns kennara í grunnskólum og hvort þau væru ólík viðhorfum þeirra til kvenkyns 

kennara. Ég færi Ingólfi mínar bestu þakkir fyrir að hafa gefið mér þetta tækifæri en 

einnig vil ég þakka honum fyrir góða og umhyggjusama leiðsögn og ábendingar á 

meðan verkinu stóð. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum sem gerðu rannsóknina 

mögulega. Að lokum við ég þakka móður minni, Maríu Pétursdóttur, fyrir allan þann 

stuðning sem hún hefur veitt mér frá upphafi skólagöngu minnar og ekki síst núna undir 

lokin.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson er 

meðhöfundur að greininni en framlag hans liggur meðal annars í aðstoð við 

hugmyndafræðilega forvinnu, gerð rannsóknar- og verkáætlunar og við öflun og 

úrvinnslu heimilda og gagna.  Hann tók einnig markvissan þátt í endurskoðun handrits 

greinarinnar sem og lokavinnslu þess. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands.  Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 1. júní 2017 

 

Maríanna Jónsdóttir 
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Ágrip 

 

Í ritgerðinni er gerð grein fyrir viðhorfum foreldra til karlkyns grunnskólakennara. 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn, byggð á póststrúktúralískum sjónarmiðum þar 

sem eðlislægum mun á kynjunum er hafnað. Rannsóknaráherslan er femínísk og stuðst 

var við þemagreiningu við greiningu gagna. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á 

viðhorf foreldra til grunnskólakennara og á hvaða hátt kyn kennara hefur áhrif á þau 

viðhorf. Þess er vænst að hún geti stuðlað að aukinni dýpt í umræðunni um kyn 

kennara og um ólíkar kröfur til kvenna og karla í samfélaginu. 

Viðmælendur voru alls átta, fimm konur og þrír karlar á aldrinum 34‒48 ára. Fimm 

viðmælendur voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu en þrír á landsbyggðinni. Gögnum 

var safnað með samtals sex viðtölum við foreldrana.  Allir áttu viðmælendur bæði dreng 

og stúlku í grunnskóla og annað barnið var á yngsta eða miðstigi. Einnig var það skilyrði 

sett að annað barnið hefði karlkyns umsjónarkennara. Samtals voru börn viðmælenda í 

fimm grunnskólum þegar viðtölin voru tekin.   

Rannsóknin varpar ljósi á að kyn kennara er mikið til umræðu meðal foreldra en 

kennslukörlum og kennslukonum eru þó ekki endilega eignaðir sömu eiginleikar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að foreldrar eru almennt jákvæðir í garð 

karlkyns grunnskólakennara en þó má greina kynjaðar væntingar í viðhorfum þeirra. 

Viðhorf viðmælenda endurspegla að miklu leyti viðhorf og umræðu samfélagsins um 

nauðsyn þess að fjölga körlum í kennslu en af ólíkum ástæðum. Þá var kyn kennara ekki 

undanskilið í umræðunni um virðingu, aga og umhyggju og voru sumir eiginleikar frekar 

eignaðir öðru hvoru kyninu.  

Viðtölin voru efnisrík og gefa rannsóknin og niðurstöður hennar gagnlegar vísbendingar 

um viðhorf foreldra til karlkyns grunnskólakennara. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

að mestu samhljóma fyrri rannsóknum en sumt bar á milli.  
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Abstract 

Parents of compulsory school students want diversity in the teaching force 

 

This essay focuses on parents’ views towards male compulsory school teachers. The 

methodology of the research is qualitative and is based on interviews. The study is 

based on poststructuralist views which reject an essential gender difference. The 

research focus is from a feminist perspective and thematic analysis was used to analyse 

the data. The aim of the study is to explore parents’ views towards compulsory school 

teachers and the way in which the gender of the teachers influences those views. The 

study is expected to contribute to the debate about teachers’ gender and about 

different demands towards women and men in society. 

The interviewees were eight, five women and three men aged 34–48 years old. Five 

interviewees were resident in the capital area and three in the outlying regions. Data 

was collected by means of six interviews with the parents. Every participant had both a 

boy and a girl in compulsory school and at least one child at the youngest or 

intermediate level. It was also a condition that at least one child should have had a 

male class teacher. In total the participants had children in five different compulsory 

schools at the time of the interviews.  

The study reveals that teachers’ gender is widely discussed among parents, but male 

and female teachers are not necessarily expected to model the same characteristics. 

The results of the study indicate that parents are generally positive towards male 

compulsory school teachers, although gender expectations can be identified in their 

views. The interviewees’ attitudes largely reflect social perspectives and discourse 

regarding the need to increase the number of men in teaching, but for different 

reasons. Teachers’ gender was not excluded from the debate on respect, discipline and 

care and some qualities tended to be more attributed to a specific gender. 
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The interviews were rich in content and the study and its findings provide useful 

evidence on parents’ views towards male compulsory school teachers. The results are 

mostly consistent with other studies, although some divergences were identified. 
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1. Inngangur 

Mikið hefur verið fjallað um kyn kennara á síðustu árum og hefur sjónum meðal annars 

verið beint að þeim áhrifum sem takmarkaður fjöldi kennslukarla gæti haft á starfið, 

stéttina og nemendur (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2011). Einnig hefur 

verið rætt um hvað greinir að karlkyns og kvenkyns kennara og hvernig kennslustíll 

þeirra og hlutverk geta verið ólík.[1] Sumir fræðimenn halda því fram að gott sé að fá 

fleiri karlmenn inn í stéttina til að stuðla að fjölbreytni innan hennar (sjá til dæmis Ingólf 

Ásgeir Jóhannesson, 2004) en aðrir telja að karlkyns nemendum skorti 

karlmennskufyrirmyndir og því sé fjölgun kennslukarla nauðsynleg (sjá til dæmis Silvyu 

Rimm, 2010). Í Dakarskýrslunni Menntun fyrir alla sem er yfirlýsing sett fram á 

alþjóðaráðstefnu UNESCO í Dakar í Senegal árið 2000 er meðal annars tekið fram að 

auka þurfi hlutfall karla í grunnskólum en ekki er tekið skýrt fram hvers vegna 

(Menntamálaráðuneytið, 2002, bls. 17). Í skýrslunni kemur einnig fram að tiltölulega 

fáar rannsóknir hafa verið gerðar á stöðu kynjanna í skólakerfinu hér á landi og að bæta 

þurfi úr því. Þar er sérstaklega tekið fram að rannsaka þurfi hvort það hafi áhrif á 

skólastarfið að konur séu í meirihluta meðal kennara í grunnskólum landsins 

(Menntamálaráðuneytið, 2002, bls. 13).  

Áhugi minn á efninu kviknaði þegar ég sat námskeiðið Menntun og kyngervi: 

orðræðan um drengi og stúlkur við Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2016. Þar 

var meðal annars fjallað um stöðu drengja í skólum landsins og vaxandi umræðu um 

slæma líðan og slakt gengi þeirra í skóla- og menntakerfinu. Einnig var í námskeiðinu 

fjallað um hvort kyn kennara skipti máli. 

Í kjölfarið fór ég að velta fyrir mér hvernig foreldrar líta á kennslukarla og til hvers 

þeir ætlast til af þeim. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem fjalla um sýn foreldra á 

hlutverk og ábyrgð kennslukarla og vildi ég bæta úr því. Rannsóknarspurning er: Hver 

eru viðhorf foreldra til kennara og á hvaða hátt eru þau kynjuð? Tekin voru viðtöl við 

átta foreldra og til að reyna að fá mynd af viðhorfum íslenskra foreldra til kennslukarla í 

grunnskólum og hvort þau séu ólík viðhorfum þeirra til kennslukvenna. 
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1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í því sem eftir er af 1. kafla verður farið yfir nokkur hugtök sem tengjast efni 

ritgerðarinnar. Annar kafli er tvískiptur og fjallar fyrri hlutinn um sögulegar og lagalegar 

forsendur rannsóknarinnar en síðari hlutinn um fræðasviðið kyn og skólastarf. Í þriðja 

kafla er farið yfir rannsóknir um kyn kennara, einkum rannsóknir á stöðu karlkyns 

kennara. Í fjórða kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og siðferðileg atriði. 

Samantekt og lokaorð eru síðan í fimmta kafla. 

1.3. Hugtök 

Áður en lengra er haldið er rétt að fara yfir nokkur hugtök sem koma fyrir í ritgerðinni 

svo það sé skýrt hvað átt er við hverju sinni.   

Hugtakið kyn (e. sex) er líffræðilegt en kyngervi eða kynferði (e. gender) er 

félagslega mótað af samskiptum fólks og þar skipta hugmyndir um kvenleika og 

karlmennsku máli. Hugtakið er notað til að útskýra merkingu kvenleika og karlmennsku 

í mismunandi menningarhópum þar sem saga, staðsetning, menning, stjórnmál og fleira 

spila hlutverk. Einnig er hugtakið notað til að lýsa kynlægri hegðun sem afleiðingu af 

aðgreiningu kynjanna (Francis, 2006, bls. 8).  

Staðalímynd er hugtak sem felur í sér að ákveðnir eiginleikar, hegðun og atferli eru 

taldir einkenna ákveðna hópa. Staðalímyndir kynjanna fela í sér hefðbundnar 

hugmyndir um eiginleika og hegðun karla og kvenna og tengjast oftast eðlishyggju 

(Jafnréttisstofa, e.d.).  

Eðlishyggja gengur út frá því að kynin séu í eðli sínu ólík og er stillt upp sem 

andstæðum. Innan hennar er alhæft um eiginleika af sama kyni, oftar en ekki út frá 

úreltum staðalmyndum um kynhlutverk (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl., 2010, bls. 4).  

Mótunarhyggja er andstæða eðlishyggju og hafnar því að ólík hlutverk, staða og 

hegðun kynjanna séu meðfædd fyrirbæri. Þeir sem aðhyllast mótunarhyggju telja að  

hugmyndir okkar um kvenleika og karlmennsku séu félagslega mótaðar (Berglind Rós 

Magnúsdóttir o.fl., 2010, bls. 6). 

Karlmennska er hugtak sem vísar til þess hvernig samfélagið skilgreinir hvað er 

karlmannlegt gera, hvernig þeir eiga að hegða sér og hugsa (Connell, 2006, bls. 20). 

Kvenleiki er andstæðan við karlmennsku og er þá átt við hvernig samfélagið telur 

kvenlegt að hegða sér, hugsa og athafna sig. Stundum er þó talað um karlmennskur og 

kvenleika í fleirtölu vegna þess að milli samfélaga og innan þeirra er aldrei eingöngu ein 

gerð af karlmennsku eða kvenleika (Connell, 2006, bls. 20). 



 

12 

 

Ríkjandi karlmennska er sú tegund karlmennsku sem talin er eftirsóknarverðust á 

hverjum stað og tíma. Hugtakið vísar í að til séu fleiri en ein gerð af karlmennsku og ráð 

gert fyrir því að aðrar tegundir karlmennsku séu undirskipaðar ríkjandi karlmennsku 

(Connell og Masserschmidt, 2006, bls. 845). Meirihluti karlmanna uppfyllir hins vegar 

ekki kröfuna um ríkjandi karlmennsku þó svo að hún sé það sem flestir karlmenn miða 

sig við. Ríkjandi karlmennska stuðlar einnig að undirskipan kvenna í samfélaginu 

(Connell og Masserschmidt, 2006, bls. 832).  

Jafnrétti kynjanna þýðir að karlar og konur njóta sömu tækifæra og réttinda á þann 

hátt að væntingar, hegðun og vilji karla og kvenna sé metin til  jafns. Það þýðir einnig að 

kynin hafa jafn mikil völd í samfélaginu og að þátttaka þeirra í einkalífi og opinberu lífi 

sé jafn mikil (Jafnréttisstofa, e.d.) 

Femínismi getur verið af mörgum gerðum og má þar nefna baráttuhreyfingar, 

kenningar, lífsskoðun og pólitík. Oftast er femínismi skilgreindur sem kvenfrelsisstefna 

þar sem áhersla er á frelsi einstaklinga og margbreytileika þeirra en valdamisræmi milli 

karla og kvenna er einnig í brennidepli (Þorgerður Einarsdóttir, 2001, 14. febrúar).  
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2. Bakgrunnur rannsóknar 

Um árabil hafa konur verið í meirihluta í grunnskólakennslu en því fer þó fjarri að það 

hafi alla tíð verið svo en í upphafi voru kennarar í skyldunámi að mestu karlar. Á 

árunum 1909‒1945 var hlutfall útskrifaðra kennslukvenna frá Kennaraskóla Íslands á 

bilinu 35‒46% (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 133). Árið 2004 var heildarfjöldi kennara 

með kennsluréttindi 4.045 og voru kennslukarlar þá 884 eða tæp 22%, síðan þá hefur 

fjöldi þeirra lítið breyst en mestur var hann árið 2011 þegar 895 kennslukarlar voru 

starfandi með kennsluréttindi. Samkvæmt Hagstofunni var heildarfjöldi kennara árið 

2015 með kennsluréttindi 4.615, þar af voru karlar 822 eða tæp 18%, en konur 3.793 

eða rúm 82% (Hagstofan, 2015). 

Þessum kafla er skipt í tvo hluta og fjallar fyrsti kaflinn um sögulegar og lagalegar 

forsendur sem þessi rannsókn byggir á. Þá er farið örstutt yfir sögu skóla- og 

menntakerfisins á Íslandi og þau lög og ákvæði sem fjalla um jafnrétti í skóla- og 

menntamálum hér á landi. Í síðari kaflanum er fjallað um kyn og skólastarf. Þar er 

fjallað um kynjafræði í kafla 2.2.1 og áhrif hennar á skóla- og menntakerfið. Í kafla 2.2.2 

er fjallað um viðfangsefni kynjarannsókna um skólastarf og er meðal annars fjallað um 

hinn svokallaða drengjavanda. Í kafla 2.2.3 er sjónum beint að starfshugsun nemenda 

og hún sett í samhengi við takmarkaðan fjölda karlmanna í grunnskólakennslu. 

Lokakaflinn 2.2.4 fjallar síðan um kyn kennara. 

2.1 Sögulegar og lagalegar forsendur 

Formleg alþýðufræðsla á Íslandi var í upphafi á vegum kirkjunnar og fór hún að mestu 

leyti fram með utanbókarlærdómi þar sem flestir voru ólæsir. Þessi fræðsla var að 

mestu í höndum presta, sem allir voru karlkyns. Á 18. öld varð mikil breyting þar á fyrir 

áhrif upplýsingar og píetisma en þá áttu öll börn að vera læs þegar hinn svonefndi 

barnalærdómur, eða kvernámið hæfist. Þetta var tekið fram í tilskipun um húsagann 

1746 og er það elsta ákvæði um lestrarkennslu barna. Ekki þótti nauðsynlegt að kenna 

börnum skrift og reikning fyrr en snemma á 19. öld en það var þó einungis fyrir drengi. 

Þetta viðhorf er dæmigert fyrir kynjamismunun til náms en bóklegt nám var talið óþarft 

fyrir stúlkur samkvæmt kvenímynd þess tíma (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 22, 32, 

34). 
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 Um miðbik 19. aldar tók almenningsfræðslan að stofnanavæðast og tók sú 

hreyfing bæði til barnaskóla og alþýðlegrar framhaldsmenntunar í kvennaskólum, 

ungmennaskólum, lýðháskólum og gagnfræðaskólum. Árið 1852 var fyrsti íslenski 

barnaskólinn í nútímastíl stofnaður á Eyrarbakka. Á áttunda áratug 19. aldar voru 

stofnaðir nokkrir skólar á sviði alþýðlegrar menntunar, einnig fyrir stúlkur, en 

Kvennaskólinn í Reykjavík var stofnaður árið 1874. Tilgangur fyrstu kvennaskólanna var 

að búa stúlkur undir væntanlegt húsmóðurhlutverk (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 56, 

66). Árið 1907 voru fyrstu lögin um fræðslu barna sett á Alþingi en þar var tekið fram að 

öll börn skyldu vera að mestu læs og skrifandi um 10 ára aldur. Árið 1929 kom fyrsta 

námskráin fyrir barnaskóla en var hún að mestu upptalning á þeim námsbókum sem 

kennarar áttu að nota samkvæmt fræðslulögum frá 1907 (Loftur Guttormsson, 2008, 

bls. 22, 83).  

Stórt skref var stigið til samræmingar menntakerfisins á Íslandi þegar lög um 

fræðsluskyldu og skólakerfi voru sett árið 1946 en með þeim fylgdu stórfelldar 

skipulagsbreytingar á almenningsfræðslunni. Einnig var gagnfræðastigið lögfest sem og 

upptaka landsprófs miðskóla. Ári síðar voru lög um menntun kennara lögfest. Sú 

skipting í skólastig sem var lögfest árið 1946 hélst óbreytt þar til ný lög um skólakerfi og 

grunnskóla voru samþykkt árið 1974 (Hlynur Ómar Björnsson, 2008, bls. 24‒25). 

Grunnskólalögin 1974 mörkuðu þáttaskil í íslensku skólakerfi en með þeim átti að 

tryggja öllum börnum jafnan rétt til skólagöngu. Einnig var skólakerfið einfaldað, ekki 

átti lengur að flokka börn í bekkjardeildir og grunnskólinn gerður samfelldur. Nýju 

lögunum var fylgt eftir með nýju námsefni og breyta átti kennsluháttum þannig að 

komið væri til móts við þarfir nemenda (Jón Torfi, Jónasson, 2008, bls. 102, 110). 

Fyrstu jafnréttislögin hér á landi voru sett fram árið 1976 og var markmið þeirra að 

stuðla að jafnrétti kynjanna á öllum stigum þjóðfélagsins. Miklar breytingar hafa orðið 

síðan þá og eru nýjustu lögin um jafnrétti frá árinu 2008. Með Lögum um jafna stöðu og 

rétt karla og kvenna frá árinu 2008 var ætlunin að koma á jafnri stöðu og jafnrétti karla 

og kvenna á öllum sviðum, til dæmis í stjórnsýslu, menntun og atvinnulífi. Um menntun 

segir meðal annars að í skólum og uppeldisstofnunum skuli veita fræðslu um 

jafnréttismál og að kynjunum skuli ekki vera mismunað á nokkurn hátt (Lög um jafna 

stöðu og rétt karla og kvenna, 2008, 23. grein). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 22) á skólastarf að taka virkan þátt í að skapa samfélag réttlætis og jafnréttis með 

jafnréttismenntun. Með jafnréttismenntun er átt við gagnrýna hugsun og skoðun á 
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viðteknum hugmyndum samfélags og stofnanna með því markmiði að kenna börnum 

að sjá og skilja þær aðstæður sem leiða til forréttinda sumra en mismununar annarra.  

Í þessum kafla var farið yfir sögu menntakerfisins í stuttu máli og hvernig 

grunnskólinn hefur ekki alltaf verið talinn kvennavinnustaður. Fjallað var um hvernig 

námskrár og lög hafa breyst í gegnum tíðina með aukinni áherslu á jafnrétti kynjanna til 

náms.   

2.2 Kyn og skólastarf 

Fræðasviðið kyn og skólastarf er umfangsmikið fræðasvið þar sem leitast er við að 

skoða skólastarf út frá kyni. Fræðasviðið liggur á mörkum menntunarfræða og 

kynjafræða og sækir flest hugtök til kynjafræðanna. Hér á eftir geri ég grein fyrir 

nokkrum þáttum.  

2.2.1 Kynjafræði  

Kynjafræði er tiltölulega ný fræðgrein sem spratt úr kvennafræðum sem þróuðust í 

jafnréttis- og mannréttindabaráttu kvenfrelsishreyfinga upp úr 1970. Í upphafi fékkst 

kvennafræðin við áhrif kynferðis á líf kvenna en síðar breyttist heiti greinarinnar í 

kynjafræði og var þá lögð áhersla á hugtakið kyngervi. Í dag fæst kynjafræðin að mestu 

við að útskýra valdatengsl kynjanna (Þórdís Þórðardóttir, 2012, bls. 31).  

Viðfangsefni kynjafræðinnar eru margs konar og tengjast til dæmis karlmennsku, 

kvenleika, kyngervi, kynjun og jaðarhópum. Þórdís Þórðardóttir (2005, bls. 35) segir 

kynjafræðina vera mikilvæga fyrir kennarastéttina þar sem kynjabundnar slagsíðu gæti í 

skólakerfinu. Hún bendir einnig á að markmið kennslu sé meðal annars að mennta börn 

og búa þau undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og því verði kennarar að vera vel að 

sér þegar kemur að valdamisræmi og kynjaskiptingu í samfélaginu og félagsmótunar 

kynjanna. Þórdís Þórðardóttir (2005, bls. 39) nefnir einnig að kynjamismunur er til 

staðar í skólakerfinu og að hann birtist með margvíslegum hætti. Það sem hefur verið 

ofarlega á baugi undanfarið er frammistaða kynjanna í skólum og í því sambandi þarf að 

skoða hvernig skólar skilgreina jafna stöðu kynjanna.  

Jafnréttisumræðan hefur farið vaxandi í samfélaginu allt síðan á 7. áratug síðustu 

aldar þegar ýmsar kvennahreyfingar létu til sín taka og börðust fyrir jafnari stöðu 

kynjanna, bæði á Íslandi og erlendis. Eins og Guðný Guðbjörnsdóttir (2007, bls. 9) 

bendir á hefur margt áunnist frá því að femínistar börðust fyrir jöfnu aðgengi kvenna að 

menntun en á sama tíma voru einnig uppi háværar raddir um að ástæður þess hve 

hægt konum gengi að ná völdum, launum og áhrifum í samfélaginu mætti rekja til 
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menntunar þeirra. Því var haldið fram að völd og áhrif í menntakerfinu, 

þekkingarsköpun í háskólum og kennslubækur í skólum væru karllæg eða á forsendum 

karla.  

Ýmislegt hefur verið gert til þess að auka völd og áhrif kvenna í menntakerfinu og 

má þar nefna að fyrsta ráðstefnan um íslenskar kvennarannsóknir var haldin árið 1985. 

Árið 1991 var rannsóknarstofa í kvennafræðum við Háskóla Íslands stofnuð og fimm 

árum seinna varð kynjafræðin að sérstakri námsleið innan háskólans. Sérstakur 

starfshópur var stofnaður á vegum menntamálaráðuneytis til að vinna að 

þróunarverkefnum og stefnumörkun um kynferði og menntun sem stóð að þátttöku 

Íslands í Nord-Lilia, samnorrænu átaksverkefni um jafnrétti í skólastarfi og 

kennaramenntun. Í kjölfarið voru nokkur þróunarverkefni sett af stað og meðal annars 

var gert átak í kennaramenntun í þeim tilgangi að sjá til þess að fræðsla í skólum og 

kennaramenntun væri í samræmi við þágildandi jafnréttislög (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2007, bls. 9–10).  

Í þessum kafla var fjallað um fræðigreinina kynjafræði og viðfangsefni hennar og 

bent á mikilvægi kynjafræðinnar í kennaramenntun meðal annars vegna 

kynjabundinnar slagsíðu í skólakerfinu. Þá var fjallað um jafnréttisumræðuna í 

þjóðfélaginu í stuttu máli og hvernig konum hefur gengið hægt að komast til valda og 

áhrifa í samfélaginu. Að lokum var farið yfir nokkuð af því sem gert hefur verið til að 

auka völd kvenna í skóla- og menntakerfinu hér á landi. 

2.2.2 Viðfangsefni kynjarannsókna um skólastarf 

Fræðasviðið kyn og skólastarf spannar meðal annars námskrár og löggjöf en einnig 

aðgengi að námi. Þess ber að geta að þrátt fyrir jafnréttislög og ákvæði í námskrám um 

að markmiðið sé að búa bæði kynin jafnt undir fjölskyldulíf, atvinnulíf og sem borgara 

benda rannsóknir sem gerðar hafa verið á námskrám, samskipti í skólum, 

kennsluaðferðum, námsbókum og fleira til kynjamismununar (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2007, bls. 12).  

Á undanförnum áratugum hafa margar rannsóknir verið gerðar á námsleiða og 

námsvanda drengja í grunnskólum (sjá til dæmis Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkuborgar, 2011 og Mills o.fl., 2007) en færri rannóknir hafa verið gerðar þar 

sem sjónum er beint að stúlkum, þó svo að ýmis gögn séu til sem benda til að þeim líði 

almennt verr í grunnskólum (sjá til dæmis Skóla- og frístundasvið Reykjavíkuborgar, 

2011). Umræðan beinist því að mestu leyti að vanda drengja og oft eru 

rannsóknarniðurstöður einfaldaðar og þær útskýrðar með því að allir drengir séu eins 
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og öðruvísi en allar stúlkur (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2011, bls. 10). Á 

drengjaorðræðunni svokallaðri má greina þrjú megin einkenni: Fyrsta einkennið er 

„vesalings drengirnir“ það sem því er haldið fram að drengir séu fórnarlömb kvenna og 

því séu skólar ekki góðir fyrir þá. Annað einkennið er „skólar sem bregðast drengjum“ 

þar sem skólunum sjálfum er kennt um slakan námsárangur drengja og í því sambandi 

er oft fjallað um einhvers konar hnignun skólakerfisins. Þriðja einkennið er síðan 

„strákar verða alltaf strákar“ þar sem því er meðal annars haldið fram að drengir þurfi 

meiri hreyfingu og þeim leyfist að vera nokkuð ábyrgðarlausir (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls. 43‒44). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004, bls. 45) bendir á að 

drengjaorðræðan sé oft byggð á einföldunum og að alhæfingar um slakan árangur 

drengja geti stuðlað að því að sumir þeirra fara að trúa því að það sé eðlilegt að ganga 

ekki vel í námi. Einnig nefnir hann að áhyggjur af gengi drengja í skólum séu oft tengdar 

áhyggjum af breyttum valdahlutföllum kvenna og karla. 

Árið 2011 setti Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar saman skýrslu starfshóps 

um námsárangur drengja en þar kom fram að munur á námsárangri er mestur í lestri og 

íslensku. (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2011, bls. 5) Í skýrslunni eru 

nefndar nokkrar leiðir til þess að auka námsárangur drengja sem á þurfa að halda án 

þess að það bitni á öðrum drengjum eða stúlkum. Starfshópurinn lagði einnig til að 

skoða þyrfti líðan stúlkna í skólum og að kanna þyrfti möguleg tengsl milli 

námsárangurs og kyns kennara (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2011, bls. 5). 

Svipaðar niðurstöður hafa komið fram meðal annars í Bretlandi en þar í landi hafa 

einnig verið uppi áhyggjuraddir um vaxandi slakt gengi drengja og hafa ýmsar leiðir 

verið skoðaðar til að bæta ástandið (Ivinson og Murphy, 2003, bls. 89).  

Ýmislegt hefur verið gert til að bæta stöðu drengja í skólum og samfélaginu hér á 

landi og má sem dæmi nefna ráðstefnuna Strákar í skóla sem haldin var árið 1997 

(Menntamálaráðuneytið og Skrifstofa jafnréttismála, 1998), málþing af svipuðum toga 

var haldið aftur í Reykjavík árið 2004 og sama ár samþykkti menntaráð 

Reykjavíkurborgar að stofna móðurskóla í málefnum drengja. Árið 2005 var haldin 

ráðstefna í Reykjavík sem bar yfirskriftina Drengjamenning í grunnskólum: Ráðstefna 

um karlmennsku og stráka í grunnskóla þar sem tilefnið var að skoða leiðir til að bæta 

sjálfsmynd drengja og stöðu þeirra í samfélaginu og skólum (Berglind Rós Magnúsdóttir 

og Þorgerður Einarsdóttir, 2005, bls. 151). Árið 2014 kom út skýrsla á vegum 

Reykjavíkurborgar um líðan stúlkna og hamlandi áhrif staðalmynda í lífi stelpna og 

stráka (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2014) en enn hafa möguleg tengsl 

milli námsárangurs og kyns kennara ekki verið rannsökuð hér á landi.    
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Mikilvægt er að forðast að áætla að árangur eins kyns sé ávalt á kostnað hins og 

frekar ætti að styrkja bæði kynin til menntunar. Lítil tengsl virðast því miður vera milli 

rannsókna og skólastarfs þar sem hin fræðilega umræða um eðli og mótun 

karlmennskunnar og skaðsemi viðtekinna hugmynda um karlmennsku fær ekki rými 

innan skólanna. Það er sérstaklega athyglisvert í ljósi umræðna um nauðsyn þess að 

fjölga kennslukörlum. Guðný Guðbjörnsdóttir (2007, bls. 16) segir bæði skólaumræðuna 

og fræðin vera of föst í eðlishyggju og tvíhyggju um kynin og segir þau horfa framhjá því 

hvernig ýmsar breytur tengjast kyngervi eins og kynhneigð eða félagsstaða. Niðurstöður 

Mills o.fl. (2007, bls. 8) benda einnig til þess að þættir eins og félagsstaða, stétt og 

litarháttur skipta oft meira máli en kyn þegar kemur að því að skoða námsárangur og 

líðan í skóla. Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir (2005, bls. 154) segja 

að einhliða áhersla á einkunnir og frammistöðu gefa takmarkaða mynd af stöðu drengja 

og stúlkna í grunnskólum. Þær segja nauðsynlegt að taka mið af þáttum eins og líðan, 

sjálfsmynd, félagslegri stöðu, athafnarými og væntingum til þeirra og ef litið er á 

heildarmyndina kemur í ljós að stúlkur og drengir standa mishöllum fæti á ólíkum 

sviðum og oft er villandi að alhæfa út frá kyni. Þórdís Þórðardóttir (2005, bls. 41) tekur í 

sama streng en hún nefnir að oft sé sneitt hjá áhrifum sem stétt getur haft í umræðu 

um skólagöngu og segir ýmsar rannsóknir benda til að millistéttarbörn hafi meiri 

möguleika en börn úr verkalýðsstétt. Hún telur einnig mikilvægt að kennarar þekki þau 

áhrif sem mismunandi kyngervi, bakgrunnur og félagsleg staða nemenda hefur á 

námsframmistöðu þeirra og nýta þá þekkingu við kennslu drengja og stúlkna (Þórdís 

Þórðardóttir, 2005, bls. 49). 

Sem dæmi um þessa tvíhyggju um kynin sem Guðný Guðbjörnsdóttir (2007, bls. 16) 

fjallar um má nefna skýrslu sem áströlsk stjórnvöld settu saman árið 2002 um málefni 

drengja í skólakerfinu þar í landi sem ber heitið Boys: Getting It Right. Í skýrslunni 

kemur þessi tvíhyggja vel í ljós og er íhaldsömum hugmyndum um eðlismun á stúlkum 

og drengjum hampað og gert er ráð fyrir að drengir og stúlkur hafi ólíkan námsstíl (Mills 

o.fl., 2007, bls. 6 og 9). Þar kemur einnig fram að nauðsynlegt sé að endurvekja 

karlmennskugildi í grunnskólum til þess að koma betur til móts við drengi í skólakerfinu 

(Mills o.fl., 2007, bls. 7). Í skýrslum sem þessari má greina það sem Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2009) kallar bakslag gegn femínisma, þar sem femínistum er kennt um 

lélegan árangur drengja í menntakerfinu en er í raun bakslag gegn opinberum 

jafnréttismarkmiðum (Ingólfur Ásgeir Jóhanesson o.fl., 2009, bls. 313).  

Hér á undan var farið yfir nokkur af viðfangsefnum kynjarannsókna um skólastarf en 

margar rannsóknir hafa verið gerðar á undanförnum áratugum á námsvanda og 
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námsleiða drengja í grunnskólum. Umræðan hefur að mestu leyti beinst að drengjum í 

skólakerfinu og rannsóknarniðurstöður eru oft einfaldaðar og útskýrðar með því að allir 

drengir séu eins. Margar ráðstefnur hafa verið haldnar um stöðu drengja í skóla- og 

menntakerfinu og miða þær að því að bæta stöðu og gengi drengja. Lítil tengsl eru milli 

rannsókna og skólastarfs vegna  þess að hin fræðilega umræða um mótun og eðli 

karlmennskunnar og skaðsemi viðtekinna hugmynda um hana fær oft ekki rými innan 

skólanna. Það er sérstaklega merkilegt í ljósi þeirra umræðna um nauðsyn þess að fjölga 

kennslukörlum. Skólaumræðan er einnig oft föst í tvíhyggjunni um kynin og oft er horft 

framhjá öðrum breytum sem hafa meira að segja um námsárangur en kyn.  

2.2.3 Starfshugsun nemenda  

Þrátt fyrir margar rannsóknir á kynjamótun og kynjamun eru fræðimenn ekki á eitt 

sáttir um hvað valdi kynjamun í samfélaginu og hvar skólinn stendur í því samhengi. Þar 

sem fjölskylda og skóli spila stærsta hlutverkið þegar kemur að félagsmótun 

einstaklinga verður að huga sérstaklega að uppeldisstarfi þeirra í þjóðfélagi þar sem 

staða kynjanna er ekki jöfn (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007, bls. 45). Ef raunverulegur vilji 

er fyrir hendi til að fjölga körlum í kennslu verður að skoða hvað veldur því að drengir 

hugsi ekki um kennslu sem raunhæfan starfsvettvang. 

Nokkrar ástæður eru fyrir því að femínistar, stjórnvöld og fleiri vilja hafa áhrif á 

námsval og starfshugsun kynjanna og sú mikilvægasta eflaust sú að hindranir gegn 

frjálsu námsvali  koma í veg fyrir jafna möguleika til lífsafkomu, starfsframa og áhrif. 

Önnur ástæða fyrir því að hafa áhrif á starfshugsun og námsval er jafnari dreifing starfa 

þannig að vinnustaðir verði síður kynjaeinsleitir og þar með fjölbreyttari. Með því að 

sækjast eftir ólíkum einstaklingum, með ólíka reynslu og viðhorf eru meiri líkur á að á 

vinnustaðurinn sé fjölbreyttur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 22‒23).   

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2004) skoðar í rannsókn sinni hvort félagsleg staða 

kynjanna hafi áhrif á hvernig hugsað er um störf en fyrri rannsóknir sýna kynjamun 

bæði á starfsáhuga og námsáhuga. Þessi kynjamunur hefur verið útskýrður með 

staðalímyndum og hefðbundnum kynhlutverkum en hugsanlegar skýringar á þessum 

mun má einnig finna í starfshugsun, sem er hvernig fólk hugsar um ákveðin störf eða 

starfsheiti (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004, bls. 193). Niðurstöður hennar sýndu að 

kynjamunur er greinilegur í hugsun um störf en í greininni var athyglinni beint að 

þremur skölum, viðingar-, áhuga- og tekjuskölum. Stelpur leggja mikið upp úr áhuga og 

virðingu í hugsun um störf en strákar leggja meira upp úr áhuga og tekjum (Guðbjörg 
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Vilhjálmsdóttir, 2004, bls. 205). Þannig má leiða að því líkur að ef stjórnvöld hafa áhuga 

á að jafna kynjahlutfallið í kennarastéttinni þyrfti að hækka launin umtalsvert.  

Á virðingarskalanum njóta kennarastarfið og hjúkrunarstarfið meiri virðingar hjá 

stúlkum en verkfræðistarfið nýtur meiri virðingar hjá drengum, samanborið við 

stúlkurnar. Drengirnir nota einnig meira af tekjuskalanum sem þýðir að í heimi drengja 

virðist algengara að fólk fái hátt kaup en í heimi stúlkna. Þegar kemur að 

virðingarskalanum setja drengir dæmigert kvennastarf, ritarann, neðst í virðingarröðina 

en stúlkur setja dæmigert karlastarf, flutningabílstjórann. Það starf sem hreyfist mest til 

í virðingarröðinni er grunnskólakennarastarfið sem er í sjöunda sæti hjá drengjunum en 

í þriðja sæti hjá stúlkunum. Stúlkurnar telja einnig að það geri mikið samfélagslegt gagn 

og að það sé mikið ábyrgðarstarf. Stúlkurnar telja þá að samskiptin í 

grunnskólakennarastarfinu séu meiri en drengir og drengjum finnst starfið vera 

kvenlegra en stúlkunum. Drengirnir telja þá að meiri frítími tengdist starfinu en 

stúlkurnar (Guðbjörg Vilhjálsmdóttir, 2005, bls. 63).  

Í grein Þorgerðar Einarsdóttur og Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2005, bls. 199) 

beina þær sjónum sínum að stöðu karla og kvenna á framhaldskóla- og háskólastigi. 

Konum hefur farið ört fjölgandi meðal framhaldsskóla- og háskólanema og orðræðan 

um að jafnrétti sé þegar náð skoðuð með hliðsjón af rannsóknum og gögnum um stöðu 

kynjanna á þessum skólastigum. Sú þróun að konum fjölgar á öllum skólastigum hefur 

ýtt undir þau sjónarmið að ef kynjahalli er til staðar sé hann konum í hag. Rannsóknir 

hafa sýnt að stúlkur hafa að jafnaði minna sjálfsálit en drengir en sjálfsálit stúlknanna 

eykst með aukinni menntun en sjálfsálit drengjanna er óháð menntun þeirra. Einnig 

hefur verið sýnt fram á að drengir nota einkunnir síður sem mælikvarða á eigin 

hæfileika og getu en stúlkur (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2005, bls. 199; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005, bls. 192). Rannsóknir sem þessar 

benda til að skólasamfélagið ýti undir karllægni sem síðar má sjá í að konur sækja 

yfirleitt meira í karlastörf heldur en karlar í kvennastörf. Meiri virðing er yfirleitt tengd 

karlastörfum og eru þau einnig oftast betur launuð en kvennastörf (Þorgerður 

Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005, bls. 200).  

 Samband má finna milli kynbundins námsvals og hugmynda um kvenleika og 

karlmennsku þar sem hefðbundnar kvennagreinar eru meðal annars þær sem tengjast 

umönnun og uppeldi eins og kennsla, hjúkrun og félagsráðgjöf. Í verk- og tæknifræði og 

raungreinum eru karlar aftur á móti í miklum meirihluta og eru þær greinar metnar til 

hærri launa og virðingar en hinar hefðbundnu kvennagreinar. Launakannanir staðfesta 

að kvennastörf eru verr launuð en karlastörf hvort sem um störf sem krefjast 
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háskólamenntunar er að ræða eða ekki. Kannanirnar benda einnig til að menntun skili 

konum ekki sömu launum og körlum og æðri menntun nýtist körlum betur þegar kemur 

að því að klífa metorðastigann (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2005, bls. 207, 214). 

Í þessum kafla var fjallað um starfshugsun nemenda um grunnskólakennarastarfið. 

Mikilvægasta ástæða þess að hafa áhrif á námsval og starfshugsun kynja er eflaust sú 

að hindranir gegn frjálsu námsvali koma í veg fyrir möguleika til áhrifa og starfsframa. 

Önnur ástæða er jafnari dreifing starfa þannig að vinnustaðir verða síður kynjaeinsleitir. 

Rannsóknir sýna kynjamun bæði á starfs- og námsáhuga og hefur þessi munur verið 

skýrður með staðalmyndum af kynhlutverkum. Kennarastarfið nýtur meiri virðingar hjá 

stúlkum en drengjum en stúlkurnar telja það mikið ábyrgðarstarf. Konum hefur farið 

fjölgandi á öllum skólastigum og hefur það ýtt undir þau viðhorf að ef kynjahalli er til 

staðar í skólakerfinu sé hann konum í hag. Sjálfsálit stúlkna eykst þá með aukinni 

menntun og rannsóknir hafa sýnt fram á að skólasamfélagið ýtir undir karllægni. 

Kynbundið námsval má tengja viðteknum hugmyndum um kvenleika og karlmennsku og 

benda kannanir til þess að menntun skilar konum ekki sömu launum og körlum. 

2.2.4 Kyn kennara 

Umræðan varðandi kyn og skólastarf hefur breyst nokkuð síðustu 40 ár og hefur hún 

ýmist snúist um stúlkur eða drengi og mismunandi vanda og tækifæri þeirra innan 

skóla- og menntakerfisins. Í dag snýst umræðan að miklu leyti um viðurkenningu á 

fjölbreytni einstaklinga og að þróa skuli skóla með þessa fjölbreytni að leiðarljósi 

(Younger, 2016, bls. xiii). Þessi fjölbreytni einstaklinga sem skólum er gert að hafa í 

huga er þó á skjön við aðstæður í flestum skólum þar sem karlar eru í miklum 

minnihluta. Umræðan um áhrif og ástæður takmarkaðs fjölda karlkyns kennara er 

umdeild og oft á tíðum tilfinningaþrungin þar sem fjölmiðlar virðast leika lausum hala 

og skyggja oft á rannsóknir þar sem fjallað er um efnið á málefnalegan hátt (Warin og 

Wernersson, 2016, bls, 2). Nýlegar rannsóknir benda til þess að kyn kennara hefur lítil 

sem engin áhrif á námsárangur nemenda (Burn og Pratt-Adams, 2015, bls. 86) og því er 

athyglisvert að líta nánar á hvað fræðin segja um kyn kennara.  

Wernersson (2016, bls. 15) nefnir að í Svíþjóð sé dagvistun fyrir börn talin stærsti 

þátturinn í því að tryggja jafnrétti kynjanna en að það sé þó ekki mikið jafnrétti fólgið í 

því ef það eru að stærstum hluta konur sem sinna þeirri vinnu. Wernersson (2016, bls. 

19) nefnir einnig að lágt hlutfall kennslukarla sé pólitískur vandi og því erfitt sé að 

breyta núverandi ástandi. Þær ástæður sem oftast eru nefndar þegar fjallað er um 
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nauðsyn þess að fjölga karlmönnum í kennslu eru helst þrjár: það vantar karla sem 

fyrirmyndir, fjölgun karla myndi bæta atvinnuumhverfi kennarastarfsins og að lokum 

almenn jafnréttissjónarmið, þar undir fellur meðal annars hugmyndin um 

jafnréttisuppeldi (Wernersson, 2016, bls. 19).  

Hugtakið jafnréttisuppeldi í skóla- og menntakerfinu er sænskt að uppruna og 

byggist á fjórum stoðum: Fyrsta stoðin er að nauðsynlegt sé að kennarar séu meðvitaðir 

um hvort og hvernig kyn þeirra og hugmyndir þeirra um kynin hafa áhrif á kennslu 

þeirra, val þeirra á viðfangsefni og framkomu við nemendur. Önnur stoðin er nauðsyn 

þess að rannsaka og gera skoðanir kennara á karlmennsku og kvenleika sýnilegar. Þriðja 

stoðin er þörfin fyrir að þróa hugmyndir nemenda um kynin með það að markmiði að 

gera þeim kleift að njóta fleiri tækifæra í framtíðinni. Fjórða stoðin miðar svo að því að 

þróa leiðir og aðferðir sem nota má í kennslu þar sem báðum kynjum er gert jafn hátt 

undir höfði og gerir þeim kleift að þroskast á mismunandi hátt (Löfdahl og Hjalmarsson, 

2016, bls. 37). Hér á landi er það meðal annarra Ingólfur Ásgeir Jóhannesson sem hefur 

fjallað um jafnréttisuppeldi en hann nefnir að með hugtakinu sé átt við að áhersla sé 

lögð á opinber markmið og að bæta þurfi skilning stúlkna og drengja á hvernig þau 

verða að fullorðnum einstaklingum og að víkka þurfi út möguleika þeirra svo að 

viðteknar hugmyndir um kynin hafi ekki hamlandi áhrif (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004, bls. 133). 

Annað sem hafa verður í huga þegar kyn og skólastarf er skoðað er grunnskólinn 

sjálfur sem stofnun. Því hefur verið fleygt fram að grunnskólar séu kvenlægar stofnanir 

og er þá ekki eingöngu átt við að kennslukonur séu fleiri en kennslukarlar heldur einnig 

að kennsluumhverfið sé hlutdrægt og sniðið að konum. Kvenlægni er einnig notuð sem 

einhvers konar matskvarði og felur í sér óbein skilaboð um að því fleiri konur því meiri 

líkur eru á kvenkyns menningu, kennslustíl og háttum og kvenlegu gildismati innan 

skólasamfélagsins og þeim mun líklegra er að körlum sé mismunað innan þess (Skelton, 

2012, bls. 6). Undir þetta taka Mallozzi og Galman (2016, bls. 46) sem nefna að þegar 

fjallað er um grunnskóla á þennan hátt sé vegið að kvenkyns kennurum og þær oft 

gerðar ábyrgar fyrir því hversu fáir karlmenn sækist í starfið. Vísbendingar eru þó um að 

skólamenning sé karllæg þar sem karlar eru í meirihluta í stjórn skólanna og í 

félagsstarfi innan þeirra. Svo virðist sem gildismat, viðhorf og menning endurspegli 

þarfir karla frekar en kvenna og skilar góð frammistaða stúlkna og kvenna í framhalds- 

og háskólum þeim ekki sömu velgengni og hún skilar drengjum og körlum (Þorgerður 

Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005, bls. 215‒216). Þrátt fyrir að konur séu 

í meirihluta í kennarastéttinni virðist skólinn endurspegla hið kynjaða þjóðfélag þar sem 
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karlar hafa völdin. Nauðsynlegt er að takast á við vanda bæði drengja og stúlkna og 

mikilvægt er að taka mið af báðum kynjum og forðast að festa staðalímyndir í sessi 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007, bls. 19).  

Niðurstöður rannsókna benda til að kennarar eru almennt meðvitaðir um hvaða 

áhrif kyn og staðalímyndir um kynin geta haft á nemendur. Í rannsókn Granbom (2016, 

bls. 85) sem gerð var í Svíþjóð kemur það fram að kennurum finnst þeir vel undirbúnir 

þegar kemur að jafnrétti kynjanna og leggja þeir áherslu á að skólaumhverfið 

endurspegli þarfir bæði drengja og stúlkna. Granbom (2016, bls. 87) bendir einnig á að 

þó svo að kennarar séu almennt allir af vilja gerðir til að ýta undir jafnrétti kynjanna í 

skólastarfinu og það sé einnig tekið fram í námskrám, þá séu þeir ekki endilega á eitt 

sáttir um hvernig best sé að gera það og er kennurum og skólum yfirleitt gefin frjáls 

taumurinn við túlkun og framkvæmd. Granbom (2016, bls. 89) dregur þær ályktanir frá 

niðurstöðum sínum að alla jafna sé það kennurum erfitt að framfylgja ákvæðum í 

námskrám um kynjajafnrétti og að þeir þurfi að vera vel meðvitaðir um eigin skoðanir 

og hegðun. Hún telur nauðsynlegt að fá fleiri karlmenn í kennslu en bendir á að það eitt 

og sér sé ekki nóg til að tryggja jafnrétti kynjanna í skólastarfi heldur þurfa konur og 

karlar meðvitað að rísa upp gegn staðalímyndunum um kynin.  

Warin (2016, bls. 103) er á sama máli og nefnir að kennarar þurfi að vera 

sjálfsmeðvitaðir í kennslu sinni og næmir á hvaða áhrif kyn getur haft. Hún segir það 

mögulegt að þjálfa börn í að sjá hvernig fólk í umhverfinu hagar sér og hvernig 

staðalímyndir um kynin mótast um leið. Einnig nefnir hún að kennaranám þurfi að taka 

mið af þessu og að mikilvægt sé að kennaranemar fái viðeigandi þjálfun í námi sínu.  

Hér var fjallað um kyn kennara og hvernig umræðan um kyn og skólastarf hefur 

breyst á síðustu áratugum en nýlegar rannsóknir benda til þess að kyn kennara hefur 

lítil sem engin áhrif á námsárangur nemenda. Dagvistun fyrir börn er oft talinn einn 

stærsti þátturinn í að tryggja jafnrétti kynjanna en það má þó véfengja hversu mikið 

jafnrétti er fólgið í því ef það eru svo að mestu leyti konur sem sjá um þá vinnu. Lágt 

hlutfall kennslukarla er pólitískur vandi og helstu ástæður sem nefndar eru fyrir 

nauðsyn þess að fjölga þeim eru að það vantar karla sem fyrirmyndir, fjölgun karla 

myndi bæta atvinnuumhverfi kennarastarfsins og að lokum almenn jafnréttissjónarmið. 

Hugtakið jafnréttisuppeldi í skóla er hluti af almennum jafnréttissjónarmiðum en með 

hugtakinu er lögð áhersla á að bæta skilning kynjanna á hvernig þau verða að 

fullorðnum einstaklingum og að víkka þurfi hugmyndir þeirra um kynin. Grunnskólinn 

sjálfur hefur oft verið talinn kvenlægur en þannig er vegið að konum og þær gerðar á 

einhvern hátt ábyrgar fyrir því hversu fáir karlmenn sæki í starfið. Margt bendir þó til 
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þess að grunnskólinn sé fremur sniðinn að þörfum karla og endurspegli kynjað 

þjóðfélag þar sem karlar hafi völdin. Rannsóknir sýna að kennarar eru meðvitaðir um 

hvaða áhrif kyn þeirra og staðalímyndir um kynin hafa á nemendur og leggja þeir 

áherslu á að skólaumhverfið endurspegli þarfir allra, óháð kyni. Kennurum er þó oft 

gefinn laus taumurinn við túlkun og framkvæmd jafnréttisákvæða í námskrám. 

Kennarar verða því að vera sjálfsmeðvitaðir í kennslu sinni og þurfa að rísa upp gegn 

staðalímyndum um kynin. 
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3. Karlmenn í kennslu  

Síðan um 1990 hafa kennslukarlar fengið meiri athygli í orðræðunni en áður og hafa 

mismunandi sjónarmið komið fram um ástæður og áhrif fárra kennslukarla á 

nemendur. Flestir virðast sammála um að takmarkaður fjöldi karlmanna sé áhyggjuefni 

en fræðimenn greinir á um ástæður þess og hvort og hvernig best sé að fjölga þeim 

(Skelton, 2012, bls. 1).  

 Í þessum kafla er fjallað um karlmenn í kennslu og rýnt í nokkur þemu sem eru 

áberandi í rannsóknum fræðimanna á kennslukörlum. Kaflinn skipist í sex hluta og 

fjallar sá fyrsti um karlmennskufyrirmyndir. Í kafla 3.2 er farið yfir viðhorf foreldra og 

samfélags til kennslukarla og hvernig kyn þeirra spilar lykilhlutverk í þeim viðhorfum. 

Þar er einnig fjallað um áhrif fjölmiðla á foreldra og um ólíkar námskröfur foreldra til 

barna sinna eftir kyni. Í kafla 3.3 er fjallað um aga og goðsögnina um að karlar haldi 

betur aga en konur.  Því næst kemur kafli 3.4 þar sem farið er í umhyggju og hvernig 

kennarar geta sýnt nemendum ólíka umhyggju eftir kyni nemenda. Þar er einnig farið 

yfir þær mótsagnir sem geta falist í því að karlar sem sýna nemendum sínum umhyggju 

eigi á hættu að mæta fordómum og af þeim stafi sú hætta að þeir séu barnaníðingar. 

Kafli 3.5 fjallar um sýn kennslukarla á sjálfa sig og viðhorf þeirra og reynslu. Lokakaflinn 

3.6 fjallar svo um þær leiðir sem farnar hafa verið til þess að fjölga körlum í kennslu.  

3.1 Karlmennskufyrirmyndir 

Kennslukarlar virðast oft mæta væntingum í starfi sínu um að vera 

karlmennskufyrirmyndir fyrir nemendur, þá einna helst drengina. Hér á eftir verður 

fjallað um hugmyndir um viðtekna karlmennsku, áhrif þeirra og hina nýju karlmennsku. 

Stuttlega verður einnig fjallað um kvenleika nútímans. Þá verður farið yfir hugtakið 

fyrirmynd og hvernig kennslukörlum er ætlað að vera karlmennskufyrirmyndir. Að 

lokum er fjallað um þversagnir sem oft fylgja umræðunni um kyn kennara. 

Tvö sjónarmið ber hæst þegar fjallað er um karlmenn í kennslu, femínískt 

sjónarhorn  um félagslegt réttlæti þar sem áherslan er á að karlmennska sé félagslega 

mótuð og einstaklingsbundin og hins vegar sjónarmið sem frekar má tengja við 

eðlishyggju þar sem gengið er út frá því að allir kennslukarlar séu eins og búi yfir sömu 

reynslu og hafi sömu viðhorf. Það sem einkennir síðara sjónarmiðið er að þeir sem 

aðhyllast það telja nauðsynlegt að fjölga karlmönnum í kennslu vegna þess að drengi 
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skorti karlmennskufyrirmyndir í kvenlægum skólum samtímans. Slík sjónarmið ganga 

einnig út frá því að allir drengir séu eins og tengist þar af leiðandi kennurum sínum á 

ólíkan hátt eftir kyni. Samkvæmt þeim sjónarmiðum bregðast kennarar einnig ólíkt við 

nemendum sínum eftir kyni og hafa ólíka kennslustíla (Skelton, 2012, bls. 2–3). Slíkt 

sjónarmið kemur meðal annars fram í niðurstöðum Ashcraft og Seviers (2006, bls. 140), 

sem tóku viðtöl við 14 kennslukarla í grunnskólum í Bandaríkjunum, þar sem nokkrir 

viðmælendur segja sinn kennslustíl ólíkan kennslustíl kennslukvenna.  

Karlmennsku og kvenleika er iðulega stillt upp sem andstæðum með ólíkt virði þar 

sem hið karllæga er jafnan sett ofar en hið kvenlæga (Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 

34). Samkvæmt Connell og Messerschmith (2005, bls. 846) verður ríkjandi karlmennska 

til þegar fyrirmyndir um karlmennsku eru mótaðar. Þannig verða atvinnumenn í 

íþróttum oft valdatákn þrátt fyrir að fáir drengir og karlar verði nokkurn tíman 

atvinnuíþróttamenn. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004, bls. 58) segir að kvenleiki sé 

tengdur veikleika og valdaleysi en að karlmennska sé tengd völdum karlmanna og 

líkamlegum yfirburðum. Hann segir einnig að karlkyns fyrirmyndir sem sýni börnum 

umhyggju séu ekki mjög sýnilegar í umhverfinu þar sem konur eru meira áberandi í því 

hlutverki og krafa gerð til þeirra að sinna því. 

Viðteknar hugmyndir um karlmennsku tengjast því oft að vera sterkur og stór, að 

sýna hetjuskap, vera ekki stelpulegur, vera leiðtogi og sýna góðan námsárangur án 

fyrirhafnar. Það gleymist oft í almennri umræðu að fæstir karlmenn tengja í raun við 

þessar hugmyndir og að til eru margar gerðir af karlmennsku (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2007, bls. 14). Á síðustu 20 árum hefur komið fram ný gerð af karlmennsku sem 

afneitar hinni „hörðu“ gerð fyrri karlmennskuhugmynda. Karlmaðurinn sem þessi nýja 

gerð karlmennsku hefur getið af sér hefur oft verið kallaður „mjúki maðurinn“. Mjúki 

maðurinn er í góðum tengslum við tilfinningar sínar, hann er ljúfur og yfirleitt í góðu 

sambandi við móður sína. Oft er hann bitur út í föður sinn sem var fjarverandi í 

uppvextinum og reynir hann að gera betur en faðirinn (Goddard, 2000, bls. 34). 

Á undanförnum áratugum hefur kvenleikinn einnig tekið stakkaskiptum þar sem að 

hlutverk konunnar hefur mikið breyst. Nútíma konan finnur fyrir sífellt meiri þrýstingi 

að viðhalda hefðbundnum kvenhlutverkum, eins og að sjá um heimilið og börnin, auk 

þess að hún tekur að sér fleiri hlutverk sem áður tengdust karlmennskunni, hún vinnur 

úti og aflar tekna. Þessi hlutverk er oft erfitt að samræma og því finna konur oft fyrir því 

sem kallað er kynhlutverkaálag (Martino og Lauriano, 2013, bls. 168). Hugmyndin um 

ofurkonuna vísar til kvenna sem leitast við að „geta allt“ og eftir því sem vald kvenna 

eykst hefur það færst í vöxt að konur upplifa sig í aðstæðum þar sem þær reyna að 
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halda ímynd ofurkonunnar á lofti. Helst eru það þrír þættir sem stuðla að hugsjón 

ofurkonunnar: karlmennska, fullkomnunarárátta og líkamsímynd (Martino og Lauriano, 

2013, bls. 167). Karlmennskan vísar til þeirra áður karlmannlegu hlutverka sem nútíma 

konur taka að sér, það er að vinna fyrir heimilinu og hafa metnað í starfi sínu. 

Fullkomnunaráráttan vísar til allra þátta í lífi ofurkonunnar þar sem hún vill hafa 

fullkomna stjórn á öllum hlutum, oftar en ekki mistekst þetta sem leiðir af sér depurð 

og sjálfsóánægju. Fullkomnunaráráttan er nátengd líkamsímynd ofurkonunnar þar sem 

líkaminn er einn þeirra þátta sem hún vill hafa algera stjórn á og oft leggur hún bæði 

mikla vinnu og tíma í að öðlast stjórn yfir líkama sínum (Martino og Lauriano, 2013, bls. 

167–168). 

Í gegnum þá orðræðu að fjölga þurfi kennslukörlum hafa hugmyndir um ríkjandi 

karlmennsku verið staðfestar og skilgreindar sem náttúrulegar þrátt fyrir það að flestir 

karlmenn samsvari sig ekki með þeim. Þetta fyrirkomulag, þar sem ýtt er undir „rétta“ 

eða „ríkjandi“ karlmennsku, hjálpar til við að viðhalda völdum karla í samfélaginu og 

hefur því orðið að eins konar stjórnun á sannleikanum. Viðfangsefni þekkingar, eins og 

á karlmennsku og kvenleika, hjálpa okkur að skilgreina hvað er eðlilegt og hvað ekki. Þar 

af leiðir að þeim sem eru taldir eðlilegir er umbunað en þeir sem teljast óeðlilegir á 

einhvern hátt er refsað (Sternod, 2011, bls. 272‒273). Í niðurstöðum Ashcraft og 

Seviers (2006, bls. 140) kemur fram að flestir viðmælendur eiga erfitt með að tengja við 

ríkjandi karlmennsku þrátt fyrir að halda því fram að kennslustíll kennara sé ólíkur eftir 

kyni og finnst þeim erfitt að nefna hvað sé karlmannlegt og hvað sé kvenlegt í kennslu. Í 

niðurstöðum Brownhills (2016, bls. 29), sem ræddi við kennslukarla í leikskóla og yngstu 

bekkjum grunnskóla í Englandi, kemur fram það viðhorf viðmælenda að þeir virðast 

ekki vissir um hvað það felur í sér að vera karlmennskufyrirmynd og hvort að þeir séu 

að uppfylla kröfur og væntingar foreldra, skólastjóra, samkennara og nemendanna 

sjálfra. Því telur Brownhill nauðsynlegt að foreldrar, fræðimenn og stjörnvöld 

endurhugsi hugmyndir sínar um nauðsyn kennslukarla sem karlmennskufyrirmyndir 

(Brownhill, 2016, bls. 33). Brody (2014, bls. 11) tók viðtöl við sex kennslukarla í leikskóla 

og nefnir hann að vegna þess hve fáir kennslukarlar eru starfandi í leik- og grunnskólum 

eru þeir oft settir undir sama hatt og gerðir að staðgenglum fyrir alla karlmenn sem 

setur mikla pressu á þá.  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004, bls. 63) telur að að rétt sé að reyna að hafa áhrif 

á viðteknar skoðanir um karlmennsku og nefnir hann tvær ástæður sem báðar auka 

lífsgæði beggja kynja. Ein ástæðan er sú að það dregur úr skaðlegri karlmennsku, svo 

sem ofbeldi og launamun, hin ástæðan er sú að þannig má víkka út 
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karlmennskuhugtakið þannig að drengjum standi fleiri dyr opnar. Svipað sjónarmið 

kemur fram í rannsókn Ashcraft og Seviers (2006, bls. 132) sem nefna að ef nemendur 

sjá fleiri karlmenn í óhefðbundum karlastörfum eins og grunnskólakennslu megi víkka 

sjóndeildarhring þeirra varðandi kynhlutverk. Viðmælendur Ashcraft og Seviers (2006, 

bls. 139) telja mikilvægt að kennarastéttin endurspegli hið fjölbreytta þjóðfélag sem 

nemendur lifa í og að nemendur venjist því að sjá karlmenn sem sýna óhefðbundna 

karlmennsku í lífi og starfi. Pulsford (2014, bls. 224) segir að með því að reyna að túlka 

flókið og oft mótsagnakennt líf kennslukarla megi hugsanlega reyna að trufla 

orðræðuna um ríkjandi karlmennsku í starfi þeirra en að gæta verði varúðar við allar 

rannsóknir þar sem þær eigi það til að skapa aðstæður þar sem slíkir eiginleikar eru 

óhjákvæmilega dregnir fram hjá þátttakendum. 

Hugmyndin um karla sem fyrirmyndir er sprottin upp úr hlutverkakenningum sem 

almennt teljast þó úreltar til að skilja kvenleika og karlmennsku. Í hlutverkakenningum 

er gengið út frá því að konur og karlar hafi ólík hlutverk og gera þær ráð fyrir að 

valdamunur milli einstaklinga sé eðlilegur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 17). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004, bls. 118) telur að hlutverkakenningarnar hafi tekið 

stóran þátt í að móta goðsagnir um hvað það þýði að vera drengur þar sem drengir 

þurfa að læra af óyrtum tengslum við eldri karlmenn. Þórdís Þórðardóttir (2005, bls. 41) 

segir að ýmsar rannsóknir bendi til þess að hægt sé að rekja lakari frammistöðu drengja 

en stúlkna til karlmennskuviðhorfa. Þau viðhorf um að það sé ókarlmannlegt að vinna í 

skólum geta þannig haft áhrif á framkomu drengja í skóla og tilhneigingu til að forðast 

að uppfylla kröfur og væntingar kennarans.  

Laufey Axelsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir (2014, bls. 11) skoðuðu kynjaðar 

væntingar til kvenna og karla í tveimur leikskólum og segja að mikilvægt sé að skoða 

hlutverk kvenna og karla sem fyrirmyndir barna í leikskólum. Niðurstöður þeirra benda 

meðal annars til þess að bæði karlar og konur viðhaldi hefðbundum kynjaímyndum á 

lofti í leikskólakennslu. Þær segja karlana skapa sér sérstöðu innan leikskólanna sem 

konurnar styðja. Einnig benda þær á að börn eyða almennt miklum tíma í 

leikskólaumhverfinu og hafa því þessa verkaskiptingu fyrir augunum meiri hluta dags. 

Þetta rímar við skoðanir annarra fræðimanna en meðal annars hefur Francis (2006, bls. 

10) bent á að börn læra kyngervisvitund af félagslegum stofnunum eins og skóla og 

fjölskyldu.   

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004, bls. 77) segir karlmennsku og kvenleika ekki vera 

náttúrleg fyrirbæri og heldur því fram að það sé mikilvægt að skólar skipti sér af því 

hvernig hugmyndir nemenda mótast um þessi atriði. Hann mælir einnig frekar með 



 

33 

 

hugtakinu að sýna fordæmi í stað þess að tala um fyrirmyndir. Fordæmi, segir hann að 

veiti pláss fyrir breytingar en að orðið fyrirmynd lýsi stöðnun (2004, bls. 117). 

Fordæmishlutverkið sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson nefnir (2004, bls. 118) fellur vel 

að póststrúktúralískum hugmyndum sem ganga út frá því að hvorki sjálfsmynd 

manneskju né það hlutverk sem hún tekur á sig sé kynjað í eðli sínu, heldur mótist 

kynhlutverk og sjálfsmyndir í þjóðfélagi sem tekur sífelldum breytingum í samspili 

einstaklinga við sömu breytingar. 

Þórdís Þórðardóttir (2005, bls. 44–45) heldur því fram að valdatengsl kynjanna í 

skólum ákvarðist af félagslegri mótun sem tengist uppeldisaðferðum sem ákvarðar 

kennsluaðferðir í skólum, þroska barna, dægurmenningu, búsetu og fleira. Hún telur 

einnig að skólinn hafi mótandi áhrif á orðræðu barna og í gegnum þessa orðræðu mótar 

skólinn viðmið og þekkingu barnanna. Oftar en ekki sjá börnin starfsmenn skóla 

einungis í hefðbundnum kynhlutverkum og ólíka valddreifingu innan hans, skólastjórinn 

er oftast karl, konur eru líklegri til að kenna á yngri stigum og karlar eru líklegri til að 

kenna sérstakar greinar á unglingastigi. Þetta skipulag hefur mótandi áhrif á viðhorf 

barna um valdatengsl samfélagsins.  

Hugtakið dulda námskráin hefur verið notað af uppeldisfræðingum til að lýsa því 

hvernig nám í skólum inniheldur fleira en það sem stendur í námskrám. Börnin læra 

þannig margt sem ekki er í skipulagi kennarans eða stefnumörkum skólans og má þar til 

dæmis nefna það sem börnin læra um kyngervi (Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 45). Fáar 

rannsóknir styðja við þá hugmynd að fjölgun kennslukarla sem karlmennskufyrirmyndir 

sé nauðsynleg til þess að koma til móts við þá drengi sem standa hallandi fæti í skóla- 

og menntakerfinu (Sternod, 2011, bls. 278). Sternod (2011, bls. 288) bendir á að besta 

leiðin til þess að trufla þessa orðræðu um ríkjandi karlmennsku sé að bæði karlkyns og 

kvenkyns kennarar rísi upp gegn henni og séu fyrirmyndir fyrir bæði kynin. Ashcraft og 

Sevier (2006, bls. 132) halda því fram að ef bæði drengir og stúlkur venjist því að sjá 

karla og konur í öllum störfum megi hafa jákvæð áhrif á skoðanir þeirra varðandi hið 

karlmannlega og kvenlega. 

Rannsókn Hjalmarsson og Löfdahl (2014, bls. 280), sem gerð var í Svíþjóð um sýn 

kennslukarla á sjálfa sig og væntingar frá öðrum, sýnir að sumir telja það vera 

forréttindi að tilheyra minnihlutahóp í kennslu en að þeir finna einnig fyrir þrýstingi frá 

öðrum og sjálfum sér um að vera í hlutverki karlmennskufyrirmynda. Hjalmarsson og 

Löfdahl (2014, bls. 289) segja kennslukarla einnig tengja við orðræðuna um ríkjandi 

karlmennsku þegar kemur að væntingum frá öðrum og reyna að forðast víkjandi 

karlmennsku í stöðu sinni. Svipaðar niðurstöður má finna í rannsókn Ashcraft og Seviers 



 

34 

 

(2006, bls. 138) þar sem viðmælendur kunna flestir vel að meta að þeim sé gert að vera 

karlmennskufyrirmyndir fyrir nemendur.  

Í rannsókn Hjalmarsson og Löfdahl (2014, bls. 286) kemur fram að kennslukarlar eru 

ekki endilega sammála hvort þeir eigi að vera karlmennskufyrirmyndir fyrir nemendur. 

Einn viðmælandi segist vera ánægður með að geta verið karlmennskufyrirmynd fyrir 

nemendur sína og telur að að „erfiðari“ nemendur leiti oftar til sín með vandamál 

vegna þess að hann er karlmaður. Annar þátttandi sem kennir við skóla þar sem flestir 

nemendur voru af erlendum uppruna telur að kyn sitt aftri sér í samskiptum við 

nemendur, þá sérstaklega stúlkur. Hann segir einnig að foreldrar yngri barna kjósi 

frekar kennslukonur. Sami viðmælandi segir mörg barnanna vera úr fjölskyldum þar 

sem móðir gegnir lykilhlutverki í tengslum við stelpurnar og þess vegna nái þær betri 

tengingu við kvenkyns kollega hans (Hjalmarsson og Löfdahl, 2014, bls. 286). Í 

niðustöðum Ashcraft og Seviers (2006, bls. 142‒143) kemur svipað sjónarmið fram en 

sumir viðmælendur þeirra segjast oft eiga erfiðara með samskipti við kvenkyns 

nemendur þar sem þær væru meðal annars oft viðkvæmari fyrir stríðni en karlkyns 

nemendur. Niðurstöður Laufeyjar Axelsdóttir og Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2014, 

bls. 14) sýna að kvenkyns leikskólakennarar líta á karlkyns leikskólakennara sem 

mikilvægar fyrirmyndir fyrir börnin og þá sérstaklega drengina. Þær segja að umræðan 

tengist drengjaorðræðunni um meintan skort drengja á karlmennskufyrirmyndum og 

því sé til dæmis haldið fram að það skipti máli fyrir börnin að karlarnir taki að sér önnur 

hlutverk en konurnar. 

Hjálmarsson og Löfdahl (2014) benda á að ákveðnar þversagnir séu faldar í þessari 

umræðu um hvort störf kennara séu ólík eftir kyni. Annars vegar er litið á 

kennarastarfið sem kvenlægt á sama tíma og hæfni kennslukvenna er dregin í efa á 

þeim grundvelli að þær geti ekki vera fyrirmyndir fyrir ákveðna nemendur. Hins vegar 

eru kennslukarlar boðnir velkomnir þar sem þeir eiga að bæta upp fyrir það sem 

kennslukonum skortir þegar kemur að fyrirmyndum. Á sama tíma mæta kennslukarlar 

oft fordómum fyrir starfsval sitt og gert er ráð fyrir því að þeir sýni ákveðna gerð af 

karlmennsku (bls. 282). Kennsla ungra barna hefur undanförnum árum verið flokkuð 

sem kvennastarf og grunnskólakennsla tengd umhyggju. Eðli og inntak grunnskólans 

hefur þó verið í stöðugri þróun og hefur áhersla á einkunnir, árangur og afkaust aukist 

(Forrester, 2005, bls. 271). Einnig segir Forrester (2005, bls. 274) að kennarar þurfi í 

starfi sínu að reyna að samræma hlutverk eins og vinur, vinnufélagi og aðstoðarmaður 

nemenda við hlutverk sitt sem uppalandi og sá sem metur nemendur og getur það 

verið flókið og mótsagnarkennt. Þrátt fyrir að sú krafa sé gerð til kennslukarla að þeir 



 

35 

 

séu karlmennskufyrirmyndir er oft óljóst hvað átt er við með því og sú krafa oft full af 

þversögnum. Á meðan starf grunnskólakennarans gerir kröfu um umhyggju gagnvart 

nemendum er ætlast til að kennslukarlar sýni hefðbundna, ríkjandi karlmennsku í 

hegðun sinni til að bæta upp fyrir kvenlægni starfsins. Þannig eru kennslukarlar neyddir 

til að forðast þá umhyggju sem starfið krefur þá um en á sama tíma er ætlast til að þeir 

séu fyrirmyndir fyrir óhefðbundin kynhlutverk sem karlmenn í kennslu (Ashcraft og 

Sevier, 2006, bls. 133). 

Í þessum kafla var fjallað um karlmennskufyrirmyndir og sjónarmið um karlmenn í 

kennslu rakin. Karlmennsku og kvenleika er oftast stillt upp sem andstæðum þar sem 

hið karllæga hefur hærra vægi og mótast ríkjandi karlmennska þegar 

karlmennskyfyrirmyndir eru búnar til. Flestir kennslukarlar finna fyrir þrýstingi um að 

vera karlmennskufyrirmyndir en virðast eiga erfitt með að skilgreina hvað það felur í sér 

og því er nauðsynlegt að endurskoða hugmyndir um nauðsyn kennslukarla sem 

karlmennskufyrirmyndir. Ákveðin þversögn er falin í umræðunni um störf kennarans 

þar sem starfið er talið kvenlægt en að þó þurfi karlmenn til að vera fyrirmyndir fyrir 

ákveðna nemendur. Starf grunnskólakennarans felur einnig í sér umhyggju en á sama 

tíma er ætlast til þess að kennslukarlar sýni ríkjandi karlmennsku í starfi sínu.  

3.2 Viðhorf foreldra og samfélags 

Karlar í kennslu mæta oft fordómum og væntingum frá samfélaginu vegna starfsvals 

síns og getur það haft áhrif á fjölda þeirra í starfi og sýn þeirra á sjálfa sig. Rannsóknir 

Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004), Sargents (2000), Hjalmarsson og Löfdahl (2014) 

og Brody (2014) gefa vísbendingar um að viðhorf foreldra leiki hlutverk þegar kemur að 

sýn kennara á sjálfa sig og er því mikilvægt að skoða það nánar. Hér á eftir verður fjallað 

um viðhorf foreldra til kennslukarla og hvernig kyn þeirra hefur áhrif á þessi viðhorf. Í 

kafla 3.2.1 verður svo fjallað um áhrif fjölmiðla á foreldra og að lokum í kafla 3.2.2 

verður fjallað um ólíkar væntingar foreldra til barna sinna eftir kyni. 

Viðtöl Hjalmarsson og Löfdahl (2014, bls. 286) benda til þess að allur gangur sé á 

samskiptum milli heimila og skóla en að samskiptin séu viðkvæm að mörgu leyti. Sumt 

er erfitt að ræða við foreldra og oft þarf lítið til að traust sem hefur myndast sé rofið. 

Samkvæmt viðmælendum felur hlutverk kennarans í sér ábyrgð sem og kröfur og 

væntingar frá öðrum sem eru óháðar kyni en einnig mæta þeir kynjuðum væntingum 

frá nemendum, samstarfsfólki, skólastjórnendum og foreldrum, sérstaklega þegar 

kemur að því að eiga við „erfiða“ nemendur. Nokkrir þátttakenda höfðu meðal annars 

unnið með nemendum með sérþarfir án þess að hafa til þess sérstaka menntun sem má 
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túlka sem svo að það að vera karlmaður sé eitt og sér nóg til þess að vera hæfur 

(Hjalmarsson og Löfdahl, 2014, bls. 288).  

Fleiri rannsóknir gefa vísbendingar um að foreldrar geri oft kröfur til kennslukarla 

um að þeir séu betur til þess fallnir en kvenkyns kennarar til að halda aga í 

skólastofunni og þar spilar inn að karlmenn eru að jafnaði hávaxnari en konur og hafa 

dýpri rödd. Foreldrar virðast heldur ekki liggja á þessum skoðunum sínum og geta 

margir kennslukarlar sagt frá foreldrum sem hafa sagst fegnir að börn þeirra og þá 

sérstaklega drengir, séu með kennslukarla til að hafa almennilega stjórn á þeim (Burn 

og Pratt-Adams, 2015, bls. 72; Ashcraft og Sevier, 2006, bls. 137). Sumir viðmælendur 

Ingólfs Ásgeis Jóhannessonar (2004, bls. 103) úr hópi kennslukvenna í íslenskum 

grunnskólum sögðu það helst vera foreldra sem velta fyrir sér kyni kennara og að þeir 

héldu að karlmenn réðu betur við erfiða bekki. Vísbendingar um að drengir taki síður 

mark á kvenkyns kennurum komu fram í rannsókn Ingólfs Ágeirs Jóhannessonar (2005, 

bls. 103) og að foreldrar eigi það til að biðja sérstaklega um karlmann þegar illa gengur. 

Niðurstöður Ashcraft og Seviers (2006, bls. 136) eru á svipaða leið en viðmælendur 

þeirra segjast finna fyrir þrýstingi frá foreldrum og skólastjórnendum að sem 

kennslukarlar ættu þeir að halda góðum aga og jafnvel geta „lagað“ erfiða nemendur. 

Þessu getur þó verið öfugt farið og eru til foreldrar sem líta svo á að það sé ekki 

hlutverk kennarans að aga börn þeirra. Í niðurstöðum Burn og Pratt-Adams (2015, bls. 

75), sem ræddu við kennslukarla barna á aldrinum þriggja til ellefu ára, kemur fram að 

nokkrir kennslukarlar hafa upplifað reiða foreldra, oftast feður, vegna agamála og segja 

að feðurnir ættu það til að taka það óstinnt upp að annar karlmaður væri að segja 

börnum þeirra hvað mætti og hvað ekki og oft fylgdi setningin „ég er faðirinn, ekki þú“ í 

kjölfarið.  

 Niðurstöður Hjalmarsson og Löfdahl (2014, bls. 289‒290) gefa til kynna að 

kennslukarlar vita að þeir eru velkomnir og metnir af verðleikum. Kyn þeirra virðist vera 

metið sem hæfni og felur í sér stöðu yfirvalds sem þeir geta notað sem agatól í vissum 

aðstæðum og í tengslum við vissa nemendur. Viðmælendur þeirra telja einnig að efast 

sé um hæfni þeirra ef þeir geta ekki uppfyllt kröfur sem gerðar eru til þeirra sem 

kennslukarla. Flestir segjast þeir græða á því að vera karlmenn en að sama skapi eru 

gjörðir þeirra sýnilegri sem gerir þá berskjaldaðri. Reynsla þeirra við að hafa stjórn á 

erfiðum samskiptum við nemendur og foreldra virðist einnig uppspretta faglegrar 

áskorunar og þróunar í starfi. Flestir viðmælendur Brodys (2011, bls. 127), sem talaði 

við sex kennslukarla frá ólíkum löndum, taka það fram að þeir hafi þurft að vinna 

foreldrana á sitt band, leyfa þeim að kynnast sér og oft á tíðum útheimti það töluverða 
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vinnu af hálfu þeirra að byggja upp samband sem byggist á sameiginlegu trausti. Einn 

þeirra tekur dæmi af foreldrum sem voru svo ósátt við að karlmaður væri að kenna 

barni þeirra að þau tóku barnið að að lokum úr skólanum. 

Viðælendur í rannsókn Sargents (2000, bls. 419), sem ræddi við kennslukarla sem 

kenndu yngstu grunnskólabörnunum í suðurhluta Kaliforníu, taka það flestir fram að 

þeir haga sér öðruvísi eftir kyni barnanna sem þeir kenna og fer það mikið eftir 

viðhorfum foreldra hvernig þeir hegða sér. Flestir segjast þeir finna fyrir ákveðnum 

væntingum frá foreldrum um að vera karlmennskufyrirmynd fyrir drengina, sérstaklega 

fyrir þá sem eru aldir upp af einstæðum mæðrum eða eiga feður sem vinna mikið. 

Viðmælendum finnst þeir flestir uppfylla þessar kröfur með því einu að vera karlmenn 

sem drengirnir geta litið upp til. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004, bls. 113) segir 

marga telja að það bitni mest á drengjum hversu fáir karlmenn starfa í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum og að almenningur virðist trúa því að meint kvennamenning skólanna 

fæli karlmenn frá. Sérstaklega er karlmannsskorturinn talinn bitna á sonum einstæðra 

mæðra og telur Ingólfur Ásgeir Jóhannesson mikilvægt að ef fjölga eigi körlum í kennslu 

skuli passa að það sé gert á réttum forsendum. Ashcraft og Sevier (2006, bls. 132) taka 

undir þetta og segja það algengt sjónarmið að nauðsynlegt sé að fjölga kennslukörlum 

vegna vaxandi fjölda barna sem alast upp hjá einstæðum mæðrum. Viðmælendur 

þeirra kannast flestir við að þeim sé ætlað að vera karlmennskufyrirmyndir fyrir börn 

einstæðra mæðra og kunna margir þeirra vel að meta það. Þeir telja sig vera góðar 

fyrirmyndir og sjá ekkert athugavert við að þeim sé ætlað þetta hlutverk vegna kyns 

síns (Ashcraft og Sevier, 2006, bls. 139). Sama sjónarmið kemur einnig fram í rannsókn 

Burn og Pratt-Adams (2015, bls. 87) þar sem viðmælendur taka það sérstaklega fram að 

þeir nemendur sem koma frá heimilum einstæðra mæðra þurfi sérstaklega á fyrirmynd 

í formi karlmanns að halda þar sem því er ekki að skipta á heimilinu. Svipað viðhorf 

kemur fram í rannsókn Brodys (2011, bls. 36) en einn viðmælandi hans taldi sig vera 

það sem vantaði í líf þeirra barna sem alast upp hjá einstæðrum mæðrum. Ingólfur 

Ágeir Jóhannesson (2004) bendir á að ekki sé gert ráð fyrir því að einstæðar mæður geti 

leitt syni sína inn í heim karlmanna og að þær séu háðar sérstakri rýni samfélagsins 

(118–119). Þessi orðræða um einstæðar mæður og karlmennskufyrirmyndir er einnig 

útilokandi fyrir samkynhneigða foreldra. Brownhill (2016, bls. 28–29) nefnir að þessi 

umræða um kennslukarla sem staðgöngufeður nemenda sinna sé ekki á rökum reist 

enda séu kennarar ráðnir til þess að kenna en ekki til þess að vera feður fyrir nemendur 

sína.  
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Rannsakendur sem vinna með körlum verða að hafa varan á við rannsóknir og 

túlkun niðurstaða því auðvelt er að falla í gryfju hefðbundinna hugmynda og væntinga 

varðandi karla og karlmennsku (Pulsford, 2014, bls. 223). Ekki eru sömu kröfur gerðar til 

kennslukarla og til kennslukvenna, á meðan þær mega vera ólíkar innbyrðis eiga 

kennslukarlar að falla í nokkuð vanabundin mót (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). 

Hið hefðbundna mót sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson fjallar um birtist einnig í 

rannsókn Paul Sargents (2000) og benda niðurstöður hans meðal annars til þess að 

almenningur trúir því að karlmenn haldi betur aga en konur í skólstofunni.  

Með aðstoð viðmælenda sinna hefur Sargent útbúið lista með atriðum sem 

foreldrar vilja að einkenni karlkyns kennara. Hann skal hafa áhuga á íþróttum, halda 

aga, ekki hafa gaman að ljóðum eða listum, vera yfirvald og vera „karlmaðurinn í lífi 

drengjanna“. Viðmælendur minntust ekki á foreldra sem vildu að kennslukarlar sýndu 

af sér hýju gagnvart börnunum eða tilfinningasemi. Allir þeir þættir sem nefndir voru 

vísa í hefðbundnar karlmennskuímyndir (Sargent, 2000, bls. 421). Athyglisvert er að 

skoða niðurstöður Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 51) um hvað það er sem 

einkennir góðan kennara en þær eru í vissri mótsögn við skoðanir foreldra hér að ofan. 

Það sem viðmælendur hennar taka nær undantekningarlaust fram er viðmót og 

framkoma kennarans við nemendur en rauðir þræðir í þeim frásögnum eru umhyggja, 

sanngirni og virðing.  

Áhrif fjölmiðla á foreldra geta verið mikil en fjölmiðlaumræðan byggist í grunninn á 

viðhorfum sem aðhyllast hefðbundin kynhlutverk og eðlishyggju (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007, bls. 13). Fjölmiðlar hafa dregið upp skýra og fremur svarta mynd 

af stöðu og gengi drengja í skóla- og menntakerfinu og í kjölfarið hafa verið uppi 

háværar raddir um að hlúa þurfi sérstaklega að drengjum. Margar greinar um slakt 

gengi drengja í skólum hafa verið birtar í fjölmiðlum á Íslandi síðustu ár og má nefna 

greinar eins og Strákarnir redda sér, eða hvað? (Hanna Birna Kristjánsdóttir, 2003), 

Piltum líður verr í skóla (Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2005), 30% drengja lesa sér ekki til 

gagns (Ómar Óskarsson, 2013) og Slakt gengi stráka í íslensku skólakerfi (Björn 

Guðmundsson, 2013). Þessar greinar eiga það allar sameiginlegt að lýsa miklum 

áhyggjum af drengjum í skóla- og menntakerfinu og allar eru þær ákall um að hugað sé 

sérstaklega að málefnum þeirra. Síðan um 1990 hafa greinar sem þessar birst með 

reglulegu millibili í fjölmiðlum og fjalla þær um hið svokallaða kynjabil milli stúlkna sem 

standa sig vel og drengja sem standa sig illa í skólakerfinu. Umræðan sem fylgir í 

kjölfarið snýst oft um að fjölga þurfi kennslukörlum sem geta verið 

karlmennskufyrirmyndir fyrir drengina. Samkvæmt þeirri umræðu myndu kennslukarlar 
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þá eyða út kynjabilinu með því einu að vera karlmenn þar sem þeir hafa eðlislægan 

skilning á hegðun og áhugamálum karlkyns nemenda sinna (Sternod, 2011, bls. 268).  

Þau sjónarmið sem oftast einkenna fjölmiðlaumræðuna um að drengir standi hallandi 

fæti í skóla- og menntakerfinu leggja áherslu á hefðbundin kynhlutverk og að 

kennslukonur og femínistar hafi skilgreint eðlilega karlmennsku sem slæma eða 

óeðlilega (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007, bls. 13). Íhaldssöm sjónarmið sem þessi eiga 

oft greiðan aðgang að foreldrum sem gera svo kröfur um breytingar sem byggja á 

misgáfulegum skoðunum fengnum úr greinum í æsifréttastíl. 

Það virðist vera að foreldrar geri ekki alltaf sömu kröfur til barna sinna og getur kyn 

skipt þar máli. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Ísrael á viðhorfum foreldra til 

kennara og menntunar barna sinna bendir til þess að það skipti foreldra mestu máli að 

kennarinn sé hjálpsamur. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að mæður gera meiri kröfur til 

kennara en feður og að kyn barns tengdist væntingum foreldra til kennara. Foreldrum 

stúlkna finnst skipta meira máli en foreldrum drengja að kennarinn sé hjálpsamur, 

hæfur og starfi sínu vaxinn (Tatar og Horenczyk, 2000, bls. 492). 

Ástæða þess að mæður geri meiri kröfur til kennara gæti verið sú að þær taka oft 

meiri þátt í skólastarfi barna sinna, þær mæta oftar á foreldrafundi og koma oftar í 

heimsókn í skólana. Þetta tengist einnig hlutverkum þeirra í fjölskyldunni og innan 

heimilisins (Tatar og Horenczyk, 2000, bls. 492). Foreldrar gera einnig meiri kröfur til 

sona sinna en dætra, þeir virðast halda að stúlkurnar búi yfir minni hæfileikum en 

drengirnir og að þær þurfi að leggja mun harðar að sér en drengirnir til að ganga vel í 

ákveðnum fögum. Þegar stúlkum gengur vel er tilhneiging til að tengja það frekar við 

ytri eiginleika þeirra á meðan árangur drengja er tengdur við innri eiginleika á borð við 

getu (Tatar og Horenczyk, 2000, bls. 493). Svipaðar niðurstöður má finna í 

langtímarannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á árunum 1988‒2000 þar sem 

foreldrar virðast gera meiri kröfur til sona sinna en dætra (Zhang o.fl., 2011, bls. 485). 

Liu (2006, bls. 432) tekur í sama streng og bendir á að sú tilhneiging foreldra að ætlast 

til meiru af sonum sínum en dætrum virðist rótgróin og að ekki sé auðvelt að átta sig á 

því hvað veldur. Hún útskýrir þetta sem svo að ef stúlkum gengur vel sé það vegna þess 

að þær hafa lagt sig fram en ef þeim gengur illa sé það hið eðlilega ástand. Ef drengjum 

gengur aftur á móti vel sé það vegna þess að það sé þeirra náttúrlega eðli en ef þeim 

gengur illa sé það vegna þess að þeir hafa ekki haft áhuga á því (Liu, 2006, bls. 432).  

Hér á undan var fjallað um viðhorf foreldra til kennslukarla en flestir mæta þeir 

kynjuðum væntingum í starfi sínu. Foreldrar virðast oft gera þá kröfu til kennslukarla að 

þeir haldi betur aga en kennslukonur og að þeir séu betur til þess fallnir að eiga við 
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„erfiða” nemendur. Kyn kennslukarla virðist þannig oft vera metið sem hæfni og haga 

þeir sér oft í samræmi við væntingar frá foreldrum. Fjögun kennslukarla er talin 

sérstaklega mikilvæg fyrir syni einstæðra mæðra og tengja kennslukarlar við þá hugsun. 

Áhrif fjölmiðla á foreldra eru einnig mikil en fjölmiðlar draga oft upp nokkuð svarta 

mynd af gengi drengja í skólum og því er haldið fram að fjölgun kennslukarla myndi 

bæta stöðuna. Að lokum var fjallað um að foreldrar gera mismunandi kröfur til barna 

sinna eftir kyni og eru hærri kröfur gerðar til drengja á þeim grundvelli að þeir búi yfir 

meiri hæfileikum en stúlkur. 

3.3 Agi og regla 

Áhyggjur af agaleysi í skólum og siðferðislegri upplausn í samfélaginu eru áberandi stef í 

umræðunni um námsárángur og heyrist það oft nefnt að kennslukarlar séu betur til 

þess fallnir að halda uppi aga í skólastofunni heldur en kvenkyns kennarar (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 44 og 103). Hér á eftir verður fjallað um nokkra vinkla 

þessa sjónarmiðs. 

Sjónarmiðið um að karlmenn séu betur til þess fallnir að aga börn með því að vekja 

hjá þeim ótta og virðingu virðist lifa góðu lífi í skóla- og menntakerfinu (Ashcraft og 

Sevier, 2006, bls. 132). Í kennslu eru þetta leyfar af gamalli hefð þegar líkamlegar 

refsingar voru vaninn og litið á þær sem nauðsynlegt stjórnunar- og agatæki. Þetta á 

sérstaklega við um drengi þar sem þeir munu seinna meir halda á lofti hugmyndum um 

ríkjandi karlmennsku og því verður að sjá til þess að þeir virði og jafnvel hræðist 

kennarann sinn (Burn og Pratt-Adams, 2015, bls. 67‒68).  

Í niðurstöðum Burn og Pratt-Adams (2015, bls. 76) kemur fram að þó svo að flestir 

kennslukarlar séu á móti þessari staðalímynd sem þröngvað er upp á þá og veigri sér við 

því að nota kyn sitt til þess að halda betur aga eru til kennslukarlar sem njóta þess. 

Nokkrir viðmælendur halda því fram að karlar séu vissulega betur til þess fallnir að 

halda aga og mætti þakka það dýpri rödd og stærð karlmannsins að einhverju leyti. 

Sömu viðmælendur halda því einnig fram að nemendur beri meiri virðingu fyrir körlum 

en konum og þannig væri þetta sjálfsagður hlutur en ekki eitthvað sem þeir gerðu 

persónulega. Viðmælendur Brodys (2011, bls. 131) telja að karlar haldi betur aga en 

konur og að það sé þeim eðlislægt en ekki konunum. Svipað sjónarmið kemur fram í 

niðurstöðum Ashcraft og Seviers (2006, bls. 138) þar sem viðmælendur segja að kyn 

þeirra eitt og sér sé oft nægilegt agatól án þess að þeir þurfi að hafa neitt fyrir því. 

Skoðanir og viðhorf sem þessi grafa undan þeirri hugmynd að með breytingum á 

þjóðfélaginu munu „nýjir“ menn líta dagsins ljós sem taka ekki þátt í úreltum 
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staðamyndum um kynin. Þó verður að hafa í huga að ekki allir kennslukarlar eru eins og 

viðhorf og skoðanir sumra er hafnað af öðrum (Burn og Pratt-Adams, 2015, bls. 77). 

Ashcraft og Sevier (2006, bls. 138) segja mikilvægt að kennslukarlar nýti sér þetta 

óumbeðna vald til þess að reyna að hafa áhrif á hefðbundnar staðalímyndir um kynin 

og reyni að opna þá umræðu í skólastofunni. Í rannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar 

(2004, bls. 103) kemur fram að sumir viðmælendur telja hugsanlegt að erfiðir drengir 

beri meiri virðingu fyrir kennslukörlum en flestar telja þær kyn kennara ekki skipta máli 

þegar kemur að aga og bekkjarstjórnun. Viðmælendur Ingólfs láta einnig í ljós efa um 

að agi karlmanna sé endilega sá rétti og nefnir ein þeirra að karlar sýni oft hörku og hafi 

hátt en að þeir haldi þó ekkert endilega betri aga í skólastofunni en konur. Einn 

viðmælenda segir að vissulega séu til kennslukarlar sem haldi betur aga en að á sama 

tíma séu þeir þó ekki endilega að mæta þörfum þeirra sem mest þurfa á að halda 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 104). Viðmælendur Sigrúnar Aðalbjarnardóttur 

(2007, bls. 52) nefna aga sem eitt af því sem einkennir góðan kennara en nær allir segja 

þeir þó að góður kennari sé ekki strangur, hann reiðist sjaldan eða aldrei og refsar ekki 

fyrir óhlýðni.  

Í þessum kafla voru hugmyndir um aga ræddar og það sjónarmið að karlar haldi 

betur aga en konur skýrt. Kennslukarlar kannast vel við að þeim sé gefið að halda betur 

aga og kunna margir þeirra vel við sig í agahlutverkinu. Efasemdir eru þó uppi um að agi 

karlmanna sé endilega sá rétti og mikilvægt er að kennslukarlar nýti sér þetta 

óumbeðna vald til þess að reyna að hafa áhrif á hefðbundnar staðalímyndir.  

3.4 Umhyggja – kynlægur eiginleiki? 

Í umræðunni um kennslukarla er eitt mest áberandi stefið hvort eða hvernig kennarar 

sýna nemendum sínum umhyggju á ólíkan hátt eftir kyni. Í því ljósi er rétt að skoða 

hvernig litið er á hugtakið umhyggju í fræðum um kennarastarfið. Hér á eftir verður 

fjallað um hvernig nokkrir fræðimenn líta á umhyggju sem mikilvægan þátt í starfi allra 

kennara og hvernig hún getur birst á óíkan hátt. Þá verður fjallað um þá tilhneigingu að 

líta á umhyggju sem kynlægt fyrirbrigði og að kennslukarla skorti frekar umhyggju en 

kennslukonum. Því næst verður fjallað um kenningar um að allir kennarar geti lært að 

sýna umhyggju og að lokum verður farið yfir þversagnir um karlmenn og umhyggju. 

 Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 80) eiga allir rétt á að njóta 

umhyggju og virðingar. Hún segir að virðing og umhyggja fyrir öðrum séu samofin og 

kallast á í daglegum samskiptum fólks og að mikilvægt sé að nemendur upplifi að 

kennari þeirra beri umhyggju fyrir þeim. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2010, engin bls.) 
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heldur því fram að hlutverk kennarans sé að koma nemendum til þroska og að leiða í 

ljós einhvers konar sannleik. Umhyggjuna segir hann ganga þvert í gegnum þessi 

hlutverk og fléttast saman við tilfinningar, þekkingu, viðhorf og leikni. Samkvæmt 

Hjalmarsson og Löfdahl (2014, bls. 282) er umhyggja stór hluti af starfi kennarans og 

myndast í samskiptum milli kennarans sem umönnunaraðila og nemandans sem hann 

annast um. Í sögulegu samhengi hefur verið litið á umhyggju barna sem hluta af eðli 

konunnar og þar með hefur það haft áhrif á skilning okkar á því hvaða störf henta 

konum betur en önnur. Litið hefur verið á konur sem sérstaklega til þess fallnar að 

kenna ungum börnum og verður kennarinn þannig að táknrænni framsetningu á hinni 

elskandi móður (Warin og Gannerud, 2014, bls. 193).  Ingólfur Ásgeir Jóhanesson (2005, 

engin bls.) segir umhyggju fyrir börnum ekki vera eingöngu persónulegan eiginleika sem 

kennarar þurfa að búa yfir og að hún sé ekki tengd kyni kennarans heldur sé hún faglegt 

gildi. Umhyggja getur verið af ólíkum toga og ekki sýna hana allir á sama hátt. Enn 

fremur nefnir hann að kennslukarlar þurfi að gera móðurlega umhyggju, sem hann segir 

vera samlíkingu á þeim vinnubrögðum sem kennarar þurfi að tileinka sér, að faglegu 

gildi í starfi sínu og þannig geti þeir sýnt gott fordæmi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2010, engin bls.). Forrester (2005, bls. 276) segir umhyggju vera tilfinningalegan þátt í 

starfi grunnskólakennara og felur hún í sér margvíslegar athafnir. Hún segir einnig að í 

mörgum öðrum störfum sé litið á tilfinningalega fjarlægð sem kost eða jafnvel 

nauðsynlega en að umhyggja sé grundvallaratriði í kennslu. 

Warin og Gannerud (2014, bls. 193) segja að kynjakerfi vestrænna samfélaga dragi 

úr líkum á því að hvers kyns umönnunarstörf séu metin að verðleikum og eru þau oftar 

en ekki illa launuð. Karlmenn virðast einnig oft geta sýnt af sér nokkurs konar kæruleysi 

þegar kemur að umönnunarstörfum eða því að sýna umhyggju og þar af leiðir að 

umhyggja karlmanna verður oft nær ósýnileg eða ekki viðurkennd sem slík (Warin og 

Gannerud, 2014, bls. 193). Samkvæmt Ashcraft og Sevier (2006, bls. 130) gæti fjölgun 

kennslukarla orðið til þess að drengir læri að til séu ólíkar gerðir karlmennsku ef þeir sjá 

karlmenn reglulega í umönnunarstörfum. Það mun einnig hvetja drengina til að meta 

skólagönguna á jákvæðari hátt og hjálpa þeim að þróa með sér umhyggju ef þeir upplifa 

karlmenn í störfum sem eru utan hefðbundinna kynjaðra starfa. Warin og Gannerud 

(2014, bls. 195) segja að lykilatriði til að ná jafnrétti sé að þjóðfélög gangi úr skugga um 

að störf sem fela í sér ást, umhyggju og samstöðu séu viðurkennd og metin að 

verðleikum. Enn fremur segja þær að það sé öllum nauðsynlegt að geta sýnt öðrum 

umhyggju og þegið hana. 
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Kennslukarlar mæta oft fordómum frá samfélaginu vegna kynferðis og eru jafnvel 

taldir grunsamlegir fyrir að vilja starfa við umönnun. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004, 

bls. 124‒125) segir sögu af James sem hætti starfi sínu sem byggingaverkamaður og 

ákvað að læra til leikskólakennara. Hann varð fyrir alls kyns grunsemdum og þorði 

sjálfur ekki að tengjast öðrum karlmönnum í námi sínu ef ske kynni að þeir væru 

barnaníðingar. James lauk námi og starfaði við kennslu í 10 ár en hætti eftir að mál kom 

upp um barnaníðing á svæðinu. Álagið sem fylgdi því að verða fyrir grunsemdum var 

einfaldlega of mikið.  

Mikil mótsögn er falin í því að karlmaður sem er tilbúinn að veita nemendum sínum 

hlýju og nánd er í meiri hættu þegar kemur að grunsemdum um kynferðislega áreitni og 

misnotkun heldur en kynbræður hans sem aga nemendur óþyrmilega (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls. 125). Rannsókn Sargents (2000, bls. 415) sýndi fram á að 

kennslukörlum finnst þeir vera undir smásjá þegar kemur að því að sýna börnunum 

umhyggju og hafa þeir flestir áhyggjur af því að snerting milli karlkyns kennara og 

nemanda geti misskilist. Niðurstöður Ashcraft og Seviers (2006, bls. 131) eru á svipaða 

leið en viðmælendur þeirra segja það ekki óalgengt að þeir séu álitnir samkynhneigðir 

og flestir eru þeir hræddir við að vera ranglega sakaðir um barnaníð. Viðmælendur 

Ahscraft og Seviers (2006, bls. 135) hafa flestir komið sér upp ýmsum leiðum til að 

forðast slíkar ásakanir eins og að vera aldrei einn með nemanda, loka aldrei hurðinni á 

kennslustofunni og leyfa nemendum ekki að sitja í fanginu á sér. Í rannsókn Laufeyjar 

Axelsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2014, bls. 11) kemur fram að margir 

karlkyns leikskólakennarar veigra sér við því að hjálpa börnum á klósettið af ótta við að 

vera taldir barnaníðingar og ein leikskólastýran sagðist aldrei ráða eldri karlmenn til 

starfa vegna þess að hún taldi að það væri eitthvað að þeim. Staðalmyndir um kynin 

endurspegla þannig fordóma samfélagsins gagnvart körlum í hefðbundnum 

kvennastörfum. Niðurstöður Brodys (2011, bls. 139) benda einnig í sömu átt en 

viðmælendur hans höfðu allir fundið fyrir fordómum og reyndu oft eftir bestu getu að 

forðast að vera einir með nemenda eða settu sjálfum sér ákveðnar reglur varðandi 

snertingu og nánd við nemendur. Wernersson (2016, bls. 22) telur að hræðsla og 

fordómar við barnaníðingsstimpil sé ein af ástæðum þess að karlmenn virðast halda sig 

frá umönnunarstörfum og hefur það í för með sér að viðteknum hugmyndum um 

umönnunarstörf er viðhaldið í samfélaginu. 

Hér að ofan var fjallað um umhyggju sem er stór þáttur í starfi kennarans en 

umhyggja hefur lengi verið eiginleiki eignaður konum. Fjölgun karla í 

umönnunarstörfum gæti haft þau áhrif að drengir lærðu um ólíkar gerðir karlmennsku 
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og að það hjálpaði þeim að þróa með sér umhyggju. Karlar í umönnunarstörfum mæta 

einnig oft fordómum frá samfélaginu og hafa þeir flestir áhyggjur af því að vera taldir 

barnaníðingar.  

3.5 Viðhorf og reynsla kennslukarla 

Reynsla og viðhorf kennslukarla eru eflaust jafn ólík og þeir eru margir en þó benda 

rannsóknir til þess að margir þeirra upplifa svipaða hluti í starfi sínu. Rannsókn Sargents 

(2000, bls. 410) leiddi meðal annars í ljós að meirihluti viðmælenda upplifði þrýsting frá 

samstarfsfólki, foreldrum og samfélagi um að vera karlmennskufyrirmyndir fyrir 

nemendur. Þeim fannst þeir einnig vera undir smásjá þegar kom að nánd og snertingu 

við börnin og könnuðust flestir við að þeim væru falin ýmis störf sem ekki tengust 

kennslu. Í þessum kafla verður farið yfir skoðanir fræðimanna og niðurstöður rannsókna 

um reynslu og viðhorf kennslukarla til sjálfs síns og starfsins.  

Eitt einkenni faglegrar sjálfsmyndar kennara er kyn þeirra og því verður að hafa það 

í huga við rannsóknir á kennurum. Kyn hefur bæði áhrif á líf og starf kennara en oft 

getur verið flókið bæði að afla þekkingar og nota hana varðandi kyn (Pulsford, 2014, bls. 

215‒216). Dillabough (1999, bls. 379) segir að staða þekkingar á kennslu sé að miklu 

leyti bundin við kyn og kynjaskiptingu. Þar sé fagmennska kennara oft skilgreind út frá 

karllægum gildum og lítið sér gert úr gildum sem teljast kvenlæg. Hún nefnir einnig að 

slík sjónarmið gangi út frá því að kynjaskipting sé eðlislæg þar sem fagleg sjálsmynd 

kennara er tengd hugmyndum um karlmennsku og kvenleika sem stillt er upp sem 

andstæðum (Dillabough, 1999, bls. 391).  

Samkvæmt Burn og Pratt-Adams (2015, bls. 72) eru kennslukarlar meðvitaðir um 

hvaða áhrif kyn þeirra hefur varðandi væntingar frá öðrum og eru þeir flestir óánægðir 

með að þeir séu settir á eins konar stall og þeir gerðir að fyrirmyndum bæði hvað 

varðar karlmennsku og aga. Mörgum finnst þeir vera undir mikilli pressu að koma í stað 

föður barnanna í stað þess að geta einbeitt sér að því að vera góðir kennarar. Þetta er í 

ósamræmi við niðurstöður Ashcraft og Seviers (2006, bls. 138) en allir viðmælendur 

þeirra segja það sjálfsagt að koma í stað föður barnanna ef þarf. Margir viðmælenda 

telja kyn sitt jafnvel sinn mesta styrk í skólastofunni og segja að kennslukarlar komist 

ekki hjá því að vera karlmennskufyrirmyndir. Í rannsókn Sargents (2000, bls. 418) má sjá 

að allir viðmælendur hans kannast við að eiga að vera karlmennskufyrirmynd í starfi 

sínu og töluðu allir um málið að fyrra bragði. Viðmælendur Sargents (2000, bls. 421) 

eiga allir erfitt með að skilgreina hugtakið karlmennskufyrirmynd þar sem það er svo 

rótgróin og viðtekin hugmynd að þeim finnst hún ekki orða þörf (Sargent, 2000, bls. 
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421). Nokkrir viðmælendur í rannsókn Burn og Pratt-Adams (2015, bls. 87) segjast 

kunna vel við sig í hlutverki karlmennskufyrirmynda og telja nauðsynlegt að uppfylla 

þær kröfur sem gerðar séu til þeirra sem karlmanna. Í niðurstöðum Warin (2016) kemur 

fram að kennslukarlar eru almennt meðvitaðir um staðalímyndir um kynin og hvaða 

áhrif það hefur á starf þeirra að vera karlmaður. Sumir telja að það sé skylda þeirra að 

sýna óhefðbundna karlmennsku í starfi sínu og nefnir einn viðmælenda í því samhengi 

að hann gerir sér far um að taka reglulega að sér „kvenlegri“ hliðar starfsins eins og að 

leggja á borð (Warin, 2016, bls. 100). Einn viðmælandi Brodys (2014, bls. 69) nefnir að 

honum finnist hann ólíkur þeim kvenkyns kennurum sem hann starfar með að því leyti 

að hann hefur karlmannlega nálgun á ýmsar hliðar starfsins sem þær búa ekki yfir. Hann 

telur að þetta gagnist mest drengjunum sem hann kennir vegna þess að hann skilur þá 

betur en kvenkyns kennari myndi gera.  

Álagið og væntingarnar sem kennslukarlar verða fyrir vegna kyns síns eru mörgum 

þeirra um megn og margir hætta kennslu eða færa sig milli skóla vegna þessa. 

Kennslukarlar eru einnig oft taldir henta betur til kennslu eldri barna vegna þess að 

eldri börnin skorti oft aga þrátt fyrir að þeir hafi sérhæft sig í kennslu yngri barna og 

gremst það mörgum. Mörgum finnst óþægilegt að ætlast sé til þess að þeir séu eins 

konar agatól og segjast þeir forðast að uppfylla þessar væntingar eftir fremsta megni 

(Burn og Pratt-Adams, 2015, bls. 73). Niðurstöður rannsókna benda einnig til þess að 

mörgum kennslukörlum gremst agahlutverkið sem þeim er oft falið og telja að ungir 

nemendur þori síður að haga sér illa ef karlmaður kennir þeim. Með því að setja 

karlmenn stöðugt í þetta agahlutverk er verið að kenna börnum að allir kennslukarlar 

séu mögulega hættulegir (Burn og Pratt-Adams, 2015, bls. 68). Niðurstöður Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 62) eru í samræmi við þetta en þar segir að þó svo að 

kennarar haldi góðum aga vilja viðmælendur ekki að nemendur séu hræddir við þá 

heldur sé best að samskipti einkennist af trausti og virðingu. 

Rannsóknir hafa sýnt að kennslukarlar hafa ekki allir sama kennslustíl og að það séu 

margar ólíkar leiðir við kennslu óháð  kyni. Einnig hafa rannsóknir sýnt að það sem 

mestu málir skiptir er hvernig kennari útskýrir námsefnið, að kennslustundir séu 

áhugaverðar, að kennari hafi góða stjórn á bekknum og komi fram við nemendur af 

áhuga og virðingu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 98; Skelton, 2012, bls. 10). 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 53) tekur undir þetta og segir að það sem mestu 

máli skipti séu kennsluaðferðir og viðmót kennara.  

Í þessum kafla var fjallað um reynslu kennslukarla og viðhorf þeirra til sjálfs síns og 

starfsins. Þrátt fyrir að vera ólíkir innbyrðis upplifa þeir svipaða hluti í starfi sínu vegna 
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kyns síns. Kennslukarlar virðast meðvitaðir um hvaða áhrif kyn þeirra hefur á starfið og 

eru flestir ósáttir við að vera settir á einhvers konar stall vegna þessa. Mörgum finnst 

þeir undir miklu álagi í starfi sínu og eiga erfitt með að skilgreina hvað felst í því að eiga 

að vera karlmennskufyrirmyndir fyrir nemendur. Rannsóknir hafa einnig sýnt að það sé 

persónuleiki og framkoma kennarans fremur en kyn sem hefur áhrif á nemendur. 

3.6 Tilraunir til að fjölga körlum í kennslu 

Eins og áður hefur komið fram eru karlmenn í miklum minnihluta meðal 

grunnskólakennara og hefur ýmislegt verið gert í þeim tilgangi að fjölga þeim. Nýleg 

dæmi eru meðal annars opinn fundur sem haldinn var í febrúar 2014 og bar yfirskriftina 

Karlar í umönnunar- og kennslustörfum og í febrúar 2016 var haldin ráðstefnan Karlar í 

yngri barna kennslu- hvað ætlar þú að gera? Í þessum kafla verður fjallað um skoðanir 

nokkurra fræðimanna á því hvort og á hvaða forsendum ætti að reyna að fjölga 

kennslukörlum. 

Þrátt fyrir að umræðan um fjölgun kennslukarlar fái reglulega byr undir báða vængi 

með umfjöllun fjölmiðla meðal annars, benda rannsóknir til þess að kyn kennara hefur 

lítil sem engin áhrif á námsárangur nemenda (Burn og Pratt-Adams, 2015, bls. 86). 

Rannsóknir benda einnig til að margir karlkyns nemendur líta ekki á karlkyns kennara 

sína sem fyrirmyndir heldur horfa þeir til jafnaldra, foreldra og frægra einstaklinga 

þegar kemur að því að velja sér fyrirmyndir (Sternod, 2011, bls, 268).  

Í herferðum sem miða að því að fjölga verði kennslukörlum til að koma til móts við 

vaxandi slakt gengi drengja í skólakerfinu gleymist oft að taka mið af mismunandi 

karlmennskum og geta þær þar af leiðandi haft slæm áhrif með því að ýta undir 

skaðlega karlmennsku og úreltar staðalhugmyndir um kynin (Sternod, 2011, bls. 268‒

269). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004, bls. 122‒123) segir að einhliða áróður þegar 

kemur að fjölgun kennslukarla geti endurskapað hefðbundnar hugmyndir um 

karlmennsku, meðal annars með hugmyndinni um að karlmenn ráði betur við erfiða 

bekki. Þannig geti það allt eins fælt unga karla frá starfinu ef þeim er ætlað agahlutverk 

sem þeir kæra sig ekki endilega um. Ashcraft og Sevier (2006, bls. 131) taka undir með 

Ingólfi og segja að ekki sé nóg að fjölga kennslukörlum án ígrundunar þar sem það geti 

ýtt yndir hefðbundin kynhlutverk- og hegðun. Þau segja að fjölgun 

karlmennskufyrirmynda í skólum sé flókið ferli og að tilraunir til útbóta á sviðinu geti 

haft ófyrirséða og óvænta galla (Ashcraft og Sevier, 2006, bls. 131). 

 Margar þær tilraunir sem gerðar hafa verið til þess að fjölga körlum í 

kennaranámi og kennslu bera keim af hefðbundum karlmennskuímyndum og miða að 
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því að fjölga þurfi körlum vegna þess að drengi vanti karlmennskufyrirmyndir (Burn og 

Pratt-Adams, 2015, bls. 84). Ashcraft og Sevier (2006, bls. 133) segja að margar tilraunir 

til að fjölga kennslukörlum taki ekki mið af því að karlmennskur og kvenleikar eru í 

stöðugri þróun heldur gera þær ráð fyrir hefðbundum hugmyndum um kynhlutverk. 

Slíkar tilraunir rekja rætur sínar aftur til þriðja áratugs síðustu aldar þar sem lítið var 

gert úr kennslukonum þess tíma og því haldið fram að karlar væru betri og heilbrigðari 

fyrirmyndir fyrir börnin, sérstaklega drengina. Þá var því einnig haldið fram að 

kennslukonur væru að taka störf af körlum sem væru betur til starfsins fallnir (Burn og 

Pratt-Adams, 2015, bls. 84). Það má því segja að hugmyndin um að laða fleiri karlmenn 

að kennslustörfum með þessum hætti sé gamaldags og úrelt. Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2004, bls. 126) telur að besta leiðin til að fjölga kennslukörlum sé að 

fjölga almennum aðferðum til að fá nýja kennara til starfa. Launamál eru þar ofarlega á 

baugi en viðmælendur Ingólfs héldu því fram að eflaust fældu launin unga karla frá 

starfinu. Einnig telur Ingólfur líklegt að neikvæð umfjöllun um að skólar séu 

kvennaheimur hafi fælandi áhrif. Það sem hann telur að mestu máli skipti þegar kemur 

að fjölgun kennslukarla sé að með því sé stuðlað að meiri fjölbreytni innan 

kennarastéttarinnar. Hann segir enn fremur að ekki þurfi að einblína eingöngu á að 

fjölga körlum heldur að reyna að fjölga konum og körlum í námsgreinum þar sem 

kynjahalli er til staðar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 127). Ashcraft og Sevier 

(2006, bls. 133) segja að rannsóknir bendi ekki endilega til þess að fjölgun kennnslukarla 

muni að lokum hafa jákvæð áhrif á skóla- og menntakerfi þrátt fyrir að tilraunir til að 

fjölga kennslukörlum virðast ganga út frá því. Þau segja að slíkar forsendur leiði fólk að 

einföldum lausnum eins og að fjölga ákveðnu kyni innan einhverra starfsgreina án þess 

að rannsaka að fullu afleiðingar sem það gæti haft í för með sér.  

Hér á undan var fjallað um tilraunir sem miða að því að fjölga kennslukörlum. Flestar 

bera þær keim af hefðbundnum karlmennskuímyndum og hefur verið bent á að slíkur 

áróður geti haft slæmar og ófyrirséðar afleiðingar. Rannsóknir benda ekki endilega til 

þess að fjölgun kennslukarla muni hafa jákvæð áhrif á skóla- og menntakerfið og því sé 

betra að fjölga almennum aðferðum sem miða að því að fá nýja kennara.  
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4. Aðferðafræði, framkvæmd og greining 

Markmið rannsóknarinnar er að átta sig á viðhorfum íslenskra foreldra til kennslukarla í 

grunnskólum og hvort þau séu ólík viðhorfum þeirra til kennslukvenna. 

Rannsóknarspurningin sem unnið var út frá er eftirfarandi: Hver eru viðhorf foreldra til 

kennara og á hvaða hátt eru þau kynjuð? Viðtöl voru tekin við átta foreldra 

grunnskólabarna en ákvörðun um að nota viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð byggist á því 

að það sé besta leiðin til að svara þeirri rannsóknarspurningu sem sett var fram. Einnig 

henta viðtöl vel þegar rannsaka á viðhorf og skynjun (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). 

Rannsóknin er byggð á póststrúktúralískum sjónarmiðum þar sem gengið er út frá að 

ekki sé eðlislægur munur á körlum og konum eða drengjum og stúlkum (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls. 12‒13). Þetta sjónarhorn birtist meðal annars í því að rýnt er í 

hugtökin karlmennska og kvenleiki og hvaða þýðingu þau hafa fyrir viðmælendur í 

tengslum við kennara. Rannsóknaráherslan er femínísk en í slíkum rannsóknum er 

áhersla lögð á áhrif og mikilvægi kyngervis og hvernig það myndar og styrkir valdatengsl 

(Rannveig Traustadóttir, 2013, bls. 318‒319), í þessu tilviki hvaða áhrif hugmyndir 

foreldra um kyngervi og kyn kennara hafa á kröfur til kennara. 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd 

hennar og greiningu gagna. Í kafla 4.1.1 verður gerð grein fyrir femínískri 

rannsóknaráherslu en mér fannst slík nálgun falla vel að efni rannsóknarinnar. Kafli 

4.1.2 fjallar um eigindlega aðferðafræði en rannsóknin var unnin innan þeirrar 

aðferðafræði. Í kafla 4.1.3 verður þemagreiningu lýst en stuðst var við þemagreiningu 

Lichtman (2013) við greiningu gagna. Í kafla 4.2 verður farið yfir framkvæmd 

rannsóknar. Kafli 4.2.1 fjallar um þáttakendur og hvernig þeir voru valdir. Kafli 4.2.2 

fjallar almennt um viðtöl í rannsóknum og hvers vegna þau henta best við rannsókn 

sem þessa. Í kafla 4.2.3 verður síðan gerð grein fyrir viðtölum rannsóknarinnar, hvar og 

hvernig þau fóru fram. Í kafla 4.3 verður fjallað um greiningu gagna og í kafla 4.4 verður 

farið yfir siðferði og réttmæti rannsóknarinnar. Þá verður farið yfir tilskilin leyfi og 

fyrirvara í lokakaflanum. 

4.1 Aðferðafræði 

Rannsóknin byggir á viðtölum og er unninn innan eigindlegrar aðferðafræði. Notast var 

við femínska nálgun og þemagreiningu við greiningu gagna. 
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4.1.1 Femínísk rannsóknaráhersla 

Flestir sem fjalla um femínískar rannsóknir eru sammála um að ekki sé til ein rétt 

femínísk aðferð og getur ólíkum fræðilegum nálgunum verið beitt við slíkar rannsóknir. 

Upphaf femínískra rannsókna má rekja til svokallaðrar annarar bylgju kvennahreyfinga 

sem hófst í Bandaríkjunum og Evrópu upp úr 1960. Femínistar eru breiður hópur fólks 

sem eiga það sameiginlegt að beina sjónum sínum að kynjuðum valdatengslum og 

kynjamisrétti og líta svo á að misrétti milli kvenna og karla sé margskonar og sé að finna 

á ólíkum sviðum (Rannveig Traustadóttir, 2013, bls. 313‒314). Femínistar líta ekki á 

femínisma sem aðferð heldur sjónarhorn sem nota má á aðferðir innan allra 

fræðigreina, eða sjónarhorn sem nýtist við að þróa nýjar aðferðir. Það sem helst skilur 

að femíniska rannsakendur frá öðrum er hvernig femínistar hugsa um aðferðir.  

Í femínískum rannsóknum er hefð fyrir því að flétta saman rannsóknarhefðir og 

femínískar hugmyndir og nota kenningar og hugmyndir sem eiga sér jafnvel sögu utan 

femíniskra fræða. Þannig má segja að fræðigreinin leggi til aðferðina en femínisminn 

leggi til sjónarmiðið (Rannveig Traustadóttir, 2013, bls. 313‒314). Femíniskir 

rannsakendur eiga sér langa sögu í starfenda- og þátttökurannsóknum (Esterberg, 2002, 

bls. 139). Starfenda- og þátttökurannsóknir beinast að því að öðlast aukinn skilning á 

eigin aðstæðum og starfsháttum og aðgerðirnar miða að því að bæta aðstæður og þróa 

starfshætti (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 347). Þetta fellur vel 

að hugmyndum femíniskra fræðimanna þar sem tilgangur femíniskra rannsókna er að 

miða að einhvers konar félagslegri breytingu eða umbótum. Þrátt fyrir þessi líkindi vilja 

fæstir femíniskir fræðimenn festa sig við eina ákveðna aðferð (Esterberg, 2002, bls. 

139). 

Í femínískum rannsóknum er áhersla lögð á áhrif og mikilvægi kyngervis. Flestir 

femínistar líta á kyngervi sem samfélagslegan mun á kynjunum þar sem menning spilar 

stórt hlutverk og þannig er það notað til að mynda og styrkja valdatengsl. Þetta 

valdakerfi er í sífelldri mótun í samskiptum kynjanna og flestir femíniskir rannsakendur 

gera þessi tengsl að aðalatriði í rannsóknum sínum. Einnig leggja femínistar áherslu á að 

skoða kyngervi og kynjun sem táknræn hugtök og má þar nefna sem dæmi kynjaða 

orðræðu. Femíniskir rannsakendur leggja einnig áherslu á að afhjúpa tengsl 

kynjamisréttis og misréttis en þær telja kynjamisrétti grundvallaratriði félagslegs lífs. 

Femínískar rannsóknir miða einnig að því að afhjúpa kalrmiðlægni samfélagsins  og áhrif 

þess á karla og konur (Rannveig Traustadóttir, 2013, bls. 318‒319).  

Margir femínískir fræðimenn hafa gagnrýnt rannsakendur fyrir að huga ekki 

nægilega vel að siðferðislegum þáttum rannsókna og hafa bent á að oft sé 



 

51 

 

stéttarmunur á rannsakanda og þáttakanda og því verði ávalt að hafa valdatengsl í huga 

við rannsóknir (Esterberg, 2002, bls. 48). Undir þetta tekur Seidman (1998, bls. 87) sem 

segir að stéttamunur milli rannsakanda annars vegar og þátttakenda hins vegar geti 

haft neikvæð áhrif á alla aðila, sérstaklega þegar um viðtalsrannsókn er að ræða. 

Femíniskir rannsakendur hafna hefðbundnum vísindarannsóknum þar sem gert er ráð 

fyrir að skýr aðgreining sé á milli rannsakanda og þátttakanda og að litið sé á 

þátttakendur rannsókna sem viðföng. Því eru það með stærri verkefnum femínískra 

rannsakenda að þróa rannsóknarferli sem dregur úr valdi rannsakandans. Þess vegna 

hafa eigindlegar rannsóknaraðferðir, eins og opin viðtöl, verið vinsælar meðal 

femíniskra rannsakenda vegna möguleika þeirrar aðferðar á beinum samskiptum við 

þáttakendur (Rannveig Traustadóttir, 2013, bls. 319‒320).  

4.1.2 Eigindleg aðferðafræði 

Markmið eigindlegra rannsókna er að skilja samhengi félagslegs ferlis en ávallt verður 

að hafa reynslu rannsakenda og þátttakenda í huga (Esterberg, 2002, bls. 2). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir þróuðust margar hverjar úr heimspeki liðinna alda þó svo að það 

hafi ekki verið fyrr en á síðari hluta 20. aldar að þær hugmyndir þróuðust í 

rannsóknaraðferðir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru fjölbreyttar og erfitt að gefa 

eina skýringu á þeim en það sem þær eiga sameiginlegt er að allar miða þær að því að 

skilja ákveðin mannleg fyrirbæri. 

Eigindlegar rannsóknir eru heildrænar og er áhersla lögð á að skilja eitthvað og að 

ná heildarmynd af því (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Þeir rannsakendur sem 

aðhyllast eigindlegar rannsóknaraðferðir leyfa gögnunum oft að þróa kenningar sínar 

og koma ekki að rannsókninni með fyrirfram gefnar hugmyndir. Þar sem raunveruleiki 

allra er misjafn og fólk skynjar hlutina á ólíkan hátt er ekki réttmætt að finna meðaltöl 

þar sem ekki er hægt að bera mannlega þætti saman (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

229). Af þessum ástæðum taldi ég eigindlega aðferðafræði henta best fyrir rannsókn 

sem miðar að því að skilja viðhorf foreldra til kennslukarla. 

Það sem helst skilur að eigindlegar rannsóknaraðferðir frá megindlegum er að í 

eigindlegum rannsóknum er ekki stuðst við tölur í sama mæli og í eigindlegum heldur er 

skilingur á hið félagslega markmiðið og frásagnir eru notaðar sem greiningartæki í stað 

talna (Esterberg, 2002, bls. 2). Mikilvægt atriði í eigindlegum rannsóknum er að 

rannsakandinn sé meðvitaður um þær hugmyndir og viðhorf sem hann kemur með að 

rannsóknarefninu. Rannsóknarefni endurspegla yfirleitt áhugasvið rannsakanda og því 

verður hann að reyna að halda sig í ákveðinni fjarlægð og láta ekki eigin tilfinningar ná 



 

52 

 

yfirhöndinni (Esterberg, 2002, bls. 27). Í eigindlegum rannsóknum tekur rannsakandinn 

alltaf þátt í einhvers konar félagslegum aðstæðum eða samskiptum. Í félagslegum 

aðstæðum býr fólk sér til hugmyndir um hvað er að gerast og af hverju, rannsakandinn 

gerir slíkt hið sama og þannig eru eigindlegar aðferðir félagslegar. Því er mikilvægt að 

rannsakandinn sé opinn fyrir þeim möguleika að skýring fólks á ákveðnum atburði eða 

fyrirbæri séu ekki endilega í samræmi við hans eigin (Esterberg, 2002, bls. 28‒29).  

4.1.3 Þemagreining 

Gögnin í rannsókninni voru greind með þemagreiningu Lichtman en slík greining byggir 

á því að leitað er eftir ákveðnum þemum í þeim gögnum sem stuðst er við (Lichtman, 

2013, bls. 248). Í þessu tilfelli voru það afritanir af viðtölum sem og fyrri rannsóknir á 

efninu. Lichtman (2013, bls. 249) nefnir að þemagreining sem byggir á frásögnum geti 

gefið innsýn í líf og reynslu viðmælenda og því varð hún fyrir valinu.  

Kóðun og lýsing eru fyrstu tvö skrefin í greiningu eigindlegra gagna. Þegar kafað er 

dýpra í gögnin má finna í þeim hugsanleg þemu sem hvert fyrir sig ná yfir 

meginhugmyndir kóðunarinnar. Þessi þemu ná yfir öll helstu hugtök eða mál sem 

rannsakandinn notar síðan til að útskýra og túlka gögnin. Þegar rannsakandi hefur skráð 

niður öll hugsanleg þemu endurles hann gögnin og notar þemun sem skipulagsramma 

til að sjá hvort þau gefi dýpri og betri skilning á gögnunum (Lodico o.fl., 2006, bls. 307).   

Þemagreining Lichtman (2013, bls. 151‒154) byggir á þremur skrefum sem eru 

kóðun eða lyklun, flokkun og greinandi hugtök eða þemu. Rannsakandi byrjar á að lesa 

gögnin og skrifar hjá sér öll atriði sem vekja athygli. Þá endurles hann gögnin á 

kerfisbundinn hátt og býr til fyrstu lyklana sem grípa einkenni gagnanna. Þegar fyrstu 

lyklarnir hafa verið skráðir á viðeigandi staði er leitað eftir flokkum sem eru víðtækari 

en lyklarnir og vísa til hugmynda eða mynsturs sem koma fyrir endurtekið í gögnunum. 

Við leitun að flokkum er til dæmis gott að hafa í huga hvort verið sé að endurtaka 

hugmyndir í frásögnum viðmælanda eða hvort ákveðin atriði koma oft fyrir. Í upphafi 

eru allir hugsanlegir flokkar skráð niður, hvað einkennir þá og hvernig þeir tengjast 

öðrum flokkum. Þá eru gögnin endurlesin með hliðsjón af flokkunum og þeir tekin út 

sem ekki eru nægilega studdir af gögnunum og aðrir lagaðir til. Lokaskrefið er síðan að 

finna lykilhugtök eða þemu sem endurspegla merkingu gagnanna.   

4.2 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir framkvæmd rannsóknar. Kafli 4.2.1 fjallar almennt um 

viðtöl í rannsóknum og hvers vegna þau henta best við rannsókn sem þessa. Í kafla 
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4.2.2 verður síðan gerð grein fyrir viðtölum rannsóknarinnar, hvar og hvernig þau fóru 

fram. Kafli 4.2.3 fjallar um þáttakendur og hvernig þeir voru valdir. 

4.2.1 Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð 

Viðtöl sem aðferð til að afla rannsóknargagna eru félagsleg athöfn sem byggir á 

samskiptum viðmælenda og rannsakanda og endurspegla samskipti þeirra margskonar 

víxlverkun hugsana, hegðunar, tilfininnga og skynjunar (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 

137). Viðtöl eru samræður milli viðmælenda og rannsakanda og því er best að 

spurningar og svör komi á sem eðlilegastan hátt og að báðir aðilar fái færi á að tjá sig. 

Líta má á viðtöl sem eins konar ferli þar sem rannsakandi og viðmælandi hjálpast að við 

að skapa sameiginlegan skilning á ákveðnu umræðuefni (Esterberg, 2002, bls. 84‒85). 

Seidman (1998, bls. 2) segir að frásagnir fólks geti verið af margvíslegum toga og jafn 

ólíkar og þær eru margar en allar eiga þær það sameiginlegt að vera sögur fólks og ef 

fólk fær tækifæri til að segja þær virðist það vita ansi margt. Hann segir einnig að það 

sem einkennir manninn sé geta hans til að tjá sig í gegnum tungumálið og að það sé í 

mannlegu eðli að spyrja spurninga og leita svara. Viðtöl í eigindlegum rannsóknum fela í 

sér samræður sem þar umræðuefnið er ákveðið af rannsakandanum en viðtölin eru þó 

ólík milli þátttakenda vegna ólíkrar reynslu þeirra (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137).  

4.2.2 Viðtöl rannsóknarinnar 

Rannsóknin byggist á viðtölum við foreldra barna í grunnskólum. Foreldrar eru 

fjölbreyttur hópur með fjölbreytta reynslu og því var ákveðið að reyna að hafa 

foreldrana sem líkasta í aldri, eða á aldrinum 30–45 ára. Það skilyrði var gert að 

foreldrar ættu bæði dreng og stúlku í grunnskóla, ekki endilega þeim sama, og að 

minnsta kosti annað barnið væri nú á yngsta eða miðstigi. Einnig varð annað barnið að 

hafa karlkyns umsjónarkennara þegar viðtölin voru tekin. Þannig var hægt að gera 

sundurleitan hóp örlítið einsleitari. Ákveðið var að hafa samband við foreldra barna úr 

að minnsta kosti tveimur skólum til að meiri líkur væru á að viðmælendur byggðu 

viðhorf sín og skoðanir ekki á áliti sínu á sama kennaranum. Upphaflega ætlaði ég að 

beita snjóboltaaðferð þar sem tveir til þrír þátttakendur eru fundnir með 

hentugleikaúrtaki sem síðan benda á aðra hugsanlega þáttakendur en það reyndist 

erfitt.  

Forprófun á viðtalsrammanum fór fram með undirbúningsviðtali haustið 2016 og 

eftir það voru spurningar lagaðar. Viðtalsramminn er í viðauka. Undirbúningsviðtalið gaf 

einnig góða hugmynd um tímalengd en lengd viðtalanna var frá 43 mínútum upp í 63 

mínútur. Fyrsta viðtalið var tekið í nóvember 2016 og það síðasta í janúar 2017. Viðtölin 
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voru tekin upp á síma og síðar skráð niður. Við afritun viðtala var gætt að því að skrá 

niður áherslur, hik og annað sem skipt gæti máli við úrvinnslu. Í lok rannsóknar voru 

gögn alls 72 blaðsíður.  

4.2.3 Þátttakendur 

Ég byrjaði á að hafa samband við foreldra sem ég kannaðist við og vissi að uppfylltu 

skilyrðin sem ég var búin að setja og fékk þar þrjá viðmælendur, Elínu, Klöru og Jóhann. 

Ég sendi líka tölvupóst til skólastjóra sjö grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem ég 

óskaði eftir aðstoð við að finna foreldra sem uppfylltu skilyrðin og fékk svör frá tveimur 

þeirra, þar fékk ég tvo viðmælendur til viðbótar, þau Alex og Uglu. Þá auglýsti ég eftir 

viðmælendum á Facebook og gaf þar einn viðmælandi kost á sér, hún Vala. Að lokum 

biðlaði ég til vina og ættingja um aðstoð við að finna viðmælendur og fékk þar tvo 

viðmælendur, þau Önnu og Orra. Viðmælendur voru því átta, fimm þeirra búa á 

höfuðborgarsvæðinu og þrír búa á landsbyggðinni. Alls voru tekin sex viðtöl við 

viðmælendurna átta. 

Elín er 34 ára ítölskufræðingur og háskólanemi, búsett á höfuðborgarsvæðinu. Hún 

á dreng í 1. bekk og stúlku í 5. bekk sem er með karlkyns umsjónarkennara og fór 

viðtalið fram á heimili mínu. Klara er 36 ára framkvæmdastjóri og Jóhann er 48 ára 

sjómaður. Þau eru hjón með stúlku í 6. bekk og dreng í 9. bekk og er drengurinn með 

karlkyns umsjónarkennara. Þau búa í meðalstórum sjávarkaupstað á landsbyggðinni og 

vegna fjarlægðar og slæmra ferðaskilyrða fóru viðtölin fram í gegnum síma. Alex er 44 

ára skólastjórnandi og Ugla er 43 ára hjúkrunarfræðingur, búsett á 

höfuðborgarsvæðinu. Þau eru hjón með þrjú börn, 18 ára dreng sem hefur bæði verið 

með karlkyns og kvenkyns umsjónarkennara, stúlku í 9. bekk og dreng í 7. bekk og eru 

þau bæði með karlkyns umsjónarkennara. Viðtalið fór fram á heimili þeirra. Vala er 34 

ára verkefnastjóri og háskólanemi. Hún á fjögur börn í grunnskóla, þrjár stúlkur, tvær á 

miðstigi, eina á yngsta stigi og dreng á elsta stigi sem er með karlkyns umsjónarkennara. 

Hún býr á landsbyggðinni og fór viðtalið fram á vinnustað hennar. Anna er 40 ára 

hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir og Orri er 46 ára rafvirki, búsett á 

höfuðborgarsvæðinu. Þau eru hjón með tvö börn, stúlku í 7. bekk og dreng í 8. bekk 

sem bæði eru með karlkyns umsjónarkennara og var viðtalið tekið á heimili þeirra. 

Viðmælendur urðu því að lokum á aldrinum 34–48 ára og eiga samtals sjö stúlkur og sex  

drengi. Samtals voru börn viðmælenda í fimm grunnskólum þegar viðtölin voru tekin en 

flestir höfðu viðmælendur einnig reynslu af öðrum skólum.  
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4.3 Greining gagna 

Gögn rannsóknarinnar voru greind með þeim hætti að ég las og endurlas afritanir af 

viðtölunum og skráði niður þau atriði sem vöktu athygli. Einnig leitaði ég að 

hugsanlegum lyklum sem einkenndu gögnin og skráði niður á viðeigandi staði. Þá las ég 

gögnin aftur í leit að flokkum sem einkenndu þau og skráði niður. Ég byrjaði á að skrá 

niður alla hugsanlega flokka og tengdi þá lykla sem pössuðu við viðeigandi flokk. Þá fór 

ég aftur yfir flokkana, tók út þá sem ekki voru nógu vel studd af gögnunum og lagaði 

aðra til eftir þörfum. Að lokum þróaði ég síðan þemu úr flokkunum sem endurspegluðu 

merkingu gagnanna. Þau þemu sem voru best áberandi voru karlmennska og kvenleiki; 

kennarar sem fyrirmyndir; karlmennskufyrirmyndir og virðing, agi og umhyggja. 

4.4 Siðferði og réttmæti rannsóknar 

Allar rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur þar sem rannsakanda ber ávallt 

að virða hagsmuni þáttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71). Tveir þættir skipta 

höfuðmáli þegar kemur að siðferði rannsókna og eru þeir þagmælska og upplýst 

samþykki þáttakenda. Þetta þýðir að áður en rannsókn hefst verður rannsakandi að 

gera þáttakendum grein fyrir mögulegum áhættum sem fylgja rannsókninni og fá 

formlegt samþykki þeirra. Einnig verður að gera þáttakendum grein fyrir því að þeim sé 

frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er og rannsakandi verður að heita þeim 

þagmælsku varðandi allt sem þeir koma til með að segja (Esterberg, 2002, bls. 45). Farið 

var með allar upplýsingar sem aflað var í rannsókninni og voru rannsóknarefninu 

óviðkomandi sem trúnaðarmál og nafnleyndar gætt. Viðmælendum var gert grein fyrir 

því strax í upphafi og var því um upplýst samþykki að ræða. Viðmælendum var boðið að 

velja sér gervinöfn en öll létu þau mér eftir að velja þau.  

Þar sem viðtöl fela í sér félagsleg samskipti er ekki hægt að tryggja réttmæti þeirra 

eingöngu með tæknilegum aðgerðum og því er nauðsynlegt að rannsakandi sé trúr 

þátttakendum, nákvæmur og heiðarlegur og fylgi þeim fræðilegu forsendum og 

aðferðafræði sem lagt var upp með í rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149). 

Með þetta í huga hef ég kappkostað að lýsa nákvæmlega framkvæmd rannsóknarinnar, 

úrvinnslu gagna og því vinnuferli sem ég fór í gegnum. 

Ekki er alltaf einfalt að skilja réttmæti þegar gengið er út frá því að rannsakandinn 

taki virkan þátt í að skapa rannsóknargögnin og að þekking hans og reynsla 

endurspeglist í þeim. Áhersla hefur verið lögð á hversu nákvæm rannsóknin og 

rannsóknargögnin eru og því getur verið gott að rannsakandi geri grein fyrir eigin 

bakgrunni og reynslu (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149). Ég sem rannsakandi verð að 
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staðsetja mig innan orðæðunnar og átta mig á hvernig hún hefur mótað mig. Ég verð 

einnig að sýna ígrundun gagnvart rannsókninni og rannsóknarefninu meðal annars út 

frá þeirri staðreynd að reynsla mín af karlkyns umsjónarkennurum er jákvæð. Þegar ég 

var í grunnskóla hafði ég tvo mismunandi karlkyns umsjónarkennara sem báðir höfðu 

mikil og jákvæð áhrif á mig. Einnig hefur kynjafræði mér alltaf verið hugleikin og hef ég 

leitast eftir því að velja mér námskeið í Háskóla Íslands út frá þessum áhuga mínum. 

Áður en rannsóknin hófst hafði ég því ákveðna innsýn inn í þá orðræðu sem er ríkjandi 

um kyn, kyngervi og grunnskólakennara. Að lokum verð ég að taka fram að ég hef ekki 

reynslu af því að vera foreldri grunnskólabarns og hef eingöngu reynslu af 

leikskólakennurum sem foreldri.  

Áreiðanleiki gagnanna er háður því að viðmælendur voru frekar þýði en úrtak þar 

sem haft var samband við alla sem gáfu kost á sér. Alls voru það átta manns sem veldur 

því að alhæfingargildi er lítið en viðmælendur byggðu skoðanir sínar samtals á átta 

karlkyns kennurum úr fimm skólum. Viðmælendur voru allir áhugasamir um 

rannsóknarefnið og voru viðtölin mjög efnisrík. Niðurstöðurnar gefa, að mínu mati, 

trúverðuga mynd af sjónarmiðum fjölbreytts hóps foreldra um hvort ástæða sé til að 

bæði karlar og konur kenni í grunnskólum. Lichtman (2013, bls. 292) segir nauðsynlegt 

að rannsakandi átti sig á mikilvægi rannsóknarinnar og þýðingu fyrir aðra í stærra 

samhengi. Rannsókn á viðhorfum foreldra til karlkyns grunnskólakennara hefur, að mér 

vitandi, ekki verið gerð áður og er von að hún nýtist sem innlegg í jafnréttisumræðuna í 

samfélaginu og skólakerfinu. Einnig getur hún nýst foreldrum til að kanna eigin viðhorf 

og væntingar til kennara barna sinna.  Niðurstöður rannsóknarinnar mætti hugsanlega 

færa yfir á aðra foreldra án þess að ég ætli að fullyrða um það.   

4.5 Tilskilin leyfi og fyrirvarar 

Þátttakendur eru allir fullorðnir einstaklingar svo ekki þurfti utanaðkomandi leyfi frá 

Persónuvernd. 
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5. Samantekt og lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa hagnýtar vísbendingar um viðhorf foreldra til 

karlkyns grunnskólakennara. Gerð er grein fyrir helstu niðurstöðum úr rannsókinni í 

grein sem ég skrifaði ásamt leiðbeinanda mínum, Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni, og ber 

heitið Kennslukarlar undir smásjá foreldra. Greinin er samin í samræmi við reglur 

Menntavísindasviðs um að meistaraprófsverkefni megi skila sem vísindagrein og 

„kápu“. Að lokinni prófdæmingu verður greinin send til tímarits og óskað eftir birtingu á 

henni. Handrit að greininni er í öðru skjali. 

Í þessum kafla eru samantekt helstu niðurstaðna, ígrundun höfundar um verkferlið 

og lokaorð. 

5.1 Samantekt  

Þegar á heildina er litið voru nokkur þemu rauður þráður í viðtölunum. Eitt þeirra er að 

áhrifum kyns er afneitað eða þeim er vikið til hliðar fyrir einstaklingsmun. 

Einstaklingshyggjan kom til dæmis fram hjá viðmælendum í því að vilja líta á hvern og 

einn kennara sem einstakling fremur en karl eða konu en svipað sjónarmið kemur fram 

í rannsókn Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004, bls. 94, 98). Þrátt fyrir að flestir 

viðmælendur héldu því fram að einstaklingsmunur væri almennt meiri heldur en 

kynjamunur þá voru sumir eiginleikar frekar eignaðir öðru hvoru kyninu. Það er í 

samræmi við niðurstöður Hjalmarsson og Löfdahl (2014, bls. 286) en niðurstöður þeirra 

benda til að kennarar mæta oft kynjuðum kröfum og væntingum frá foreldrum, 

nemendum og samstarfsfólki. Þá er einnig ljóst að kyn er ekki langt undan í 

sjónarmiðum um virðingu, aga og umhyggju, því enda þótt allir viðmælendurnir teldu 

bæði konur og karla geta verið góða og umhyggjasama kennara voru sumir eiginleikar 

frekar eignaðir öðru hvoru kyninu líkt og þegar viðmælendur töluðu um karlmennsku 

og kvenleika sem er í samræmi við niðurstöður Ashcraft og Seviers (2006, bls. 132), 

Burn og Pratt-Adams (2015, bls. 72) og Sargents (2000, bls. 421). 

Viðmælendum fannst öllum mikilvægt að kennarar væru góðar fyrirmyndir fyrir 

nemendur en sumir héldu því fram að kennslukonur og kennslukarlar væru ólíkar 

fyrirmyndir. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að foreldrar eru almennt 

jákvæðir í garð karlkyns grunnskólakennara og vilja sjá fleiri kennslukarla, helstu 

ástæðurnar sem viðmælendur nefndu fyrir því voru jafnvægi og fjölbreytni. 
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Viðmælendur voru að einhverju leyti undir áhrifum ríkjandi orðræðu um staðalímyndir 

kynjanna og nauðsyn þess að fjölga körlum í kennslu en vildu sjá öðruvísi 

karlmennskuímyndir en þær hefðbundnu. Flestum fannst viðmælendum að 

karlmennskan væri að breytast til hins betra og vildu sjá kennslukarla sem sýndu af sér 

hlýju.  

Viðmælendur áttu auðveldara með að skilgreina kvenleika heldur en karlmennsku 

og sögðu kvenleikann einnig hafa breyst á undanförnum árum. Athyglisvert var að 

viðmælendur héldu því yfirleitt fram að einstaklingsmunur væri almennt meiri en 

kynjamunur en mótsögn felst þó í því að sumir eiginleikar voru engu að síður frekar 

eignaðir öðru hvoru kyninu. Kyn kennara var viðmælendum einnig ofarlega í huga þegar 

rætt var um virðingu en niðurstöður gefa vísbendingu um að ólíkar staðalímyndir 

kennslukarla og -kvenna skipti máli í því efni. Þá var kyn ekki undanskilið umræðunni 

varðandi aga og umhyggju en flestir héldu því fram að þó svo að bæði kynin væru jafn 

fær um að sinna þeim hlutverkum gætu aðferðirnar verið ólíkar.  

Rannsóknarpurningin var: Hver eru viðhorf foreldra til kennara og á hvaða hátt eru 

þau kynjuð? Viðhorf foreldra til kennslukarla eru vissulega jákvæð og vilja þeir sjá fleiri 

karla í starfinu. Engu að síður geta þau viðhorf verið kynjuð og ólík viðhorfum þeirra til 

kennslukvenna sem birtist helst í því að kynjunum eru eignaðir ólíkir eiginleikar.  

5.2 Ígrundun um verkferlið 

Verkið vannst nokkuð hægt í fyrstu en vel og nú þegar því er lokið er ég margs vísari og 

tel ég mig nú hafa ágæta mynd af viðhorfum foreldra til kennara sem mun eflaust 

nýtast mér vel í kennslu. Margt kom á óvart og má sem dæmi nefna hversu ólíkar en 

sterkar skoðanir foreldrarnir höfðu á kennurum. Sumum foreldrum fannst að 

karlmennskufyrirmyndir væru mjög mikilvægar fyrir nemendur á meðan aðrir höfnuðu 

því alfarið og sögðu þá hugmynd ekki eiga við í samtímanum. Það kom mér einnig 

nokkuð á óvart að öllum viðmælendum fannst mikilvægt að bæði karlar og konur væru í 

kennarastarfinu þó svo að þeir hafi nefnt ólíkar ástæður fyrir því.  

Ég er sammála þeim viðmælendum sem nefndu að fjölbreytni innan 

kennarastéttarinnar væri mikilvæg og gat ég speglað eigin hugmyndir í skoðunum 

margra. Ekki síður skemmtilegt þótti mér þó að ræða við þá viðmælendur sem höfðu 

ólíkar skoðanir en ég en ég gerði mitt besta til að vera hlutlaus í viðtölunum og tel að 

það hafi tekist vel. Allir viðmælendur höfðu mikinn áhuga á málinu sem gerði viðtölin 

skemmtileg og hefði ég viljað taka fleiri viðtöl en því miður tókst ekki að finna fleiri 
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viðmælendur enda nokkuð þröng skilyrði sett fyrir þátttöku í rannsókninni. Allt 

rannsóknarferlið var einnig mjög skemmtilegt og lærdómsríkt. 

 Á meðan ég vann rannsóknina ræddi ég einnig óformlega við nokkra karlkyns 

kennara um þeirra reynslu af foreldrasamstarfi og nefndu þeir allir að fyrra bragði að til 

þeirra væru oft gerðar mjög kynjaðar væntingar. Einn þeirra hafði verið beðinn af 

skólastjóra um að vera „föðurímynd“ fyrir dreng sem hann kenndi vegna þess að því var 

ekki að skipta á heimilinu. Flestir foreldrarnir sem ég ræddi við þegar ég vann 

rannsóknina töluðu þó oftar um einstaklingsmun frekar en kynjamun og finnst mér því 

vera nokkuð ósamræmi milli þess sem foreldrarnir og kennslukarlarnir sögðu sem væri 

athyglisvert að skoða nánar.  

5.3 Lokaorð 

Kennarar og stefnumótendur geta dregið þann lærdóm af niðurstöðunum að kröfur til 

bæði karla og kvenna eiga það til að vera mótsagnakenndar. Ef raunverulegur vilji er 

fyrir hendi að fjölga körlum í kennslu verður því að skoða þær aðferðir sem farnar hafa 

verið og reyna að forðast stefnuboðun sem byggir á úreltum staðalímyndum og 

hefðbundum kynhlutverkum. Fjölbreytni í kennarahópi er æskileg en mikilvægt er að 

ígrunda vel hverjar forsendurnar eru fyrir fjölgun kennslukarla. Einnig mætti huga að því 

í kennaramenntun að undirbúa þurfi kennaraefni af öllum kynjum undir allar hliðar 

starfsins, hvort sem um ræðir umhyggju eða aga og gera þeim ljóst að þó að körfur til 

karla og kvenna séu ekki þær sömu sé möguleiki á að breyta staðalímyndum. 
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Viðauki A: Spurningarammi 

Hvernig myndir þú lýsa dæmigerðum kennara?  

Í hvaða bekk er barnið þitt? Stelpa/strákur? 

Hefur þú átt eldri börn í grunnskólum? Á hvaða árabili eru börnin þín fædd? 

Myndir þú segja að þú tækir virkan þátt í skólastarfinu? Hvernig þá? 

Hvað finnst þér mikilvægast í fari og vinnubrögðum kennara? 

Finnst þér mikilvægt að grunnskólakennarar séu bæði karlar og konur? Af hverju? 

Er eftir þinni reynslu munur á kennslustíl (hvernig þau kenna) kennslukarla og 

kennslukvenna? 

Hefur þú reynslu af því að konur eða karlar sem kennarar sýni umhyggju / haldi aga á 

ólíkan hátt? 

Telur þú að drengir þurfi karlmenn frekar en konur til að kenna sér? Og stúlkur konur 

þá? Sérstök fög sem annað hvort kynið ætti frekar að kenna? 

Mismunandi kröfur foreldra eftir kyni barna? Til kennara og barnanna sjálfra? 

Hvað finnst þér vera karlmennska? Hvað kvenleiki? 

Eru þessir eiginleikar góðir fyrir karlkyns og kvenkyns kennara? 

Oft er rætt um að kennarar eigi að vera (góðar) fyrirmyndir fyrir börnin sem þau kenna? 

Hvað finnst þér um það viðhorf? 

Telur þú að kennnslukarlar og kennslukonur séu ólíkar fyrirmyndir fyrir nemendur? 

Hvernig? 

Hversu mikilvægar telur þú karlmennskufyrirmyndir vera fyrir börn, sérstaklega drengi? 

Heldur þú að kyn kennara skipti máli þegar kemur að aga og bekkjarstjórnun? 

Hvort telur þú að karlar eða konur haldi betur aga? Af hverju og hvernig þá? 

Telur þú að nemendur beri meiri virðingu fyrir öðru kyninu frekar en hinu? Hvernig þá? 

Bakgrunnur foreldris. Menntun, aldur og starf.  
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1. Höfundur veit ekki hvort allir kennarar eru annaðhvort karl eða kona og er orðalagið 

„karlar og konur“ því notað til einföldunar en ekki til útilokunar þeim kennurum sem 
skilgreina sig sem hvorki karl eða konu. 

 


